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Мегатренд је јавна, самостална и аутономна високошколска установа чији је задатак да – обједиња-
вањем образовних, научноистраживачких и уметничких метода и поступака – тежи ка свеобухватној, 
систематизованој и научно заснованој слици света и положаја човека у њему.

Остварујући академске и струковне студијске програме у различитим научним пољима и умет-
ничким областима, Мегатренд уважава, обогаћује и афирмише највише стандарде наставе, учења, ева-
луације и примене знања и уметничких вештина. Модерно засновани, за нове идеје стално отворени 
наставно-образовни, научни и уметнички програми Универзитета настоје да буду снажан инструмент 
комуникације и интеракције с другим научним и културним амбијентима; у креативном преплету с 
интернационалним и космополитским духом, Мегатренд твори неку врсту обједињујуће, транснацио-
налне основе општијих идеала и концепције модерности.

Мегатренд, практично, постоји од 1989. године, када је у Београду основана Пословна школа „Ме-
гатренд“, прва домаћа приватна образовна институција у области пословних наука.

Данас, Мегатренд универзитет је заједница 11 факултета, три високе школе, једног института и 
једне медијске куће. То су:

•	 Факултет за пословне студије, Београд
•	 Факултет	за	културу	и	медије,	Београд
•	 Факултет	за	међународне	економске	студије,	Београд
•	 Факултет	за	уметност	и	дизајн,	Београд	
•	 Факултет	за	државну	управу	и	администрацију,	Београд
•	 Факултет	за	компјутерске	науке,	Београд
•	 Факултет	за	биофарминг,	Бачка	Топола
•	 Факултет	за	пословне	студије,	Вршац
•	 Факултет	за	пословну	економију,	Ваљево
•	 Факултет	за	пословне	студије,	Пожаревац
•	 Факултет	за	менаџмент,	Зајечар
•	 Висока	пословна	школа	„Мегатренд“,	Београд
•	 Висока	школа	за	кошарку	„Борислав	Станковић“,	Београд
•	 Висока	школа	за	менаџмент	и	бизнис,	Зајечар
•	 Институт	за	нове	технологије,	Београд
•	 ТВ	Метрополис,	Београд.
Студијски програми који се остварују на факултетима и високим школама Мегатренд универзитета 

концепцијски су јединствени у овом делу Европе. Усклађени су са Болоњском декларацијом и акредитова-
ни код надлежних органа Републике Србије.

Децембра 2009, поводом двадесете годишњице плодотворног деловања у култури, просвети и науци, 
Мегатренд универзитету додељена је Вукова награда.
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УПРА ВЉА ЊЕ ВИ СО КИМ ОБРА ЗО ВА ЊЕМ 
У СВЕ ТУ СА ВРЕ МЕ НИХ ТЕХ НО ЛО ГИ ЈА

Ре зи ме: У ин фор ма тич кој ери сло бод но се мо же ре ћи да је но во дру штво уче ће 
дру штво и као та кво зах те ва раз ли чи те вр сте уче ња ко је во де ка за по шља ва њу. 
За раз вој при вре де ве ли ку уло гу има и обра зо ва ње ко је тре ба да раз ви ја ком пе
тент ност рад ни ка, ја ча њи хо ву мо бил ност и си гур ност по сла. За ком па ни је је 
ја ко бит но да њи хо ви за по сле ни мо гу да од го во ре на бр зе и ве ли ке про ме не и ја ча ју 
ком пе тен ци ју пред у зе ћа и њи хов раз вој. Ре зул та ти обра зо ва ња се не ре флек ту ју 
са мо на по је дин це већ и на дру штво у це ли ни. За два де сет пр ви век зна ње по ста је 
основ ни раз вој ни фак тор.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: кУл ТУ Ра, обРа Зо ва ње, По Слов НИ СИ СТем, РаЗ вој

1. УВОД

Са вре ме но до ба раз во јем тех ни ке и тех но ло ги је олак ша ва и ко му ни-
ка ци ју ме ђу љу ди ма; про стор на уда ље ност не пред ста вља ви ше оте жа ва-
ју ћи фак тор у по сло ва њу. При сут на је ла ко ћа по сло ва ња и рас про сти ра ње 
по слов них ак тив но сти ван окви ра ма тич не зе мље. На успе шност по сло-
ва ња ути чу број ни фак то ри ко је тре ба има ти у ви ду ка да се при пре ма ју 
по слов не ак тив но сти, а по себ но је зна ча јан фак тор кул ту ре, тј. ути цај кул-
ту ре на ме наџ мент. У скла ду са при ме на ма у окру же њу, нео п ход но је и да 
да ти обра зов ни си стем пра ти зах те ве окру же ња. 

Ин фор ма тич ка ера у ко јој жи ви мо уна пре ђу је ко му ни ка ци ју и сма њу је 
рас це пе ко ји по сто је из ме ђу раз ли чи тих кул ту ра. Еко но ми ја пре ла зи гра-
ни це ма тич не зе мље ства ра ју ћи свет гло бал не еко но ми је. У та квој гло бал-
ној еко но ми ји на ста ју и но ве пре пре ке ве за не за ускла ђи ва ње раз ли чи тих 
по слов них прак си у раз ли чи тим кул ту ра ма. Про цес по сло ва ња у усло ви ма 
гло ба ли за ци је по ста вља и не ка но ва пра ви ла по сло ва ња: ви сок сте пен 
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по слов не ко му ни ка ци је, раз ви јен ин те гри тет сва ког по је дин ца у про це су 
по сло ва ња, ускла ђи ва ње по слов них стан дар да.

У скла ду са но вим зах те ви ма спо соб но сти за по сле них тре ба да се ме ња 
и обра зов ни си стем ко ји ће ства ра ти рад ну сна гу. Ре зул тат про ме на у окру-
же њу је да се све ви ше тра же рад ни ци ко ји су мул ти ква ли фи ко ва ни, флек-
си бил ни ји и еду ко ва ни са но вим са зна њи ма нео п ход ним за но ве по слов не 
зах те ве по пи та њу ко ри шће ња но ве тех но ло ги је и услед гло ба ли за ци је 
по зна ва ње кул тур не раз ли чи то сти. Мо же се ре ћи да по сто је број ни раз-
ло зи ко ји су ути ца ла на про ме ну обра зо ва ња: стал ни раз вој и уво ђе ње 
но вих тех но ло ги ја, усло ви гло ба ли за ци је. 

Под ра зу ме ва се да успе шни би зни сме ни, од но сно до бри ме на џе ри, 
мо ра ју има ти ве о ма до бро фор мал но обра зо ва ње. Зна чи да су успе шно 
за вр ши ли од го ва ра ју ће фа кул те те, спе ци ја ли за ци је, ма ги сте ри ју ме, па и 
док то ра те. Ме ђу тим, ова ко сте че но зна ње вре ме ном гу би сво ју моћ, по што 
се прак са ме наџ мен та од ви ја у про мен љи вом окру же њу; про ме не у по слов-
ном све ту су ве ли ке и не са гле ди ве, па је по треб но кон ти ну и ра но ино ви ра ти 
зна ња ме на џе ра, обо га ћи ва ти њи хо во ис ку ство дру гим ис ку стви ма. Услед 
гло ба ли за ци је и но вих пра ви ла по сло ва ња гу би се уве ре ње да је фор мал но 
обра зо ва ње до вољ но да би не ко, уз кра ће или ду же рад но ис ку ство, по стао 
ме на џер. Ис ку ство и ин ту и ци ја би ли су до вољ ни да се успе шно упра вља 
ком па ни јом. Кон ти ну и ра на еду ка ци ја по ста је пред у слов на пре до ва ња у 
ка ри је ри за све за по сле не, али, са дру ге стра не, ула га ње ком па ни је у да ље 
уса вр ша ва ње за по сле них је усме ре но са мо на кључ не љу де у ком па ни ји. 
За раз вој при вре де по треб ни су по је дин ци ко ји су спо соб ни да пре у зи ма ју 
од го вор ност, има ју ини ци ја ти ву, са мо стал но до но се од лу ке. Нор мал но, у 
тим усло ви ма по себ но ме сто за у зи ма тех но ло ги ја, јер ће у бу дућ но сти она 
на ста ви ти да бу де глав на сна га на рад ним ме сти ма, у за јед ни ци и у по је ди-
нач ним жи во ти ма.

2. РАЗ ВОЈ ТЕХ НИ КЕ И ТЕХ НО ЛО ГИ ЈЕ  
И ПО ТРЕ БЕ ЗА ЕДУ КА ЦИ ЈОМ МЕ НА ЏЕ РА

Раз вој на у ке и тех но ло ги је усло вио је да се фор ми ра схва та ње о по тре би 
пер ма нент ног обра зо ва ња ме на џе ра. По тре ба кон ти ну и ра не еду ка ци је 
ме на џе ра је по себ но из ра же на у сек то ру про из вод ње ко ји се нај бр же ме ња 
под деј ством на уч но-тех но ло шког раз во ја, та ко да је фор мал на еду ка ци ја 
ме на џе ра све ви ше по треб на да не би за о ста ја ла за ствар ним по тре ба ма 
мо дер ног про из вод ног про це са.

До пе де се тих го ди на про шлог ве ка уво ђе ње но ве тех но ло ги је зах те-
ва ло је ду жи вре мен ски пе ри од, па је би ло до вољ но вре ме на да се ме на џе ри 
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у про из вод њи при ла го ђа ва ју и уче. Пе ри од од пе де се тих го ди на убр за ва 
уво ђе ње но ве тех но ло ги је у све кра ћим вре мен ским ин тер ва ли ма и оста је 
све ма ње вре ме на да се ме на џе ри „при ла го ђа ва ју“ но вим до стиг ну ћи ма. 
У том пе ри о ду на ста је оба ве за пер ма нент не обу ке ру ко во де ћег ка дра, а 
кроз крат ке кур се ве и се ми на ре. Вре ме ном, ови се ми на ри су пре ра сли у 
стал не об ли ке еду ка ци је и обра зо ва ња, по че ли су да об у хва та ју све сег-
мен те ме наџ мен та и та ко су на ста ле пр ве по слов не шко ле.

Пр ве шко ле у ко ји ма се из у ча вао ме наџ мент су има ле до ста јед но бра-
зан, уни вер зал ни про грам. Вре ме ном ови уни вер зал ни про гра ми се из ди-
фе рен ци ра ју, у за ви сно сти од рад ног ис ку ства ру ко во ди ла ца ко ји ма су 
би ли на ме ње ни, и њи хо вог прет ход ног фор мал ног обра зо ва ња. Ци ље ви 
ових про гра ма су би ли: раз ви ја ње спо соб но сти ана ли зе про бле ма; спо-
соб но сти ре ша ва ња про бле ма; спо соб но сти ана ли зе де ла си сте ма у ко ме 
се ја вља про блем; спо соб но сти ана ли зе свих оста лих де ло ва си сте ма на 
ко је мо же да ути че на ста ли про блем и спо соб ност ње го вог ре ша ва ња (12). 
Зна чи, циљ је да за по сле ни до дат ном еду ка ци јом при ме ни кон цепт упра-
вља ња, тј. пла ни ра ња, ор га ни зо ва ња, мо ти ви са ња и кон тро ле.

Обра зо ва ње ру ко во де ћег ка дра мо же се оба вља ти кроз ви ше ин сти ту-
ци о нал них или ва нин сти ту ци о нал них об ли ка. Сту ден ти на фа кул те ти ма 
и ви шим шко ла ма из у ча ва ју област ме наџ мен та у свим ње го вим сег мен-
ти ма. С дру ге стра не, свр ше ни сту ден ти раз ли чи тих фа кул те та (ма шин-
ског, елек тро тех нич ког, ру дар ско-ге о ло шког, еко ном ског, ме ди цин ског), 
ко ји се спре ма ју за ру ко во де ће функ ци је у бу ду ћим ком па ни ја ма, мо гу спе-
ци ја ли зо ва ти од ре ђе ни сег мент ме наџ мен та, ко ји ће им по мо ћи да по ред 
струч ног, при ме ње ног зна ња, бу ду успе шни и у упра вљач ким функ ци ја ма. 
Ови сту ден ти мо гу од мах и без ис ку ства да на ста ве ма стер сту ди је и да 
стек ну зна ња по треб на за топ ме на џе ре (12). Ме ђу тим, мно га ис тра жи ва ња 
и прак са у Ен гле ској су ука за ли да су по сле ди плом ске сту ди је у обла сти 
ме наџ мен та ефи ка сни је ако их по ха ђа ју сту ден ти са ви ше го ди шњим ис ку-
ством на ме на џер ским по зи ци ја ма.

У окви ру кон ти ну и ра не еду ка ци је ор га ни зу ју се и од го ва ра ју ћи кур-
се ви уну тар ком па ни ја да би се ру ко во де ћи ка дар упо знао са свим но вим 
са зна њи ма и уви део зна чај кон ти ну и ра не еду ка ци је. На при мер, lon don 
bu si ness school сва ке го ди не, по чет ком де цем бра, оба вља про мо ци ју свих 
сво јих про гра ма за на ред ну го ди ну. То зна чи да се упу те по зи ви на адре се 
по зна тих бри тан ских и европ ских ком па ни ја да по ша љу свој по сло вод ни 
ка дар на упо зна ва ње са свим про гра ми ма. Ово су про гра ми, ко ји се че сто 
пре зен ти ра ју и у ком па ни ја ма у то ку јед но днев ног или дво днев них се ми-
на ра, а циљ им је да при ву ку што ви ше по ла зни ка. (12)

Ду жи на ова ко ор га ни зо ва них кур се ва тра је од 5 до 14 да на и обич но се 
на њи ма по ла зни ци обра зу ју у од ре ђе ној кон крет ној обла сти упра вља ња 
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и ру ко во ђе ња, као што су: стра те шко упра вља ње пред у зе ћем, упра вља ње 
ка дро ви ма (упра вља ње људ ским ре сур си ма), упра вља ње фи нан си ја ма, 
упра вља ње тех но ло ги јом, упра вља ње ис тра жи ва њем и раз во јем, итд. Про-
грам ових кур се ва је пред ви ђен за мла ђе упра вљач ке ка дро ве без ве ћег 
ис ку ства. Мо же се ре ћи да су на ве де ни кур се ви не ка ве за из ме ђу њи хо вог 
уни вер зи тет ског обра зо ва ња и по чет ка њи хо ве ка ри је ре у ком па ни ји.

По ред кур се ва по сто је и од го ва ра ју ћи про грам ко ји се ор га ни зу ју на 
фа кул те ти ма за раз вој ру ко во де ћег ка дра и тра ју 1-6 ме се ци, а циљ им је 
да пру же де таљ но обра зо ва ње мла ђим по ла зни ци ма са рад ним ис ку ством 
у већ по ме ну тим обла сти ма упра вља ња. Раз ли ка овог про гра ма у од но су 
на прет ход не, огле да се у при ме ни ме то де сту ди је слу ча ја, као и у ве ли ком 
бро ју ча со ва си му ла ци је мо де ла упра вља ња и ру ко во ђе ња. Сма тра се да 
су са зна ња ко ја по ла зни ци по не су са ова квих кур се ва од мах при мен љи ва 
у њи хо вој сва ко днев ној ак тив но сти у ком па ни ја ма у ко ји ма ра де. Уче ње 
пре ко ана ли зе слу ча ја је по след њих го ди на, са про ме на ма у ви со ком обра-
зо ва њу, по ста ло ве о ма при мен љи во.

Као вид ино ви ра ња зна ња пр вих ме на џер ских сло је ва ис под вр хов-
ног ме наџ мен та, ор га ни зу ју се кур се ви у тра ја њу од 10 до 15 да на, ко ји се 
за сни ва ју на ме то ди бра ин стор мин га, а ве ћи део ак тив но сти оба вља се на 
прин ци пу де бат ног клу ба из ме ђу ди рек то ра и ру ко во ди ла ца раз ли чи тих 
ком па ни ја, с јед не, и пре да ва ча по слов не шко ле, с дру ге стра не. Сва ка ко, и 
ов де су при сут ни уоби ча је ни ви до ви на ста ве, као што су пре да ва ња, тим-
ски рад, сту ди је слу ча ја, итд. Ови кур се ви ор га ни зу ју се бар јед ном го ди-
шње и на њи ма се при пре ма ју и обра зу ју бу ду ћи „топ“ ме на џе ри.

На по сле ди плом ске по слов не сту ди је у Евро пи, тј. на МБА сту ди је, се 
при ја вљу ју мла ди љу ди са ни жег ру ко во де ћег ме ста у ком па ни ји са ма ло 
го ди на рад ног ис ку ства, ко ји има ју ам би ци је за топ по зи ци је у ком па ни ји. 
Они се обич но са мо стал но опре де љу ју за ова кву вр сту сту ди ја, али мо же 
и ком па ни ја, уко ли ко оце ни да се ра ди о та лен то ва ном и вред ном мла дом 
чо ве ку, да ини ци ра од ла зак на МБА сту ди је. На по сле ди плом ске по слов не 
сту ди је мо гу се упи са ти и свр ше ни сту ден ти од го ва ра ју ћих фа кул те та, 
мла ди љу ди без рад ног ис ку ства, али, у том слу ча ју, они сво је тро го ди шње 
сту ди ра ње на фа кул те ту на ста вља ју.

Ве ли ке ком па ни је у Фран цу ској, Ен гле ској, али и у Ја па ну, ве о ма че сто 
су у кон так ту са вр хун ским ви со ко школ ским ин сти ту ци ја ма, има ју са њи ма 
и по себ не уго во ре о пра ће њу, с јед не стра не, нај та лен то ва ни јих сту де на та 
и, с дру ге стра не, по тре ба за вр хун ским ка дро ви ма ком па ни је. Је дан део 
по сло вод ног „под млат ка“ ком па ни је „ре гру ту је“ се већ по сле пр ве го ди не 
ре дов них до ди плом ских сту ди ја, а по сле за вр шет ка ква ли тет ном ка дру је 
обез бе ђе на по сло вод на по зи ци ја у вр хов ном по сло вод ству ком па ни је.
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Мо ра се на гла си ти да су про гра ми по сле ди плом ских сту ди ја ве о ма 
сло же ни и ни су ни ма ло ла ки за по ла зни ке. На и ме, ови про гра ми об у хва-
та ју све по себ не обла сти ме наџ мен та, ко је су већ по ме ну те, као и спе ци-
фич ну област за ко ју се обра зу је по ла зник тј. стра те шко пла ни ра ње раз-
во ја ком па ни је, мар ке тинг, уво ђе ње и упра вља ње но вим тех но ло ги ја ма 
итд. По ред пре да ва ња, ра да у гру па ма, де ба та, сту ди ја слу ча ја и слич них 
об ли ка из во ђе ња про гра ма, по ла зни ци су у оба ве зи да из ве сно вре ме про-
ве ду на прак си у ве ли ким ком па ни ја ма, као и да уче ству ју у из ра ди про је-
ка та за ве ли ке ком па ни је.

4. ПО СЛОВ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА ПРЕД У ЗЕ ЋА И ОБРА ЗО ВА ЊЕ

У ци љу ре а ли за ци је гло бал не по слов не стра те ги је нео п ход но је при-
пре ми ти ме на џе ре и за то по сто је број ни про гра ми. Циљ овог про гра ма је 
да оспо со би по ла зни ке да прак тич но де лу ју у усло ви ма ви со ке ин тер на ци-
о нал не кон ку рент но сти дру гих ком па ни ја. У том сми слу омо гу ћа ва ју се, у 
окви ру про гра ма, и по се те од ре ђе ним ком па ни ја ма. По себ но се ор га ни зу ју 
по се те ја пан ским ком па ни ја ма, ко је би мо гле би ти кон ку рен ци ја ком па ни-
ја ма Европ ске уни је пре ма „тре ћим“ тр жи шти ма (10)

У са вре ме ним тр жи шним усло ви ма ком па ни је су при ну ђе не да се су о-
ча ва ју са пер ма нент ним, бр зим про ме на ма тр жи шта. То зна чи да по слов на 
стра те ги ја не мо же ви ше да бу де ри гид на и не при ла го дљи ва тим про ме на ма. 
Овај про грам упра во да је ре ше ње ка ко спо ји ти тра ди ци о нал но у стра те ги ји 
са иза зо ви ма мо дер ног, од но сно ка ко на пра ви ти стра те ги ју ко ја ће од го во-
ри ти на сва ку тр жи шну про ме ну и на сва ки но ви тр жи шни зах тев.

Кон ти ну и ра но обра зо ва ње та ко ђе је зна чај но за ру ко во ди о це. Прак са 
ве ли ких ком па ни ја Ја па на, Ко ре је, па и Евро пе и Аме ри ке, на осно ву ко је је 
утвр ђен оп ти мал ни жи вот ни ци клус про фе си о нал них ме на џе ра. Жи вот ни 
ци клус про фе си о нал ца, успех у по слу си гур ни ји је до 45. го ди не ста ро сти. 
По сле то га при род не пси хо фи зич ке мо гућ но сти опа да ју. Нај бо љи ре зул-
та ти по је ди на ца, ка да нај ви ше до при но се раз во ју сво је ка ри је ре, по сти жу 
се из ме ђу 35. и 55. го ди не жи во та. Успе шни ме на џе ри мо гу та да по ста ти 
парт не ри у по слу. По сле то га, због на го ми ла ног зна ња и ис ку ства, ко ри сте 
ком па ни ји као са вет ни ци. На кон 65. го ди не жи во та, ис точ но а зиј ске ком-
па ни је се не од ри чу му дро сти и зна ња сво јих про фе си о на ла ца, по ста вља-
ју ћи их као пред став ни ке сво јих ком па ни ја у ра зним про мо тив ним кам па-
ња ма до кра ја свог жи во та.

У ци љу за др жа ва ња трен да по ра ста ни воа зна ња у ком па ни ји и да би 
се про ду жио век про фе си о на ла ца од 40. до 65. го ди не жи во та, нео п ход но је 
њи хо во кон ти ну и ра но обра зо ва ње. У том сми слу по треб но је оба вља ти пер-
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ма нент ну еду ка ци ју и ино ва ци ју зна ња про фе си о нал ца од ње го ве на вр ше не 
че тр де се те го ди не жи во та. Опа да њем пси хо фи зич ких спо соб но сти ни во 
зна ња је ипак у по ра сту. Уко ли ко из о ста не кон ти ну и тет у обра зо ва њу, мак-
си ма лан ни во ко ји про фе си о на лац до стиг не у ка ри је ри би ће знат но ни жи, а 
опа да ње ни воа зна ња са го ди на ма ста ро сти би ће ин тен зив ни је. (12)

Из све га на ве де ног, ка да го во ри мо о обра зо ва њу и ме наџ мен ту, по ста-
вља се пи та ње ко ја су то са зна ња ко ја до би ја мо у ви со ком обра зо ва њу ка да 
се го во ри о обла сти ме наџ мен та. Обра зо ва ње из обла сти ме на џ мен та да је 
нам осно ву за при хва та ње про бле ма, ка ко со лу ци ја, при ме ње на не кад 
дав но у ре ша ва њу про бле ма мо же и да нас би ти ре ше ње. 

5. ГЛО БА ЛИ ЗА ЦИ ЈА И ОБРА ЗО ВА ЊЕ

Усло ви гло ба ли за ци је на ме ћу и по зна ва ње но вих пра ви ла успе шног 
по сло ва ња. Ве ли ки број по зна тих уни вер зи те та, у ци љу при пре ма ња сту-
де на та за гло бал но по сло ва ње, ин кор по ри рао је ин тер кул тур ни ме наџ мент 
као пред мет на ко јем се сту ден ти упо зна ју са раз ли чи тим по слов ним прак-
са ма услед кул тур не раз ли чи то сти. Ем пи риј ска ис тра жи ва ња ко ја је спро-
вео Хоф стед на на ци о нал ним и кор по ра тив ним кул ту ра ма, до при не ла су 
раз во ју ин тер кул ту р ног ме наџ мен та у обла сти упра вља ња (8). Ин те р кул-
тур ни ме наџ мент се раз ли ку је од ме ђу на род ног ме наџ мен та јер ин тер кул-
ту р ни ме наџ мент се фо ку си ра на по на ша ње ор га ни за ци о них и људ ских 
ре сур са. Ин тер кул ту р ни ме наџ мент по ку ша ва да про це ни ути цај кул ту ре 
(на ци о нал не и ор га ни за ци о не) на пер цеп ци је, ин тер пре та ци је и по ступ ке 
ме на џе ра. Кул ту ра се мо же де фи ни са ти као ко лек тив но про гра ми ра ње ума 
ко је чла но ве јед не за јед ни це раз ли ку је у од но су на дру ге. Ово ко лек тив но 
по на ша ње је си стем ко ји се сти че то ком про це са со ци ја ли за ци је. На ци о-
нал на кул ту ра, ко ја се од ра жа ва на вред но сти, ми сли и по на ша ње у дру-
штву, на ста вља да игра искон ску уло гу упр кос про це су гло ба ли за ци је. У 
обла сти упра вља ња, кул тур ни си стем да је по је дин ци ма ког ни тив не спо-
соб но сти и спе ци фи чан при ступ у ре ша ва њу про бле ма. Пре ма то ме, са рад-
ни ци из дру гих зе ма ља ће ве ро ват но про на ћи раз ли чи та ре ше ња ка да се 
су о ча ва ју са истим про бле ми ма (18). 

Ис тра жи ва ње спро ве де но у ин тер кул ту р ном ме наџ мен ту има тен ден-
ци ју да се фо ку си ра на про у ча ва ње ин тер ак ци је ме на џе ра из раз ли чи тих 
си сте ма. Ово ис тра жи ва ње је усме ре но на „кри тич не ин ци ден те“, због 
кул тур них раз ли ка. Ови ин ци ден ти су про из ве де ни у про це су ко му ни ка-
ци је или у си ту а ци ја ма ка да се оче ку је тим ски рад у ко ји ма се оче ки ва ња 
и по на ша ња ме на џе ра ра зи ла зе и до во де до ин тер кул ту р ног кон флик та. 
Ин тер кул тур ни ме наџ мент игра ва жну уло гу у ме ђу на род ним по слов ним 
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ак тив но сти ма, где по слов не парт не ре из не ко ли ко зе ма ља по ста вља мо у 
си ту а ци ју тим ског ра да. Ипак, да нас се оче ку је тим ски при ступ у ре а ли-
за ци ји по слов них ак тив но сти без об зи ра на кул тур ну по за ди ну ме на џе ра, 
при че му услед по гре шне ин тер пре та ци је вер бал не и не вер бал не ко му ни-
ка ци је мо же до ћи до су ко ба и не спо ра зу ма.

Не ко ли ко ис тра жи ва ња је ука за ло на ути цај кул ту ре на из бор стра-
те ги је пре го ва ра ња у ме ђу на род ним по слов ним пре го во ри ма. Дру ги део 
ис тра жи ва ња ука зао је да су уступ ци и до го во ри у пре го ва ра њи ма та ко ђе 
под ути ца јем кул ту ре. У ли те ра ту ри о ме ђу на род ном по сло ва њу ве ћи на 
ем пи риј ских ра до ва се ба ви ла ис хо дом пре го во ра под ути ца јем кул ту ра, 
док су те о рет ски ра до ви ви ше би ли усме ре ни на екс пли цит но раз ма тра ње 
кул тур них раз ли ка зе ма ља. 

Мо же се сло бод но ис та ћи да је то ком 90-тих го ди на про шлог ве ка 
област ме ђу на род ног по слов ног пре го ва ра ња при ву кла па жњу ве ли ког 
бро ја ис тра жи ва ча, али оно што је ин те ре сант но, тј. као јед на уоп ште на 
сли ка ака дем ског ис тра жи ва ња тог пе ри о да, је сте да су ис тра жи ва ња би ла 
фраг мен ти са на. До при но си ис тра жи ва ња, иако су вред ни по је ди нач но, не 
да ју је дин ствен пре глед пи та ња ко ја зна чај но ути чу на ме ђу на род но по сло-
ва ње. Ис тра жи ва ња овог пе ри о да су ука за ла да је при су тан не до ста так 
ис тра жи ва ња по слов не ко му ни ка ци је. Об ја шње ње пре го ва ра ња из ме ђу 
при пад ни ка раз ли чи тих кул ту ра је би ло до ста ши ро ко, тј. ко ри шће не су 
ши ро ке кул тур не ва ри ја бле али је пла ни ра ње ко је по ве зу је те ва ри ја бле са 
по на ша њем у пре го во ри ма оста ло сла бо ис тра же но (10).

Из у ча ва ње ин тер кул тур ног ме наџ мен та, као пред ме та ин кор по ри ра-
ног у ака дем ске сту ди је, омо гу ћа ва да се су тра ме на џе ри бо ље при ла го де 
но вим зах те ви ма са вре ме ног окру же ња, по чев од тим ског ра да где су чла-
но ви раз ли чи тог кул тур ног на сле ђа. Но ви усло ви по сло ва ња на ме ћу све 
ви ше тим ски при ступ ре а ли за ци је по слов них за да та ка та ко да су ме на џе ри 
да нас ви ше не го ика да пре су о че ни са груп ним ак тив но сти ма и тим ским 
ра дом. Ве ли ки број ме ђу на род них ком па ни ја мо же да успе са мо аде кват-
ним тим ским ра дом, при че му је кри те ри јум за фор ми ра ње ових ти мо ва на 
осно ву ме ђу на род не ини ци ја ти ве ме наџ мен та или као по сле ди ца гло бал не 
екс пан зи је. Ова ко фор ми ра ни ти мо ви ује ди њу ју по је дин це са раз ли чи-
тим ин те ре си ма ко ји ини ви ду ал но до при но се ак тив но сти ма ти ма. На овај 
на чин се по сти же ве ћа ефек тив ност при ре а ли за ци ји по слов них ак тив но-
сти, јер чла но ви ова ко оформ ље ног ти ма ди ску ту ју и пре го ва ра ју, тј. раз ме-
њу ју сво ја са зна ња и раз ли чи та ис ку ства. По ред на ве де не пред но сти тре ба 
за па зи ти и мо гу ћу по ја ву кон флик та баш услед кул тур не раз ли чи то сти. 
При ре а ли за ци ји по слов них за да та ка са ти мо ви ма чи ји су по је дин ци из 
раз ли чи тих кул ту ра, ве ли ка уло га је на глав ном ме на џе ру или ру ко во ди-
о цу са мог ти ма. Глав ни за да так ру ко во ди о ца у на ве де ним слу ча је ви ма је да 
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по ве зу је све чла но ве гру пе у јед ну це ли ну и да се стре ми ка по ста вље ним 
ци ље ви ма (17). За пра во, ов де ме на џер не ма хи је рар хиј ску уло гу, већ уло гу 
ко ор ди на то ра ин те ре са. У та квим усло ви ма ру ко во ди лац ста вља ак це нат 
на рад не усло ве за тим, по спе шу је са рад њу ме ђу чла но ви ма и на сто ји да 
уса гла си раз ли ке ко је по сто је ме ђу њи ма. Да би успе шно оба вио свој за да-
так, ме на џер или ру ко во ди лац ти ма, са чла но ви ма из раз ли чи тих кул ту ра, 
мо ра би ти све стан да број ни фак то ри мо гу усло ви ти не спо ра зум. У ци љу 
што успе шни је ре а ли за ци је сво је уло ге, ме на џер мо ра би ти при пре мљен 
да и у нео ба ве зним раз го во ри ма има у ви ду ко је слу ша лац и фак то ре ко ји 
мо гу узро ко ва ти по гре шно ту ма че ње. 

6. ЗА КЉУЧ НА РАЗ МА ТРА ЊА

У Ср би ји је ак ту е лан пре ла зак на но ви си стем школ ства. До пре не ко-
ли ко го ди на у Ср би ји се под обра зо ва њем под ра зме ва ло осмо го ди шње 
основ но обра зо ва ње ко је је оба ве зно, а за тим, у за ви сно сти од афи ни те та, 
по је ди нац се од лу чу је за гим на зи ју или сред њу струч ну шко лу. На кон за вр-
ше не тро го ди шње или че тво ро го ди шње струч не шко ле до би ја се од ре ђе на 
ди пло ма са ко јом по је ди нац мо же да поч не да тра жи по сао. По за вр шет ку 
гим на зи је сти че се мо гућ ност да се кон ку ри ше на же ље ни фа кул тет др жав-
ног или при ват ног уни вер зи те та. Пред у слов за упис је успех у до та да шњем 
шко ло ва њу и при јем ни ис пит ко ји је ка рак те ри сти чан за сва ки фа кул тет. 

По след њих го ди на је све ве ћи број сти пен ди ра них сту де на та ко ји по 
за вр шет ку на ста вља ју да ра де у тим ком па ни ја ма (ко је су их сти пен ди ра ле), 
али та да на ста је и су о ча ва ње са но вим про бле мом. Обра зо ва ње у Ср би ји је 
ви ше усме ре но на те о ри ју не го на прак су а у при прав нич ком пе ри о ду ком-
па ни ја пре у зи ма на се бе обу ку ка дра (21). Сма тра се да уво ђе њем бо лоњ-
ског си сте ма обра зо ва ња овај рас цеп прак се и те о ри је тре ба да бу де пре ва-
зи ђен. Мо ра се на гла си ти да са мо оне зе мље ко је ула жу у обра зо ва ње мо гу 
да обез бе де да љи раз вој и успех.

Си нер ги ја из ме ђу раз во ја ви со ког обра зо ва ња и раз во ја ком па ни ја је 
при род на. Раз вој фа кул те та је су штин ски за успех и по је ди на ца уну тар 
ком па ни ја, али и за ме наџ мент. Но во до ба из два ја и не ке прин ци пе ко ји 
су су штин ски за раз вој обра зо ва ња ме наџ мен та: раз ви ти спо соб ност сту-
ден та за гло бал но по сло ва ње, ин кор по ри ра ти ака дем ске ак тив но сти за 
гло бал ну дру штве ну од го вор ност, ор га ни зо ва ти раз ме ну са зна ња из ме ђу 
пре да ва ча, ме ди ја и ру ко во ди ла ца.
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Проф. др Мир ко Ми ле тић
Фа кул тет за кул ту ру и ме ди је, ме га тренд уни вер зи тет

КО МУ НИ КА ЦИ О НЕ СТРА ТЕ ГИ ЈЕ 
– по ку шај те о риј ске кон цеп ту а ли за ци је –

Ре зи ме: У ра ду су те о риј ски од ре ђе ни пој мо ви стра те ги ја и ко му ни ка ци о на 
стра те ги ја. основ на хи по те за за сно ва на је на иде ји да сва ку по је ди нач ну ко му
ни ка ци о ну стра те ги ју усло вља ва ко му ни ка ци о на си ту а ци ја у ко јој се при ме њу је. 
За то је мо гу ће те о риј ски уоп шта ва ти од ре ђе ни број за јед нич ких аспе ка та ко му
ни ка ци о них стра те ги ја са мо на ни воу нај че шћих об ли ка ко му ни ци ра ња: ин тер
пер со нал ног, ко му ни ци ра ња са раз ли чи тим пу бли ка ма и ма сов ног ко му ни ци ра ња. 
њи хо вим ком би но ва њем до би ја ју се ин те грал не ко му ни ка ци о не стра те ги је, ко је 
ства ра ју и при ме њу ју ор га ни зо ва ни дру штве ни су бјек ти у по ли тич ком, при вред
ном и ци вил ном сек то ру дру штва. оне се ре а ли зу ју у прак си па блик ри леј шнса, 
упра вља њем пер су а зив ним ак тив но сти ма усме ре ним пре ма не ко ли ко нај зна чај
ни јих дру штве них гру па, тзв. циљ ним јав но сти ма: ко ри сни ци ма, вла сни ци ма 
ка пи та ла, ре гу ла то ри ма, струч ња ци ма и про фе си о нал ним ко му ни ка то ри ма. 
Из но си се и обра зла же тврд ња да сва ка ин те грал на ко му ни ка ци о на стра те ги ја 
укљу чу је од ре ђе не тех ни ке ког ни тив не и афек тив не ма ни пу ла ци је.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: СТРа Те ГИ ја, ко мУ НИ цИ Ра ње, ко мУ НИ ка цИ о На 
СТа Ре Те ГИ ја, ко мУ НИ ка цИ о На СИ ТУ а цИ ја, ИН Те ГРал На ко мУ НИ ка
цИ о На СТРа Те ГИ ја, ма НИ ПУ ла цИ ја.

1. УВОД

Јед на од се кун дар них по сле ди ца све о бу хват них, бр зих и ра ди кал них 
дру штве них про ме на у свим обла сти ма дру штве ног жи во та и на свим 
ни во и ма ор га ни зо ва ња дру штва, про у зро ко ва них за хук та лом на уч но-тех-
но ло шком ре во лу ци јом, је су и про ме не у је зич кој прак си, на ста ја њем ре чи 
и из ра за ко ји до ско ра уоп ште ни су по сто ја ли и, још ва жни је, ко ји би ва ју 
уни вер зал но при хва ће ни у огром ној ве ћи ни по себ них је зи ка. Ме ђу њи ма 
је и из раз „ко му ни ка ци о на стра те ги ја“, тј. уче ста ли је ко ри шће ни плу рал 
„ко му ни ка ци о не стра те ги је“. Уви дом у до ма ћу и стра ну ре фе рент ну ли те-
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ра ту ру из обла сти дру штве но-ху ма ни стич ких на у ка ре ла тив но ла ко се 
до ла зи до за кључ ка да пре по ла ве ка овај из раз го то во и да ни је ко ри шћен, 
на су прот чи ње ни ци да се да нас, ње го вим уно ше њем у би ло ко ји пре тра-
жи вач хи пер тек ста на Ин тер не ту, до би ја на сто ти не хи ља да од ред ни ца у 
ко ји ма је са др жан. Но, ја ко је ма ло на уч них ра до ва, ако их уоп ште и има, 
у ко ји ма се из раз ко му ни ка ци о на стра те ги ја пре ди кат ски, ви ше или ма ње 
пре ци зно, од ре ђу је. Као што су и ре ла тив но рет ки тек сто ви у ко ји ма се 
ус по ста вља, ма кар се ман тич ка, а нек мо ли епи сте мо ло шка ре ла ци ја из ме ђу 
ко му ни ка ци о них стра те ги ја и гра нич них, та ко ђе но во на ста лих из ра за, 
по пут, „од но са с јав но шћу“ или „упра вља ња ко му ни ци ра њем“. Син таг ма 
ко му ни ка ци о на стра те ги ја ко ри сти се у те о ри ји, и мно го ви ше у прак си, са 
под ра зу ме ва ју ћим зна че њем, тач ни је – у ње га се ве о ма че сто во лун та ри-
стич ки „учи та ва ју“ раз ли чи та зна че ња.

Већ из ових не ко ли ко увод них на по ме на ја сно је да су ко му ни ка ци-
о не стра те ги је пред мет про ми шља ња у овом ра ду. Циљ је по ку шај њи хо ве 
те о риј ске кон цеп ту а ли за ци је, кроз ски ци ра ње од го во ра на пи та ња: шта 
су то ко му ни ка ци о не стра те ги је, због че га и ка ко на ста ју, од ко га и од че га 
за ви се, ка ко се и где ре а ли зу ју и, нај по сле, у ка квој су ве зи са аутен тич ним 
и про из ве де ним ин ди ви ду ал ним и груп ним по тре ба ма љу ди? 

У ко му ни ко ло шком на уч ном окви ру, кри тич ком ана ли зом до сег ну тих 
на уч них са зна ња, још ви ше при ме не ко му ни ка ци о них стра те ги ја у дру-
штве ној прак си, по ла зна хи по те за је да је овај из раз на стао пр вен стве но 
у ко му ни ци ра њу са раз ли чи тим пу бли ка ма и у ма сов ном ко му ни ци ра њу, 
као уоп шта ва ју ћи еуфе ми зам за пла ни ра ње и прак тич ну при ме ну раз ли-
чи тих пер су а зив них тех ни ка и ак тив но сти са на гла ше ном ути ли та ри стич-
ком мо ти ва ци јом.

2. СТРА ТЕ ГИ ЈА И КО МУ НИ КА ЦИ О НА СТРА ТЕ ГИ ЈА

Ако је у пра ву Вит ген штајн ка да ка же „Гра ни це мог је зи ка је су гра ни це 
мог све та“ (Wit tgen ste in, 1978), нео п ход но је нај пре из раз ко му ни ка ци о на 
стра те ги ја зна чењ ски раз врг ну ти, као пр ви услов ко ли ко-то ли ко пре ци-
зног од го во ра на пи та ња шта ова озна ка, у се ми о тич ком сми слу, озна ча ва.

Ети мо ло шки, реч стра те ги ја по ти че из грч ког је зи ка (stra tē gia; од 
stratēgós: вој ни за по вед ник; пре ма stratós: вој ска, и àgein: во ди ти) и ње на 
основ на, да кле до слов на зна че ња су: „на у ка о ве шти ни ра то ва ња ко ја ис тра-
жу је уза јам не ве зе по ли тич ких, еко ном ских и рат них еле ме на та за при-
пре ма ња и во ђе ња ра та“ и „ду го роч ни план вр хов не ко ман де за по сти за ње 
по бе де“ (Клајн и Шип ка, 2008: 1187). Ме ђу тим, да нас се ова реч ко ри сти 
го то во у свим обла сти ма дру штве ног жи во та, од по ли ти ке и еко но ми је, 
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пре ко на у ке и обра зо ва ња, све до спор та и за ба ве, али у ње ном из ве де ном 
и фи гу ра тив ном зна че њу.1

Има ју ћи то у ви ду, стра те ги ја мо же би ти од ре ђе на као све о бу хват на 
за ми сао од ре ђе ног дру штве ног су бјек та о мо гућ но сти ма и на чи ни ма за 
по сти за ње прет ход но по ста вље ног ци ља/ци ље ва, ко ја се опе ра ци о на ли зу је 
кон крет ним пла ном ак тив но сти и ре а ли зу је упра вља њем тим ак тив но-
сти ма у да тим со ци јал ним окол но сти ма.

Ка да је реч о ко му ни ка ци о ним стра те ги ја ма, основ но зна че ње ре чи стра-
те ги ја ни је баш са свим слу чај но по ве за но са људ ским ко му ни ци ра њем, што 
је ме ђу пр ви ма уочио Ме клу ан, твр де ћи да су, уме сто не ка да шњих „вру ћих“ 
ра то ва, во ђе них ко пљем, лу ком и стре лом или пу шком, са вре ме ни „хлад ни“ 
ра то ви ме диј ски, тј. ико нич ки, јер „елек трич но убе ђи ва ње фо то гра фи јом, 
фил мом и те ле ви зи јом де лу је та ко што чи та ве на ро де по та па у но ве сли ке“ 
(Ме клу ан, 1971: 410). То не зна чи да је оруж је за по је ди нач но и ма сов но уни-
шта ва ње љу ди пре ста ло да бу де „ме диј“ људ ске агре си је, али сва ка ко зна чи 
да је по ти сну то но вим на чи ни ма ра то ва ња у ко јем ма сов ни ме ди ји и са др-
жа ји ко ји се њи ма по сре ду ју има ју не ме р љи во ве ћи зна чај у ало ка ци ји еко-
ном ске и по ли тич ке мо ћи. Јер, „Ис пред сва ког вој ни ка и по ли цај ца сто ји по 
поп или фи ло зоф, но го ме таш или про фе сор по ли тич ке еко но ми је, те ле ви-
зиј ски за ба вљач или син ди кал ни функ ци о нер, ин ду стриј ски пси хо лог или 
pu blic re la ti ons of fi cer, мод ни кре а тор или но вин ски ко мен та тор, па оп ће-
ни то вој ник или по ли ца јац, ако ни је нер во зан, сту па на сце ну тек кад за бр-
ља ве те про фе си је тер ци јал ног сек то ра, ко је су пла ће не да кре и ра ју шарм 
бур жо а ског дру штва и пред ста вља ју вој ни ко во и по ли цај че во ње жни је 
ли це…“ (Мар ко вић, 1986:37). Mu ta tis mu tan dis реч стра те ги ја, узи ма ју ћи у 
об зир са вре ме ни со ци јал но-истoријски кон текст, са свим се до бро укла па у 
но во ство ре ну син таг му „ко му ни ка ци о на стра те ги ја“. Али, да би до ку чи ли 
ње но зна че ње нео п ход но је од ре ди ти се пре ма ко му ни ци ра њу као вр ло сло-
же ном, флу ид ном и све про жи ма ју ћем дру штве ном фе но ме ну.

У окви ру со ци о ан тро по ло шке па ра диг ме у ко му ни ко ло ги ји јед но од 
мо гу ћих од ре ђе ња ко му ни ци ра ња мо же би ти да је то ис кљу чи во људ ска 
ин тер ак ци ја при мар ног дру штве ног зна ча ја ко ја се оства ру је са оп шта ва њем 
и при ма њем ин фор ма ци ја, сим бол ски ор га ни зо ва них у фор ми по ру ка, не по-
сред но или по сред ством ме ди ја, у про стор но и вре мен ски од ре ђе ном пси хо-
со ци јал ном кон тек сту, са од ре ђе ним тре нут ним ефек ти ма и ре ла тив но трај-
ним дру штве ним по сле ди ца ма (де таљ ни је Ра дој ко вић и Ми ле тић, 2006). 

1 За социолингвисте може да буде врло инспиративно размишљање о разлозима који 
су једну реч, насталу у милитаристичком пољу друштвених односа, преобразили 
у врло распрострањен и учестало коришћен фигуративни израз у свим областима 
друштвеног живота.
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След стве но, ко му ни ка ци о на стра те ги ја је све о бу хват на за ми сао по је-
дин ца или дру штве не гру пе, у ко му ни ка ци о ној уло зи по ши ља о ца по ру ка, 
о по сти за њу (за)датoг ци ља или ци ље ва пер су а зив ним2 де ло ва њем на по је-
дин ца или дру штве не гру пе, у ко му ни ка ци о ној уло зи при ма ла ца по ру ка. 
У нај оп шти јем сми слу, циљ сва ке ко му ни ка ци о не стра те ги је је на сто ја ње 
по ши ља о ца да мно жи ном по ру ка ути че на ста во ве, ми шље ње и по на ша ње 
њи хо вих ре ци пи је на та.

Оства ри ва ње овог ци ља, као и ње го ва кон кре ти за ци ја у раз ли чи тим обла-
сти ма дру штве ног жи во та, усло вље на је ко му ни ка ци о ном си ту а ци јом у ко јој се 
стра те ги ја при ме њу је, као ре ла тив но не про ме њи вим пси хо со ци јал ним окви ром 
ко му ни ци ра ња, ко ји ди рект но ути че на ко му ни ка ци о не чи но ве, од но сно про цес 
ко му ни ци ра ња. 

Сва ка ко му ни ка ци о на си ту а ци ја од ре ђе на је нај пре су бјек ти ма ко му ни-
ци ра ња, а за тим и дру штве ним кон тек стом, про сто ром и вре ме ном, ка рак те ри-
сти ка ма ме ди ја и сим бол ским си сте ми ма ко ји ма је мо гу ће об ли ко ва ти по ру ке. 
Са мо у кон крет ном струк ту рал ном спле ту кон сти ту тив них еле ме на та од ре ђе не 
ко му ни ка ци о не си ту а ци је, мо гу ће је уоб ли чи ти – као за ми сао, план и кон крет ну 
опе ра ци о на ли за ци ју – и од ре ђе ну ко му ни ка ци о ну стра те ги ју. Пре ма то ме, број 
ко му ни ка ци о них стра те ги ја је, прак тич но, не ли ми ти ран, као што је нео гра ни-
чен и број ко му ни ка ци о них си ту а ци ја у ко ји ма се љу ди на ла зе или мо гу на ћи. То 
је и раз лог због ко јег се у те о ри ји че шће ко ри сти плу рал ни об лик ове син таг ме 
– ко му ни ка ци о не стра те ги је, за раз ли ку од ње не прак тич не, по пра ви лу, син гу-
лар не упо тре бе – ко му ни ка ци о на стра те ги ја. 

Оно што је у по ку ша ју те о риј ске ко цеп ту а ли за ци је ко му ни ка ци о них стра те-
ги ја  мо гу ће уоп шти ти је ди но су спе ци фич но сти ко му ни ка ци о них стра те ги ја с об зи-
ром на об ли ке ко му ни ка ци о не прак се у ко ји ма се ја вља ју, узи ма ју ћи као кри те ри јум 
нај ва жни ју де тер ми нан ту ко му ни ка ци о не си ту а ци је – број су бје ка та ко му ни ци ра ња. 
Да кле, мо гу ће је го во ри ти о ко му ни ка ци о ним стра те ги ја ма у интeрперсоналном, 
ко му ни ци ра њу са раз ли чи тим пу бли ка ма и ма сов ном ко му ни ци ра њу, као и стра те-
ги ја ма ко је, сво јим ци љем или ци ље ви ма, за хва та ју све по ме ну те об ли ке ко му ни ка-
ци о не прак се, тј. ин те грал ним ко му ни ка ци о ним стра те ги ја ма.

3. СТРЕ ТЕ ГИ ЈЕ У ИН ТЕР ПЕР СО НАЛ НОМ КО МУ НИ ЦИ РА ЊУ

Нај те же је кон цеп ту а ли зо ва ти је дин ствен те о риј ски оквир стра те ги ја у 
ин тер пер со нал ном ко му ни ци ра њу. 

За то по сто ји не ко ли ко раз ло га. 
Нај пре, овај об лик ко му ни ка ци о не прак се ис по ља ва се као спон та но, 

уве жба но и пла ни ра но ин тер пер со нал но ко му ни ци ра ње. Ко му ни ка ци о ну 
2   Лат. per su a sio: на го во ра ње, убе ђи ва ње, уве ра ва ње.
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стра те ги ју у чи стом ви ду, ка ко је прет ход но де фи ни са на, мо гу ће је при ме-
њи ва ти са мо у пла ни ра ном ко му ни ци ра њу. Уве жба ним на чи ни ма ин тер-
пер со нал ног ко му ни ци ра ња (нпр. љу ба зни осмех на нео че ки ва ну при-
мед бу или окре та ње ле ђа не же ље ном ко му ни ка ци о ном парт не ру) са мо се 
ма ни фе сту ју со ци ја ли за ци јом сте че ни кул тур ни обра сци по на ша ња ко ји 
из ви ру из це ли не дру штве ног ха би ту са по је дин ца. У крај њем, они су део 
на у че них и нај че шће ко ри шће них стра те ги ја у пла ни ра ном ин тер пер со-
нал ном ко му ни ци ра њу.

За тим, са мо у овом об ли ку ко му ни ци ра ња мо гу ћа је пот пу на ре ци проч-
ност у из ме њи во сти ко му ни ка ци о них уло га по ши ља о ца и при ма о ца по ру ка, 
тј. пот пу на рав но прав ност су бје ка та ко му ни ци ра ња. Је ди но у ин тер пер со-
нал ном ко му ни ци ра њу не по сто ји ак тивн(иј)а и па сивн(иј)а уло га ко му ни-
ка то ра, не за ви сно од њи хо вих со ци јал них уло га. Ка ко с пра вом при ме ћу је 
Бер ло (1960: 50-51), у ин тер пер со нал ном ко му ни ци ра њу сва ки су бјект ко му-
ни ци ра ња (нпр. про да вац и тр го вац или на став ник и сту дент) исто вре ме но 
је и по ши ља лац и при ма лац по ру ка. Очи глед на кон се квен ца у окви ру те ме 
овог тек ста је да се на јед ну мо же од го во ри ти дру гом, из угла прет ход но 
по ста вље ног ци ља ко му ни ци ра ња, пот пу но су прот ном ко му ни ка ци о ном 
стра те ги јом. То ме на су прот, на пу шта ње јав ног ску па, у ко му ни ци ра њу са 
раз ли чи тим пу бли ка ма, или ис кљу чи ва ње те ле ви зиј ског при јем ни ка, у 
ма сов ном ко му ни ци ра њу, не мо же се на зва ти ко му ни ка ци о ном стра те ги-
јом, не го тре нут ним ефек том ка кве не у спе шно при ме ње не ко му ни ка ци о не 
стра те ги је у овим об ли ци ма ко му ни ка ци о не прак се.

На да ље, љу ди ин тер пер со нал но ко му ни ци ра ју и у јав ној и у при ват ној 
сфе ри, што им пли ци ра да мо же би ти јав но, по лу јав но (ру мор но) и тај но, за 
раз ли ку од ма сов ног, као не из бе жно јав ног, и ко му ни ци ра ња са раз ли чи-
тим пу бли ка ма, ко је је, го то во по пра ви лу, јав но ко му ни ци ра ње. 

Нај зад, ин тер пер со нал но ко му ни ци ра ње де ша ва се у свим функ ци о-
нал ним обла сти ма дру штве ног ор га ни зо ва ња због че га је и да нас, упр кос 
очи глед ном по ве ћа њу вре ме на то ком ко јег се љу ди из ла жу ма сов ним ме ди-
ји ма, овај об лик ко му ни ка ци о не прак се нај до ми нант ни ји у то та ли те ту 
људ ског ко му ни ци ра ња.

Има ју ћи и ове раз ло ге у ви ду, кон цеп ту а ли за ци ју је дин стве ног те о-
риј ског окви ра за стра те ги је у ин тер пер со нал ном ко му ни ци ра њу мо гу ће 
је из вр ши ти кроз: (1) уоп шта ва ње нај че шћих оп штих ци ље ва пла ни ра ног 
ин тер пер со нал ног ко му ни ци ра ња, (2) пре по зна ва ње нај зна чај ни јих еле ме-
на та ко му ни ка ци о не си ту а ци је за кон кре ти за ци ју ци ља/ци ље ва ко му ни-
ка ци о не стра те ги је, и (3) раз у ме ва ње зна ча ја ко му ни ка ци о не ком пе тент но-
сти су бјек та ко му ни ци ра ња ко ји ре а ли зу је од ре ђе ну ко му ни ка ци о ну стра-
те ги ју за по сти за ње по ста вље ног ци ља/ци ље ва.
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(1) Оп ште ци ље ве стра те ги ја у пла ни ра ном ин тер пер со нал ном ко му-
ни ци ра њу мо гу ће је из ве сти из чи та вог ни за те о ри ја о ин тер пер со нал ном 
ко му ни ци ра њу у ко ји ма се не ки од њих на гла ша ва као нај зна чај ни ји мо ме-
нат ин тер пер со нал ног ко му ни ци ра ња. Реч је о те о ри ји рав но те же Фри ца 
Хај де ра, за тим те о ри ји ког ни тив не ди со нан це (не скла да) Ле о на Фе стин-
ге ра и те о ри ји кон гру ен ци је (сла га ња, по ду дар но сти) Чар лса Озгу да и из 
њих из ве де них мо де ла ко му ни ци ра ња од ко јих је нај у бе дљи ви ји ори јен
та циј ски авх мо дел Те о до ра Њу ко ма. Он сма тра да је циљ ко му ни ци ра ња 
ус по ста вља ње са гла сно сти (кон сен зу са) из ме ђу ко му ни ка то ра а и b о пред-
ме ту ко му ни ци ра ња х. Оства ри ва ње тог ци ља ни је под зна ком пи та ња у 
си ту а ци ји ме ђу соб не на кло но сти ко му ни ка то ра и иден тич не ори јен та ци је 
пре ма пред ме ту ко му ни ци ра ња. Про блем на ста је ако по сто ји не на кло ност 
и иден тич не ори јен та ци је, или на кло ност и раз ли чи те ори јен та ци је, и он 
се мо ра раз ре ши ти ко му ни ци ра њем, та ко што ће је дан од уче сни ка про ме-
ни ти ста во ве о дру гом уче сни ку ко му ни ци ра ња или пред ме ту ко му ни ци-
ра ња. Овај мо дел, ко ји је у си ту а ци ји са два објек та раз ра ђи вао и Сти вен 
Че фи, кри тич ки су не ги ра ли Ир винг Хо ро виц, Џорџ Хо манс и Ралф Да рен-
дорф. Хо ро виц не ги ра иде ју кон сен зу са и за ла же се за мо дел ко о пе ра ци је, 
сма тра ју ћи да кон сен зус ни је ну жан ис ход ко му ни ци ра ња, али је за ко му-
ни ци ра ње нео п ход на са рад ња ко му ни ка то ра ко ја под ра зу ме ва спо ра зум 
о пра ви ли ма по на ша ња. Хо манс од ба цу је кон сен зус, на осно ву кон фор-
ми стич ког при ла го ђа ва ња, и за го ва ра ње го ву ути ли та ри стич ку ва ри јан ту, 
на ба зи ко му ни ка циј ске раз ме не. Сма тра да је циљ ко му ни ци ра ња на гра да 
(не са мо ма те ри јал на, не го и пси хич ка, емо тив на, етич ка...) и одр жи вост 
ин тер ак ци је са гле да ва кроз еко ном ске ка те го ри је до би так/гу би так, ко ри-
сте ћи их као ме та фо ре. Ралф Да рен дорф под се ћа да је ко му ни ка циј ски кон
фликт, исто као и кон сен зус, чи ње ни ца сва ко днев ног жи во та и да кон-
фликт ну жно не зна чи и пре кид ко му ни ци ра ња. (пре ма Врег, 1990)

sum ma sum ma rum, нај че шћи оп шти ци ље ви стра те ги ја у пла ни ра ном 
ин тер пер со нал ном ко му ни ци ра њу је су: при вла че ње па жње, упо зна ва ње, 
збли жа ва ње, по сти за ње са гла сно сти, за ва ра ва ње, сма њи ва ње ство ре не 
не тр пе љи во сти, раз ре ше ње на ста лог су ко ба, иза зи ва ње при вре ме ног су ко ба 
и трај ни пре кид ин тер пер со нал них од но са са ко му ни ка ци о ним парт не ром. 

(2) Њи хо во прак тич но оства ри ва ње мо гу ће је ако се стра те ги ја кон-
стру и ше на осно ву тзв. аСе пер су а зив ног мо де ла у ин тер пер со нал ном 
ко му ни ци ра њу. „Пре ма том мо де лу, љу ди се у сво јем из бо ру осла ња ју на 
три кри те ри ја. То су аде кват ност или при клад ност (ade qu acy), кон зи стен-
ци ја или до сљед ност (con si stency) и ефек тив ност или ус пи је шност (effec
ti ve). Мо де лом се не твр ди да љу ди увек сви је сно би ра ју сво је по на ша ње, 
не го да се – ако то већ чи не – аде кват ност, кон зи стен ци ја и ефек тив ност 
при ме њу ју као нај ва жни ји кри те ри ји за те свр хе“ (Re ar don, 1998: 127). 
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Сва ки од кри те ри ју ма из овог мо де ла де тер ми ни сан је осо бе но сти ма 
ко му ни ка ци о ног парт не ра ко ји је „објект“ при ме не од ре ђе не стра те ги је и 
оста лих ин тер ак циј ских окол но сти, за пра во еле ме на та ко му ни ка ци о не 
си ту а ци је у ко ји ма се стра те ги ја при ме њу је. 

Осо бе но сти ко му ни ка ци о ног пар те не ра из ра жа ва ју се ње го вим ин ди-
ви ду ал ним и дру штве ним, из ан тро по ло шког угла, не по но вљи вим ка рак те-
ри сти ка ма. У пр ве спа да ју би о ло шко-фи зи о ло шка свој ства и мен тал но-пси-
хич ке осо бе но сти, а дру ге су од ре ђе не тзв. ре фе рент ним дру штве ним окви-
ром, ни зом со ци јал них усло вље но сти чо ве ка по је дин ца ко ји на ста је у про-
це су со ци ја ли за ци је. Оне усло вља ва ју чул но-опа жај не, емо ци о нал но-афек-
тив не, ког ни тив не и вољ не мо гућ но сти љу ди у ко му ни ци ра њу. За успе шност 
од ре ђе не ко му ни ка ци о не стра те ги је по себ но је зна ча јан ре фе рент ни оквир 
су бјек та ин тер пер со нал ног ко му ни ци ра ња на ко га се пер су а зив но де лу је, 
јер је реч о ин ди ви ду ал но од ре ђе ном скло пу ме ђу за ви сних де тер ми на ци ја 
ко је ути чу на ста во ве, ми шље ње и по на ша ње чо ве ка по је дин ца. Ре фе рент ни 
оквир прет по став ка је ин ди ви ду ал ног иден ти те та, ко ји чо век фор ми ра са мо-
и збо ром од ре ђе них де тер ми на ци ја, кроз њих до жи вља ва ју ћи се бе у ре ла ци ји 
са дру гим по је дин ци ма и дру штве ним гру па ма, али и вред ну ју ћи ус по ста-
вље ним ак си о ло шким кри те ри ју ми ма дру ге љу де и дру штве не гру пе. 

Љу ди не из бе жно ин тер пер со нал но ко му ни ци ра ју о од ре ђе ном дру-
штве ном кон тек сту, чи ји су нај ва жни ји еле мен ти: об ли ци дру штве ног гру-
пи са ња, пр вен стве но при мар не гру пе као „при род ни“ со ци јал ни ам би јент 
у ко јем се де ша ва ју ин тер пер со нал не људ ске ин тер ак ци је; за тим, со ци јал на 
сфе ра (јав на, при ват на) и раз ли чи те функ ци о нал не обла сти ор га ни зо ва ња 
дру штва (по ли ти ка, при вре да, обра зо ва ње, здрав ство, спорт, итд.); на да ље, 
на су бјек те ин тер пер со нал ног ко му ни ци ра ња ути чу де лу ју ћи об ли ци дру-
штве не све сти (ми то ло ги ја, ре ли ги ја, оби ча ји, тра ди ци ја, мо рал, на у ка, 
фи ло зо фи ја, иде о ло ги ја), при хва ће ни вред но сни си сте ми и кул тур ни обра-
сци. Ин тер пер со нал но ко му ни ци ра ње се увек де ша ва у спле ту ових со ци-
јал них де тер ми ни за ма, у са деј ству са про сто ром на ко јем се ко му ни ци ра 
и вре ме ном ка да се и ко ли ко ко му ни ци ра. Про стор и вре ме за ви сни су од 
то га да ли је ин тер пер со нал но ко му ни ци ра ње не по сред но, тзв. ко му ни-
ци ра ње „ли цем у ли це“, или је по сре до ва но не ким од ме ди ја, од те ле фо на 
до Ин тер не та. Са мо у не по сред ном ин тер пер со нал ном ко му ни ци ра њу 
мо гу ћа је упо тре ба свих сим бол ских си сте ма ко ји су ко му ни ка то ри ма на 
рас по ла га њу за об ли ко ва ње по ру ка, због чи ње ни це да љу ди свим чу ли ма 
мо гу ус по ста вља ти ак ти ван од нос пре ма ко му ни ка ци о ном парт не ру.

(3) Зах те ви из по ме ну тог аСе мо де ла пер су а зив ног де ло ва ња у ин тер-
пер со нал ном ко му ни ци ра њу ви ше или ма ње успе шно се угра ђу ју у од ре-
ђе ну ко му ни ка ци о ну стра те ги ју у за ви сно сти од сте пе на ко му ни ка ци о не 
ком пе тент но сти су бјек та ко му ни ци ра ња ко ји је ства ра и ре а ли зу је. Ком-
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пе тен ци ја ни је не што што је при сут но или од сут но у ап со лут ном сми слу, 
већ је реч о про ме њи вој ве ли чи ни ко ју сва ко по се ду је у од ре ђе ној ме ри и у 
за ви сно сти од ко му ни ка ци о не си ту а ци је и по зна ва ња ње них прет по став ки 
мо же је ефек тив но по ве ћа ва ти. „Ко му ни ка ци о на ком пе тен ци ја не под ра зу-
ме ва са мо по зна ва ње је зич ког ко да, већ и шта ре ћи ко ме, ка ко то ка за ти на 
од го ва ра ју ћи на чин у сва кој од ре ђе ној си ту а ци ји“ (Sa vil le-Tro i ke, 1998: 179). 
Ин тер пер со нал на ко му ни ка ци о на ком пе тен ци ја из ра жа ва се и спо соб но-
шћу чо ве ка не са мо да осми сли ко му ни ка ци о ну стра те ги ју, не го и да је ре а-
ли зу је при ла го ђа ва њем кон крет ној ко му ни ка ци о ној си ту а ци ји. Та кво при-
ла го ђа ва ње, у сми слу аде кват ног, до след ног и де ло твор ног де ло ва ња, мо гу ће 
је раз ви ја њем две гру пе ин ди ви ду ал них по тен ци ја: ког ни тив них и ин тер ак-
циј ских. У пр ву гру пу спа да ју: спо соб ност ем па ти је, тј. ужи вља ва ња у уло гу 
дру гог, за тим мо гућ ност са гле да ва ња ин тер ак ци је из со ци јал не пер спек ти ве 
ко му ни ка ци о ног парт не ра, ког ни тив на сло же ност, ко ја ис кљу чу је пред ра-
су де и сте ре о ти пе, раз у ме ва ње при ро де ус по ста вље ног или од но са ко ји се 
ус по ста вља, раз у ме ва ње де лу ју ћих со ци јал них де тер ми ни за ма, спо соб ност 
са мо по сма тра ња и вла да ње сим бол ским си сте ми ма; а у дру гу: укљу че ност у 
ин тер ак ци ју, упра вља ње ин тер ак ци јом, флек си бил ност по на ша ња, спо соб-
ност слу ша ња и иза бра ни дру штве ни стил (пре ма Re ar don, 1987:76-86).

Ко му ни ка ци о на ком пе тент ност као прет по став ка оства ри ва ња од ре ђе не 
ко му ни ка ци о не стра те ги ја при сут на је у свим об ли ци ма ко му ни ка ци о не 
прак се, али са мо у ин тер пер со нал ном ко му ни ци ра њу она укљу чу је све ког-
ни тив не и ин тер ак циј ске аспек те, за раз ли ку од ко му ни ци ра ња са раз ли чи-
тим пу бли ка ма и, на ро чи то, ма сов ног ко му ни ци ра ња у ко јем, при ме ра ра ди, 
ни је мо гу ће ви де ти и чу ти љу де ко ји су „обје кат“ пер су а зив ног де ло ва ња, а то 
зна чи ни при ла го ђа ва ти та кво де ло ва ње но во на ста лим окол но сти ма. 

4. СТРА ТЕ ГИ ЈЕ У КО МУ НИ ЦИ РА ЊУ СА РАЗ ЛИ ЧИ ТИМ ПУ БЛИ КА МА

Ко му ни ци ра ње са раз ли чи тим пу бли ка ма у осно ви пред ста вља ин тер-
ак ци ју по је дин(а)ца и ве ли ких дру штве них гру па. Су бјек ти ко му ни ци ра ња 
су, да кле, у уло зи по ши ља о ца по ру ка, по је ди нац или при пад ни ци од ре ђе не 
при мар не гру пе (нпр. гру пе за од лу чи ва ње, ак ци о не гру пе, гру пе за игру), а 
у уло зи при ма ла ца, при пад ни ци спе ци фич не, овом об ли ку ко му ни ци ра ња 
свој стве не струк ту и ра не дру штве не гру пе –  пу бли ке. Ве ли чи на пу бли ке 
број ча но је утвр ди ва, пер со нал но је пре по зна тљи ва, у ве ћој или ма њој ме ри 
је ор га ни зо ва на, ње ни при пад ни ци, ве ћин ски, има ју сли чан дру штве ни 
ста тус (со ци јал но по ре кло, ма те ри јал ни по ло жај, обра зо ва ње, про фе си ја) 
и скло но сти (на ви ке, укус, афи ни те ти, стил). Свим тим ка рак те ри сти ка ма 
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она се раз ли ку је од ма сов не пу бли ке и њи хо во по и сто ве ћи ва ње као дру-
штве них гру па је, са ко му ни ко ло шког ста но ви шта, по гре шно.

У ко му ни ка ци о ној прак си мо гу ће је изо ло ва ти че ти ри ви да овог 
об ли ка ко му ни ка ци о не прак се: (а) екс ка те дра, ко је се де ша ва у обра зо-
ва њу (у учи о ни ци, ве жба о ни ци, ла бо ра то ри ји, ам фи те а тру), по ли тич ком 
фо ру му (у пар ла мен ту, на пар тиј ској кон вен ци ји, кон гре су), то ком кул тур-
но-умет нич ких до га ђа ја (књи жев но ве че, три би на, из ло жба, кон цер ти) и у 
све ти ли шти ма (про по ве ди, ли тур ги је, об ре ди); (б) ко му ни ци ра ње на тр гу 
(збо ро ви, ми тин зи и слич ни јав ни ску по ви); (в) те а тар ско ко му ни ци ра ње 
(у по зо ри шту и на естра ди), и (г) ко му ни ци ра ње у аре ни (спорт ске и цир-
ку ске при ред бе) (де таљ ни је Ра дој ко вић и Ми ле тић, 2006).

Већ из по бро ја них при ме ра ко му ни ци ра ња са раз ли чи тим пу бли ка ма 
ја сно је да је и у овом об ли ку ко му ни ка ци о не прак се мо гу ће при ме ни ти 
мно штво ме ђу соб но вр ло раз ли чи тих стра те ги ја. Уз из ве сно по јед но ста-
вљи ва ње мо гло би се ре ћи да сва ко пре да ва ње на фа кул те ту, про по вед у 
цр кви, екс по зе у пар ла мен ту, го вор на тр гу, ре жиј ска по став ка по зо ри шне 
пред ста ве, про гра ми ка кве спорт ске или цир ку ске при ред бе, по сма тра ни 
са ко му ни ко ло шког ста но ви шта у окви ру те ме овог ра да, под ра зу ме ва ју 
вр ло од ре ђе ну ко му ни ка ци о ну стра те ги ју. 

Сто га је те о риј ска кон цеп ту а ли за ци ја стра те ги ја у ко му ни ци ра њу са раз-
ли чи тим пу бли ка ма мо гу ћа са мо ски ци ра њем не ко ли ко кључ них пи та ња 
на ко ја раз ли чи ти су бјек ти, у ко му ни ка ци о ној уло зи по ши ља ла ца по ру ка, 
мо ра ју од го во ри ти пре осми шља ва ња од ре ђе не стра те ги је и ње не опе ра ци-
о на ли за ци је у ко му ни ка ци о ној прак си, ка ко би мо гли да оства ре прет ход но 
по ста вље ни циљ/ци ље ве – од про све ти тељ ских и ре ли ги о зних, пре ко дис-
трак тив них и лу ди стич ких, до мо би ли за тор ских и вр ло лу кра тив них. 

Та пи та ња се пр вен стве но од но се на дру штве ну гру пу ко ја је објект 
пер су а зив ног де ло ва ња: ко чи ни пу бли ку (струк ту рал ни аспект), за што се 
она оформ љу је и ка ка ва су оче ки ва ња ње них при пад ни ка (мо ти ва ци о ни 
аспект), ка ко ис пу ни ти та оче ки ва ња не до во де ћи у пи та ње оства ри ва ње 
ци ља/ци ље ва ко му ни ка ци о не стра те ги је (си ту а ци о но-де лат ни аспект)? 
con di cio si ne qua non сва ке стра те ги је у овом об ли ку ко му ни ка ци о не прак се 
и свим ње го вим по ме ну тим ви до ви ма чи ни, пре ма то ме, тзв. пре по зна ва ње 
пу бли ке. Кључ успе шног ко му ни ци ра ња са њом под ра зу ме ва пре во ђе ње 
оно га што же ли мо да ка же мо на „је зик“ ко ји је пот пу но ра зу мљив љу ди ма 
ко ји ма се оба ра ћа мо (Emer son и Oli ver, 1965: 122). Тек ка да је пу бли ка ја сно 
про фи ли са на, мо гу ће је стра те ги ју опе ра ци о на ли зо ва ти, у окви ру од ре ђе-
ног сим бо лич ки струк ту ри ра ног дис кур са или пер фор ман са, ко ји су, по 
пра ви лу, им прег ни ра ни раз ли чи тим пер су а зив ним, вр ло че сто – ма ни пу-
ла тив ним, тех ни ка ма. 
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Успе шност стра те ги је ко му ни ци ра ња са раз ли чи тим пу бли ка ма, из 
угла по ста вље ног ци ља/ци ље ва, мо гу ће је утвр ди ти са мо ус по ста вља њем 
ем пи риј ске ко ре ла ци ју из ме ђу тре нут них ефе ка та и ре ла тив но трај них 
по сле ди ца у ре а го ва њу пу бли ке?

5. СТРА ТЕ ГИ ЈЕ У МА СОВ НОМ КО МУ НИ ЦИ РА ЊУ

Бит на ка рак те ри сти ка ма сов ног ко му ни ци ра ња је ја сна по де ље ност 
ко му ни ко ци о них уло га из ме ђу дру штве них су бје ка та ко ји, на јед ној стра ни, 
об ли ку ју или су у при ли ци да, ин сти ту ци о нал но и/или ва нин сти ту ци о нал но, 
ути чу на об ли ко ва ње ме диј ских са др жа ја и, на дру гој, при пад ни ка ма сов не 
пу бли ке, аструк ту рал не, тер ци јал не дру штве не гру пе, свој стве не ис кљу чи во 
ма сов ном ко му ни ци ра њу, ко ја об је ди њу је ка рак те ри сти ке ма се и пу бли ке. 

Ма сов на је, бу ду ћи да је број ње них при пад ни ка нео д ре див, у ко му ни-
ка ци о ној уло зи при ма ла ца по ру ка пер со нал но су не пре по зна тљи ви, као 
по је ди ни ци и при мар не гру пе про стор но су дис ло ци ра ни, не по ве за ни и 
нео р га ни зо ва ни, са по је ди нач но и груп но не у твр ди вим вре ме ном из ла-
га ња по ру ка ма ко је се ди се ми ни ра ју ма сов ним ме ди ји ма. Пу бли ком је чи ни 
из ло же ност од ре ђе ном мас-ме ди ју или ме ди ји ма, као и ме диј ским са др-
жа ји ма ко ји су свој стве ни екс пре сив ним мо гућ но сти ма по је ди них ме ди ја 
ма сов ног ко му ни ци ра ња. Овим ка рак те ри сти ка ма раз ли ку је се и од ма се 
и од пу бли ке, па је у ко му ни ко ло ги ји по гре шно ње но по и сто ве ћи ва ње и са 
јед ном и са дру гом дру штве ном гру пом.

Да кле, у уло зи об ли ко ва те ља мас-ме диј ских са др жа ја мо гу се на ћи про-
фе си и нал ни ко му ни ка то ри и они дру штве ни су бјек ти ко ји има ју при ступ 
ма сов ним ме ди ји ма. То је и осно ва хаСв мо де ла ма сов ног ко му ни ци-
ра ња ко ји су кон ци пи ра ли Брус Ве стли и Мал колм Ме клин. За сно ван је 
на пре по зна ва њу три по себ на, али ме ђу за ви сна си сте ма уло га у ма сов ном 
ко му ни ци ра њу. Пр ве на зи ва ју адво кат ским уло га ма (advo ca cu system ro les), 
дру ге пре но си лач ким (chan nel system ro les), а тре ће уло га ма по на ша ња 
(be ha vi or system ro les). У адво кат ским уло га ма (А) по ја вљу ју се по је дин ци 
и дру штве не гру пе из ван (вла сни ци ме диј ских ор га ни за ци ја и по ли тич ки 
кон тро ло ри) и уну тар ме диј ских ор га ни за ци ја (ме на џе ри, уред ни ци), ко ји 
од лу чу ју шта ће из це ли не по ја ва и до га ђа ја (to ta lity of ob jects and events) у 
ствар но сти (Х) би ти са др жај ма сов ног ко му ни ци ра ња. Пре но си лач ке уло ге 
(С) на ме ње не су про фе си о нал ним ко му ни ка то ри ма, из вр ши о ци ма по сло ва 
(опе ра тив ни уред ни ци, ре пор те ри, сни ма те љи, пре зен те ри), ко ји об ли ку ју 
ме диј ске са др жа је, али не од лу чу ју о њи хо вом об ја вљи ва њу. Уло ге по на-
ша ња (В) на ме ње не су при пад ни ци ма ма сов не пу бли ке (чи та о ци ма, слу-
ша о ци ма, гле да о ци ма). (Ve stley and Mac Lean, 1957: 31-38).
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Са мо дру штве ни су бјек ти у адво кат ским и, де лом, пре но си лач ким уло-
га ма мо гу осми шља ва ти и ре а ли зо ва ти од ре ђе ну ко му ни ка ци о ну стра те ги ју. 
При пад ни ци ма ма сов не пу бли ке оста ју са мо уло ге по на ша ња, тј. мо гућ ност 
се лек тив ног из ла га ња, пер цеп ци је и пам ће ња ме диј ских са др жа ја 

То је и мо гу ћи кри те ри јом за раз ли ко ва ње две ве ли ке гру пе ко му ни ка-
ци о них стра те ги ја у ма сов ном ко му ни ци ра њу. 

Пр ву чи не ко му ни ка ци о не стра те ги је у окви ру ко јих се про фе си о нал но 
ре а ли зу је це ли на мас-ме диј ских са др жа ја. Сва ка, ка ко се код нас уста ље но 
на зи ва, уре ђи вач ка по ли ти ка пред ста вља, у осно ви, јед ну ко му ни ка ци о ну 
стра те ги ју ко ја је де тер ми ни са на мно штвом екс тер них и ин тер них ва ри ја-
бли, ко је све ску па усло вља ва ју про цес ме наџ мен та у од ре ђе ној ме диј ској 
ор га ни за ци ји (де таљ ни је Ми ле тић, 2009: 73-77).

Дру гу гру пу чи не ко му ни ка ци о не стра те ги је су бје ка та ко ји има ју или 
на сто је да има ју уче ста ли при ступ ме ди ји ма ма сов ног ко му ни ци ра ња и 
ути цај на ме диј ске са др жа је. Њи хов основ ни циљ је пу бли ци тет, по зна-
тост, тј. при сут ност у јав ној сфе ри у ме ри ко ја им је по треб на за од го ва ра-
ју ће ин ди ви ду ал но и груп но по зи ци о ни ра ње у дру штву. 

Нај пот пу ни ји те о риј ски оквир за осми шља ва ње и ре а ли зо ва ње њи хо-
вих ко му ни ка ци о них стра те ги ја по ну ди ли су Па ме ла Шу меј кер и Сти-
вен Рис у хи је рар хиј ском мо де лу ути ца ја на ме диј ске са др жа је, пре по зна-
ју ћи пет кључ них и ме ђу соб но по ве за них ни воа ути ца ја (Sho e ma ker and 
Re e se, 1991). Пр ви је ни во ини ди ви ду ал них ути ца ја: на се лек ци ју, об ра ду 
и ко нач ни из глед по ру ке ути чу ин ди ви ду ал ним свој стви ма и ка рак те ри-
сти ка ма сви про фе си о нал ни ко му ни ка то ри у лан цу ње ног ства ра ња, од 
ре пор те ра до од го вор ног уред ни ка. Дру ги ни во је ути цај про фе си о нал них 
пра ви ла, про це ду ра и ру ти на: по ру ке за ви се од екс пре сив них мо гућ но сти 
ма сов них ме ди ја, фак то ра вре ме на у елек трон ским и про сто ра у штам па-
ним мас-ме ди ји ма, тех ни ка об ли ко ва ња и об ра де по ру ка, про фе си о нал них 
и етич ких ко дек са. Тре ћи је ор га ни за ци о ни ни во: по је ди нач не по ру ке и 
це ли на ме диј ских са др жа ја на ста је у спе ци фич ним, ме диј ским ор га ни за-
ци ја ма, ко је има ју од ре ђе не струк ту ру и хи је рар хи ју, де фи ни са не про це се 
про дук ци је, пер со нал не од но се и груп ну ди на ми ку. Че твр ти је ни во ван-
ме диј ских ути ца ја: на по ру ке и ме диј ске са др жа је у це ли ни ди рек тан или 
ин ди рек тан ути цај вр ше по ли тич ки су бјек ти, ин те ре сне гру пе ка пи та ла, 
не вла ди не ор га ни за ци је, из во ри ин фор ма ци ја, огла ши ва чи, ре цеп циј ске 
гру пе у ма сов ној пу бли ци, па блик ри лејшнс аген ци је и аген ци је за ис тра-
жи ва ње јав ног мње ња. И пе ти је иде о ло шки ни во: ме диј ски са др жа ји увек 
се у из ве сној ме ри ускла ђу ју са вла да ју ћом иде о ло ги јом, пре о вла ђу ју ћим 
вред но сним си сте мом и до ми нант ним кул тур ним обра сци ма у од ређ ном 
дру штву и из раз су „кул тур не хе ге мо ни је“ (Грам ши, пре ма Вра ниц ки, 1978) 
вла да ју ћих дру штве них гру па. 
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По овом мо де лу, по чев од ин ди ви ду ал ног, сва ки ни во ути ца ја је под-
скуп на ред ног, ути цај ни јег ни воа, а ко нач на од лу ка уред ни ка о то ме ко је 
ће по ру ке у це ли ни мас-ме диј ских са др жа ја би ти об ја вље не за ви си од 
спле та окол но сти, из ра же них ин тен зи те том де ло ва ња мно штва дру штве-
них су бје ка та, фак то ра и усло ва. Њи ма мо ра ју би ти упо до бље не и стра те-
ги је ства ра ња ме диј ских са др жа ја и стра те ги је при сту па ма сов ним ме ди-
ји ма, тј. ути ца ња на про цес ме наџ мен та у ме диј ским ор га ни за ци ја ма, чи ји 
је крај њи ре зул тат об ја вљи ва ње од ре ђе ног ме диј ског са др жа ја или кон фи-
гу ри са ње це ли не ме диј ских са др жа ја.

6. ИН ТЕ ГРАЛ НЕ КО МУ НИ КА ЦИ О НЕ СТРА ТЕ ГИ ЈЕ

Прет ход ни осврт на усло вље ност ко му ни ка ци о них стра те ги ја раз ли чи-
тим об ли ци ма ко му ни ка ци о не прак се, као и ак цен то ва ње нај зна чај ни јих 
мо ме на та у ре ла ци ји: ко му ни ка ци о на си ту а ци ја – ко му ни ка ци о на стра те ги ја, 
пред ста вља ме то до ло шку прет по став ку за рас пра ву о ин те грал ним ко му ни-
ка ци о ним стра те ги ја ма, ко је сви ор га ни зо ва ни дру штве ни су бјек ти (при-
вред ни, по ли тич ки, ци вил ни) има ју у ви ду ка да у прак си ко ри сте тај из раз и, 
што је још зна чај ни је, ка да ства ра ју од ре ђе ну ко му ни ка ци о ну стра те ги ју.

Сва ка ин те грал на ко му ни ка ци о на стра те ги ја за сно ва на је, за пра во, на 
ком би но ва њу стра те ги ја ко је су свој стве не раз ли чи тим об ли ци ма ко му ни-
ци ра ња. 

Ин те грал но схва ће на ко му ни ка ци о на стра те ги ја пред ста вља нај оп-
шти ју за ми сао о прет ход но по ста вље ном ци љу/ци ље ви ма пер су а зив ног 
де ло ва ња у свим об ли ци ма ко му ни ка ци о не прак се, ко ја се опе ра ци о на-
ли зу је од го ва ра ју ћим пла ном, ре а ли зу је тех ни ка ма и ак тив но сти ма раз-
ви је ним у те о ри ји и прак си тзв. од но са с јав но шћу, а ре ла тив на из ве сност 
оства ри ва ња по ста вље ног ци ља обез бе ђу је кон ти ну и ра ним упра вља њем 
про це сом ко му ни ци ра ња са раз ли чи тим дру штве ним гру па ма ко је омо гу-
ћа ва ју или мо гу да омо гу ће оства ри ва ње по ста вље ног ци ља ко му ни ка ци-
о не стра те ги је.

У овом од ре ђе њу мо гу ће је уочи ти да су гра ни це из ме ђу ин те грал не 
ко му ни ка ци о не стра те ги је, тзв. од но са с јав но шћу и упра вља ња ко му ни-
ци ра њем, те шко од ре ди ве и да се зна чењ ска по ља ових син таг ми ве ли ким 
де лом пре кла па ју. Уз ри зик од ре ђе ног по јед но ста вљи ва ња про бле ма, ипак 
се мо же ус по ста ви ти ло ги чан ал го ри там ски низ, ко ји упу ћу је на су шти ну 
зна че ња сва ке од њих: ко му ни ка ци о на стра те ги ја (циљ – за ми сао – план), 
тзв. од но си с јав но шћу (тех ни ке и ак тив но сти ко ји ма се стра те ги ја ре а-
ли зу је), упра вља ње ко му ни ци ра њем (кон тро ла при ме не ко му ни ка ци о не 
стра те ги је у окви ру тзв. од но са с јав но шћу).
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Ако је овај низ ло гич ки та чан, он да је мо гу ће за кљу чи ти да је реч о три 
раз ли чи та аспек та јед ног те истог про це са: осми шља ва ња, ре а ли за ци је и 
кон тро ле пер су а зив ног ко му ни ци ра ња.

Али, ко му ни ци ра ња – са ким и ка ко?
Већ из скра ће ни це кон ди ци о нал ног при де ва та ко зва ни, ко ја је ста-

вље на ис пред из ра за „од но си с јав но шћу“, мо же се на слу ти ти да се у овом 
тек сту том из ра зу при ла зи са ве ли ком ре зер вом. Не са мо за то што су тзв. 
од но си с јав но шћу лош, али у те о ри ји и прак си уве ли ко ета бли ран пре-
вод ен гле ског pu blic re la ti ons – скра ће но pr, не го због то га што је су штин-
ско пи та ње: мо гу ли се уоп ште до слов но ус по ста вља ти од но си с јав но шћу? 
На то пи та ње мо гу ће је од го во ри ти тек ка да се у „праг ма ти ци на уч ног 
зна ња“ (Ли о тар, 1990), раз ја сни шта се под ра зу ме ва под из ра зом јав ност. 
Сле де ћи Ха бер ма со ве иде је (1969), за ауто ра овог тек ста то је исто вре ме но: 
1) јав на сфе ра (не ка да је то био про стор, атин ска Аго ра на при мер; да нас 
је то до ми нант но ме диј ски ком плекс, це ли на свих де лу ју ћих мас-ме ди ја у 
јед ном со ци је те ту) у ко јој се рас пра вља о пи та њи ма пре о бра же ним у про-
блем од зна ча ја за ве ћи ну при пад ни ка од ре ђе не со ци јал не за јед ни це; и 2) 
аструк ту рал на дру штве на гру па ко ју чи не са мо они при пад ни ци од ре ђе не 
со ци јал не за јед ни це ко ји има ју при ступ по ме ну тој јав ној сфе ри и мо гу да 
из не су ми шље ње – јав но мне ње, о (за)да том пи та њу пре о бра же ном у про-
блем од оп штег ин те ре са.

Ово нас упу ћу је на за кљу чак да је јав ност у са вре ме ном дру штву ве о ма 
сло жен фе но мен и, ка да је реч о ње ном раз у ме ва њу као де лу ју ћој дру штве-
ној гру пи, да из ње ног основ ног свој ства – аструк ту рал но сти, про ис ти чу и 
ње не оста ле ка рак те ри сти ке: пер со нал на про мен љи вост, флу ид ност и ad 
hoc фор ми ра ње, увек ка да се у јав ној сфе ри про бле ма ти зу је не ко пи та ње од 
оп штег ин те ре са.

За дру штве не су бјек те ко ји осми шља ва ју од ре ђе ну ко му ни ка ци о ну 
стра те ги ју од кључ ног је зна ча ја да у та ко схва ће ној јав но сти пре по зна ју оне 
по је ди нач не („во ђе мње ња“) и груп не при пад ни ке јав но сти ко ји ће у нај ве-
ћој ме ри до при не ти оства ри ва њу прет ход но де фи ни са ног ци ља ко му ни ка-
ци о не стра те ги је. Из тог угла по сма тра но мо гу ће је, у те о риј ском мо де лу, 
пре по зна ти не ко ли ко дру штве них гру па од ко јих, у ве ћој или ма њој ме ри, 
за ви си успе шност стра те ги је, под прет по став ком да се при ме не од го ва ра-
ју ће тех ни ке и ак тив но сти де ло ва ња на њих и да бу де обез бе ђен кон ти ну и-
тет ква ли тет ног упра вља ња тим ак тив но сти ма, тј. ко му ни ци ра њем у свим 
об ли ци ма ко му ни ка ци о не прак се. Реч је о: ко ри сни ци ма, вла сни ци ма 
ка пи та ла, ре гу ла то ри ма, струч ња ци ма и про фе си о нал ним ко му ни ка то-
ри ма. Ове дру штве не гру пе мо гу се на зва ти, и све че шће би ва ју на зи ва не, 
циљ ним јав но сти ма, као нај зна чај ни јим стра ту ми ма у оп штој јав но сти, па 
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је уто ли ко из раз „од но си с јав но сти ма“ ко рект ни ји и при хва тљи ви ји од 
„од но са с јав но шћу“ (ви ди Ла бу до вић, 2008).

Пр ву дру штве ну гру пу, тј. циљ ну јав ност, чи не при пад ни ци од ре ђе не 
со ци јал не за јед ни це ко ји су „објект“ пер су а зив ног де ло ва ња: гра ђа ни у 
уло зи ку па ца ро ба и услу га (при вред ни сек тор), би ра ча, след бе ни ка и сим-
па ти зе ра (по ли тич ки сек тор) или мо гу ћих по др жа ва ла ца и са рад ни ка у 
не кој, на при мер ху ма ни тар ној ак ци ји (ци вил ни сек тор). Дру гу гру пу пред-
ста вља ју ин тер ни (ор га ни за циј ски) ко ри сни ци ре зул та та оства ри ва ња 
ко му ни ка ци о не стра те ги је. То су за по сле ни у при вред ној ор га ни за ци ји или 
чла но ви од ре ђе не по ли тич ке и ци вил не ор га ни за ци је. Тре ћа је гру па вла-
сни ка ка пи та ла ко ји, чи ње ни цом вла сни штва, мо гу да ути чу на оства ри-
ва ње ко му ни ка ци о не стра те ги је. Че твр ту гру пу пред ста вља ју ре гу ла то ри 
– пред став ни ци др жав них ор га на, по ли тич ких ор га ни за ци ја и ло кал них 
за јед ни ца – ко ји омо гу ћа ва ју нор ма тив не прет по став ке и со ци јал ни ам би-
јент за при ме ну од ре ђе не ко му ни ка ци о не стра те ги је. Пе та гру па су екс-
пер ти у од ре ђе ној функ ци о нал ној обла сти дру штва, чи је јав но ми шље ње 
гра ђа ни у раз ли чи тим со ци јал ним уло га ма ре спек ту ју ка да до но се од лу ку 
да ли ће не што ку пи ти, за ко га ће гла са ти на из бо ри ма или да ли ће по др-
жа ти ак тив но сти ка кве не про фит не и не по ли тич ке ор га ни за ци је. И, нај-
зад, нај ва жни ју циљ ну гру пу ин тер грал них ко му ни ка ци о них стра те ги ја 
пред ста вља ју про фе си о нал ни ко му ни ка то ри у ма сов ном ко му ни ци ра њу. 
Ако се јав на сфе ра у са вре ме ном дру штву раз у ме као по ље де ло ва ња 
ме ди ја ма сов ног ко му ни ци ра ња, ме диј ски ком плекс у це ли ни, он да они 
ко ји об ли ку ју ме диј ске са др жа је мо гу од лу чу ју ће да ути чу на све оста ле 
циљ не јав но сти и, прак тич но, про из во де јав но мње ње, по сле дич но – по др-
шку оства ри ва њу ци ља ин те грал них ко му ни ка ци о них стра те ги ја. Сто га 
су про фе си о нал ни ко му ни ка то ри не из бе жни у опе ра ци о на ли за ци ји та кве 
стра те ги је, па се че сто и но во на ста ли из раз „од но си с јав но сти ма“ за ме њу ју 
„од но си ма с ме ди ји ма“. „Од но си с ме ди ји ма су ва жни не са мо за то што 
пред ста вља ју је згро ак тив но сти у сва кој функ ци ји од но са с јав но шћу, већ 
за то што ме ди ји де лу ју као про вод ник до оних циљ них јав но сти ко је су 
та ко ва жне за јед ну ор га ни за ци ју“ (Рег, 1996: 9).

Има ју ћи у ви ду прет ход ну стра ти фи ка ци ју, мо гу ће је опе ра ци о на ли-
за ци ју ин те грал них ко му ни ка ци о них стра те ги ја у од но си ма с јав но сти ма 
по сма тра ти кроз две гру пе ак тив но сти и на два ни воа.

Ако је реч о ак тив но сти ма, оне се гру пи шу у ван ме диј ске (ин тер пер со-
нал но и ко му ни ци ра ње са раз ли чи тим пу бли ка ма у или из ван ор га ни за-
ци је) и ме диј ске ак тив но сти (ма сов но ко му ни ци ра ње). 

Ка да се го во ри о два ни воа опе ра ци о на ли за ци је ин те грал них ко му ни-
ка ци о них стра те ги ја, има се у ви ду за ми шље на ли ни ја ви дљи во сти пер су а-
зив них на ме ра су бјек та ко ји је осми слио и при ме њу је од ре ђе ну стра те ги ју, 
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где из ра зи „из над ли ни је“ и „ис под ли ни је“ пред ста вља ју ве о ма до бре ме та-
фо ре, из ве де не из тех ни ка ма ни пу ла ци је ко је се при ме њу ју у мар ке тин-
шкој, про па ганд ној и прак си pr-а. Сва ка ван ме диј ска (нпр. пре зен та ци ја 
но вог про из во да) или ме диј ска ак тив ност (нпр. про па ганд на по ру ка) за 
ко ју је нај ве ћи број љу ди све стан да је реч о на сто ја њу да бу де на го во рен 
или убе ђен у не што, пред ста вља део опе ра ци о на ли за ци је стра те ги је „из над 
ли ни је“. И обр ну то: све оно што гра ђа ни у ван ме диј ским и ме диј ским 
ак тив но сти ма не пре по зна ју као пер су а зив ну на ме ру, већ им при сту па ју 
као не у пит ним „чи ње ни ца ма жи во та“ (нпр. ин фор ма тив на и ана ли тич ка 
ру бри ка у но ви на ма, ра диј ским или те ле ви зиј ским про гра ми ма, у ко јој се 
по зи тив но или не га тив но го во ри о од ре ђе ном дру штве ном су бјек ту) део је 
опе ра ци о на ли за ци је ко му ни ка ци о не стра те ги је „ис под ли ни је“. Те жи ште 
ра да pr струч ња ка је у де ло ва њу „ис под ли ни је“ на пред став ни ке по ме-
ну тих циљ них јав но сти, а по себ но на про фе си о нал не ко му ни ка то ре у 
ме диј ским ор га ни за ци ја ма. Циљ је да они кон ти ну и ра ним при су ством и 
реч ју у јав ној сфе ри обез бе де по зи ти ван пу бли ци тет од ре ђе не вред но сти 
(про из во да, услу ге, по ли тич ког про гра ма, по ли тич ког су бјек та, гра ђан-
ске ак ци је), при че му нај ве ћем бро ју љу ди пер су а зив ни аспек ти ме диј ских 
са др жа ја ни су ви дљи ви.

Две гру пе и два ни воа ак тив но сти о ко ји ма је до са да би ло ре чи мо гу се 
при ка за ти ше мат ски на сле де ћи на чин:

Чи ње ни ца да ре а ли зо ва ње од ре ђе не ин те грал не ко му ни ка ци о не стра те-
ги је под ра зу ме ва две гру пе и, што је по себ но ва жно, два ни воа ак тив но сти, ну жно 
нас упу ћу је на за кљу чак да све ве ћи број њих ну жно укљу чу ју раз ли чи те тех ни ке 
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ма ни пу ла ци је, јер ка да би се ко му ни ка ци о на стра те ги ја сво ди ла на исти ни те, 
објек тив не, ак ту ел не и пра во вре ме не ин фор ма ци је, ње но осми шља ва ње и ре а-
ли зо ва ње и не би би ли нео п ход ни. На то ука зу ју и ауто ри ко ји су се по дроб но 
ба ви ли пре по зна ва њем и ана ли зом раз ли чи тих афек тив них и ког ни тив них тех-
ни ка ма ни пу ла ци је у дру гој по ло ви ни ХХ ве ка, по пут Вен са Па кар да и Фи ли па 
Бре то на. Бре тон упо зо ра ва да се у прак си ства ра ња и при ме не ко му ни ка ци о них 
стра те ги ја вр ши сво је вр сна апо ло гет ска од бра на ма ни пу ла ци је као, с јед не стра не, 
не из бе жне по сле ди це жи вље ња у исто риј ски но вом ти пу дру штва и, са дру ге, да се 
де мо крат ски ка па ци тет од ре ђе не со ци јал не за јед ни це не до во ди у пи та ње при ме-
ном раз ли чи тих тех ни ка ма ни пу ла ци је, не го се то чи ни ци ље ви ма ко ји се при ме-
ном тих тех ни ка оства ру ју. „Ти ме се отва ра ју вра та јед ној плод ној прет по став ци: 
да ли де мо крат ски си сте ми мо гу у се би са др жа ти, мо жда и ма сов но, ма ни пу ла тор-
ске ме то де уве ра ва ња, рас пра вља ња, пре но ше ња ре чи?“ (Бре тон, 2000: 21).

7. ЗА КЉУ ЧАК

Од го вор на прет ход но пи та ње гла си: све ука зу је на то да мо гу, али је 
са свим си гур но да де мо кра ти ја ко јој је, не за ви сно од вред но сног пред зна ка 
по ста вље них ци ље ва, прет по став ка ма ни пу ла ци ја – ни је мо гу ћа. Ме ђу-
тим, су де ћи по ко му ни ка ци о ној, да кле дру штве ној прак си, сва је при ли ка 
да се ова два пој ма у са вре ме но сти ме ђу соб но не ис кљу чу ју, јер го то во да не 
по сто ји иоле зна чај ни ји ор га ни зо ва ни дру штве ни су бјект, чак и у пе ри фер-
ним за јед ни ца ма, ко ји не раз ви ја ко му ни ка ци о не стра те ги је за раз ли чи те 
при ли ке. То нас уво ди у по ље рас пра ве о тзв. пост мо дер ној де мо кра ти ји, 
ко ја се не за сни ва на во љи ве ћи не, не го по на ша њу ве ћи не ко је се по сти же 
успе шним оства ри ва њем од ре ђе них ко му ни ка ци о них стра те ги ја.

Но, пред мет про ми шља ња у овом тек сту ни су би ле по ли тич ке, да кле и 
ху ма ни стич ке по сле ди це сво ђе ња дру штве них од но са на стра те ги је ко му-
ни ци ра ња, већ по ку шај те о риј ске кон цеп ту а ли за ци је ко му ни ка ци о них 
стра те ги ја у ко му ни ко ло шком на уч ном окви ру.

Као пред лог за мо гу ћу те о риј ску кон цеп ту а ли за ци ју по ну ђе не су сле-
де ће хи по те зе:

(1) ко му ни ка ци о на стра те ги ја је ме та фо рич ки из раз за од ре ђе ним 
ци љем мо ти ви са но осми шља ва ње план ског и пер су а зив ног ко му-
ни ци ра ња. 

(2) Сва ка ко му ни ка ци о на стра те ги ја де тер ми ни са на је од ре ђе ним 
об ли ком ко му ни ци ра ња и ко му ни ка ци о ном си ту а ци јом у ко јој 
тре ба да бу де ре а ли зо ва на. Уто ли ко се у те о риј ским мо де ли ма мо гу 
пре по зна ва ти стра те ги је ин тер пер со нал ног, ко му ни ци ра ња са раз-
ли чи тим пу бли ка ма и ма сов ног ко му ни ци ра ња.
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(3) У прак си функ ци о ни са ња ор га ни зо ва них дру штве них су бје ка та 
овај из раз ис кљу чи во се од но си на ин те грал не ко му ни ка ци о не 
стра те ги је ко је се ре а ли зу ју тех ни ка ма и ака тив но сти ма тзв. од но са 
са јав но шћу, од но сно пер су а зив ним де ло ва њем на по је дин це и дру-
штве не гру пе ко је од лу чу ју ће ути чу на фор ми ра ње јав ног мње ња.

(4) Нај ва жни ја дру штве на гру па за оства ри ва ње ин те грал них ко му-
ни ка ци о них стра те ги ја је су про фе си о нал ни ко му ни ка то ри у ме диј-
ским ор га ни за ци ја ма.

(5) Прак са ре а ли зо ва ња ко му ни ка ци о них стра те ги ја по ка зу је да 
њи хо во оства ри ва ње ни је мо гу ће без при ме не не ке од број них 
тех ни ка ма ни пу ла ци је, ко је су, у нај ве ћем бро ју слу ча је ва, услов 
њи хо ве успе шно сти. 

На пи та ње: ку да нас во ди људ ско ко му ни ци ра ње у свим об ли ци ма 
ко му ни ка ци о не прак се, за сно ва но све ви ше на прет ход но по ста вље ном 
ци љу, пре ци зно де фи ни са ном пла ну, раз ли чи тим тех ни ка ма ма ни пу ла-
ци је ко ји ма су им прег ни ра не ко му ни ка ци о не ак тив но сти и про це ни ква-
ли те та људ ског ко му ни ци ра ња пр вен стве но на осно ву (не)оства ре них про-
јек то ва них ре зул та та – тек ће мо у бу дућ но сти про на ћи од го вор.
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Ин сти тут за упо ред но пра во, бе о град

СЛО БО ДА РАЗ МЕ НЕ ИН ФОР МА ЦИ ЈА  
У ДИ ГИ ТАЛ НОМ СВЕ ТУ

Ре зи ме: Сло бод на раз ме не ин фор ма ци ја у ди ги тал ном све ту пред у слов је 
кре а тив ног ства ра ла штва у 21. ве ку. ве ли ка до ступ ност ин фор ма ци ја, ко ја је 
по сле ди ца раз во ја ин фор ма ци о них тех но ло ги ја, про из ве ла је низ по зи тив них, али 
и не га тив них по сле ди ца. Ни ка да ра ни је ин фор ма ци је и аутор ска де ла ни су би ли 
до ступ ни ји за кре а тив но ства ра ла штво, али ни кад до са да ни је би ло то ли ко 
зло у по тре ба аутор ских пра ва. По сто је ћа прав на ре гу ла ти ва чи ји је основ ни циљ 
да за шти ти аутор ска пра ва на од ре ђе ни на чин по ста ла је пре пре ка сло бод ној 
раз ме ни ин фор ма ци ја и да љем кре а тив ном ства ра ла штву. У тра же њу са вре ме
них ре ше ња ко ја ће по ми ри ти по тре бу сло бод не раз ме не ин фор ма ци ја и по тре бу 
за шти те аутор ских пра ва ја вља ју се раз не вр сте ли цен ци од ко јих су да нас нај
при хва тљи ви је ли цен це отво ре ног са др жа ја, од но сно ли цен це кре а тив не за јед
ни це (cre a ti ve com mon li cen ses).

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ИН Те лек ТУ ал На Сво јИ На, аУТоР Ско ПРа во, 
лИ цеН це оТво Ре НоГ Са ДР жа ја, лИ цеН це кРе а ТИв Не За јеД НИ це

1. ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НА СВО ЈИ НА И ЈАВ НИ ДО МЕН

Под пој мом ин те лек ту ал не сво ји не озна ча ва мо ства ра ла штво ума, 
кре а тив на де ла (про на ла ске, књи жев на и умет нич ка де ла, сим бо ле, име на, 
итд.). Ин те лек ту ал на сво ји на ни је кон крет но, ма те ри јал но вла сни штво 
над не ким пред ме том, већ пра во од но сно скуп овла шће ња ко је прав ни 
по ре дак зе мље при зна је но си о цу пра ва ин те лек ту ал не сво ји не. Ова пра ва 
има ју ауто ри, про на ла за чи и оста ли но си о ци пра ва ин те лек ту ал не сво ји не. 
Ин те лек ту ал на сво ји на је уни кат на и она је плод лич не кре а тив но сти и 
ино ва тив но сти. То мо же би ти би ло ко ја ак тив ност из би ло ко је обла сти 
жи во та: про на ла зак из би ло ко је обла сти тех ни ке, име под ко јим се про да је 
про из вод или ну ди услу га, пе сма, сли ка, филм, и сл. Ско ро у сва ком по је-
ди нач ном слу ча ју, ин те лек ту ал на сво ји на сти му ли ше на пре дак, тран сфор-
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ми шу ћи дру штво и до да ју ћи вред ност на шем жи во ту.1 Ин те лек ту ал на сво-
ји на се де ли на две ка те го ри је: ин ду стриј ску сво ји ну и аутор ско пра во.
Ин ду стриј ска сво ји на об у хва та па тен те за про на ла ске, жи го ве, ин ду стриј ски 
ди зајн и ге о граф ске озна ке и озна ке по ре кла, и то по гра фи ју ин те гри са них ко ла. 

Аутор ско пра во укљу чу је, али се не огра ни ча ва на књи жев на де ла (као 
што су ро ма ни, по е зи ја и дра ме), на уч на де ла (мо но гра фи је, члан ци, пре да-
ва ња), фил мо ви, му зич ка де ла, умет нич ка де ла (као што су цр те жи, сли ке, 
фо то гра фи је, ко ре о гра фи је, скулп ту ре, итд.), ре фе рент на де ла, но ви не, 
ре кла ме, ма пе, тех нич ке цр те жи, ком пју тер ски про гра ми, ба зе по да та ка 
и ар хи тек тон ски ди зајн. Аутор ско пра во се пр во шти ти ло у штам пар ској 
ин ду стри ји, а ка сни је се про ши ри ло и на сва оста ла аутор ска де ла. Из раз 
аутор ско пра во ка рак те ри сти чан је за европ ско пра во. У англосаксонском 
праву се ко ри сти из раз ко пи рајт (eng. copyright) Основ на раз ли ка из ме ђу 
ова два из ра зе је у то ме што је аутор ско пра во у су шти ни лич но пра во 
ауто ра ба зи ра но на ве зи из ме ђу ауто ра и ње го вог де ла, док се ко пи рајт 
стрикт но од но си на де ло као та кво.

Пи та ње јав ног до ме на (енг. pu blic do main), од но сно јав ног вла сни штва 
је јед но од нај че шће рас пра вља них пи та ња у ве зи са ин те лек ту ал ном сво-
ји ном. 

Да нас јав ни до мен озна ча ва јав но вла сни штво ин те лек ту ал не сво ји не. 
То је прав ни ин сти тут ан гло сак сон ског пра ва и озна ча ва зна ње и ино ва-
ци је у од но су на ко је ни јед на осо ба, или дру ги прав ни су бјект не мо же (или 
не же ли) да ус по ста ви или одр жа ва вла снич ке ин те ре се. Па ова ква аутор-
ска де ла и ино ва ци је чи не део оп штег кул тур ног и ин те лек ту ал ног на сле ђа 
чо ве чан ства ко је у прин ци пу сва ко мо же да ко ри сти или ис ко ри шћа ва.2

У исто риј ском сми слу јав ни до мен је прет хо дио за шти ти ин те лек ту ал не 
сво ји не. Пр во су сва кул тур на и на уч на де ла пред ста вља ла јав ни до мен, па 
се тек раз во јем штам пар ске ин ду стри је и тр жи шта до но се прав ни про пи си 
о за шти ти аутор ских пра ва. По јам јав ног до ме на уоб ли чен је кра јем 19. ве ка. 
Вик тор Иго, фран цу ски књи жев ник, 1878. је од ре дио два глав на обе леж ја 
јав ног до ме на. Пр во, да де ло на кон што га аутор об ја ви ни је ви ше је ди но 
ње го во вла сни штво већ при па да и људ ском ду ху, по ста је дру штве но јав но 
до бро и, са дру ге стра не, си гур на суд би на де ла је да јед ног да на по ста не 
јав но до бро. Берн ска кон вен ци ја из 1886. го ди не по зи ва се на јав ни до мен 
ко ме при па да ју де ла ко ја не ма ју ви ше аутор ско прав ну за шти ту.3

1 За шти та ин те лек ту ал не сво ји не у Ср би ји, Ин тер нет адре са: http://www.po slov na ze-
na.biz/po slo va nje/za sti ta-in te lek tu al ne-svo ji ne-u-sr bi ji-1-1186 

2 Јав но вла сни штво, Ин тер нет адре са: http://sr.wi ki pe dia.org/, pro na đe no 6.11.2010.
3 Du sol li er Séve ri ne, SCO PING STUDY ON COPYRIGHT AND RE LA TED RIGHTS AND 

THE PU BLIC DO MAIN, WI PO, 2010, In ter net adre sa: http://www.wi po.int/ip-de ve lop-
ment/en/ agen da/pdf/sco ping_study_cr. pdf, pro na đe no 6.11.2010.
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Јав ни до мен као ар гу мент ко ри сте мно ги кри ти ча ри са да шњег си сте ма 
за шти те ин те лек ту ал не сво ји не. Пи та њем јав ног до бра ба ви се Свет ска ор га-
ни за ци ја за ин те лек ту ал ну сво ји ну, као и мно ги по ли ти ча ри и вла де. Мно ги 
про јек ти ди ги та ли за ци ја кул тур ног на сле ђа ба зи ра ју се на јав ном до ме ну.4

Ни ка ква до зво ла ни је по треб на да би се ко ри стио или ко пи рао, од но-
сно ди стри бу и рао ма те ри јал ко ји је део јав не сво ји не, без об зи ра на свр ху 
или на ме ну ка ко при ват ну та ко и ко мер ци јал ну (ин ду стриј ску). То се мо же 
чи ни ти пот пу но бес плат но, без пла ћа ња пра ва на ко ри шће ње, трај ни, или 
при вре ме ни за куп ли цен це и слич но.

Јав ни до мен се мо же де фи ни са ти и као су прот ност ра зним об ли ци ма 
за шти те ин те лек ту ал не сво ји не, јав ни до мен сто ји на су прот за шти ће ним 
роб ним мар ка ма, па тен ти ма и слич но. За ма те ри јал под “јав ним вла сни-
штвом” не ма за ко на ко ји га чу ва од ко ри шће ња од стра не чла но ва дру-
штва. Мо же се ре ћи да ма те ри јал ко ји је пред мет јав не сво ји не слу жи као 
основ за но ви кре а ти ван рад. 

При ли ком де фи ни са ња пој ма јав ног вла сни штва од но сно јав не сво ји не 
мо же се ре ћи да је то оно што при па да свим љу ди ма. При ли ком ко ри шће ња 
де ла ко ји је део јав ног до ме на ни сте чак ни у оба ве зи да се по зи ва те на ори-
ги нал ног ауто ра, иако се то сма тра уч ти вим и фер од но сом. Ме ђу тим, тре ба 
има ти на уму да, иако је до зво ље на кре а тив на упо тре ба де ла у јав ном вла-
сни штву, као и ње го во ме ња ње, уна пре ђи ва ње и/или ин кор по ра ци ја у дру га 
де ла, то не зна чи да и но во де ло ко је мо же на ста ти том при ли ком пред ста вља 
јав ну сво ји ну, оно мо же да са др жи и де ло ве ко ји спа да ју под до мен за шти те 
аутор ских пра ва, то јест мо же би ти вла сни штво ауто ра ко ји га је ство рио, те 
уко ли ко ни је ја сно на зна че но да и то но во де ло аутор ста вља у јав но вла сни-
штво тре ба прет по ста ви ти да по сто је не ка за др жа на пра ва.

Аутор ска пра ва цен трал ну па жњу по кла ња ју екс пло а та ци ји ра да, али 
ни ка да не ре гу ли шу сам при ступ и упо тре бу де ла док је код јав ног до ме на у 
пр вом пла ну мо гућ ност ин те лек ту ал ног при сту па де ли ма у јав ном до ме ну.5

Јав но до бро је ге не рал но де фи ни са но као ма те ри јал ко ји не под ле же 
за шти ти аутор ских пра ва или је ма те ри јал ко ме су аутор ска пра ва ис те кла, 
пре ста ла да ва же. Јав но вла сни штво упу ћу је на пот пу но од су ство аутор ске 
за шти те де ла, од но сно на ин те лек ту ал ну сво ји ну ко ја ни је кон тро ли са на 
од стра не не ког.

Ма те ри јал, рад де кла ри сан као јав ни до мен или вла сни штво се мо же 
сма тра ти де лом “јав ног кул тур ног на сле ђа”, сва ки члан дру штва се под сти че 
да га ко ри сти за сва ку свр ху, укљу чу ју ћи ко пи ра ње, мо ди фи ко ва ње, уна пре-
ђе ње, чак га мо же те и про да ти од но сно ко ри сти ти у ко мер ци јал не свр хе. 

4   Ibi dem.
5   Ibi dem.
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Аутор ско де ло по ста је део јав ног до ме на или он да ка да ори ги нал ни 
аутор де ла ста ви де ло на рас по ла га ње дру штву, ка да се све сно, до бро-
вољ но и нео по зи во од рек не пра ва ко ја му као ауто ру де ла сле ду ју, или још 
че шће ка да пра ва на ко пи ра ње и ко ри шће ње не ког де ла ис тек ну, од но сно 
ка да де ло до стиг не од ре ђе ну ста рост, или ка да ори ги нал ни аутор, од но сно 
но си лац пра ва не про ду жи пра ва ко ја има или их се од рек не.

Аутор ска де ла и ино ва ци је мо гу се на ћи у јав ном до ме ну на раз ли чи те 
на чи не:

1. Из о стан ком прав не за шти те за то што су: кре а тив на де ла ко ја су 
на ста ла пре до но ше ња за кон ске ре гу ла ти ве у овој обла сти (де ла 
Ви ли ја ма Шек спи ра, Лу дви га ван Бе то ве на, Ар хи ме до ви про на-
ла сци, итд.), де ла; на род не умо тво ри не, тра ди ци о нал ни фол клор; 
де ла за ко је се не мо же утвр ди ти ко је аутор, не кре а тив на де ла ко ја 
због не до стат ка кре а тив но сти не пот па да ју под за шти ту за ко на о 
аутор ским пра ви ма (ма те ма тич ке фор му ле, суд ске од лу ке, ле ги-
сла ти ва, ин ту и тив но ор га ни зо ва не збир ке по да та ка, азбуч ни спи-
ско ви, ре зул та ти пре тра жи ва ња, итд.).6

2. Ис те ком прав не за шти те за то што је про шао рок. Ве ћи на аутор-
ских пра ва има рок тра ја ња и кад про ђе тај рок де ло или па тент 
пре ла зи у јав но вла сни штво. Код па те на та тај рок је уоби ча је но 20 
го ди на, а код аутор ских пра ва је по треб но да се ис пу ни ви ше усло ва. 
Ти усло ви су: да је де ло об ја вље но пре 1.1.1923. или нај ма ње 95 го ди на 
пре 1. ја ну а ра те ку ће го ди не, да је вла сник аутор ских пра ва умро 
нај ма ње 70 го ди на пре 1. ја ну а ра те ку ће го ди не, да ни јед на др жа ва 
пот пи сни ца Берн ске кон вен ци је о аутор ским пра ви ма ни је од ре-
ди ла трај на аутор ска пра ва на од ре ђе ном де лу, да САД и ЕУ ни су 
до не ле прав ни акт о про ду же њу тра ја ња аутор ских пра ва.

3. од ри ца њем од прав не за шти те. За ко ном о аутор ским пра ви ма 
САД сва де ла ство ре на од стра не Вла де САД ста вља ју се у јав но 
вла сни штво. По је ди не ин сти ту ци је и ауто ри мо гу се од ре ћи прав не 
за шти те и пре не ти сво ја де ла у јав ни до мен уз по моћ ре ци мо ГНУ 
ли цен ци за сло бод ну до ку мен та ци ју, ли цен це сло бод ног софт ве ра, 
“copyleft” ли цен ци, “Cre a ti ve Com mon 0” ли цен це. У слу ча ју ка да 
је аутор де ла све сно, до бро вољ но и нео по зи во ста вио сво је де ло у 
јав ни до мен, он се од ре као свих пра ва ко је је имао над тим де лом и 
не мо же их ка сни је (у слу ча ју да про це ни дру га чи је) опо зва ти, од но-
сно по вра ти ти пра ва над до тич ним де лом. То зна чи да је у мо мен ту 
ста вља ња де ла био све стан да ће се ње го во де ло мо ћи ко ри сти ти 
без ика кве на кна де, од би ло ко га и на би ло ко ји на чин. На при-
мер, ауто ри де ла ко ји су сво је ра до ве ста вља ли у јав но вла сни штво 

6   Јав но вла сни штво, Ин тер нет адре са: http://sr.wi ki pe dia.org/, пронађенo 6.11.2010.
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пре 20-30 го ди на ве ро ват но ни су мо гли ни да прет по ста ве да ће се 
њи хо ва де ла ко ри сти ти у ме ди ју му као што је ин тер нет и на на чи не 
и у свр хе у ко је се ко ри сте. Пре по ру ком Уне ска из 2003. го ди не, 
ко ја се од но си на уни вер зал ни при ступ сај бер про сто ру у окви ру 
де фи ни ци је јав ног до ме на, укљу чу ју се и јав ни по да ци и зва нич не 
ин фор ма ци је ко је ства ра ју вла де и ме ђу на род не ор га ни за ци је и 
до бро вољ но им омо гу ћу ју при ступ.7 Прак тич но, мо же се ре ћи да 
је ма те ри јал ко ји је де кла ри сан ли цен цом “јав но до бро” за пра во 
ма те ри јал са нул том ли цен цом. Од ри ца ње од са да шњих и бу ду ћих 
аутор ских пра ва мо гу ће је на осно ву прав них про пи са аме рич ког 
за ко но дав ства, ко је ре гу ли ше “јав ни до мен”. У на шем пра ву та ква 
мо гућ ност пре но са свих аутор ских пра ва или од ри ца ња од свих 
аутор ских пра ва не по сто ји.8 

Зна чај по сто ја ња јав ног до ме на је ве ли ки из ви ше раз ло га: обра зов ног, 
де мо крат ског, еко ном ског и сло бод не кон ку рен ци је. Та уло га је јед на ког зна-
ча ја као и уло га по сто ја ња аутор ских пра ва, јер омо гу ћу је кул тур ну ра зно-
ли кост, сло бо ду ства ра ња, ино ва ци је, раз вој кул ту ре и на у ке. Сна жан и јак 
јав ни до мен у кул ту ри и на у ци омо гу ћа ва ства ра ња кул тур ног бла га чо ве-
чан ства и до ступ ност тог бла га сви ма. То је основ ни по кре тач дру штве ног 
и еко ном ског раз во ја и шти ти од при ва ти за ци је, при сва ја ња и пред ста вља 
ба ланс у од но су на по сто ја ње ис кљу чи во сти ин те лек ту ал не сво ји не.9

Ве ли ку прет њу јав ном до ме ну пред ста вља ју по ку ша ји ства ра ња ди ги-
тал них мо но по ла уз по моћ тех но ло шких ме то да огра ни ча ва ња при сту па 
ди ги тал ним са др жа ји ма.

Упра вља ње ди ги тал ним пра ви ма (Di gi tal Rights Ma na ge ment – DRM) 
пред ста вља тер мин ко ји по кри ва не ко ли ко раз ли чи тих си сте ма и ме ха-
ни за ма гло бал не кон тро ле са др жа ја. Дру гим ре чи ма, ДРМ би тре ба ло да 
оза ко ни си сте ме кон тр о ле ко ји омо гу ћа ва ју пот пу но кон тро ли са ње ди ги-
тал них са др жа ја, би ло ко ја упо тре ба да је у пи та њу. Ра ни при мер ДРМ-а су 
крип то ва ни ДВД са др жа ји ко ји су ко ди ра ни од ре ђе ном ен крип ци јом чи ји 
је кључ у вла сни штву ДВД фо ру ма и др жи се у тај но сти, па пр о из во ђа чи 
ДВД пле је ра мо ра ју пот пи са ти од ре ђе не уго во ре ка ко би мо гли да ре про ду-
ку ју крип то ва ни ДВД са др жај. Ово је са мо је дан од при ме ра ка ко ДРМ про-
7 Du sol li er Séve ri ne, SCO PING STUDY ON COPYRIGHT AND RE LA TED RIGHTS AND 

THE PU BLIC DO MAIN, WI PO, 2010, Ин тер нет адре са: http://www.wi po.int/ip-de ve-
lop ment/en/ agen da/pdf/sco ping_study_cr. pdf, пронађенo 6.11.2010.

8 Ин тер нет адресa: http://cre a ti ve com mons.org.rs/faq. про на ђе но 6.11.2010.
9 Du sol li er Séve ri ne, SCO PING STUDY ON COPYRIGHT AND RE LA TED RIGHTS AND 

THE PU BLIC DO MAIN, WI PO, 2010, Ин тер нет адре са: http://www.wi po.int/ip-de ve-
lop ment/en/ agen da/pdf/sco ping_study_cr. pdf, пронађенo 6.11.2010.
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пи си оне мо гу ћа ва ју сло бод ну раз ме ну са др жа ја, па се че сто мо же чу ти да 
би скра ће ни ца ДРМ тре ба ло да озна ча ва Di gi tal Re stric ti ons Ma na ge ment.10

2. ИЗА ЗОВ ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НОМ КОН ЦЕП ТУ АУТОР СКИХ ПРА ВА

Ду го се ни је до во дио у пи та ње кон цепт аутор ског пра ва, али по ја вом и 
раз во јем но вих ин фор ма ци о них тех но ло ги ја и ин тер не та кон цепт аутор-
ских пра ва по чи ње да се зна чај но ме ња, од но сно да до би ја ал тер на ти ву у 
ви ду отво ре ног при сту па ин фор ма ци ја ма.

У дру гој по ло ви ни де ве де се тих го ди на упо ре до са раз во јем ин фор-
ма ци о них тех но ло ги ја раз ви ја ла се и иде ја ства ра ња софт ве ра отво ре ног 
ко да, од но сно бес плат ног софт ве ра. Ауто ри ова квог софт ве ра омо гу ћа-
ва ли су дру ги ма да софт вер: бес плат но ко ри сте, при сту па ју из вор ном ко ду, 
ди стри бу и ра ју и да га уна пре ђу ју, од но сно ме ња ју.11

Ко ми си ја Европ ске уни је је 2007. уста но ви ла ли цен цу за бес пла тан 
софт вер од но сно софт вер отво ре ног ко да под на зи вом “The Euro pean Union 
Pu blic Li cen ce” (EUPL). Зва нич на вер зи ја ове ли цен це до ступ на је на 22 зва-
нич на је зи ка ЕУ. Да нас у све ту по сто ји пре ко 100 раз ли чи тих ли цен ци за 
бес пла тан софт вер, од но сно софт вер отво ре ног ко да.12

По ја ва ко пи лефт (енг. Copyleft) ли цен це и ли цен це отво ре ног са др жа ја 
(Open Con tent Li cen se) ука зу ју на по тре бу ра ди кал не про ме ном ме ђу на-
род не по сто је ће ре гу ла ти ве аутор ских пра ва у ци љу ства ра ња фун да мен-
тал них пра ва на фер и јав ну упо тре бу у ди ги тал ном све ту. Ко пи лефт и 
Ли цен це отво ре ног са др жа ја ства ра ју са мо суб кул ту рал на остр ва сло бод не 
упо тре бе и ди стри бу ци је ра до ва у окви ру ве ли ког мо ра не-сло бод не ме диј-
ске кул ту ре.13

Иде ја о ства ра њу софт ве ра отво ре ног ко да вре ме ном се, са свим оче ки-
ва но, про ши ри ла и на оста ла аутор ска де ла. Ова иде ја ства ра ња сло бод-
ног софт ве ра, од но сно отво ре ног са др жа ја, ко ја се по ја вљу је на стан ком 
ди ги тал ног све та, ра ди кал но ме ња кон цепт аутор ских пра ва. На су прот 
иде ји о ге ни јал ном ауто ру ко ји сво је де ло шти ти аутор ским пра ви ма и дру-
ги ма омо гу ћа ва са мо да бу ду па сив ни ко ри сни ци, су прот ста вља се иде ја о 
10 Је лић Иван, За јед ни ца у са вре ме ном ин фо р ма тич ком дру штву, 2006, Ин тер нет 

адре са: http://www.bos.rs/ce pit/idru stvo2/te ma14/za jed ni ca.pdf, про на ђе но 4.11.2010.
11 Du sol li er Séve ri ne, SCO PING STUDY ON COPYRIGHT AND RE LA TED RIGHTS AND 

THE PU BLIC DO MAIN, WI PO, 2010, Ин тер нет адре са: http://www.wi po.int/ip-de ve-
lop ment/en/ agen da/pdf/sco ping_study_cr. pdf, про на ђе но 6.11.2010.

12 Ин тер нет адре са: http://www.osor.eu/eupl, про на ђе но 14.11.2010.
13 Law ren ce Li ang, Gu i de to Open Con tent Li cen ses, 2004, Ин тер нет адре са: http://me dia.

open cul tu res. net/open_con tent_gu i de/ocl_v1.2.pdf, про на ђе но 4.11.2010.
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ауто ру ко ји же ли да омо гу ћи крај њем ко ри сни ку да по ста не ко а у тор, од но-
сно да мо же софт вер или дру го де ло да ко пи ра, ме ња, уна пре ђу је. Та ко да 
те но ве ди ги тал не сло бо де, но ва ди ги тал на кул ту ра омо гу ћа ва обич ном 
ко ри сни ку, обич ном чо ве ку да по ста не ко а у тор, да ство ри но ву вред ност, 
но во умет нич ко, књи жев но или дру го де ло. Ова кав мо дел фун да мен тал но 
ме ња тра ди ци о нал но схва та ње аутор ских пра ва. Осно ва ове но ве иде је 
је да ства ра ла штво по чи ва на кре а тив ној упо тре би по сто је ћих де ла у јав-
ном до ме ну. Део ове но ве иде је је и са рад ња де се ти на или сто ти на ауто ра 
у ства ра њу јед ног но вог де ла. Не ка де ла, као што су, ре ци мо, ве ли ке ен ци-
кло пе ди је, мо гу ће је ство ри ти са мо са рад њом ве ли ког бро ја ауто ра ши ром 
све та. До бар при мер ка ко се на осно ву по сто је ћег аутор ског де ла уз по моћ 
кре а тив но сти ства ра но во аутор ско де ло је хип-хоп му зи ка. Мно ге но во-
ство ре не кул тур не вред но сти за пра во су за сно ва не на ко пи ра њу већ по сто-
је ћих аутор ских де ла. Ди зај ни ра ње но вих ме ди ја, ре ци мо на ин тер не ту, 
за сно ва но је у ве ли кој ме рио на ко пи ра њу по сто је ћих фон то ва, скрип то ва, 
ала та, итд. На су прот кла сич не иде је о аутор ском пра ву ко је оне мо гу ћа ва 
да ље ко ри шће ње и из ме ну аутор ског де ла, сто ји иде ја са рад ње у ства ра њу 
на ба зи сло бод не раз ме не ин фо р ма ци ја у ди ги тал ном све ту. Па сив ни ко ри-
сни ци аутор ских де ла по ста ју кре а тив ни са рад ни ци ко ји не пре кид но обо-
га ћу ју јав ни до мен до сту пан сви ма. Јав ни до мен пред ста вља за јед нич ки 
ре сурс ко ји је до сту пан сви ма и ко ји се мо же ко ри сти ти без по тре бе до би-
ја ња би ло ка квих одо бре ња и до зво ла. Не што слич но ули ца ма, пар ко ви ма 
и игра ли шти ма, ко ји су у јав ном до ме ну и сви их мо гу ко ри сти ти.14

Енорм ним по ве ћа њем бр зи не про то ка ин фор ма ци ја и до ступ но сти 
аутор ских де ла у свим об ли ци ма до ве ло је у не сра зме ру кла си чан кон-
цепт аутор ских пра ва са по тре бом по сто ја ња јав ног до ме на и мо гућ но сти 
до ступ но сти зна ња, као и мо гућ но сти ства ра ња но вог зна ња као јав ног 
до бра про ис те клог из јав ног ин те ре са. 

Пу но је раз ло га за омо гу ћа ва ње при сту па аутор ском де лу као отво ре-
ном са др жа ју. Не ки од тих раз ло га су:

Ауто ри ко ји још увек ни су по ста ли по зна ти же ле да се што ве ћи број •	
љу ди упо зна са њи хо вим де лом, од но сно же ле да га по пу ла ри шу 
ка ко би из гра ди ли сво ју ре пу та ци ју. На тај на чин се мо гу обез бе-
ди ти но ви на сту пи, но ви спон зо ри, итд.
Из бе га ва ју се по сред ни ци, ди стри бу те ри и омо гу ћа ва се ди рек тан •	
кон такт са ауто ри ма.
Ауто ри ко ји де ла не ства ра ју да би за ра ди ли већ из дру гих раз ло га – •	
да би ши ри ли сво је иде је.

14   Ibi dem.
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Иде ја отво ре ног са др жа ја омо гу ћа ва да се и за ра ди та ко што се ака дем-•	
ској за јед ни ци и не про фит ним ор га ни за ци ја ма мо же омо гу ћи ти сло-
бо дан при ступ, а за др жа ва ју се пра ва на ко мер ци јал ну упо тре бу де ла.
Не по зна ти ауто ри мо гу сво ја де ла по ну ди ти као пот пу но сло бо дан •	
са др жај, а по ну ди ти они ма ко ји то же ле да да ју до на ци је оно ли ко 
ко ли ко же ле.
Ауто ри ко ји де ла об ја вљу ју на кла си чан на чин, ре ци мо у штам па-•	
ним ме ди ји ма, ако исто вре ме но об ја ве сво је де ло и на ин тер не ту као 
отво ре ни са др жај обич но та ко по спе шу ју про да ју свог штам па ног 
де ла, јер омо гу ћа ва ју куп ци ма да се са њим упо зна ју пре ку по ви не.
Не ки од ауто ра су при ву че ни иде јом ин те лек ту ал не са рад ње, од но-•	
сно иде јом иде а ли зма, и њи хов број на ин тер не ту ни је ма ли.
Мно ги ауто ри фи нан си ра ни су за свој рад из јав них сред ста ва, па •	
је ло гич но да њи хо ва де ла бу ду до ступ на као јав но ин те лек ту ал но 
до бро.15

3. ЛИ ЦЕН ЦЕ ОТВО РЕ НОГ СА ДР ЖА ЈА

Но ве иде је о сло бод ном софт ве ру, сло бод ном при сту пу ин фор ма ци-
ја ма, до би ле су и сво је кон крет не об ли ке у ра зним ли цен ца ма отво ре ног 
са др жа ја ко је су тре ба ле да пред ста вља ју сред ства за оства ри ва ње за јед нич-
ког ци ља про ши ре ња де ла до ступ них у јав ном до ме ну. Ако је аутор од лу чио 
да омо гу ћи при ступ свом де лу као отво ре ном са др жа ју, сам аутор до но си 
од лу ку о ти пу ли цен це ко ји же ли да иза бе ре, а ко јом ће пре ци зни је де фи-
ни са ти ко ја пра ва же ли да за др жи. На рав но, пр ва прет по став ка да ва ња 
ли цен це отво ре ног са др жа ја је да аутор има ва же ће аутор ско пра во ка ко 
би мо гао сво ја екс клу зив на пра ва пре не ти на дру ге. Без одо бре ња ауто ра 
у окви ру од ре ђе не ли цен це ни је мо гу ће ко ри сти ти де ло, од но сно оно се 
на ла зи под пу ном за шти том аутор ског пра ва. Све ли цен це отво ре ног са др-
жа ја у ства ри од ре ђу ју ко је су сло бо де у од но су на де ло до зво ље не. Не ка 
пра ва су за јед нич ка за све ли цен це отво ре ног са др жа ја, као што је то пра во 
на ко пи ра ње, док су дру га ве за на са мо за од ре ђе ну вр сту ли цен ци, као што 
је, на при мер, пре ра да де ла. Сва ко де ло ко је је ство ре но на осно ву по сто-
је ћег де ла је пре ра ђе но де ло. Основ на раз ли ка из ме ђу раз ли чи тих вр ста 
ли цен ци отво ре ног са др жа ја је баш у то ме ка ко ре ша ва ју пи та ња ве за на 
за но во на ста ло пре ра ђе но де ло. Код ГНУ ли цен ци зах те ва се оба ве зно да 
де ло ко је је пре ра ђе но на осно ву де ла ко је је под ГНУ ли цен цом мо ра би ти 
ли цен ци ра но под ГНУ ли цен цом. То за пра во зна чи да ка да не ко има при-
ли ку да ко ри сте ћи де ло ко је је под ли цен цом отво ре ног са др жа ја и на ба зи 
15 Ibi dem.
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ње га ство ри пре ра ђе но де ло, не мо же то де ло са да учи ни ти не до ступ ним, 
већ га мо ра ли цен ци ра ти као отво ре ни са др жај. На овај на чин се оне мо гу-
ћа ва да то но во пре ра ђе но де ло иза ђе из јав ног до ме на, ка да је већ на ста ло 
на осно ву де ла ко је је у јав ном до ме ну. Пи та ње мо гућ но сти кон тро ле пре-
ра ђе них ра до ва на осно ву ли цен це нај ва жни је је пи та ње ли цен ци отво ре-
ног са др жа ја. Још јед но ва жно пи та ње ли цен ци отво ре ног са др жа ја је сте 
пи та ње ко ри шће ња де ла у ко мер ци јал не и не ко мер ци јал не свр хе. Аутор 
сам од лу чу је да ли ће до зво ли ти са мо не ко мер ци јал ну или и ко мер ци јал ну 
упо тре бу свог де ла. Ако се од лу чи да омо гу ћи не ко мер ци јал но ко ри шће ње 
ње го вог де ла, он и да ље мо же, на осно ву свог аутор ског пра ва, да скло пи 
уго вор са из да ва чем, об ја ви сво је де ло и оства ри еко ном ску на кна ду. Ве ћи на 
ли цен ци отво ре ног са др жа је зах те ва ју по што ва ње стрикт не про це ду ре 
ка ко би се мо гло сма тра ти да је де ло ли цен ци ра но под ли цен цом отво ре ног 
са др жа ја. Ли цен ци ра ње под ли цен цом отво ре ног са др жа ја не ма ни ка кав 
ути цај на пра во фер ко ри шће ња аутор ских пра ва. То зна чи да и онај ко 
не же ли да тра жи одо бре ње ауто ра, од но сно да при хва ти ли цен цу, мо же 
ко ри сти ти сво је пра во на фер упо тре бу де ла у не ко мер ци јал не и обра зов не 
свр хе. Ка рак те ри сти ка ли цен ци отво ре ног са др жа ја је да има ју стан дард ну 
кла у зу лу и да не да ју ни ка кву вр сту га ран ци ја, што је и оче ки ва но јер се не 
зах те ва фи нан сиј ска на док на да за упо тре бу де ла.16 

Ли цен це отво ре ног са др жа ја мо гу се по де ли ти на осно ву то га да ли 
су оп штег ти па као „Ли цен це кре а тив не за јед ни це” или су на ме ње не за 
од ре ђе ни ме диј, као што су, на при мер, софт вер или му зич ка де ла. Пре ма 
при ро ди, ли цен це отво ре ног са др жа ја мо гу се по де ли ти на оне ко је про-
мо ви шу „ап со лут не“ сло бо де са ма лим огра ни че њи ма, и оне ко је од ре ђу ју 
ја сна огра ни че ња сло бо да ко ри шће ња де ла, као што то чи не „Ли цен це кре-
а тив не за јед ни це”.17

Сло бод на умет нич ка ли цен ца по ја ви ла се 2000. го ди не и она је омо-
гу ћа ва ла ко пи ра ње, ди стри бу ци ју и пре ра ду де ла под усло вом да је ја сно 
на зна че на ова ли цен ца, да је на ве ден аутор ор ги на ла и да је на зна че но где 
се ори ги нал мо же про на ћи. Пре ра ђе ни рад, на стао на осно ву ове ли цен це, 
оста је у јав ном до ме ну и то под Сло бод ном умет нич ком ли цен цом.18

ГНУ по крет и за јед ни ца ко ја се ство ри ла око иде је сло бод ног софт ве ра, 
пред ста вља јед ну од пр вих прак тич них ини ци ја ти ва ко ја је уро ди ла пло дом 
омо гу ћа ва ју ћи љу ди ма да сло бод но ко ри сте пред но сти ин фор ма тич ких 
тех но ло ги ја. Овај по крет је осно ван 1984. го ди не са ци љем ства ра ња сло-
бод ног опе ра тив ног си сте ма слич ног UNIX-u. GNU Ge ne ral Pu blic Li cen ce 
(ГНУ оп шта јав на ли цен ца) – ГНУ ГПЛ пред ста вља сва ка ко јед ну од нај-
16   Ibi dem.
17   Ibi dem.
18   Ibi dem.
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по зна ти јих ли цен ци. На ста ла је за по тре бе ства ра ња сло бод ног софт ве ра и 
ње го вог прав ног ре гу ли са ња. Ова ли цен ца омо гу ћа ва че ти ри ба зич не сло-
бо де: сло бо да ко ри шће ња, ко пи ра ња, мо ди фи ка ци је и ди стри бу ци је мо ди-
фи ко ва них вер зи ја про гра ма. По ред по што ва ња сло бо да ко ри сни ка, ГНУ 
ГПЛ је уста но вио прин цип ко ји је на зван “Copyleft”, што зна чи да се, у слу-
ча ју сло бод ног софт ве ра, он мо ра ди стри бу и ра ти под истим усло ви ма под 
ко ји ма је до би јен. На тај на чин је сло бо да за шти ће на у оба сме ра, јер ГПЛ 
да је сло бо ду и ко ри сни ку и софт ве ру. Еду ка тив ни ма те ри јал и умет нич ка 
де ла се та ко ђе мо гу об ја вљи ва ти под усло ви ма ко ји ко ри сни ци ма обез бе-
ђу ју за до во ља ва ње, у нај ма њу ру ку, еле мен тар них људ ских пра ва ко ри-
сни ка и ауто ра. По ред ли цен це за софт вер, ГНУ про је кат је из не дрио још 
јед ну ли цен цу ко ја је на ме ње на об ја вљи ва њу до ку мен та ци је под на зи вом 
GNU Free Do cu men ta tion Li cen ce (ГНУ ли цен ца за сло бод ну до ку мен та-
ци ју) – ГНУ ФДЛ. ФДЛ је на стао за по тре бе об ја вљи ва ња до ку мен та ци је за 
сло бо дан софт вер и, гру бо ре че но, омо гу ћа ва до ку мен та ци ји оно што ГПЛ 
омо гу ћа ва софт ве ру. Ова ли цен ца је јед на од нај ли бе рал ни јих ли цен ци за 
пи са ни ма те ри јал19

ГНУ Ли цен ца за сло бод ну до ку мен та ци ју пре вас ход но је би ла на ме-
ње на за до ку мен та ци ју ко ја иде уз софт вер. Ка сни је је та ли цен ца ко ри-
шће на и за дру ге са др жа је, по себ но ко лек тив на де ла (на при мер под том 
ли цен цом је на ста ла Ви ки пе ди ја). Овом ли цен цом се да је пра во ко пи ра ња, 
ди стри бу ци је, пре ра де и не ко мер ци јал ног и ко мер ци јал ног ко ри шће ња, 
али пре ра ђе ни ра до ви мо ра ју би ти да ти на ко ри шће ње под истом ГНУ 
ли цен цом (copyleft).20

Ли цен це кре а тив не за јед ни це (Cre a ti ve Com mons Li cen ses) да нас пред-
ста вља ју нај ва жни ји об лик ли цен ци отво ре ног са др жа ја. Њи ма је прет хо-
ди ла Ли цен ца отво ре ног са др жа ја (од 1998. до 2004) ко ја се ин кор по ри ра ла 
у Ли цен це кре а тив не за јед ни це. Иде ја Кре а тив не за јед ни це је знат но ши ра 
од по ну де са мих ли цен ци и она се ба зи ра на ши ре њу зна ња о аутор ским 
пра ви ма, јав ном до ме ну, сло бо ди го во ра, итд. „Ли цен це кре а тив не за јед-
ни це“ омо гу ћу ју ауто ру да пр во иза бе ре да ли же ли да за шти ти сво је де ло 
или не, а по том, ако се од лу чи за не ку вр сту за шти те де ла, мо же да би ра 
јед ну од 6 вр ста ли цен ци.21

19 Је лић Иван, За јед ни ца у са вре ме ном ин фор ма тич ком дру штву, 2006, Ин тер нет 
адре са: http://www.bos.rs/ ce pit/idru stvo2/te ma14/za jed ni ca.pdf, пронађенo 4.11.2010.

20 Law ren ce Li ang, gu i de to open con tent li cen ses, 2004, Ин тер нет агре са: http://me dia.
open cul tu res.net/ open_con tent_gu i de/ocl_v1.2.pdf, пронађенo 4.11.2010.

21 Ibi dem.
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4. ЛИ ЦЕН ЦЕ КРЕ А ТИВ НЕ ЗА ЈЕД НИ ЦЕ  
(CRE A TI VE COM MONS LI CEN SES)

Кре а тив но за јед ни цу, као про јект и ор га ни за ци ју, осно вао је Ло ренс 
Ле синг 2001, екс перт за пи та ња сај бер пра ва, са глав ном иде јом да, слич но 
као и по крет за сло бо дан софт вер, омо гу ћи ко ри сни ци ма основ не сло бо де 
ко пи ра ња и ди стри бу и ра ња ра до ва за шти ће них аутор ским пра ви ма уз 
по моћ ви ше раз ли чи тих ли цен ци ко је се не од но се на софт вер, већ на све 
дру ге об ли ке аутор ских де ла.22

Основ но пи та ње ка да се го во ри о де лу ко је се да је на ко ри шће ње ши ро-
ком кру гу ко ри сни ка је на чин ди стри бу ци је, од но сно за шти та аутор ских 
пра ва ауто ра де ла. У сво јим по че ци ма, ко пи рајт је слу жио као за шти та ко ју 
је аутор при ме њи вао на сво је де ло у ци љу омо гу ћа ва ња или оне мо гу ћа-
ва ња ко пи ра ња од стра не из да ва ча. Крај њи ко ри сни ци ни су има ли пре-
ви ше раз ло га про тив, јер се он од но сио са мо на из да ва че не по га ђа ју ћи 
кон зу мен те де ла ко је му је под ле га ло. Раз вој ра чу нар ских тех но ло ги ја и 
мре жа је омо гу ћио ма сов ну раз ме ну ин фор ма ци ја и зна ња. Ко пи ра ње и 
де ље ње књи га, му зич ких са др жа ја или би ло че га дру гог, је по ста ло ла ко и 
бр зо. У том мо мен ту је Copyright по стао огра ни че ње и за ко ри сни ке, ко ји су 
све на ве де не мо гућ но сти са вре ме них тех но ло ги ја има ли у сво јим ру ка ма. 
Кре а тив на сло бо да и мо гућ ност не сме та ног про то ка ин фор ма ци ја и зна ња 
на жа лост ни су по ста ле ци ви ли за циј ске те ко ви не. Из да вач ки и ме диј ски 
ло би ји су ис ко ри сти ли ко пи рајт као ме тод ре пре си је и кон тро ле па уме-
сто да за ко ни шти те ко ри сни ке и омо гу ћа ва ју им сло бо дан при ступ зна њу, 
по че ли су да слу же ком па ни ја ма као сред ство кон тро ле. Мо дер на при ме на 
ко пи рај та у ве ли кој ме ри од сту па од ње го ве ини ци јал не при ме не. Уме сто 
кон тро ле из да ва ча од стра не ауто ра, ко пи рајт слу жи као сред ство кон тро ле 
у ру ка ма из да ва ча у оба сме ра: пре ма ко ри сни ци ма и пре ма ауто ри ма. Сло-
бо да је по ста ла ре зи ду ал на ка те го ри ја, док аутор ска пра ва, уме сто ауто ру, 
при па да ју из да вач кој ком па ни ји ко ја об ја вљу је ње гов рад.23

По ја вљи ва њем сло бод них ли цен ци ко је су омо гу ћи ле ства ра ње сло-
бод них са др жа ја, пра ви ла су до ве де на у слу жбу ко ри сни ка омо гу ћа ва ју ћи 
прав ну за шти ту сло бо де.24

Је дан од по ку ша ја за у ста вља ња ме диј ских ком па ни ја у оства ри ва њу 
екс тра про фи та пред ста вља ју флек си бил не ли цен це ко је ауто ри ма вра-
22 Du sol li er Séve ri ne, sco pIng study on copyrIght and re la ted rIghts and 

the pu blIc do MaIn, WI PO, 2010, Ин тер нет адре са: http://www.wi po.int/ip-de ve lop-
ment/en/ agen da/pdf/sco ping_study_cr. pdf, пронађенo 6.11.2010.

23 Је лић Иван, За јед ни ца у са вре ме ном ин фо р ма тич ком дру штву, 2006, Ин тер нет 
адре са: http://www.bos.rs/ ce pit/idru stvo2/te ma14/za jed ni ca.pdf, пронађенo 4.11.2010.

24 Ibi dem.
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ћа ју пра во на сво ја де ла ко ја им про ду цент ске ку ће у не ку ру ку ус кра ћу ју. 
Ли цен це кре а тив не за јед ни це пред ста вља ју сет ли цен ци ко је ауто ри ма омо-
гу ћа ва ју бр зо и ла ко об ја вљи ва ње де ла, чи ме они са ми по ста вља ју усло ве 
ко ри шће ња свог де ла уме сто ме диј ских ком па ни ја ко је то да нас ра де.25

Ли цен це кре а тив не за јед ни це су сво јим по сто ја њем омо гу ћи ле од ре-
ђе ну флек си бил ност у де фи ни ци ји усло ва под ко ји ма се де ло об ја вљу је. 
Сет ли цен ци кре а тив не за јед ни це чи ни шест ли цен ци ко је се раз ли ку ју 
по флек си бил но сти, од нај сло бод ни је до нај ре стрик тив ни је. Њи хо ва за јед-
нич ка ка рак те ри сти ка је да ко ри сник има пра во ко пи ра ња са др жа ја. Бит на 
ка рак те ри сти ка ли цен ци кре а тив не за јед ни це је и то што ауто ри ма по мо ћу 
не ко ли ко кли ко ва ми шем и од го во ра на вр ло три ви јал на пи та ња, обез бе-
ђу ју прав ну ре гу ла ти ву за об ја вљи ва ње де ла без по тре бе за са рад њом са 
ме диј ским кор по ра ци ја ма.26

Шест ли цен ци кре а тив не за јед ни це су:

1. аутор ство
До зво ља ва те умно жа ва ње, ди стри бу ци ју и јав но са оп шта ва ње де ла, и пре-

ра де, ако се на ве де име ауто ра на на чин од ре ђен од стра не ауто ра или да ва о ца 
ли цен це, чак и у ко мер ци јал не свр хе. Ово је нај сло бод ни ја од свих ли цен ци.

2. аутор ство – не ко мер ци јал но
До зво ља ва те умно жа ва ње, ди стри бу ци ју и јав но са оп шта ва ње де ла, и 

пре ра де, ако се на ве де име ауто ра на на чин од ре ђен од стра не ауто ра или 
да ва о ца ли цен це. Ова ли цен ца не до зво ља ва ко мер ци јал ну упо тре бу де ла.

3. аутор ство – не ко мер ци јал но – без пре ра де
До зво ља ва те умно жа ва ње, ди стри бу ци ју и јав но са оп шта ва ње де ла, без 

про ме на, пре о бли ко ва ња или упо тре бе де ла у свом де лу, ако се на ве де име 
ауто ра, на на чин од ре ђен од стра не ауто ра или да ва о ца ли цен це. Ова ли цен ца 
не до зво ља ва ко мер ци јал ну упо тре бу де ла. У од но су на све оста ле ли цен це, 
овом ли цен цом се огра ни ча ва нај ве ћи обим пра ва ко ри шће ња де ла.

4. аутор ство – не ко мер ци јал но – де ли ти под истим усло ви ма
До зво ља ва те умно жа ва ње, ди стри бу ци ју и јав но са оп шта ва ње де ла, и 

пре ра де, ако се на ве де име ауто ра, на на чин од ре ђен од стра не ауто ра или 
да ва о ца ли цен це и ако се пре ра да ди стри бу и ра под истом или слич ном ли цен-
цом. Ова ли цен ца не до зво ља ва ко мер ци јал ну упо тре бу де ла и пре ра да.

25   Ibi dem.
26   Ibi dem.
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5. аутор ство – без пре ра де
До зво ља ва те умно жа ва ње, ди стри бу ци ју и јав но са оп шта ва ње де ла, 

без про ме на, пре о бли ко ва ња или упо тре бе де ла у свом де лу, ако се на ве де 
име ауто ра на на чин од ре ђен од стра не ауто ра или да ва о ца ли цен це. Ова 
ли цен ца до зво ља ва ко мер ци јал ну упо тре бу де ла.

6. аутор ство – де ли ти под истим усло ви ма
До зво ља ва те умно жа ва ње, ди стри бу ци ју и јав но са оп шта ва ње де ла, и 

пре ра ду, ако се на ве де име ауто ра, на на чин од ре ђен од стра не ауто ра или 
да ва о ца ли цен це и ако се пре ра да ди стри бу и ра под истом или слич ном 
ли цен цом. Ова ли цен ца до зво ља ва ко мер ци јал ну упо тре бу де ла и пре ра да. 
Слич на је софт вер ским ли цен ца ма, од но сно ли цен ца ма отво ре ног ко да

Ако се иза бе ре не ка од ли цен ци кре а тив не за јед ни це, то под ра зу ме ва и 
да се у де ло уне се ди ги тал ни код ко ји ће у окви ру ме та по да та ка омо гу ћи ти 
пре тра жи ва чи ма да де ло иден ти фи ку ју као де ло об ја вље но под „Ли цен цом 
кре а тив не за јед ни це”.

По ред по је ди на ца ко ји ко ри сте „Ли цен це кре а тив не за јед ни це“ све је 
ве ћи број и ин сти ту ци ја, па и вла да по је ди них зе ма ља, ко је се од лу чу ју за 
ко ри шће ње. Вла да Хо лан ди је је у мар ту 2010. го ди не от по че ла са ко ри шће-
њем „Нул те ли цен це кре а тив не за јед ни це“ (Cre a ti ve Com mons Ze ro – CC0) 
за са др жа је wеб si te пре зен та ци ја 5 ми ни стар ста ва (до кра ја 2010. би ће пред-
ста вље на и оста ла ми ни стар ства) по мо ћу ко јих ће се про мо ви са ти отво-
ре на раз ме на ин фор ма ци ја јав ног сек то ра. Ову од лу ку Хо ланд ска вла да је 
до не ла на осно ву ис тра жи ва ња Ам стер дам ског ин сти ту та за ин фор ма ци-
о но пра во (Am ster dam’s In sti tu te for In for ma tion Law) о упо тре би „Ли цен ци 
кре а тив не за јед ни це“ као ли цен ци за ин фор ма ци је у јав ном сек то ру.27

5. ЗА КЉУ ЧАК

Ства ра ње но ве ди ги тал не за јед ни це не пре кид ним по ве ћа ва њем бро ја 
ко ри сни ка ин тер ен та не у мит но је усло ви ло енорм ни раст ди ги тал них 
ин фор ма ци ја у свим об ли ци ма. Ова по ја ва уз др ма ла је тра ди ци о нал не 
кон цеп те у го то во свим обла сти ма жи во та и ра да и на мет ну ла је по тре бу 
тра же ња но вих ре ше ња. Јед на од тих обла сти сва ка ко је и област ин те лек-
ту ал не сво ји не, аутор ских пра ва и сло бод не раз ме не ин фор ма ци ја. Нео-
гра ни че на до ступ ност књи жев них де ла, на уч них ра до ва, му зич ких ра до ва, 
27 New go vern men tal usa ge of open li cen ces in the Net her lands and UK, 7 April, 2010, 

Ин тер нет адре са: http://www.edri.org/edri gram/num ber8.7/open-con tent-go vern ment-
uk-net her lands, пронађенo 4.11.2010.
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ви део ра до ва, и дру гих аутор ских де ла у ди ги тал ном об ли ку, уз др ма ла је из 
те ме ља тра ди ци о нал ни кон цепт аутор ских пра ва. По тре ба за шти те аутор-
ских пра ва и же ља из да ва ча да што ефи ка сни је за шти те ди ги тал на аутор-
ска де ла у пот пу но сти је у су прот но сти са же љом ве ли ког број чла но ва 
ди ги тал не за јед ни це да сло бод но раз ме њу ју зна ње и кре а тив не ре сур се 
ко ји чи не оп ште кул тур но и ин те лек ту ал но на сле ђа чо ве чан ства. Низ 
по ку ша ја тра же ња пра вог ре ше ња на кра ју се свео на ства ра ње ли цен ци 
отво ре ног са др жа ја, ко је ну де ауто ри ма мо гућ ност од лу чи ва ња у ко јој 
ме ри ће сво ја де ла учи ни ти до ступ ним остат ку ди ги тал не за јед ни це. На 
овај на чин огром на ри зни ца зна ња дост пу ног у ди ги тал ном об ли ку по ста је 
и да ље сва ко га да на све ве ћа, али су ја сно по ву че не гра ни це у ко ју се свр ху 
од ре ђе но аутор ско де ло мо же ко ри сти ти, а у ко ју не. Ова ко се от кла ња ју 
ди ле ме око прав них по сле ди ца ко је мо гу на сту пи ти ко ри шће њем не ког 
аутор ског де ла. Нај бо љи при мер ове вр сте ли цен ци су “Ли цен це кре а тив не 
за јед ни це” ко је да нас при хва та огро ман број ауто ра и ин сти ту ци ја у нај-
ве ћем бро ју зе ма ља све та. Ове ли цен це су пра ви при мер до брих ре ше ња у 
обла сти оства ри ва ња сло бо да и пра ва у ди ги тал ној за јед ни ци. Ди ги тал на 
за јед ни ца да нас је за јед ни ца кре а тив них љу ди, за јед ни ца ства ра ла ца јед-
ног је дин стве ног ре сур са – људ ског зна ња. Овај је дин стве ни ре сурс сва ког 
да на је све бо га ти ји и до сту пан је сви ма под јед на ким усло ви ма као моћ на 
осно ва за да љу кре а тив ност и ства ра ла штво.
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Алек сан дар М. Ба зић, ма стер
ми ни стар ство фи нан си ја Ре пу бли ке Ср би је – По ре ска упра ва, бе о град

ПЛА НИ РА ЊЕ ОД НО СА С ЈАВ НО ШЋУ

Ре зи ме: ка ко и ко ли ко ће од но си с јав но шћу по мо ћи јед ној ор га ни за ци ји у про
це су ус по ста вља ња и одр жа ва ња уза јам но до брих од но са и раз у ме ва ња са циљ ном 
јав но шћу, упра во за ви си од на чи на упра вља ња овом де лат но шћу у ор га ни за ци ји. 
Сег мент упра вља ња од но си ма с јав но шћу пред ста вља пла ни ра ње ове де лат но сти. 

Пла ни ра ње од но са с јав но шћу је вр ло сло жен про цес ко ји об у хва та: по ста
вља ње ци ље ва од но са с јав но шћу, из бор циљ не јав но сти, из бор стра те ги ја и так
ти ка од но са с јав но шћу, вре мен ско од ре ђе ње пла на и од ре ђи ва ње фи нан сиј ских 
сред ста ва за ре а ли за ци ју пла на од но са с јав но шћу. 

Пла ни ра ње од но са с јав но шћу усло вље но је ис тра жи ва њем. На ба зи до би је них 
ин фор ма ци ја пу тем ис тра жи вач ког ра да, кре и ра се план од но са с јав но шћу. Пла
ном мо ра ју да бу ду об у хва ће ни сви чи ни о ци ин тер не и екс тер не јав но сти ко ји 
има ју би ло ка квог ути ца ја на од нос ор га ни за ци је и ње не јав но сти. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: оД Но СИ С јав Но шћУ, Пла НИ Ра ње, цИљ На јав НоСТ, 
СТРа Те ГИ је И Так ТИ ке

1. УВОД

Жи ви мо у све ту ко ји зах те ва што бо ље и пот пу ни је ин фор ми са ње 
чо ве ка о све му што се зби ва у ње го вом ужем или ши рем окру же њу. У том 
све ту са вре ме ни на чин по сло ва ња ру ши мно ге ста ре на чи не и уво ди но ве. 
Јед на од но ви на је су и од но си с јав но шћу. То је про фе си ја ко ја се нај бр же 
раз ви ја ла у по след њих не ко ли ко де це ни ја у раз ви је ном по слов ном све ту. 
Да нас је про сто не за ми сли во да јед на успе шна за пад на ком па ни ја по слу је, 
а да у свом са ста ву не ма сег мент за од но се с јав но шћу.

За то да нас успех или не у спех јед не ор га ни за ци је умно го ме за ви се од 
ње них од но са с јав но шћу. Ко ли ко су бит ни од но си с јав но шћу мо жда нај-
бо ље илу стру ју при ме ри из прак се, ко ји ука зу ју да су ве ли ке свет ске ком-
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па ни је нај бр же на пре до ва ле ка да су у сво јим стра те шким пла но ви ма угра-
ђи ва ле и стра те ги ју од но са с јав но шћу.

Да ли ће од но си с јав но шћу би ти успе шни или не у спе шни умно го ме 
за ви си од њи хо ве по зи ци је у ор га ни за ци ји. Та мо где се на од но се с јав но шћу 
гле да као на део упра вљач ког ти ма у ор га ни за ци ји, та мо је и прет по став ка 
да ће они оства ри ти сво ју ми си ју и до при не ти из град њи по ве ре ња и раз у ме-
ва ња из ме ђу ор га ни за ци је и ње не циљ не јав но сти, и су прот но. То зна чи да 
од но си с јав но шћу мо гу да ти нај ве ћи до при нос ра ду и на прет ку ор га ни за ци је 
ако се на по љу пла ни ра ња по сма тра ју као део це ло ви тог пла на ор га ни за ци је.

Пут пла ни ра ња во ди до од го во ра на пи та ње: Ко ји је циљ про гра ма? 
Из ци ља мо ра ја сно да се ви ди ко је је то же ље но ре ше ње за ко јим се тра га. 
За то струч ња ци за од но се с јав но шћу тре ба да ра де са дру гим ме на џе ри ма 
на пла ни ра њу ра да и по сло ва ња ор га ни за ци је. Иако сва ки план зах те ва 
спе ци фич не еле мен те, оп шти при лаз је за сва ку де лат ност сли чан. Уло га 
од но са с јав но шћу у пла ни ра њу ба зи ра се на прет по став ци да ор га ни за ци ја 
има сво ју ја сно де фи ни са ну гло бал ну по ли ти ку, ми си ју, ви зи ју и ци ље ве и 
да су од но си с јав но шћу део пла на за њи хо во ре а ли зо ва ње. 

2. ПРО ЦЕС УПРА ВЉА ЊА ОД НО СИ МА С ЈАВ НО ШЋУ

Упра вља ње од но си ма с јав но шћу се од но си на са гле да ва ње и пред ви ђа ње 
по зи ци је ове де лат но сти у бли жој и да љој бу дућ но сти. Про цес упра вља ња 
од но си ма с јав но шћу тре ба да обез бе ди ус по ста вља ње и одр жа ва ње ме ђу-
соб ног раз у ме ва ња и по ве ре ње из ме ђу ор га ни за ци је и ње не јав но сти у ду гом 
вре мен ском пе ри о ду. 

Да нас је са свим не по треб но на гла ша ва ти чи ње ни цу да се на ше окру-
же ње ме ња. Пред ор га ни за ци ју и ње не од но се с јав но шћу по ста вља ју се 
но ви зах те ви ко ји ма се они мо ра ју при ла го ђа ва ти. За то ефи ка сна и успе шна 
пред у зе ћа по ве зу је мо са њи хо вим на чи ном упра вља ња од но си ма с јав но-
шћу. А од но се с јав но шћу по ве зу је мо са учин ком и успе хом ор га ни за ци је.

Ефи ка сност упра вља ња за ви си ка ко од уну тра шњих та ко и од спољ них 
од но са с јав но шћу. Али да би спољ ни или екс тер ни од но си с јав но шћу би ли 
успе шни, прет по став ка за то је да су успе шни уну тра шњи од но си с јав но-
шћу. Успе шност озна ча ва ре зул тат ко ји се ме ри од но сом из ме ђу оства ре них 
и пла ни ра них ци ље ва. Ефи ка сна и успе шна су она пред у зе ћа чи ји од но си с 
јав но шћу уме ју бр зо да ре а гу ју на ути ца је ко ји до ла зе из окру же ња.

Про цес упра вља ња од но си ма с јав но шћу об у хва та че ти ри ко ра ка и то:
„де фи ни са ње про бле ма,1. 
пла ни ра ње и про гра ми ра ње,2. 
пред у зи ма ње ак ци је и ко му ни ка ци ја, и3. 
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оце њи ва ње (ева лу а ци ја) про гра ма“[4. 1].
Пр ви ко рак се од но си на де фи ни са ње про бле ма. Ова ак тив ност под ра-

зу ме ва са гле да ва ње свих про бле ма ко ји по сто је на ре ла ци ји ор га ни за ци ја и 
ње на циљ на јав ност. Нај по у зда ни ји на чин са гле да ва ња оства ру је се пу тем 
ис пи ти ва ња ста во ва, ми шље ња, зна ња и пра ће њем по на ша ња оних ко ји су 
ди рект но ве за ни за ор га ни за ци ју или се на ла зе у би ло ком за ви сном по ло-
жа ју у од но су на ор га ни за ци ју. Пу тем ове ак тив но сти тре ба да се до би је 
од го вор на пи та ње: Шта се са да де ша ва?

Ин фор ма ци је до би је не то ком де фи ни са ња про бле ма, у дру гом ко ра ку 
ко ри сте се за пла ни ра ње и про гра ми ра ње. Ова ак тив ност усме ре на је на по ста-
вља ње ци ље ва, ко му ни ка циј ске стра те ги је и так ти ке, из бор циљ не јав но сти и 
по тре бу за од го во ром на пи та ње: Шта тре ба да ме ња мо, учи ни мо или ка же мо?

Тре ћи ко рак укљу чу је пред у зи ма ње ак ци је и ко му ни ка ци ју ка ко би се 
оства ри ли по ста вље ни ци ље ви за сва ку од циљ них јав но сти. Пу тем ове ак тив-
но сти тре ба да се до би је од го вор на пи та ње: Ко, ка да, где и на ко ји на чин 
тре ба то не што да ура ди или ка же?

По след њи или че твр ти ко рак у овом про це су од но си се на оце њи ва ње 
или ева лу а ци ју про гра ма. Овај ко рак укљу чу је оце ну при пре ме про гра ма, 
спро во ђе ња про гра ма и оце ну оства ре них ре зул та та. Про гра ми се на ста-
вља ју или пре ки да ју на кон што се оце њи ва њем до би је од го вор на пи та ње: 
Ка кви су ре зул та ти, или ка кви смо би ли?

За упра вља ње од но си ма с јав но шћу сва ки од ових ко ра ка је под јед на ко 
ва жан.

На сли ци је при ка зан про цес упра вља ња од но си ма с јав но шћу у че ти ри 
ко ра ка (пре у зе то из С. М. Ка тлип, А. Х. Сен тер и  Г. М. Брум, Успе шни од но си с 
јав но шћу).
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3. УОЧА ВА ЊЕ И ДЕ ФИ НИ СА ЊЕ ПРО БЛЕ МА 

Уоча ва ње и де фи ни са ње про бле ма ни је са мо пр ви ко рак у про це су упра-
вља ња, већ је то исто вре ме но и нај те жи ко рак. Без ја сног уоча ва ња и де фи-
ни са ња про бле ма струч ња ци за од но се с јав но шћу мо гу да упад ну у ла жну 
зам ку ка ко по зна ју и вла да ју си ту а ци јом у од но си ма с циљ ном јав но шћу.

При ли ком де фи ни са ња про бле ма мо ра да се гле да ре ал на си ту а ци ја у 
од но си ма ор га ни за ци је и ње них циљ них јав но сти, а то зна чи мо ра се вла-
да ти чи ње ни ца ма. А пра ве чи ње ни це ће се до би ти кроз ана ли зу ка ко уну-
тра шње та ко и спољ не јав но сти. Кроз ана ли зу нај ве ро ват ни је ће се до би ти 
од го во ри на сле де ћа пи та ња:

„Ко је по зи тив не или не га тив не ре ла ци је де лу ју или се ма ни фе сту ју •	
у јав но сти?
Ко је њи ма об у хва ћен?•	
Под чи јим су ути ца јем?•	
Они ко ји су об у хва ће ни на ко ји на чин су об у хва ће ни?•	
Они ко ји су под ути ца јем на ко ји на чин су до спе ли под ути цај“?•	 [2]

Де фи ни са ње про бле ма по чи ње ка да се на пра ви про це на да је не што 
по гре шно, или би уско ро мо гло би ти по гре шно, или би мо гло би ти бо ље. 
Де фи ни са ње или по ста вља ње про бле ма за сни ва се на до ступ но сти ин фор-
ма ци ја о кон крет ној си ту а ци ји. Де фи ни са ни про блем опи су је се у са да шњем 
вре ме ну, од но сно опи су је се тре нут на си ту а ци ја у ко јој се на ла зи ор га ни за-
ци ја. Тре нут на си ту а ци ја се не опи су је уоп ште но, већ пу тем мер љи вих па ра-
ме тра. У де фи ни са њу про бле ма на гла сак се ста вља на сле де ћа пи та ња:

„Шта је узрок про бле ма?•	
Где ле жи про блем?•	
Ка ко на ста је про блем?•	
Ко је укљу чен или по го ђен про бле мом?•	
Ка ко су они ко ји су укљу че ни или по го ђе ни про бле мом?•	
За што је то бит но за ор га ни за ци ју и ње не јав но сти?“•	 [3]

Из по ста вље них пи та ња се ви ди да се у де фи ни са њу или по ста вља њу 
про бле ма не мо гу ну ди ти ни ка ква ре ше ња ни ти ико кри ви ти за на ста лу 
си ту а ци ју. По став ка про бле ма пред ста вља опис си ту а ци је у ко јој се ор га ни-
за ци ја на ла зи. 

Да би се про блем ва ља но де фи ни сао, он мо ра да се по зна је. Упо зна ва ње 
про бле ма нај бо ље се мо же по сти ћи пу тем ис тра жи ва ња. Уз по моћ ис тра-
жи вач ког ра да и ана ли зе, мо гу се до би ти од го во ри на мно га пи та ња ко ја 
ути чу на до но ше ње од лу ка у ор га ни за ци ји. Си стем ски во ђе но ис тра жи ва ње 
је те мељ успе шно во ђе них од но са с јав но шћу.
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Пре не го што се фор му ли ше про блем ис тра жи ва ња, по треб но је по ста-
ви ти пи та ња, као на при мер:

„Ка ко ће се ко ри сти ти ре зул та ти ис тра жи ва ња?•	
Ко ју кон крет ну јав ност (или гру пе јав но сти) је по треб но ис тра жи ти?•	
Да ли ис тра жи ва ње тре ба да оба ви ор га ни за ци ја или тре ба да унај ми •	
спољ њег кон сул тан та?
Ка ко ће се по да ци до би је ни ис тра жи ва њем ана ли зи ра ти, об ја ви ти или •	
при ме ни ти?
Да ли су ре зул та ти хит но по треб ни или не?•	
Ко ли ко ће ис тра жи ва ње ко шта ти?“•	 [4]

Ова пи та ња по мо ћи ће ис тра жи ва чи ма да про блем са гле да ју ре ал но и 
це ло ви то у од но си ма ор га ни за ци је и ње них циљ них јав но сти. А ре ал ност 
и це ло ви тост ће се нај бо ље по сти ћи кроз ана ли зу ка ко уну тра шње та ко и 
спољ не јав но сти. 

Ис тра жи ва ње уну тра шњих чи ни ла ца вр ши се са ци љем ка ко би се 
бо ље раз у ме ло по на ша ње и про цес ко му ни ци ра ња ко ји се од ви ја ју у окви ру 
ор га ни за ци је. 

Код ис тра жи ва ња спо ља шњих чи ни ла ца, с об зи ром на ши ро ки спек тар 
спољ не јав но сти, вр ло је бит но да се зна ко ја је то вр ста циљ не јав но сти на ко ју 
се од но си про бле мом и на ко ји на чин. Ис тра жи ва ње под ра зу ме ва до би ја ње 
ре ле вант них по ка за те ља ве за них за иза бра ну циљ ну јав ност. То зна чи да је 
вр ло бит но са зна ти ко ји је узрок про бле ма у од но си ма с том јав но шћу и ка ко 
про блем ути че на њи хов рад и ко му ни ка ци ју.

4. УТВР ЂИ ВА ЊЕ ПРАВ ЦА ДЕ ЛО ВА ЊА 

Дру га фа за у про це су од но са с јав но шћу, на кон ис тра жи ва ња, је сте 
пла ни ра ње од но са с јав но шћу. 

Ова фа за тре ба да по ну ди од го во ре на сле де ћа пи та ња:
„На ко га (спо ља или из ну тра) про грам мо ра да се од но си?•	
До ко га мо ра про грам да до пре?•	
На ко га про грам мо ра да ути че?•	
Шта мо ра да се по стиг не код сва ке јав но сти да би се оства рио про-•	
грам ски циљ“? [5]

Пла ни ра њем се ак тив но утвр ђу је пра вац де ло ва ња ор га ни за ци је ка ко 
би се из бе гла лу та ња, ло ша ко му ни ка ци ја, ру тин ско или на су мич но ус по-
ста вља ње од но са с циљ ном јав но шћу. По сма тра но са вре мен ског аспек та, 
раз ли ку ју се: 
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ду го роч ни (стра те гиј ски), и •	
крат ко роч ни (так тич ки) пла но ви.•	

По мо ћу стра те шких пла но ва се од ре ђу је где се же ли да ор га ни за ци ја 
бу де у бу дућ но сти (циљ), и ка ко та мо да стиг не те (стра те ги је). Стра те ги ја се 
мо же де фи ни са ти као од ре ђи ва ње основ них, ду го роч них, оп штих и по себ-
них ци ље ва не ке ор га ни за ци је, усва ја ње пра ва ца де ло ва ња и од ре ђи ва ње 
ре сур са нео п ход них за по сти за ње тих ци ље ва Стра те шким пла ни ра њем 
се уна пред осми шља ва на црт оно га што тре ба учи ни ти и на чин оства ре ња 
за ми сли. Или, дру га чи је ре че но, пла нер мо ра да раз ми сли о си ту а ци ји, 
ана ли зи ра шта мо же да се ура ди, кре а тив но осми сли од го ва ра ју ће стра те-
ги је и так ти ке, и утвр ди ка ко ће из ме ри ти оства ре не ре зул та те. 

До би је ни ре зул та ти пу тем ис тра жи ва ња ука зу ју нам на мно го број не 
си ту а ци о не фак то ре ко ји ути чу на рад и по сло ва ње ор га ни за ци је. Да би 
се што бо ље са гле да ла си ту а ци ја у ко јој се на ла зи ор га ни за ци ја, то са гле-
да ва ње мо ра да по чи ва на раз у ме ва њу про шло сти, схва та њу са да шњо сти 
ор га ни за ци је и окру же ња и пред ви ђа њу бу дућ но сти.

Ре зул та ти ис тра жи ва ња мо гу да нам ука жу да се ор га ни за ци ја на ла зи 
у јед ној од три си ту а ци је.

Пр ва си ту а ци ја ука зу је да су од но си ор га ни за ци је и ње не јав но сти •	
вр ло ло ши. 
Дру га си ту а ци ја го во ри да су од но си у ве ћи ни ре ла ци ја до бри, али •	
има и оних ко ји су ло ши.
Тре ћа си ту а ци ја ука зу је да су од но си на обо стра но за до вољ ство •	
до бри и успе шни. Сва ка од ових си ту а ци ја зах те ва раз ли чит при-
ступ у од ре ђи ва њу пла на. 

Пр ва си ту а ци ја зах те ва та кве пла но ве ко ји ће до при не ти пре ва зи ла-
же њу на го ми ла них про бле ма ко ји не га тив но ути чу на ор га ни за ци ју и ње ну 
јав ност.

Дру га си ту а ци ја зах те ва се лек тив ни при ступ ра ди от кла ња ња не га тив-
них чи ни ла ца и очу ва ња по зи тив них чи ни ла ца ко ји ути чу на ор га ни за-
ци ју и ње не од но се с јав но шћу.

Тре ћа си ту а ци ја зах те ва на ста вак и кон ти ну и тет ак тив но сти ко је су се 
по ка за ле као вр ло успе шне за рад ор га ни за ци је, ње не од но се с јав но шћу, 
имиџ и ре пу та ци ју ко ју ор га ни за ци ја има у јав но сти.
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5. ПО СТА ВЉА ЊЕ ЦИ ЉЕ ВА

Кад се раз у ме про блем и схва ти си ту а ци ја у ко јој се ор га ни за ци ја 
на ла зи, ло ги чан на ста вак то га је сте од ре ђи ва ње ци ље ва. Од по себ не је 
ва жно сти да ци ље ви од но са с јав но шћу бу ду ком пле мен тар ни с ци ље-
ви ма ор га ни за ци је и да им слу же као пот по ра. Ци ље ве тре ба по ста ви ти на 
осно ву же ље ног ис хо да пла на а то зна чи да они мо ра ју да бу ду: 

ре ле вант ни за да ту си ту а ци ју,•	
ре ал ни,•	
оствар љи ви, и•	
мер љи ви.•	

При ли ком по ста вља ња ци ље ва по себ но тре ба во ди ти ра чу на да они 
до при не су ин фор ми са њу јав но сти о си ту а ци ји, про из во ду или услу зи и 
мо ти ви са њу јав но сти да из гра ди по зи ти ван при ступ пре ма си ту а ци ји, 
про из во ду или услу зи ор га ни за ци је. 

На осно ву иден ти фи ко ва ња сег ме на та ко ји ма се на од ре ђе ни на чин 
тре ба обра ћа ти, од но си с јав но шћу у са рад њи са ме наџ мен том ор га ни за-
ци је до но се од лу ке о стра те ги ји де ло ва ња. У од но си ма с јав но шћу као стра-
те гиј ски ци ље ви нај че шће се по ста вља ју:

учвр шћи ва ње код јав но сти већ ство ре ног јав ног ми шље ња, ста во ва •	
и уве ре ња о ор га ни за ци ји;
кре и ра ње код јав но сти по жељ ног ми шље ња, ста во ва и уве ре ња о •	
ор га ни за ци ји, и
ме ња ње код јав но сти ми шље ња, ста во ва или уве ре ња о ор га ни за-•	
ци ји ко ји су у су прот но сти са ин те ре си ма ор га ни за ци је.
По сма тра но са аспек та ак ци о ног де ло ва ња од но са с јав но шћу, учвр-•	
шћи ва ње код јав но сти већ ство ре ног јав ног ми шље ња, ста во ва и 
уве ре ња о ор га ни за ци ји је нај лак ше де ло ва ње. Оно под ра зу ме ва 
одр жа ва ње оне по зи тив не и ис кре не ко му ни ка ци је и ме ђу соб них 
од но са ко ји су до ве ли до то га да по сто је пот пу на са рад ња, раз у ме-
ва ње и ува жа ва ње из ме ђу ор га ни за ци је и ње не циљ не јав но сти.

Про цес кре и ра ња код јав но сти по жељ ног ми шље ња, ста во ва и уве ре ња 
о ор га ни за ци ји, има сво јих пред но сти и ма на. Пред но сти су те јер у јав но-
сти не по сто је ни ка кве не га тив не ми сли, ста во ви или уве ре ња о ор га ни за-
ци ји. То умно го ме олак ша ва прак су де ло ва ња од но са с јав но шћу. Не до ста-
так је тај што је то је дан ду го тра јан про цес ко ји тра жи стр пље ње, упор ност 
и стал но до ка зи ва ње. Из град ња по зи тив ног ми шље ња, ста во ва и уве ре ња 
је је дан вр ло сло жен пси хо ло шки про цес, ко јег за по сле ни у од но си ма с јав-
но шћу мо ра ју да бу ду из у зет но све сни. 
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Ми шље ња јав но сти, ње ни ста во ви или уве ре ња о ор га ни за ци ји, ко ји 
су у су прот но сти са ин те ре си ма ор га ни за ци је ука зу ју да се ор га ни за ци ја 
на ла зи у ло шој по зи ци ји пре ма сво јој јав но сти. Ово је нај не за хвал ни ја 
по зи ци ја у ко јој мо гу да се на ђу од но си с јав но шћу. То зна чи да је ор га ни за-
ци ја има ла то ли ко про пу ста у де ло ва њу и ко му ни ка ци ји са сво јом циљ ном 
јав но шћу да је јав ност мо ра ла да про ме ни свој по зи тив ни од нос пре ма њој. 

До про ме не ми шље ња у не га тив ном прав цу нај че шће до ла зи ка да се 
у по сло ва њу и ко му ни ка ци ји на ру ша ва ју основ на мо рал на на че ла. Ако се 
зна да је про цес ру ше ња мо ра ла крат ко тра јан, а про цес из град ње из у зет но 
ду го тра јан, он да је и са свим ра зу мљи ва уло га и од го вор ност од но са с јав-
но шћу ка да се на ђу у та ко не за хвал ној по зи ци ји. Нај ви ше успе ха у про-
ме ни ми шље ња, ста во ва и уве ре ња јав но сти, од но си с јав но шћу ће има ти 
ако пре све га сво ју ко му ни ка ци ју и на чин де ло ва ња у пот пу но сти гра де 
на исти ни и од го вор но сти, од но сно на свим оним еле мен ти ма на ко ји ма 
по чи ва про цес из град ње мо ра ла.

6. ИЗ БОР ЦИЉ НЕ ЈАВ НО СТИ 

У кре и ра њу пла на и про гра ма од но са с јав но шћу тре ба од ре ди ти ко ја 
је то пу бли ка, од но сно циљ на јав ност са ко јом ће ор га ни за ци ја ко му ни-
ци ра ти. То зна чи да се у окви ру оп ште јав но сти тре ба иза бра ти она циљ на 
јав ност ко јој ће се ор га ни за ци ја обра ћа ти и на сто ја ти да с њом из гра ди уза-
јам но до бре и по у зда не од но се уз обо стра но раз у ме ва ње и по што ва ње. 

При ли ком се лек ци је циљ них јав но сти ко ри сте се мно го број ни кри те ри-
ју ми од ко јих су ме ђу нај ва жни ји ма: 

Ге о граф ски при ступ: На осно ву овог кри те ри ју ма од ре ђу ју се при род не 
или по ли тич ке гра ни це циљ не јав но сти.

Де мо граф ски при ступ: На осно ву овог кри те ри ју ма вр ши се се лек ци ја 
пре ма по лу, ста ро сти, брач ном ста њу, обра зо ва њу и при хо ди ма. 

Пси хо граф ски при ступ по чи ва на пси хо ло шким ка рак те ри сти ка ма и 
ка рак те ри сти ка ма сти ла жи во та.

Углед: Овај кри те ри јум по ма же у пре по зна ва њу и иден ти фи ко ва њу 
„до бро оба ве ште них“ или „ути цај них“ по је дин ца на осно ву опа жа ња дру гих 
љу ди. Ове гру па ци је су по зна те и као „пред вод ни ци ми шље ња“ или као 
„ути цај не јав но сти“.

члан ство: На осно ву овог кри те ри ју ма се вр ши се лек ци ја по осно ву 
члан ства или при пад но сти. Ово је вр ло ва жно јер чла но ви обич но до би ја ју 
кон тро ли са не ма те ри ја ле од ор га ни за ци ја ко ји ма при па да ју.

Уло га у про це су од лу чи ва ња: Овај при ступ по ма же да се иден ти фи ку ју 
нај ак тив ни је ме ђу ак тив ним јав но сти ма, оне ко је ствар но до но се од лу ке, 
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пред у зи ма ју ак ци је и ко му ни ци ра ју. По зна ва ње њи хо вих осо би на мо же да 
бу де ма ње ва жно од са зна ња ка ко се оне по на ша ју у про це су ко ји во ди до 
од лу ка ве за них за пи та ња или про бле ме ко ји их интересују[6].

7. ИЗ БОР СТРА ТЕ ГИ ЈА И ТАК ТИ КА

Пла ни ра ње од но са с јав но шћу од ре ђу је пра вац кре та ња јед не ор га ни-
за ци је у вр тло гу пред ви ди вих, не пред ви ди вих и не зна них пр о ме на ко је се 
де ша ва ју у ње го вом окру же њу. 

Про фе сор Хен ри Мин цберг (He nry Mint zberg) су ге ри сао је пет мо гу ћих 
ту ма че ња стра те гиј ског на сту па од но са с јав но шћу. Он је то на звао пет П:

„Као План – све сно пла ни ра ни ток ак ци је.•	
Као Про ниц љи вост – ма не вар ко јим се над му дру је кон ку рен ци ја.•	
Као По сту пак – по се бан ток ак ци ја усме рен ка ци љу. •	
Као По зи ци ја – сред ства ко ји ма се ор га ни за ци ја ло ци ра у сво јој сре-•	
ди ни. 
Као Пер спек ти ва – сред ства ко ји ма се ор га ни за ци ја са гле да ва из ну-•	
тра и пра ти и про це њу је кон ку рент но окру же ње ва ни“[7].

Уло га од но са с јав но шћу са сто ји се у из ми ре њу раз ли чи тих ми шље ња, 
по гле да и ста во ва. Та уло га под ра зу ме ва да спољ ни фак тор, или екс тер на 
јав ност, на за до во ља ва ју ћи на чин при хва ти и у прак си ре а ли зу је по слов ну 
по ли ти ку ор га ни за ци је. 

Сем Блек на во ди да ако од но си с јав но шћу же ле да до при не су об ли ко-
ва њу и по сти за њу кор по ра циј ске ми си је и ци ље ва, они мо ра ју да се ба ве 
стра те ги јом као и по зи ци јом и пер спек ти вом. Дру гим ре чи ма, по треб но је 
по ми ри ти уну тра шње вред но сти и ви зи је ру ко вод ства са спољ ном по зи-
ци јом ор га ни за ци је. 

Да кле ,,у сво јој стра те гиј ској функ ци ји, од но си с јав но шћу се мо ра ју 
ба ви ти уре ђи ва њем од но са из ме ђу ор га ни за ци је и ње не око ли не или, дру-
га чи је ре че но, од но си с јав но шћу тре ба да пред ста вља ју мост из ме ђу уну-
тра шње пер спек ти ве ор га ни за ци је и ње ног спољ ног по зи ци о ни ра ња“[8]. 

За то ор га ни за ци је мо ра ју има ти слу ха за бу ду ће трен до ве и мо ра ју би ти 
све сне мо гу ћих по сле ди ца на бу дућ ност ком па ни је. По не кад се то на зи ва 
ске ни ра ње око ли не или фу ту ри зам, или еми си о но упра вља ње. Без об зи ра 
на то ка ко се зо ве, оно су ге ри ше да ком па ни ја не са мо да мо ра да по сма тра 
про ме не, већ мо ра да пла ни ра ка ко да кор по ра циј ском стра те ги јом узме у 
раз ма тра ње и ре ша ва ње све по сле ди це ко је те про ме не мо гу да до не су. 

„Стра те ги ја на ни воу кор по ра ци је од ре ђу је оп шти циљ и пра вац пре ма 
ко ме ра де сви де ло ви ор га ни за ци је. Стра те ги ја на по слов ном ни воу по ста-
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вља ци ље ве и прав це за сва ко оде ље ње, сва ку рад ну је ди ни цу, или у слу-
ча ју ор га ни за ци ја са ви ше по ља ак тив но сти, за сва ки би знис. У план ском 
об ли ку, стра те ги ја по при ма об лик си сте мат ског пла на и смер ни ца за оства-
ри ва ње стра те ги ја на кор по ра тив ном и на по слов ном ни воу“.[9]

Стра те шко пла ни ра ње у од но си ма с јав но шћу под ра зу ме ва да по сто ји 
бли ска ве за из ме ђу це ло куп ног про грам ског ци ља, по себ них ци ље ва утвр-
ђе них за сва ку јав ност и ода бра них стра те ги ја. Кључ на ствар је да се стра те-
ги је би ра ју с ци љем да се оства ри од ре ђе ни ре зул тат. 

„Так тич ки пла но ви усме ре ни су на оства ри ва ње крат ко роч них ци ље ва 
и на пре ва зи ла же ње про бле ма у си ту а ци ја ма ко је тра же хит на ре ше ња. 
Они про из ла зе из стра те гиј ских пла но ва, ма да мо гу би ти при пре мље ни и 
за ван ред не си ту а ци је, у ко ји ма се ор га ни за ци ја мо же на ћи.“[10] 

Так тич ким пла но ви ма де фи ни шу се опе ра тив ни за да ци и за ду же ња свих 
оних ко ји уче ству ју у ре а ли за ци ји про грам ских ак тив но сти. Так тич ким пла-
но ви ма се пре ци зно де фи ни шу ро ко ви за из вр ше ње свих за да та ка у по је ди-
ним ета па ма ре а ли за ци је про гра ма од но са с јав но шћу.

Пла ном тре ба да се об у хва ти и:
Вре мен ско од ре ђе ње тра ја ња ак тив но сти ко је се де фи ни ше по чет-•	
ком и за вр шет ком, 
Ре до след ре а ли зо ва ња ак тив но сти, и •	
Вре мен ско тра ја ње по је ди них ак тив но сти.•	

„Код пра вље ња пла на вр ло је бит но зна ти ко ји је нај по вољ ни ји пе ри од 
или нај по вољ ни ја си ту а ци ја за ко му ни ка ци ју с циљ ном јав но шћу“[11]. 

С об зи ром на то да ни је дан план ни је пот пун без бу џе та при ли ком 
са чи ња ва ња пла на, увек се по ста вља пи та ње ко ли ко ће про грам ко шта ти. 
Због то га је вр ло ва жно, код пла ни ра ња по треб них фи нан сиј ских сред ста ва, 
во ди ти ра чу на о ре ал ним фи нан сиј ским мо гућ но сти ма ор га ни за ци је. 

8. ЗА КЉУ ЧАК

Ко ли ки ће до ме ти од но са с јав но шћу јед не ор га ни за ци је би ти умно-
го ме за ви си од по зи ци је и упра вља ња од но си ма с јав но шћу. Про цес упра-
вља ња од но си ма с јав но шћу об у хва та че ти ри ко ра ка и то: де фи ни са ње про бле ма, 
пла ни ра ње и про гра ми ра ње, пред у зи ма ње ак ци је и ко му ни ка ци ја и оце њи-
ва ње (ева лу а ци ја) про гра ма. 

Пр ви ко рак у овом про це су је де фи ни са ње про бле ма. Да би се про блем 
ва ља но де фи ни сао он мо ра да се по зна је. Упо зна ва ње про бле ма нај бо ље се 
мо же по сти ћи пу тем ис тра жи ва ња. Уз по моћ ис тра жи вач ког ра да и ана-
ли зе, мо гу се до би ти од го во ри на мно га пи та ња ко ја ути чу на до но ше ње 
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од лу ка у ор га ни за ци ји. Си стем ски во ђе но ис тра жи ва ње је те мељ успе шно 
во ђе них од но са с јав но шћу.

Ре зул та ти ис тра жи ва ња мо гу да нам ука жу да су од но си ор га ни за ци је и 
ње не јав но сти вр ло ло ши, или да су од но си у ве ћи ни ре ла ци ја до бри, али има 
и оних ко ји су ло ши или да су од но си на обо стра но за до вољ ство до бри и успе-
шни. Сва ка од ових си ту а ци ја зах те ва раз ли чит при ступ у од ре ђи ва њу пла на. 

На кон ис тра жи ва ња про цес ко ји се сле ди је сте пла ни ра ње од но са с 
јав но шћу. Пла ни ра ње је вр ло сло жен про цес ко ји се те ме љи на ис тра жи-
ва њу ста во ва, ми шље ња и по на ша ња ко ји вла да ју из ме ђу ор га ни за ци је и 
ње не циљ не јав но сти. Пла ни ра њем се ак тив но утвр ђу је пра вац де ло ва ња 
ор га ни за ци је ка ко би се из бе гла лу та ња, ло ша ко му ни ка ци ја, ру тин ско 
или на су мич но ус по ста вља ње од но са с циљ ном јав но шћу. 

По ла зна осно ва у пла ни ра њу те ме љи се на од ре ђи ва њу ци ље ва. Од 
по себ не је ва жно сти да ци ље ви од но са с јав но шћу бу ду ком пле мен тар ни с 
ци ље ви ма ор га ни за ци је и да им слу же као пот по ра. Ци ље ви мо гу да има ју 
тро стру ко зна че ње и то: учвр шћи ва ње код јав но сти већ ство ре ног јав ног 
ми шље ња, ста во ва и уве ре ња о ор га ни за ци ји, или кре и ра ње код јав но сти 
по жељ ног ми шље ња, ста во ва и уве ре ња о ор га ни за ци ји или ме ња ње код 
јав но сти ми шље ња, ста во ва или уве ре ња о ор га ни за ци ји ко ји су у су прот-
но сти са ин те ре си ма ор га ни за ци је. 

Сле де ћи ко рак је из бор циљ не јав но сти. То зна чи да се у окви ру оп ште 
јав но сти тре ба иза бра ти она циљ на јав ност ко јој ће се ор га ни за ци ја обра-
ћа ти и на сто ја ти да с њом из гра ди уза јам но до бре и по у зда не од но се уз 
обо стра но раз у ме ва ње и по што ва ње. 

Из бор циљ не јав но сти ути че на из бор стра те ги ја, так ти ка, вре мен ско 
тра ја ње пла на и фи нан сиј ска сред ства ко ја су нео п ход на за оства ри ва ње 
пла на од но са с јав но шћу. Пла ни ра ње је про цес ко ји зах те ва ви со ку струч-
ност и од го вор ност за по сле них у од но си ма с јав но шћу ка ко би од но си с јав-
но шћу до при не ли из град њи раз у ме ва ња и по ве ре ња из ме ђу ор га ни за ци је и 
оних јав но сти са ко ји ма ор га ни за ци ја по слу је и по слов но ко му ни ци ра. 
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PU BLIC RE LA TI ONS PLAN NING

Sum mary: how and how much will pu blic re la ti ons help an or ga ni za tion in the pro
cess of esta blis hing and ma in ta i ning good re la ti ons and mu tual un der stan ding with the 
tar get pu blic just de pends on the ma na ge ment of this ac ti vity in the or ga ni za tion. seg
ment of re la ti ons ma na ge ment is re pre sen ting plan ning this ac ti vity. plan ning of pu blic 
re la ti ons is a very com plex pro cess that in clu des: set ting go als of pu blic re la ti ons, cho i ce of 
tar get audi en ce, cho i ce of stra tegy and tac tics of pu blic re la ti ons, ti ming of the plan and 
de ter mi ning the fi nan cial re so ur ces to im ple ment the plan of pu blic re la ti ons. plan ning of 
pu blic re la ti ons is con di ti o ned by the re se arch. on the ba sis of in for ma tion ob ta i ned thro
ugh re se arch, cre a te a plan of pu blic re la ti ons. the plan must be in clu ded in all in ter nal 
and ex ter nal fac tors of the pu blic who ha ve any in flu en ce on the re la ti on ship bet we en the 
or ga ni za tion and its pu blic. 

KEYWORDS: PU BLIC re la tI ons, plan nIng, tar get audI en ce, stra
tegy and tac tIcs.
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До цент др Та тја на Ми ли во је вић 
Фа кул тет за кул ту ру и ме ди је ме га тренд уни вер зи те та

МОЋ МЕ ТА ФО РЕ

Ре зи ме: ме та фо ра је об лик сли ко ви тог го во ра ко јим се, пу тем скри ве не ана
ло ги је, јед на иде ја или си ту а ци ја пред ста вља дру гом иде јом или си ту а ци јом. 
њо ме се оства ру је пре нос зна че ња из јед ног под руч ја у дру го, от кри ва њем јед не 
или ви ше осо би на за јед нич ких обе ма обла сти ма. Сва ки пут кад са оп шта ва мо 
или об ја шња ва мо је дан по јам по ре де ћи га са дру гим, ко ри сти мо ме та фо ру. По зна
ва ње јед ног пој ма нам та ко по ма же да раз у ме мо дру ги и да ши ри мо оп сег зна ња. 
ме та фо ре под сти чу ства ра ње кон крет них, жи вих сли ка, пред ста ва, ко је су пра
ће не од го ва ра ју ћим уну тра шњим ста њи ма. оне иза зи ва ју сна жни ји емо ци о нал ни 
од го вор ко ји под сти че рад асо ци ја ци ја и кре а тив но ми шље ње. ево ка тив на и асо
ци ја тив на моћ ме та фо ре по кре ће про цес ко јим по је ди нац от кри ва не што из се бе 
са мог. Но во са зна ње ства ра ути сак ре ми ни сцен ци је.

ме та фо ре ни су са мо стил ски укра си и ре то рич ке фи гу ре, ни ти са мо пе да
го шке, ди дак тич ке и ко му ни ка ци о не алат ке, већ има ју и зна чај ну хе у ри стич ку 
уло гу. оне из ви ру из сим бо лич ке при ро де је зи ка, ума и из струк ту ре људ ског мо зга, 
те су за то не из бе жне и у на уч ном ми шље њу. Иде ал на уч не чи сто те, је зи ка осло
бо ђе ног ме та фо ра, је мит за сно ван на ме та фо ри. ме та фо ре, ме ђу тим, мо гу да 
бу ду и огра ни ча ва ју ће, па и штет не, ка да функ ци о ни шу као за тво ре ни обра сци, 
сте ре о ти пи и уто чи ште за ле њу ми сао. ме та фо ре мо гу би ти ве о ма пре ци зне у 
јед ном по гле ду, и исто вре ме но нео д ре ђе не и апрок си ма тив не у дру гом. без об зи ра 
на то, по ку шај да се од рек не мо ме та фо ра пред ста вљао би ве о ма штет но огра
ни че ње и са ка ће ње на ших ис тра жи вач ких мо ћи. ме та фо ре тре ба да ко ри сти мо, 
али да им не до зво ли мо да нас оне кон тро ли шу.

КЉУЧ НЕ Ре чИ: ме Та Фо Ре, ФУНк цИ је, Има ГИ На цИ ја, хе У РИ СТИ ка, 
На У ка
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УВОД

Mетафора (oд грч. me ta — про ме на, phe rein — пре не ти, но си ти; 
μεταφορά — пре нос) до слов но зна чи пре но ше ње с јед ног на дру го ме сто, а 
из ве де но, тран спо зи ци ју; по ре ђе ње, сли ку, ана ло шку суп сти ту ци ју. Ме та-
фо ра је, за раз ли ку од ана ло ги је, им пли цит но по ре ђе ње. Ме та фо ра је об лик 
сли ко ви тог го во ра ко јим се, пу тем скри ве не ана ло ги је (јер је из о ста вљен 
ве зник „као“), јед на иде ја или си ту а ци ја, пред ста вља дру гом иде јом или 
си ту а ци јом. Њо ме се оства ру је пре нос зна че ња из јед ног под руч ја у дру го, 
от кри ва њем јед не или ви ше осо би на за јед нич ких обе ма обла сти ма. Ме та-
фо ра по ве зу је два раз ли чи та еле мен та су ге ри шу ћи да има ју не ку за јед-
нич ку ка рак те ри сти ку (или ви ше њих) или да по ка зу ју исто на че ло: ако је 
X слич но Y и ако раз у ме мо X, он да ће мо раз у ме ти и Y. Сва ки пут кад са оп-
шта ва мо или об ја шња ва мо је дан по јам по ре де ћи га са дру гим, ко ри сти мо 
ме та фо ру. По зна ва ње јед ног пој ма по ма же нам на тај на чин да раз у ме мо 
дру ги и да ши ри мо оп сег зна ња.

Ме та фо ре су про из во ди сим бо лич ке при ро де је зи ка. Као и сим бо ли, 
има ју по ве зу ју ћу, ин те гра тив ну, син те тич ку функ ци ју. Оно што је пси хо-
а на ли ти чар Џон До на део ре као за сим бо ле, ва жи за ме та фо ре: „Мо гло би 
се чак ре ћи да је, уме сто да је ство рио сим бо ле, чо ве ка ство ри ла ње го ва 
спо соб ност да фор ми ра сим бо ле“1. За раз ли ку од зна ко ва, ре чи су сим бо ли, а 
ме та фо ре мо же мо да схва ти мо као по ја ча не, ин тен зи ви ра не сим бо ле. Оне су сли-
ко ви ти је, је згро ви ти је, ево ка тив ни је и као та кве има ју ве ћу моћ од оста лих ре чи. 
Ме та фо ре под сти чу ства ра ње кон крет них, жи вих сли ка, пред ста ва, ко је су пра-
ће не од го ва ра ју ћим уну тра шњим ста њи ма. Иза зи ва ју сна жни ји емо ци о нал ни 
од го вор ко ји под сти че рад асо ци ја ци ја и кре а тив но ми шље ње. Ево ка тив на и асо-
ци ја тив на моћ ме та фо ре по кре ће про цес ко јим по је ди нац от кри ва не што из ну-
тра, из се бе са мог. Но во са зна ње ства ра ути сак пре по зна ва ња, не што из пред све-
сног или под све сног сло ја до спе ва у све сни слој и ре ор га ни зу је се у но ву це ли ну, 
или из ста ту са ла тент ног пре ла зи у ста тус ак ту ел ног, де лат ног зна ња. Ни је, да кле, 
пре вас ход но реч о при је му но вих ин фор ма ци ја, већ о но вој ви зи ји по сто је ћих 
ин фор ма ци ја, о њи хо вом по ста вља њу у но ве од но се, о дру га чи јем осве тље њу ко је 
нам от кри ва но ве ви до ве ства р но сти или но ве на чи не по ве зи ва ња по зна тих, али 
до та да уда ље них еле ме на та. Ме та фо ра ства ра ути сак да је то зна ње по сто ја ло у 
на ма да би се, слич но као под деј ством пла то нов ске ре ми ни сцен ци је, уоб ли чи ло 
у на шој све сти. Ме та фо ра је, украт ко, мост из ме ђу по зна тог и не по зна тог, или до 
та да не по зна тог, из ме ђу ста рог и но вог.

На бро ја ће мо не ке од пред но сти ме та фо рич ког ми шље ња и ко му ни ка ци је. 
За хва љу ју ћи ана ло шком про це су на де лу у ме та фо ри за ци ји, ме та фо ра пред ста-
1 “It co uld per haps even be said that rat her than ha ving cre a ted symbols, man has him self 

been cre a ted by his ca pa city to form symbols.“, Do na deo, J., cit. in Blum, 1978, (p. 458).
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вља ла те рал но ми шље ње ко је из во ди из увре же них, ли не ар них и сте ре о тип них 
ми са о них обра за ца. Ме та фо ра – да се из ра зи мо ме та фо рич ки – „се је“ иде је ко је 
се по том раз ви ја ју, гра на ју у мре жу асо ци ја ци ја, чи ме се под сти че и про цес ела-
бо ра ци је иде ја. Ме та фо ра је су ге стив на и сти му ли ше ди вер гент ну про дук ци ју 
(из во ђе ње мно го стру ких иде ја и ре ше ња). Она под сти че флек си бил но ми шље ње 
ти ме што пру жа дру га чи ју пер спек ти ву, дру га чи ји угао гле да ња, пре о бли ку је 
ког ни тив ни оквир и струк ту ру; олак ша ва дру га чи ју пер цеп ци ју и ре де фи ни са ње 
пи та ња, си ту а ци је или про бле ма. С об зи ром на сво ју сна жну ево ка тив ну моћ и 
на деј ство на емо ци је, мо ти ва ци ју и во љу, а не са мо на ин те лект, ме та фо ра по бу-
ђу је ста ња ко ја по го ду ју уче њу и кре а тив но сти, јер по спе шу је и олак ша ва но ве 
на чи не ми шље ња, осе ћа ња, ре а го ва ња. Не за мен љи ва је алат ка у пе да го ги ји где 
знат но по ма же усва ја њу и об ра ди ин фор ма ци ја. Сво јом сли ко ви то шћу сти му-
ли ше опа жа ње, осе ћа ња и ми шље ње. Ме та фо ра је еко но ми чан на чин при је ма 
и об ра де но вих ин фор ма ци ја, при ла го ђа ва ња про ме на ма, а уште да мен тал ног 
на по ра, услед син те тич ног свој ства ме та фо ре, про из во ди осе ћа ње за до вољ ства. 
Ме та фо рич ка ко му ни ка ци ја омо гу ћа ва ква ли тет ни је слу ша ње, јер при вла чи и 
за др жа ва па жњу. Ме та фо ра је по ли се мич на и као та ква из но си на ви де ло низ 
ме ђу по ве за но сти, тзв. „гро здо ве зна че ња“ (clu sters of me a ning). Има ве о ма ва жну 
хо ли стич ку, ин те гра тив ну уло гу, јер омо гу ћа ва ус по ста вља ње од но са из ме ђу 
ра су тих по да та ка, чи ње ни ца, ин фор ма ци ја, фраг ме на та зна ња, еле ме на та 
из раз ли чи тих ди сци пли на и спе ци јал но сти. Зна ње, на и ме, ни је пу ки скуп 
ин фор ма ци ја, већ њи хо во по ве зи ва ње у сми сле не це ли не, или, ка ко би 
ре кли ге шталт пси хо ло зи, у до бре фор ме. Нај зад, ме та фо рич на ко му ни ка-
ци ја има ве ћу моћ од дис кур зив не, јер се не пер ци пи ра као на ме тљи во убе-
ђу ју ћа ко му ни ка ци ја чи ја је свр ха да ме ња свест и по на ша ње љу ди.

ФУНК ЦИ ЈЕ МЕ ТА ФО РЕ

У скла ду са сво јим ра зно ли ким свој стви ма, ме та фо ра има и мно го-
стру ке фун цки је: 

1. Пе да го шка и ди дак тич ка функ ци ја. Ме та фо ре су је дан од глав-
них об ли ка пре но ше ња и усва ја ња зна ња, та ко што омо гу ћа ва ју по ве зи-
ва ње не по зна тог са по зна тим, но вог са ста рим; ства ра ње но вих асо ци ја ци ја 
иде ја ко ји ма до ла зи мо до но вих уви да и спо зна ја. Пу тем ме та фо ре схва-
та мо не ки еле мент ко ји нам је до тад из ми цао; про ши ру је мо и обо га ћу је мо 
на ше зна ње и ис ку ство. Ме та фо ра функ ци о ни ше као ме ха ни зам ко јим се 
не што ап стракт но „до хва та“, раз у ме по мо ћу тер ми на из сва ко днев ног, кон-
крет ног, чул ног ис ку ства. У пе да го шкој упо тре би ме та фо ре пре мо шћу ју 
рас ко рак из ме ђу два до ме на: јед ног ко ји је по знат уче ни ку и дру гог ко ји тек 
тре ба да от кри је. Ме та фо ра га по зи ва да их по ве же, те је та ко ин стру мент 
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раз у ме ва ња. Раз у ме ва ње зна чи по ве зи ва ње фраг ме на та зна ња или ис ку-
ства у сми сле ну це ли ну, а то је пра ће но за до вољ ством и дру гим по зи тив-
ним емо ци ја ма. Ме та фо ре под сти чу ра до зна лост, при вла че и одр жа ва ју 
па жњу, бу де ин те ре со ва ње да се ста ро по сма тра на нов на чин2 

Ме та фо ре се ко ри сте у об ја шње њу не ке ком плек сне или не по зна те 
по ја ве по мо ћу сли ке не ке по зна те и бли ске иде је или по ја ве. Та ко се сли ка 
или ме та фо ра ва ге ко ри сти у ви ше ди сци пли на (у фи зи ци, по ли ти ци, пси-
хо ло ги ји, ме ди ци ни) да би се об ја сни ли не ки ве о ма сло же ни фе но ме ни. 
Ари сто тел је ве ро ват но пр ви те о ре ти чар ме та фо ре ко ји је пре по знао ње ну 
ди дак тич ку вред ност, јер ме та фо ра пре но си зна ње из не ког на ма ре ла-
тив но до бро по зна тог под руч ја у ре ла тив но не по зна то под руч је и ти ме има 
сна жну екс пли ка тив ну вред ност. Ме та фо ра функ ци о ни ше као „ка та ли за-
тор“ раз у ме ва ња.3

2. Са знај на функ ци ја, јер ме та фо ра не ма са мо екс пли ка тив ну већ и 
хе у ри стич ку моћ. Ка да се уочи бар јед на од ка рак те ри сти ка за јед нич ких 
две ма ина че раз ли чи тим обла сти ма (на при мер, иде ја пред ви дљи во сти у 
по ре ђе њу ге но ма и ком пју тер ског про гра ма), ис тра жи вач до би ја под сти цај 
да раз ви ја да ље пи та ња. Јед на од бит них од ли ка ства ра лач ког ми шље ња је 
от кри ва ње и фор му ли са ње но вих пи та ња и про бле ма. Има ги на ци ја, ко ја 
ети мо ло шки (од лат. ima gi na ti o nem) зна чи спо соб ност фор ми ра ња мен тал-
них сли ка, осе та и пој мо ва о ства ри ма ко је у том тре нут ку ни су при сут не, 
тј. до ступ не ви ду, слу ху или дру гим чу ли ма, за сни ва се на ме та фо ра ма. 
Ме та фо ра је, да кле, моћ но ору ђе у про це су сти ца ња, ши ре ња зна ња и у 
про це су ино ва ци је. Упо тре ба ме та фо ре спа ја, на ве о ма ак ти ван и де ло тво-
ран на чин, раз у ме ва ње и има ги на ци ју. Ме та фо рич ка има ги на ци ја игра 
кључ ну уло гу у от кри ва њу зна че ња и сми сла ис ку ства и има знат ну уло гу у 
про це су уче ња. Има ги на ци ја је спо соб ност кроз ко ју се су сре ће мо са свим 
што по сто ји. Ства ри ко је ви ди мо, до ти че мо и чу је мо сли ва ју се у јед ну 
“сли ку” кроз на шу има ги на ци ју. Ако зна мо да је ди вер гент но ми шље ње, 
ко је пред ста вља кре а тив но из во ђе ње ви ше стру ких ре ше ња јед ног про-
бле ма (за раз ли ку од кон вер гент ног ми шље ња, ко је под ра зу ме ва ис ти ца ње 
са мо јед ног, нај тач ни јег ре ше ња да тог про бле ма) срж кре а тив но сти, он да 
нам је још ја сни ја уло га ме та фо ре у ши ре њу и обо га ћи ва њу зна ња.

Ме та фо ра ус по ста вља мо сто ве из ме ђу раз ли чи тих обла сти, ди сци-
пли на, ка те го ри ја, пој мо ва и ти ме об на вља це ли ну раз би је ну ана ли зом, 
фраг мен та ци јом и спе ци ја ли за ци јом зна ња. Ме та фо ра нам про сто на ме ће 
да је дан по јам или скуп пој мо ва из јед не обла сти пој ми мо са свим дру га чи је 
под ути ца јем пој ма ко ји при па да дру гом под руч ју. Лejк оф и Џон сон да ју сле-
2   Kle i berg, 1994, (p. 40).
3   Lof fler La u rian, 1984, (p. 78).
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де ћи при мер: ка да се усво ји кри ла ти ца да је „вре ме но вац“ (“ti me is mo ney”), 
све ак ци је ко је нор мал но при пи су је мо нов цу од јед ном се, ло гич ки, при-
пи су ју вре ме ну, та ко да се и оно мо же тро ши ти, ште де ти, гу би ти, ула га ти, 
до би ти итд. Че ста ме та фо ра жи во та као пу то ва ња, под ра зу ме ва пред ста ву 
о то ме да жи вот има по ла зну тач ку и од ре ди ште, али и да је пу та ња ко ју 
тре ба сле ди ти, на ко јој се до га ђа низ не пред ви ђе них до га ђа ја и сл. Ре чи 
вре ме и жи вот су, да кле, ре кон цеп ту а ли зо ва не под деjством ме та фо ре, 
до би ја ју ћи свој ства ко ја ина че при па да ју нов цу, од но сно пу то ва њу. Тре ба 
на гла си ти да ме та фо рич ни ис ка зи, као што су „вре ме је но вац“ или „жи вот 
је пу то ва ње“, не пре тен ду ју да има ју вред ност тач них ис ка за: њи ма се не 
из ра жа ва ју исти не или не и сти не: Оне нас са мо уче да ства ри ви ди мо на 
овај или онај на чин, де лу ју као раз от кри ва ју ће сли ке (‘eyeope ners').4 Исто 
ва жи и за ве о ма сна жну, про дук тив ну и че сто ко ри шће ну сли ку све тло-
сти ко јом се пред ста вља ју ум или дух. Ско ро све ре чи ко је су у од но су са 
пој мом „све тло сти“ мо гу да озна че или опи шу ин те лект и ин те лек ту ал не 
про це се: осве тли ти, ра све тли ти, по ја сни ти, ба ци ти све тло на, и су прот но 
то ме, та ма, оп скур но, оп ску ран ти зам, итд.5 

3. Пси хо ло шка функ ци ја. У пси хо ло ги ји је до бро по зна та де ло твор на 
и тран сфор ма ци о на моћ ме та фо ре, на при мер у ре ша ва њу или пре ва зи ла-
же њу емо ци о нал них про бле ма, коч ни ца, кон фли ка та и у под сти ца њу мо ти-
ва ци је и во ље. Ра ци о нал ни дис курс је не мо ћан у том по гле ду. Основ на, 
не све сна уве ре ња (co re be li efs), сте че на у де тињ ству, упра вља ју по на ша-
њем по је дин ца, ми мо ње го ве све сти. Као што под свест ми сли у сли ка ма, 
та ко су и те мељ на ве ро ва ња из ра же на гло бал ним ме та фо ра ма, као на при-
мер: „жи вот је веч на бор ба“, „до ли на су за“, „џун гла“, „аре на“, „по зор ни ца“, 
„игра“, „тр ка с пре по на ма“ и сл. ко је пот кре пљу ју и ин тен зи ви ра ју основ ну 
дис по зи ци ју пре ма жи во ту. Све ме та фо ре, за ви сно од си ту а ци је и кон тек-
ста, са др же сво је пред но сти и огра ни че ња. Ни је упут но у сва кој си ту а ци ји 
по сма тра ти жи вот као утак ми цу или по зо ри шни ко мад, или рад као ро би ју, 
од но сно као игру. У ства ри, бо гат ство и раз ли чи тост жи вот них си ту а ци ја 
зах те ва ју бо гат ство и раз ли чи тост ме та фо ра. Не ки пси хо ло зи твр де да про-
ме на (под све сна) гло бал не ме та фо ре, и ве ћи из бор ме та фо ра, мо же да про-
ме ни жи вот по је дин ца. То је мо гу ће за то што се ме та фо ра, за раз ли ку од 
пој ма, не обра ћа са мо ин те лек ту (нео кор тек су), не го и емо ци ја ма (лим бич ки 
мо зак), не са мо ле вој мо жда ној хе мис фе ри, за ду же ној за ана ли зу, ло ги ку, 
ра чун, већ и де сној, ана ло шкој, ин ту и тив ној и хо ли стич кој хе мис фе ри. 

По зна ти аме рич ки пси хи ја тар и пси хо те ра пе ут Мил тон Ерик сон у 
ра ду са па ци јен ти ма, па и оним нај те жим, осла њао се ис кљу чи во на ме та-
4   La koff / Johnson, 1980, (pp. 41-42).
5   La koff / Johnson, 1999, (p. 19).
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фо рич ку ко му ни ка ци ју. Сма трао је да љу ди, баш као и де ца, пру жа ју от пор 
ди рект ним са ве ти ма и упут стви ма. Ако па ци јент пру жа от пор ис ка зу А, 
те ра пе ут ће да го во ри о Б, а ако су А и Б ме та фо рич ки по ве за ни, па ци-
јент ће сам, из ну тра, ста за ма емо ци о нал них асо ци ја ци ја (у пси хо ло ги ји се 
по ве зи ва ње иде ја и по ја ва пу тем емо ци о нал них асо ци ја ци ја на зи ва „емо-
ци о нал на ре зо нан ца“) спон та но да по ве же А и Б и да ре а гу је у скла ду са 
тим.6 Увид, са зна ње о свом про бле му до ко јег па ци јент до ла зи на тај на чин, не 
угро жа ва ње го во осе ћа ње ауто но ми је и са мо о дре ђе ња. Ерик сон је био све стан да 
ту ма че ње ме та фо ре сла би ње ну моћ и за то, за раз ли ку од не ких дру гих те ра пе у та, 
ни је ни кад об ја шња вао шта је хтео „ти ме да ка же“: ни је пре во дио ме та фо ру у дис-
кру зив ни ис каз, ко ји је че сто дру штве но и кон вен ци о нал но усло вљен обра зац.

4. Дру штве на функ ци ја. Ме та фо ре има ју ве ли ки ути цај и на ко лек-
тив ни жи вот: кул ту ро ло шке и иде о ло шке ме та фо ре об ли ку ју свест дру-
штве не за јед ни це, њен Вел тан ша унг. На при мер, дру га чи је ће се дру штво 
и по је дин ци ко ји га чи не по на ша ти ако пла не ту Зе мљу по ре де са све мир-
ским бро дом (ме та фо ра на ста ла на кон пр вог спу шта ња на Ме сец), или ако 
је по ре ди са Мај ком зе мљом: ја сно је где је ве ћа емо ци о нал на дис тан ца, 
од но сно при вр же ност. Га ји мо мно го ја ча осе ћа ња пре ма мај ци не го пре ма 
све мир ском бро ду.7 По ли тич ка ко му ни ка ци ја је про же та ме та фо ра ма ко ји ма 
се по сти жу дру штве на ко хе зи ја, кон ти ну и тет дру штве них струк ту ра, од но сно 
дис кон ти ну и те ти, по де ле и ан та го ни зми (мрач на стра на мо ћи ме та фо ре). У дру-
штве ну спа да и ор га ни за ци о но-ме на џер ска функ ци ја ме та фо ре. У ор га ни за ци-
о ним на у ка ма, на у ци о ме наџ мен ту и ли дер ству по ста ло је већ оп ште ме сто да 
ме та фо ре омо гу ћа ва ју бр же усва ја ње и об ра ду ин фор ма ци ја, пам ће ње; мо ти ви-
са ње, пре го ва ра ње, ре ша ва ње кон фли ка та, осе ћа ње при пад но сти, и без бол ни је 
при хва та ње про ме на. Упо тре ба ме та фо ра мо ти ви ше, ре лак си ра ат мос фе ру и 
ства ра бо ље раз у ме ва ње, не са мо на ког ни тив ном већ и на пла ну ме ђу људ ских 
од но са. Ме та фо ре при вла че слу ша о це и по ма жу им да бо ље раз у ме ју ком плек сне 
стра те ги је, про це ду ре и про це се.

5. Ко му ни ка ци о на функ ци ја ме та фо ре је до бро по зна та у од но си ма с 
јав но шћу, као и у по ли тич кој ко му ни ка ци ји. Је дан од глав них ци ље ва јав не 
ко му ни ка ци је је ути цај на ста во ве и по на ша ње циљ них гру па. Ме та фо ре 
ја ча ју емо ци о нал ну ди мен зи ју ко му ни ка ци је, ко ја је нео п ход на за ус по ста-
вља ње раз у ме ва ња, до бре во ље, сим па ти је, ко ји чи не плод но тле за убе ђи-
ва ње. Оне мо гу да под стак ну скеп тич ну, апа тич ну или по до зри ву јав ност 
да лак ше и трај ни је при хва ти, при гр ли и вред ну је не ку иде ју или став, јер 
бу де емо ци о нал ну ре зо нан цу из ме ђу но ве иде је и не ке ста ре, већ по зна те и 
6   Ha ley Jay, 1993.
7   Mo li no, J., 1979, (p. 110).
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бли ске јав но сти. Ме та фо ре пру жа ју ре фе рент ни оквир ко ји омо гу ћа ва пот-
пу ни ју при ме ну но вих пој мо ва и иде ја. Због то га су се пр ви во зо ви, ко ји су 
иза зи ва ли стреп њу и страх, пред ста вља ли као „фи ја ке ри без ко ња“, јер су 
љу ди до бро зна ли шта је свр ха и на ме на фи ја ке ра, они су би ли део њи хо ве 
сва ко дне ви це. Нај по зна ти ји при мер ко му ни ка ци о не мо ћи ме та фо ра, у 
хри шћан ској кул ту ри, је Ису со во обра ћа ње про стим ри ба ри ма. Учи тељ им 
ни је го во рио да иду по све ту и ре гру ту ју и об у ча ва ју но ве хри шћа не, већ 
им је на ло жио да по ста ну ри ба ри људ ских ду ша. Ме та фо ра ри ба ра их је 
упу ћи ва ла на њи ма бли зак про цес и на ње го ве ета пе: при пре ми ти мре жу, 
ба ци ти је на по год но ме сто, стр пљи во че ка ти итд. У ре ли гиј ском је зи ку, 
са знај на, пе да го шко-ди дак тич ка, пси хо ло шка, дру штве на и ко му ни ка ци-
о на функ ци ја ме та фо ре су об је ди ње не.

При че ко је се ба зи ра ју на ме та фо ра ма пред ста вља ју хип но тич ке об ли ке 
ко му ни ка ци је, јер се, као што смо ви де ли у пси хо ло шкој функ ци ји, обра-
ћа ју ду бљем и ди на мич ни јем сло ју пси хе ко ји се на ла зи ис под пра га све-
сти. Украт ко, ме та фо рич ком ко му ни ка ци јом се са го вор ник мно го лак ше и 
бр же до во ди до же ље ног ког ни тив ног ста ва, емо ци о нал ног ста ња и по на-
ша ња. Из ко му ни ка ци о не функ ци је и уло ге ме та фо ре, из во ди се и сле де ћа, 
мар ке тин шка функ ци ја.

6. Мар ке тин шка функ ци ја. Мар ке тинг оби ла то упо тре бља ва, па и 
зло уп тро бља ва, моћ ме та фо рич ке ко му ни ка ци је. Ка да је Ко дак про из вео и 
пр ви пут из ба цио на тр жи ште ка ме ру, та тех но ло ги ја је би ло то ли ко но ва 
и раз ли чи та од све га до та да по зна тог да је мо гла да бу де при хва ће на и 
аде кват но вред но ва на са мо ве штим по ве зи ва њем са већ по зна тим про из-
во ди ма. Koдaк је за то на звао ка ме ру „огле да лом са ме мо ри јом“ (mir ror with 
a me mory). Ти ме је по ве зао две раз ли чи те ства ри за хва љу ју ћи оно ме што 
им је за јед нич ко: тра ку са ме мо ри јом, а со чи во ка ме ре са огле да лом. Чарлс 
Ре влон, осни вач чу ве не исто и ме не ко зме тич ке ком па ни је, ко ри стио је ме та-
фо ре, пре ма соп стве ном при зна њу, да би про ши рио свој би знис. Је дан од 
ње го вих чу ве них сло га на је: „У фа бри ци про из во ди мо ко зме ти ку. У рад њи 
про да је мо на ду“. У мар ке тин гу је по знат и сло ган: „Не про да је мо ци пе ле, 
већ ле па сто па ла“. Јед на од сна жних ме та фо ра у све ту про да је ан ти кви-
те та, а ко ја би мо гла да се про ши ри на но ву област ре ци кла же от па да, ка же 
„ва ше сме ће је на ше бла го“. Ова ме та фо ра је упе ча тљи ва и под сти цај на јер 
ево ци ра чо ве ков древ ни ал хе ми чар ски сан. Кад по ми ње мо већ ар хај ско, 
ма гиј ско и ре ли гиј ско на сле ђе ко је, по све му су де ћи, ја ча у вре ме хи пер-
ра ци о на ли зма и тех но ло ги за ци је ствар но сти (као ње гов кон тра пункт или 
там на сен ка, за ви сно од ста но ви шта ауто ра и кон крет ног слу ча ја), ве ли ка 
је ве ро ват но ћа да ће де ца ра ди је је сти во ће ако им се, уме сто да се ко ри сти 
та чан али не мо ћан и не де ло тво ран ра ци о нал ни ис каз да је то здра во, ка же 
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да су то слат ки ши ан ђе ла или бо жи је бом бо не. Не мо ра мо ни да ис ти че мо 
да се не моћ објек тив них ар гу ме на та не по ка зу је са мо у ко му ни ка ци ји са 
де цом. Ин те лек ту ал но раз у ме ва ње јед ног ис ка за не пре тва ра се у под сти цај 
на ак ци ју и про ме ну. Ста во ви, ко ји увек са др же ујед но ког ни тив ну, афек-
тив ну и ко на тив ну ди мен зи ју зах те ва ју ко му ни ка ци о не алат ке ко је та ко ђе 
об је ди њу ју ове три ди мен зи је чо ве ко ве пси хе.

НЕ У РО ЛО ШКЕ И ЧУЛ НЕ ОСНО ВЕ МЕ ТА ФО РЕ

Ни шта не по сто ји у ра зу му што прет ход но ни је би ло у чу ли ма. 
Џон Лок

По што смо на бро ја ли не ке од функ ци ја ме та фо рич ког го во ра, пи та мо 
се ода кле ме та фо ра ма та ква сна га, де ло твор ност и моћ, у та ко раз ли-
чи тим обла сти ма? Мо жда су баш због сво је ме та фо рич не при ро де ре чи 
моћ не и има ју ве ли ки ути цај на на ша ста ња, ве ро ва ња, па и жи вот и суд-
би ну. Али не ке ре чи и из ра зи су још ви ше слој ни ји, има ју ви ше зна че ња, 
те са др же ве ћи емо ци о нал ни ин тен зи тет: то су ме та фо ре. Гре ши мо, ме ђу-
тим, кад ми сли мо да су ме та фо ре са мо је зич ке, стил ске или ре то рич ке 
фи гу ре. Ис хо ди ште ме та фо ре је у са мој на шој те ле сно сти, у чул ној, опа жај-
ној и про стор но-вре мен ској ди мен зи ји људ ске ег зи стен ци је. Ме та фо рич ко 
ма пи ра ње је за сно ва но на те ле сном ис ку ству. Је зик је због то га не ми нов но 
ме та фо ри чан. На ше ре чи и из ра зи не опи су ју ди рект но ствар ност, већ је 
ме та фо рич ки до ча ра ва ју. По што је је зик по при ро ди ме та фо ри чан, или 
сим бо ли чан, сле ди да је и људ ска ми сао ме та фо рич ки струк ту ри са на. За то 
је не из бе жно да и на у ка бу де ме та фо рич на. Не са мо пре но ше ње на уч ног 
зна ња, већ и ње го во об ли ко ва ње за сни ва се на ме ха ни зму ко јим се не што 
ап стракт но раз у ме ва (до хва та) по мо ћу тер ми на из сва ко днев ног, кон крет-
ног, сен зо-мо тор ног ис ку ства. Дру гим ре чи ма, све је зич ке ме та фо ре из ра-
ња ју из не у ро фи зи о ло шких си сте ма на ших пет чу ла: ви зу ел ног, ауди тив-
ног, ол фак тив ног, гу ста тив ног и со ма то сен зор ног.8 

Да ће мо при ме ре из сва ко днев ног го во ра да би смо илу стро ва ли ту 
тврд њу. 

Ви зу ел не ме та фо ре ко је су угра ђе не у наш сва ко днев ни го вор су, на 
при мер: „ви дим (или на зи рем) шта хо ће те да ка же те“, ја сно ми је, „сјај но“, 
„бли ста во“, „бри љант но“, „пре глед но“, „си ну ло ми је“, „упа ли ла ми се лам-
пи ца“, „ма гло ви то“, „тран спа рент но“, „пао му је мрак на очи“, „не што ми је 
ту мут но“, „про ви дан штос“ итд.

8   Stewart, 2001, (pp. 89-90).
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Ауди тив не је зич ке ме та фо ре: „ту не што шкри пи“, „зву чи исти ни то“, 
„стру жеш ми по жив ци ма“, „има ти слу ха за ту ђе про бле ме“, „жу бор ре чи“, 
„пра ва ка ко фо ни ја“, „хар мо нич ни од но си“, итд.

Ол фак тив не ме та фо ре: „ту не што смр ди“ или „не ми ри ше ми на до бро“, 
„на њу ши ти чо ве ка или си ту а ци ју“ итд. 

Гу ста тив не ме та фо ре: „слат ка де вој ка“, „гор ка исти на“, „ки сео осмех“, 
„не у ку сно по на ша ње“, „уку сно опре мљен стан“, „гад на си ту а ци ја“, „као ку ва на 
но га је“, „си ро ви на“, „бљу тав го вор“, „мед и мле ко“, „до бар као хлеб“ итд.

Со ма то сен зор не ме та фо ре: „сва ри ти“, „муч но“, „те гоб но“, „ис то пи ти 
се“, „но си ти бре ме на ле ђи ма“, „до жи ве ти уда рац“, „има ти кич му (или би ти 
бес кич ме њак)“, „утро ба ми се пре вр ну ла“, „сит ни чав је, све сец ка у тан ка 
црев ца“, „чвр ста во ља“, „тврд орах“, „хлад на/то пла осо ба“, „ср чан“, „те жак 
чо век“, „ крут“, „ста би лан“, „ис ко ре ни ти/иш чу па ти  јед ну по ја ву“, „пу ши ти 
се од бе са“, „смр зну ти се од стра ха“, „са го ре ти“, „ва трен тем пе ра мент“, 
„про би ти аб сцес“, „по трес“, тур бу лен ци ја, „ује сти за ср це“, нер вни слом“ 
„би ти сти снут/у гр чу“, „раз би је но са мо по у зда ње“ итд..

Про стор не ме та фо ре: „ду хов на ши ри на“, „ду бок увид“, „тач ка гле-
ди шта/угао гле да ња“, „ви до круг“, „ви ди ци“, „хо ри зонт“, „пер спек ти ва“, 
„крат ка па мет“, „ду го пам ће ње“, „би ти са те ран у ћо шак, при те ран уза зид“, 
„ћор со как“, „аре на“, „уда љи ли су се јед но од дру гог“, „отво рен/за тво рен 
чо век“, „гра ни це ума“, „без гра нич но стр пље ње“, „ли це и на лич је“, „оаза 
ми ра“. Че сте су про стор не и ма те ри јал не ме та фо ре за вре ме чи је про ти-
ца ње се не мо же фик си ра ти у ста тич ним пој мо ви ма: „вре мен ски те снац“, 
„ге не ра циј ски јаз“, „мен тал ни про стор“, „ис пу ни ти вре ме“.

На ве де ни при ме ри, ко ји су са мо кап у мо ру ме та фо ра ко је су утка не 
у сва ко днев ни, али и у струч ни, со фи сти ци ра ни го вор, ја сно из ра жа ва ју 
опа жај ну или чул ну уте ме ље ност је зи ка и го во ра, ко ја, са сво је стра не, има 
не у ро ло шку осно ву. Дру гим ре чи ма, ме та фо ре су про из вод чо ве ко вог не у-
ро-фи зи о ло шког си сте ма. Још у XIX ве ку су Пол Бро ка (paul broc ca, 1865) 
и Карл Вер ни ке (Carl Wernicke, 1874) уста но ви ли да је мо зак струк ту ри сан 
као дво стру ки не у рал ни апа рат. Реч је о тзв. ла те ра ли за ци ји мо зга, пре ма 
ко јој је тај ор ган по де љен у две ре ла тив но не за ви сне хе мис фе ре. По сто ји 
„ле ви мо зак“ – ме та фо рич но на зван „му шки мо зак“ ко ји је се ди ште лин-
гви стич ких је ди ни ца и њи хо вих ком би на ци ја, ана ли зе и ра чун ских опе ра-
ци ја и „де сни мо зак“ – ме та фо рич ки на зван „жен ски мо зак“ ко ји је цен тар 
пре по зна ва ња син так сич ких струк ту ра, ме ло ди је, ли ца, емо ци ја, над ле-
жан за син те зу и гло бал но раз у ме ва ње. Низ ког ни тив них и не у ро ло шких 
екс пе ри ме на та до вео је до за кључ ка да ме та фо ра ни је са мо је зич ка, сло-
бод на про дук ци ја, већ да је има нент на са мој струк ту ри чо ве ко вог мо зга. 
Ме та фо ра је угра ђе на у струк ту ру ми сли - она је за то не из бе жна. Оште-
ће ња де сне хе мис фе ре мо зга код не ких су бје ка та, ко ја до во де до афа зи је, не 
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угро жа ва ју пра вил но фор ми ра ње и пре по зна ва ње гра ма тич ких струк ту ра 
и фо но ло ги је, али ти су бјек ти не раз у ме ју ме та фо ре. Они их, по пут па ци је-
на та ко ји бо лу ју од не ких пси хо за – схва та ју до слов це. Жан-Лик Не спу лус9 
је по ка зао да од су ство ме та фо ре оте жа ва или спре ча ва раз у ме ва ње ком плек сних 
и ап стракт них ис ка за што се сла же са кон ста та ци јом да мо же мо да ап стра ху је мо 
или ге не ра ли зу је мо са мо у обла сти ма ко је до бро по зна је мо.10 Тај увид по би ја рас-
про стра ње но ми шље ње о ди хо то ми ји из ме ђу ап стракт ног и чул но-кон крет ног 
ми шље ња. Га бри је ла Бо ти ни (bot ti ni, 1994)11 по ми ње ва жну уло гу де сне хе мис-
фе ре у пре по зна ва њу и упо тре би ме та фо ра. Ме ђу тим, ис тра жи ва ња ре ла ти ви-
зу ју ја сну по де лу пси хич ких функ ци ја на две одво је не „по лут ке“ и по ка зу ју да је 
гло бал на об ра да дра жи и ин фор ма ци ја ипак ма ње спе ци ја ли зо ва на не го што се 
ве ро ва ло. Ме та фо ра, као ла те рал но и ин те гра тив но ми шље ње, на ста је у са рад њи 
обе хе мис фе ре мо зга. Ме та фо ра је сте сим бо лич на и по ет ска про дук ци ја за ко ју 
је ви ше над ле жна де сна хе мис фе ра мо зга, али она има и син те тич ку функ ци ју 
ус по ста вља ња мо сто ва из ме ђу две мо жда не хе мис фе ре. Ме та фо ре има ју хо ли-
стич ку функ ци ју јер „удру жу ју ра зум и има ги на ци ју. Дру гим ре чи ма, ме та фо ра 
је „има ги на тив на ра ци о нал ност“12 

НА УЧ НЕ МЕ ТА ФО РЕ

С об зи ром на не у ро ло шку и опа жај ну осно ву, на уте ло вље ност је зи ка и 
ми шље ња, и с об зи ром на то да је ме та фо рич ко ми шље ње про цес уоча ва ња 
и ус по ста вља ња ве за из ме ђу два на из глед не по ве за на, па и уда ље на пред-
ме та, чи ни се не ми нов ним да ни на уч ни је зик не мо же да се „осло бо ди“ 
ме та фо ра. Ка кву уло гу ме та фо ре игра ју у на у ци? Да ли су оне опа сне зам ке 
ко је уда ља ва ју од на уч не исти не, као што су твр ди ли Ари сто тел и Лок, али 
и мно ги по то њи фи ло зо фи и на уч ни ци? Или су, на про тив, ко ри сне хе у-
ри стич ке алат ке у ге не ри са њу и фор му ли са њу но вих на уч них пи та ња? А 
мо жда и јед но и дру го - и хе у ри стич ка ору ђа али и зам ке и пре пре ке ко је 
на кон по чет ног им пул са и на прет ка у на у ци во де ње ној стаг на ци ји, што 
је био Ку нов ар гу мент у ње го вој те о ри ји на уч них ре во лу ци ја (Кун, 1967), у 
ко јој ме та фо ре има ју ва жно ме сто у на стан ку на уч них па ра диг ми.

По гле дај мо пр во те зу ко ју за сту па ју мно ги, раз ли чи ти на уч ни ци, да су у 
на у ци ме та фо ре не из бе жне, али и ко ри сне и плод не.13 На у ка, на и ме, не мо же 
9 Ne spo u lo us, 1985, (p. 384).
10 In Lof fler La u rian, 1984, (p.75).
11 Idem., 
12 Wu nen bur ger, 2000, p. 43.
13 Brown 2003, La koff & Johnson 1999, Mac ha mer 2000, Schne i der, 1997, in Lof fler La u rian, 

1984, (p. 76).



Год. III (2011): стр. 61-80

Моћ ме та фо ре 71

да по сто ји без је зи ка као сред ства ко јим се от кри ва ју, уоб ли ча ва ју и са оп шта ва ју 
на уч не иде је, тј. по сто ји не рас ки ди ва ве за из ме ђу на уч них чи ње ни ца и њи хо вог 
је зич ког опи са. Ме та фо ра има у на у ци две упо тре бе раз ли чи тог ран га. Ка да про-
на ла зач от кри је не ку но ву по ја ву, то јест ка да уоб ли чи не ку но ву за ми сао, мо ра 
да је име ну је. Бу ду ћи да но ва реч дру ги ма не би ни шта зна чи ла, при ну ђен је да 
при бег не ри зни ци уоби ча је ног је зи ка, где је сва ка реч већ по ве за на са не ким зна-
че њем. Да би био схва ћен, он би ра реч чи је би уоби ча је но зна че ње мо гло има ти 
из ве сну слич ност са но вим. Та ко тер мин сти че но во зна че ње пре ко и по сред ством 
ста рог, не на пу шта ју ћи ни ста ро. То је ме та фо ра. Кад пси хо лог от кри је да се на ше 
пред ста ве по ве зу ју, ка же да се удру жу ју, то јест да се по на ша ју као љу ди. Уоча ва мо 
дру гу, ду бљу и бит ни ју упо тре бу ме та фо ре у са знај ном про це су. Не са мо да нам је 
нео п ход на ка ко би смо дру ги ма, по мо ћу не ког на зи ва, при бли жи ли на ше ми сли 
већ нам је и ну жно по треб на ка ко би смо и са ми мо гли раз ми шља ти о из ве сним 
сло же ним објек ти ма. Осим што је сред ство из ра жа ва ња, ме та фо ра је су штин-
ско сред ство по и ма ња.14 Са ме ког ни тив не и не у ро на у ке че сто ко ри сте од ре ђе не 
ти по ве ме та фо ра, као што су: раз ли чи ти об ли ци ре и фи ка ци је и про стор не ме та-
фо ре, на при мер пу та ња и ку ти ја (box), ко је су на ро чи то че сто ко ри шће не ме та-
фо ре за опис мо зга. Ин фор ма ци је, зна ко ви, успо ме не, ми сли су – ма кар лин гви-
стич ки – тре ти ра ни као кон крет не ства ри ко је се кре ћу, су сре ћу, су да ра ју, ми мо и-
ла зе уну тар гу сте мре же пу те ва. Ме мо ри ја се схва та као про стор, скла ди ште. 

Сва ко до ба је ко ри сти ло ме та фо ре у скла ду са та да шњим на уч ним мо де-
лом об ја шње ња све та и тех но ло шким до стиг ну ћи ма. У Де кар то во и Њут но во 
вре ме, пре о вла ђи ва ла је ме ха ни стич ка кон цеп ци ја све та: уни вер зум се опи си-
вао као сло же на ма ши на, ко ја функ ци о ни ше пре ма чвр стим ме ха нич ким за ко-
ни ма. Фи ло зо фи су пре у зи ма ли ме та фо ре свог до ба, па је Бог, у де и зму XVI II 
ве ка, пред ста вљан као ве ли ки ча сов ни чар, ин же њер или ар хи тек та ко ји је кон-
стру и сао свет по пут ве ли ког, сло же ног и склад ног ме ха ни зма, па се он да по ву-
као пре пу стив ши га ње го вим за ко ни то сти ма, као per pe tu um mo bi le. Да нас су у 
на уч ном је зи ку при сут не ре и фи ка ци ја, пер со ни фи ка ци ја, про стор не и тех но ло-
шке ме та фо ре.15 „Пре глед те о риј ско-ис тра жи вач ког раз во ја у пси хо ло ги ји то ком 
дру ге по ло ви не XX ве ка упу ћу је на за кљу чак да је мо дер на ког ни тив на пси хо ло-
ги ја за ме ни ла по јам све сти но вим, мо дер ни јим пој мом ин фор ма ци је [...] Ова ква 
ком пју тер ски (ра чу нар ски) ори јен ти са на ког ни тив на пси хо ло ги ја те ме љи се на 
при ме ни ме та фо ре ком пју те ра или ме та фо ре про це со ва ња ин фор ма ци је. Шта 
ста је под «ки шо бран» ове ме та фо ре? Од но сно, шта ме та фо ра ди ги тал ног ком пју-
те ра им пли ци ра? Оно што се том ког ни ти ви стич ком ме та фо ром за раз у ме ва ње 
људ ског ума им пли ци ра, је сте прет по став ка чи ја јед но став на фор му ла ци ја гла си: 
ко ри сте ћи сво је ког ни тив не спо соб но сти, љу ди у сва ко днев ном жи во ту мен тал но 
14 Ор те га и Га сет, 1998, http://www.scribd.com/doc/26431228/Ho se-Or te ga-i-Ga set-Po-

sma trac.
15 Goschler-Darm stadt, 2010, (p. 73).
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функ ци о ни шу слич но ком пју те ру; они стал но про це су ју (об ра ђу ју) раз ли чи те 
ин фор ма ци је ко је при ма ју, скла ди ште, ту ма че или осми шља ва ју, и њи ма ма ни-
пу ли шу.“16 Раз во јем ки бер не ти ке, све су за сту пље ни је ком пју тер ске ме та-
фо ре у при сту пу и об ја шње њу на чи на на ко ји функ ци о ни ше људ ска свест. 
Ин фо р ма тич ке ме та фо ре се нај ви ше ко ри сте за об ја шње ње и опис мо зга и 
мо жда них про це са. Та ко се го во ри о „ре про гра ми ра њу де ло ва кор тек са“, 
о не у ро ло шкој струк ту ри као о хар две ру, а о по је ди ним функ ци ја ма као о 
софт ве ри ма, о ин пу ту и аут пу ту, фид бе ку, ре тро ак ци ји, би нар ном мо де лу, 
стар то ва њу про гра ма, а све то у ве зи са ста ри јим и оп шти јим елек трон-
ским ме та фо ра ма (ко ло, жи це, укљу чи ти, ис кљу чи ти и сл.). 

На уч ни је зик не мо же да не при бе га ва и пер со ни фи ка ци ји: мо зак „ра-
ди“, „ће ли је ко му ни ци ра ју“, „ор га ни зам ша ље сиг на ле“„ви рус на па да“ 
„иму но ло шки си стем се бра ни“ и сл. Ме та фо ре се на ла зе у ср жи не ких 
те о риј ских про бле ма с ко ји ма се су о ча ва ју раз ли чи те на уч не ди сци пли не. 
На при мер, иде ја о ме мо ри ји као скла ди шту или ме сту, ди рект но ути чу на 
про ми шља ње про бле ма од но са из ме ђу те ла и ума, ре и фи ка ци ја ге на ути че 
на веч но фи ло зоф ско, али и на уч но пи та ње де тер ми ни зма и сло бод не 
во ље.17 Очи глед не па ра ле ле из ме ђу ме та фо рич ког је зи ка и ар гу ме на та ко ји се 
ко ри сте у на уч ном опи су ума, ука зу ју на то да од ре ђе не ме та фо ре, при сут не у 
на уч ном је зи ку, не пред ста вља ју са мо је зич ки про блем већ су шти ну од ре ђе них 
на уч них ар гу ме на та. То ва жи за ме та фо ре ко јих су на уч ни ци све сни ко ли ко, ако 
не и ви ше, и за оне ко јих ни су све сни  јер се ме та фо ре ко ри сте да по ја сне и струк-
ту ри шу ства ри ко је ни су део на шег не по сред ног ис ку ства, и сто га су нео п ход не 
сва ком на уч ном об ја шње њу. С об зи ром на то да не ма мо ди рек тан при ступ струк-
ту ри мо зга и мо жда них про це са, не ми нов но је да ког ни тив ни и не у ро на уч ни ци 
ко ри сте ме та фо ре. „Прак тич но је не мо гу ће да озбиљ но раз го во ра мо или раз ми-
шља мо о уму, а да га ме та фо рич ки не кон цеп ту а ли зу је мо“, ка же Леј коф18. Ни су, 
да кле, сви објек ти под јед на ко по де сни да о њи ма раз ми шља мо, да о њи ма стек-
не мо из дво је ну иде ју, пре ци зно од ре ђе ну и ја сно про фи ли са ну. Наш дух ће та да 
мо ра ти да се осло ни на јед но став не и до ку чи ве објек те ка ко би мо гао да раз ми-
шља о оним сло же ним и не при сту пач ним. 

У из ван ред ној ана ли зи на сло вље ној „Ме та фо ре, мо де ли и ана ло ги је у 
на у ци“, Жан Мо ли но опи су је исто риј ски на ста лу су прот ност из ме ђу чи стог 
је зи ка на у ке (под ко јом се, пре све га, ми сли на ег закт не на у ке, тзв. hard sci
en ces ) и сва ко днев ног ме та фо рич ког је зи ка, да би по био „епо пе ју на уч не 
чи сто те“, ко ја је, по ње му, „са мо мит“. Он ука зу је на не пре мо сти ву са мо-
про ти вреч ност су прот ста вља ња „чи стог“ и „не чи стог“ је зи ка, јер су „чи сто“ 
и „не чи сто“ та ко ђе ме та фо ре. Мо ли но с пра вом кон ста ту је да из не на ђу је 
16   Зла та но вић, 2009, (pp. 35-36).
17   Goschler- Darm stadt, 2010, (pp.36).
18   Cit. in Зла та но вић, 2009, (p. 33).
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бо гат ство ме та фо ра ко је се ко ри сте да би нам се ре кло и до ка за ло да на у ка 
тре ба да се осло бо ди ме та фо ра. Он су прот ста вља та квом ста ву кон ти ну-
и тет из ме ђу ин те лек ту ал них про це са и стра те ги ја на де лу у кон крет ном и 
ап стракт ном ми шље њу, ко ји је обез бе ђен не пре кид ним ра дом ана ло шког 
ми шље ња. Ор те га и Га сет по ми ње чак и „фо би ју од ме та фо ре“. О на уч ни-
ци ма ко ји ме та фо рич ним је зи ком кри ти ку ју упо тре бу ме та фо ра у на у ци 
као ре ликт за о ста ле, при ми тив не, ан тро по морф не све сти и оме та ју ћи фак-
тор, Мо ли но ка же да су осу ди ли ме та фо ру, али да се она успе шно све ти. 19

Мо ли но ре ха би ли ту је ме та фо ру у на у ци ти ме што твр ди да ње на уло га 
не мо же да се не ги ра, јер има не са мо екс пли ка тив ну већ и хе у ри стич ку 
вред ност: „Ве ћи на на уч них пој мо ва има фи гу ра тив но по ре кло. У фи зи ци, 
на при мер, че сти ца и та лас, у ма те ма тич кој лек си ци ку гла, блок, ре шет ка... 
Име ус по ста вља ве зу из ме ђу ста рог и но вог зна ња у ко ју се уме ће ори ги-
нал ни по јам... Ана ло ги је игра ју нео спор ну уло гу у ге не зи пој ма.“20 На кра ју 
из ван ред не ана ли зе те уло ге, Мо ли но за кљу чу је: „Сим бо лич ки си сте ми ко ји се 
ко ри сте у на у ка ма има ју свој ства ана лог на свој стви ма при род них је зи ка: ана ло-
шку нео д ре ђе ност, апрок си ма ци ју и екс тен зи ју. Не тре ба жр тво ва ти ико нич не 
сим бо лич ке си сте ме про из вољ ним си сте ми ма зна ко ва: оба су нео п ход на про це-
си ма са зна ња […] По ми сли мо са мо на ва жност ге о ме триј ског је зи ка, тог по себ-
ног ти па фи гу ра тив не тен ден ци је у мо дер ној ма те ма ти ци, ко ли ко год ап стракт на 
би ла [...] Је дин ство свих сим бо лич ких си сте ма за сни ва спо соб но сти ме та фо ре 
да про из во ди зна ње.“21 У члан ку „Ан тро по ло ги ја и ме та фо ра“ исти аутор по твр-
ђу је хе у ри стич ку уло гу ме та фо ре у обла сти ху ма ни стич ких и дру штве них на у ка: 
„Ја коб со но ви ра до ви, ши ре ње лин гви стич ких мо де ла, књи ге Ле ви-Стро са до при-
не ли су да се ме та фо ра по но во вра ти у ан тро по ло ги ју да ју ћи јој ста тус при хва-
тљи вог ору ђа опи са и ана ли зе […] Низ бет је до бро по ка зао да су нај фун да мен-
тал ни ји пој мо ви у со ци о ло ги ји и ан тро по ло ги ји још увек ме та фо рич ни [...] У 
об ред ном сим бо ли зму, као и у си сте ми ма ве ро ва ња, у ми то ви ма као и у ма ги ји 
или тех нич кој де лат но сти, исти су ког ни тив ни про це си на де лу [...] У свим слу ча-
је ви ма, мо же мо да са зна је мо са мо кроз ме та фо ре.“22 

Ти ме мо же мо да убла жи мо или от кло ни мо ве о ма че сту пред ра су ду 
ко ја, са же то, гла си да је јед на на уч на ди сци пли на уто ли ко на пред ни ја што 
је њен реч ник тех нич ки пре ци зни ји, јед но знач ни ји и хер ме тич ни ји за 
ла и ке. Мо но се ми ја је, пре ма том ми шље њу, га рант на уч но сти, док по ли-
се ми ја при па да сва ко днев ном, књи жев ном или пе снич ком је зи ку. По ли се-
ми ја про ла зи че сто као ште тан ко ли ко и не кон тро ли сан и не из бе жан фе но-
мен, због не пре ци зно сти ко ја му ти би стри ну дис кур са и ко ја је ин ком па ти-
19   Mo li no, 1979а, (p. 101).
20   Idem,( p. 97).
21   Ibi dem, (p. 98).
22   Mo li no, 1979b, (pp. 119-120).
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бил на са иде а лом на уч не исти не. Ме ђу тим, у све тлу спо зна је да је на уч ни 
реч ник био и остао у још увек зна чај ној ме ри од ре ђен ви ше знач ним тер ми-
ни ма, та ква кон цеп ци ја на у ке се чи ни (у за ви сно сти од опре де ље ња ауто ра, 
не га тив ном или по зи тив ном) уто пи јом. 

Ме та фо ра има спо соб ност да по ре ме ти, пре о кре не и ре ор га ни зу је пер цеп-
ци је, иде је, уве ре ња, ста во ве и сто га има ви сок ког ни тив ни учи нак. Са са знај-
ног ста но ви шта, жи ве, ори ги нал не ме та фо ре де ста би ли зу ју, не ки пут чак и ра за-
ра ју обра сце сте че них зна ња. Зна ње се, на и ме, увек ор га ни зу је у од ре ђе не те о-
риј ске струк ту ре и обра сце, ко ји омо гу ћа ва ју уну тра шњу кон зи стент ност, али 
услед то га мо гу и да за ро бе ум ко ји се кре ће уну тар да тих окви ра. Ме та фо ре не 
до но се са мо но ве ин фор ма ци је ко је се при до да ју ин фор ма ци ја ма ко је већ по се-
ду је мо, већ исто вре ме но гра де ве зе и асо ци ја ци је ко је ви ше или ма ње раз би ја ју 
увре же не струк ту ре на шег зна ња о све ту.23 Осла ња ју ћи се на по зна те и бли-
ске сли ке и пој мо ве, ме та фо ра омо гу ћа ва ис тра жи ва ње и осва ја ње но вих 
те ри то ри ја. Иста та функ ци ја је на де лу и у на у ци. Ре кли смо да об ја сни ти 
јед ну по ја ву зна чи све сти стра но, уда ље но, не по зна то на бли ско и по зна то 
по мо ћу ана ло ги је, а то се до га ђа и у на уч ном опа жа њу, об ра ди, ту ма че њу 
и ко му ни ка ци ји. Што се ви ше на пре ду је од фа зе стро го екс пе ри мен тал не 
и ем пи риј ске про ве ре ка уста но вље њу те о риј ског мо де ла, то је ме та фо ра 
при сут ни ја. Али она је при сут на и пре фа зе про ве ре, у осми шља ва њу те о-
риј ског окви ра, пи та ња, хи по те за и свр хе ис тра жи ва ња, јер је та да на де лу 
на уч на има ги на ци ја ко ја усме ра ва про цес и ко ја вр ши про бој у на слу ће не, 
не по зна те пре де ле по ла зе ћи од по зна тих. 

Ве ли ки фран цу ски ма те ма ти чар Ан ри По ен ка ре је ис ти цао зна чај има-
ги на ци је у на у ци, а Ал берт Ајн штајн је ре као да је „ме та фо рич ка ми сао 
све ти дар. Ра ци о нал на ми сао је вер на слу шки ња, али ма шта је ва жни ја од 
зна ња.“ Ако спо зна ју и исти ну схва ти мо као епи сте мо ло шки ши ре, об у-
хват ни је, ви ше ди мен зи о нал ни је пој мо ве од ис кљу чи во на уч ног на чи на 
са зна ња и на уч не исти не, он да ће мо се сло жи ти са је згро ви том тврд њом 
аме рич ког фи ло зо фа Хен ри Деј вид То роа да је сва ко опа жа ње исти не 
от кри ће јед не ана ло ги је. Под ра зу ме ва се да обр ну то не ва жи и да нас не 
упу ћу је сва ка ана ло ги ја на исти ну. Још је ра ци о нал ни Ари сто тел, уте ме љи-
вач на уч ног при сту па и на уч не ме то до ло ги је, био све стан мо ћи и пло до-
твор но сти ме та фо ре ко ју је сма трао нај ве ћом си лом ко јом је чо век овла дао, 
а не са мо, као што би се по вр шно мо гло за кљу чи ти из ње го вих спи са о 
ре то ри ци и по е ти ци, као стил ски украс. Шпан ски фи ло зоф и пи сац Хо се 
Ор те га и Га сет се на до ве зу је на Ари сто те ла сле де ћом тврд њом: „Ме та-
фо ра је ве ро ват но нај плод ни ја моћ ко ју чо век по се ду је. Ње на ефи ка сност је 

23   Kle i ber, 1994, (p .  3 6) .
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го то во ча роб на. Мо гло би се ве ро ва ти да се ра ди о алат ки ко ју је Бог за бо-
ра вио у чо ве ку кад га је ства рао.”24 

ОГРА НИ ЧЕ ЊА МЕ ТА ФО РЕ

Тре ба, ме ђу тим, упо зо ри ти да ме та фо рич ка кон цеп ту а ли за ци ја не ма 
са мо до бре стра не, да не отва ра и не ши ри увек свест и хо ри зон те зна ња, већ 
да мо же и да функ ци о ни ше као за тва ра ју ће обра зач ко ми шље ње. Не ке ме та-
фо ри за ци је мо гу да про у зро ку ју озбиљ не те о риј ске про бле ме и да во де у ћор-
со как. У сва кој ме та фо ри су на гла ше не не ке цр те по ја ве на ко ју се та ме та-
фо ра од но си, док дру ге оста ју скри ве не. Ме та фо ра из но си на ви де ло не ке 
ка рак те ри сти ке озна че не по ја ве или си ту а ци је, али за то при кри ва дру ге. На 
при мер, ме та фо ра пу та ње за опис жи во та („жи вот на пу та ња“) на гла ша ва 
не ка свој ства жи во та, као што је ње го во тра ја ње у од ре ђе ном вре ме ну, ко је 
по чи ње на од ре ђе ној тач ки (ро ђе ње) а за вр ша ва се на дру гој (смрт), про ме не 
кроз ко је „пут ник“ про ла зи то ком вре ме на и дру ге аспек те. Али ме та фо ра 
жи вот не ста зе не об ја шња ва не ка дру га свој ства до ме на „жи вот“ као што је 
кључ на чи ње ни ца да је не мо гу ће вра ти ти се уна зад, за у ста вља ти се и оста-
ја ти на не кој де о ни ци пу та по из бо ру.25 У на у ци, пак, про блем не пред ста вља ју 
са мо скри ве не цр те, већ мно го ви ше оне ко је су от кри ве не, на гла ше не, осве тље не. 
На при мер, про стор не ме та фо ре за ме мо ри ју, пер со ни фи ка ци ја мо зга, ком пју тер-
ска ме та фо ра мо гу да бу ду огра ни ча ва ју ће. Клај бер на во ди је дан по знат при мер 
огра ни че ња ме та фо ри за ци је у фи зи ци. Фи зи ча ри су, на и ме, го ди на ма ко ри сти ли 
Сун чев си стем као ме та фо ру за струк ту ру ато ма, ве зу из ме ђу елек тро на, про то на и 
не у тро на атом ског је згра. То је би ло ве о ма ко ри сно као пе да го шка ме то да ко јом се, 
по ве зи ва њем не по зна тог са по зна тим, уче ни ци ма и сту ден ти ма олак ша ва ло раз у-
ме ва ње ап стракт них на уч них пој мо ва. Ме ђу тим, усва ја ју ћи ту ме та фо ру фи зи ча ри 
су се, не све сно, ве зи ва ли за си стем у ко јем су елек тро ни оста ја ли у ор би та ма на јед-
на кој уда ље но сти од је згра, баш као пла не те од Сун ца. То се по ка за ло као не тач на 
и огра ни ча ва ју ћа прет по став ка. Да нас се зна да уда ље ност елек тро на у од но су на 
је згро ва ри ра, а но ви мо дел је усво јен тек ка да је на пу ште на основ на ме та фо ра.26 
Пре ма Ни чеу, ево лу ци ја це ло куп ног зна ња ни је ни шта дру го не го за ме на 
ста рих но вим ме та фо ра ма. За то не чу ди што сва ка но ва те о риј ска стру ја или 
те о риј ски мо дел кри ти ку је ме та фо ре прет ход них. 

Ка да је реч о са знај ној функ ци ји ме та фо ре, Ор те га и Га сет не ве ру је 
то ли ку у ње ну хе у ри стич ку, ко ли ко у ди дак тич ку и пе да го шку функ ци ју. 
Он при зна је да је „ме та фо ра ин те лек ту ал ни по сту пак ко јим успе ва мо да 
24   C i t .  i n  Mo  l i  n o ,19 79 b ,(p.  119) .
25   La koff, Johnson, 1980, (pp. 63-64).
26   Kle i ber, 1994, (p. 48).
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са гле да мо оно што се на ла зи да ле ко из ван на ше мо ћи по и ма ња. По мо ћу 
оно га што нам је нај бли же и чи ме нај бо ље вла да мо, мо же мо ус по ста ви ти 
ми са о ну бли скост са оним на ма да ле ким и ве о ма не при сту па чан“.27, али јој 
при да је са мо до пун ску уло гу у на у ци. „Ме та фо ра је до пу на на шој ин те лек ту ал ној 
ру ци и пред ста вља, у ло ги ци, штап за пе ца ње или пу шку. То не зна чи да за хва-
љу ју ћи њој по ме ра мо гра ни це по и ма ња. Њом се са мо слу жи мо ка ко би смо прак-
тич но учи ни ли при сту пач ним оно што се већ на зи ре у окви ру на ших мо гућ но-
сти. Без ње би на на шем ми са о ном хо ри зон ту по сто ја ла јед на ди вља зо на ко ја би 
са мо у на че лу би ла под на шом вла шћу, док би нам, су штин ски, оста ла не по зна та и 
не у кро ће на [...] Ме та фо ра по ла зи од де ли мич не исто вет но сти из ме ђу две ства ри 
да би, по том, из не ла ла жну тврд њу о њи хо вој пот пу ној исто вет но сти. Та кво пре-
те ри ва ње, из ван гра ни ца исти не, да је јој по ет ску вред ност. Она по чи ње да иси-
ја ва ле по ту у ча су ка да њен де лић исти не из во ди за кљу чак. Но, с дру ге стра не, 
не ма по ет ске ме та фо ре без от кри ва ња ствар не исто вет но сти. Ана ли зи рај те би ло 
ко ју ме та фо ру и у ње ним не дри ма ће се увек, са свим не дво сми сле но, по ја ви ти та 
по зи тив на, ре кли би смо на уч на исто вет ност из ме ђу ап стракт них еле ме на та две ју 
ства ри. На у ка упо тре бља ва ме та фо ру као сред ство у обр ну том сме ру. По ла зи од 
пот пу не исто вет но сти из ме ђу две кон крет не по ја ве, зна ју ћи да је она ла жна, да 
би се по том за др жа ла са мо на де ли мич но об у хва ће ној исти ни.“ 28

ЗА КЉУ ЧАК

Мо же мо да из ве де мо за кљу чак да мо ра мо да за др жи мо кри тич ки 
дух пре ма ме та фо ра ма, да их упо тре бља ва мо, али да не до зво ли мо да нас 
по не су и кон тро ли шу. Зло у по тре ба ме та фо ра мо же да при кри је ма њак 
во ље и на по ра да се про ник не у пра ве узро ке ства ри, да се про ду бљу је и 
из о штра ва њи хо ва ана ли за. Ме та фо ре че сто мо гу да де лу ју по пут сте ре о-
ти па, у ко ји ма зр но исти не, не ле ги тим ним уоп шта ва њем по ста је не и сти на, 
а иза зи ва ње емо ци о нал них ре ак ци ја му ти објек тив ност. При мер за то су 
из ре ке и по сло ви це, ко је има ју нео спор ну са знај ну, пе да го шку и ди дак-
тич ку вред ност, али ко је мо гу да се пре тво ре у не и сти ни те, штет не и опа-
сне сте ре о ти пе (као, на при мер, „где има ди ма ту има и ва тре“, „не па да 
ивер да ле ко од кла де“ и сл. ) 

Из гле да да из ре ка Мак са Дојч бај на „По ку шај те да бу де те пре ци зни, би ће те 
осу ђе ни да бу де те ме та фо рич ни“29 мо ра да се узме с ре зер вом. Не ке ме та фо ре 
27 Ор те га и Га сет, 1998, http://www.scribd.com/doc/26431228/Ho se-Or te ga-i-Ga set-Po-

sma trac. 
28 Idem. 
29  try to be pre ci se, and you are bo und to be me tap ho ri cal, Max De utschbein, in  Kle i ber, 

2002, (p. 1).
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мо гу би ти ве о ма пре ци зне у јед ном по гле ду и, исто вре ме но, нео д ре ђе не и апрок си-
ма тив не у дру гом. Без об зи ра на то, по ку шај да се од рек не мо ме та фо ра пред ста вљао 
би ве о ма штет но огра ни че ње и са ка ће ње на ших ис тра жи вач ких мо ћи.30 

Мо жда не би тре ба ло да бри не мо да ће се то де си ти, јер је на уч но ис тра-
жи ва ње, без на уч не има ги на ци је, од но сно ме та фо ри за ци је, јед но став но 
не мо гу ће. По што је зик слу жи то ме да из ра жа ва не вер бал не да то сти, он је 
у це ло сти ме та фо ри чан; тач ни је ре че но, је зик је ме та фо ра ствар но сти. Да 
ли је због то га, пи та ју се не ки на уч ни ци, ме та фо ра не ми нов ност? Не мо гу ће 
је да ти јед но зна чан и ко на чан од го вор на то пи та ње. Мо же мо са мо да да мо 
не ке смер ни це за раз ми шља ње. Чи ни се да су ар гу мен ти у при лог ме та фо ри 
ви ше пси хо ло шки и кул ту ро ло шки, не го ло гич ки и на уч ни.31 Ако узме мо 
у об зир да се, у од но су на ви ше ми ле ни јум ску чо ве ко ву пра и сто ри ју и исто ри ју, 
ра ци о нал на, ло гич ка ког ни тив на спо соб ност, или нео-кор текс као ње но се ди-
ште, ка сно по ја ви ла, да ли мо же мо да прет по ста ви мо да ће се чо ве ков ин те лект, 
ра цио, да ље раз ви ја ти и еман ци по ва ти та ко да ће се, ба рем на у ка, осло бо ди ти 
ме та фо ра; да ће сва ка ствар би ти озна че на сво јим пре ци зним и не дво сми сле ним 
име ном? Дру гим ре чи ма, да је зик ви ше не ће вр ши ти по ме ра ње из јед ног у дру ги 
до мен, да ви ше не ће пре во ди ти ап стракт не пој мо ве у кон крет не сли ке? То нам је 
те шко за ми сли во. Али да ли је то, са са знај ног ста но ви шта, уоп ште по жељ но? Ако 
из у зме мо сна жну, нео т кло њи ву пси хо ло шку по тре бу чо ве ка да ма шта, са ња ри, 
да ства ри, по ја ве, пој мо ве окру жу је ево ка тив ном, ви ше сми сле ном ауром, да ти ме 
да је пе чат ху ма ни те та све ту у ко јем жи ви, пре ма ко јем има ак ти ван, свр сис хо дан, 
ства ра лач ки од нос – пи та ње је да ли је оштро раз гра ни че ње, ду а ли зам су бјек та и 
објек та (објек тив не ствар но сти, чи ње ни ца, пот пу но не за ви сних од пер цеп ци је и 
ту ма че ња) са мо но ва ва ри јан та ар ха ич не ан тро по морф не про јек ци је. Иде ја или 
фан та зам чи стог, нео те ло вље ног ума, ап со лут ног, објек тив ног по сма тра ча та ко ђе 
је ме та фо ра. Ни је слу чај но да ско ро све ре чи ко ји ма се из ра жа ва ју ин те лек ту ал не 
функ ци је са др же ви зу ел не ме та фо ре: ети мо ло шки, иде ја зна чи вид и ви ђе ње; те о-
ри ја је кон тем пла ци ја, па жљи во по сма тра ње.32

У осно ви иде а ла чи сто те и објек тив но сти на уч ног зна ња ле жи дво стру ка ме та-
фо ра: с јед не стра не, древ на ме та фо ра не по му ће не, ап со лут но не у трал не ви зи је, с 
дру ге стра не, тех но ло шка ме та фо ра апа ра та ко ји ре ги стру је сиг на ле из окру же ња 
(као ка ме ра или ра дио-апа рат ко ји ре ги стру је елек тро маг нет не та ла се) и ту ма чи 
их за хва љу ју ћи со фи сти ци ра ним ин фор ма ци о ним про гра ми ма. Али ако је тач но 
да на у ка при бе га ва све ис тан ча ни јим тех но ло шким ин стру мен ти ма у те жњи да 
изо лу је не по у зда не људ ске ва ри а бле, огра ни че ња и дис тор зи је људ ског ума, ко јим, 
ка квим је зи ком се от кри ва ју и фор му ли шу пред ме ти, хи по те зе и свр хе ис тра-
30 Black, 1995, (p. 47)
31 La uf fler-La u rian, 1984, (p. 78).
32 Ор те га и Га сет, 1998, http://www.scribd.com/doc/26431228/Ho se-Or te ga-i-Ga set-Po-

sma trac
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жи ва ња, ко јим је зи ком се ту ма че ре зул та ти, из гра ђу ју, са оп шта ва ју, рас пра вља ју 
те о риј ски мо де ли? Ако се на уч ни про цес у не ким од сво јих спе ци фич них ета па 
при бли жа ва иде а лу ла бо ра то риј ске чи сто те, кван ти фи ка ци је и се ман тич ке јед но-
знач но сти, на у ка као про из вод људ ске кул ту ре, дру штва и исто ри је, не мо же да се 
отрг не из кул тур не и сим бо лич ке при ро де је зи ка и ума. Сци јен ти стич ка хи по те за 
о ево лу ци ји чо ве ко вог мо зга у прав цу све ве ће до ми на ци је нео-кор тек са, то јест 
ра ци о нал них ког ни тив них функ ци ја, на у штрб „ира ци о нал них“ или ме та фо рич-
ких, оста је у до ме ну ди ску та бил не и на уч не фик ци је. Ни ве штач ка ин те ли ген ци ја, 
као моћ на „про те за“ ко ја би за ме њи ва ла не до вољ но по у здан и не до вољ но „чист“ 
људ ски ум, не опо вр га ва овај став33 – али ар гу мен та ци ја у при лог не мо гућ но-
сти да ве штач ка ин те ли ген ци ја ика да за ме ни има ги на тив но, ства ра лач ко 
на уч но ми шље ње уве ли ко пре ва зи ла зи окви ре овог члан ка.
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THE PO WER OF ME TAP HORS

Ab stract: Me tap hors are not only fi gu res of spe ech, or po wer ful pe da go gi cal, di dac
tic and com mu ni ca tion to ols. they al so ha ve an im por tant he u ri stic fun ction. as they 
stem from the symbo lic na tu re of the lan gu a ge and the struc tu re of the hu man brain, 
they se em una vo i da ble even in the sci en ti fic tho ught. the ideal of sci en ti fic pu rity, freed 
of me tap hors is a myth ba sed it self on me tap hors. de spi te of the ir mul ti ple use ful fun
cti ons, me tap hors can al so be re stric ti ve when they ope ra te as clo sed pat terns or ste re
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Мр Лу циа Ве снић Алу је вић,
Уни вер зи тет у Ген ту, бел ги ја

ПО ЛИ ТИЧ КО КО МУ НИ ЦИ РА ЊЕ  
И САЈ ТО ВИ ДРУ ШТВЕ НИХ МРЕ ЖА

Ре зи ме циљ сва ке из бор не кам па ње је при вла че ње па жње гра ђа на и оне су уско 
ве за не за ма сов не ме ди је, на ро чи то те ле ви зи ју. ме ђу тим, по след њих пет на е стак 
го ди на, тј. от ка ко је Ин тер нет као но ви ме диј по чео да се при ме њу је у по ли тич
ком ко му ни ци ра њу, си ту а ци ја се по ла ко ме ња. Но ви не у на чи ну ре а ли за ци је кам
па ње до не ле су на ро чи то wеb 2.0 апли ка ци је ко је су се по ја ви ле 2005. го ди не, а чи ја 
по пу лар ност и да ље ра сте.

кам па ње се све ви ше при ла го ђа ва ју но вом ме ди ју му, ка ко би за др жа ле па жњу 
пу бли ке. овај чла нак има на ме ру да ука же на (све ве ћу) уло гу ко ју Ин тер нет, на ро
чи то сај то ви дру штве них мре жа по пут fa ce bo okа и youtu beа, има ју у по ли
тич ком ко му ни ци ра њу. У ње му је пр во дат осврт на на ста ју ће те о риј ске пој мо ве 
по пут гло бал ног јав ног мње ња чи ји је по јам у ли те ра ту ру увео ка стелс, за тим 
Фу тов по јам јав ног мње ња на мре жи, елек трон ске де мо кра ти је, ди ги тал не по де ле 
и сл., а ак це нат је ста вљен на по ли тич ко ре кла ми ра ње на сај то ви ма дру штве них 
мре жа. Ис тра жи ва ња по ка зу ју да је овај вид по ли тич ког мар ке тин га све по пу лар
ни ји, на ро чи то на под руч ју евро пе и Се вер не аме ри ке. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: По лИ ТИч ко ко мУ НИ цИ Ра ње, ИН ТеР НеТ, on lI ne 
кам Па ње
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УВОД

„Не са мо што је ово про ме на у дру штву, ово је и про ме на све та, ства
ра ње ter ra cog ni ta ко јом за по чи ње ства ра ње [...] Зе мље зна ња, ин те лек ту ал ног 

но ма ди зма, ме ша ња и мул ти кул ту рал но сти.“
Жак Се ге ла 

По ја ва но вих ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја де ве де се тих го ди на XX 
ве ка, то ком тзв. го ди на кри зе де мо кра ти је, пред ста вља но во по гла вље али 
и иза зов у раз во ју дру штва и пој ма де мо кра ти је као и це ли не људ ске ко му-
ни ка циј ске прак се. Џон Кин де фи ни ше те ино ва ци о не тех ни ке као вр сту 
„де мо крат ских тех ни ка” а Пи тер Дал грен ка же да ин фор ма ци о но-ко му-
ни ка ци о не тех но ло ги је по ма жу у про мо ви са њу де мо крат ског укљу чи ва ња 
гра ђа на у по ли тич ки жи вот1.

Пре ма Ни кла су Не гро пон теу, ком пју тер ска мре жа је пот пу но нов и раз-
ли чит ме диј, а до каз је по ре ђе ње са те ле ви зиј ском мре жом, ко ја се са сто ји 
од јед ног еми те ра и мно го број них хо мо ге них ре ци пи је на та2. За раз ли ку од 
ње, ком пју тер ска мре жа се са сто ји од ме ђу соб но по ве за ног си сте ма хе те-
ро ге них про це со ра ко ји мо гу да бу ду у исто вре ме еми те ри и ре ци пи јен ти. 
Исто та ко, елек трон ска мре жа мо же да бу де су бје кат ин тер пер со нал ног 
ко му ни ци ра ња из ме ђу еми те ра и ре ци пи јен та или из ме ђу два ре ци пи јен та 
или ма сов ног ко му ни ци ра ња. Ин тер нет спа ја при ват ну и јав ну сфе ру, 
ко ри сти се за за ба ву, кон сул та ци ју, ин фор ма ци ју и ко му ни ка ци ју3.

Ком пју те ри и ин тер нет су сво ју апли ка ци ју ско ро од мах про на шли у 
по ли ти ци и по ли тич ком ко му ни ци ра њу. До каз њи хо ве ме ђу за ви сно сти 
је не по ре цив4. Мас-ме ди ји су од у век ко ри шће ни као сред ство по ли тич ког 
ко му ни ци ра ња, па је од по ја ве ин тер не та би ло са мо пи та ње вре ме на ка да 
ће не ко по че ти да га ко ри сти у свр хе по ли тич ког ко му ни ци ра ња и ма р-
ке тин га. Ин тер нет омо гу ћа ва тран сфер свих вр ста по да та ка ши ром све та 
на вр ло брз на чин. У свр хе по ли тич ког мар ке тин га ко ри сте се веб сај то ви, 
елек трон ска по шта, фо ру ми, а у но ви је вре ме wеb 2.0 апли ка ци је (бло го ви, 
сај то ви дру штве них мре жа итд.).

Па ра фра зи ра ју ћи Ма ну е ла Ка стел са, мо же мо да при ме ти мо да ин тер-
нет ске мре же пред ста вља ју је дан од нај е фи ка сни јих на чи на по ве ћа ња 
по ли тич ке пар ти ци па ци је на гло бал ном ни воу, за хва љу ју ћи мо гућ но сти 
по сто ја ња плод них и си нер гет ских ве за из ме ђу по ли тич ких ин сти ту ци ја 

1   Dahlgren, 2005.
2   Ne gro pon te, 1995.
3   Her mes, 2006 (314).
4   Go mez Fer nan dez, 2009.
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и гло бал ног ци вил ног дру штва, а тај мул ти мо дал ни ко му ни ка циј ски про-
стор чи ни но ву гло бал ну јав ну сфе ру5.

Ов де је ва жно ис та ћи и да ком пју те ри и ин тер нет до при но се укљу чи-
ва њу мла дих љу ди у по ли тич ко ко му ни ци ра ње. Они пред ста вља ју циљ ну 
гру пу on li ne по ли тич ког ко му ни ци ра ња, јер су и ина че ма ње укљу че ни у 
по ли ти ку од оста лих гра ђа на6. Пре ма Мај клу Де ли Кар пи ни ју, у кла сич ном 
по ли тич ком ко му ни ци ра њу су по ли тич ке ин сти ту ци је и ак те ри ис кљу-
чи ли мла де љу де из јав ног жи во та, не во де ћи ра чу на о њи ма и те ма ма ко је 
их ин те ре су ју, од но сно не пру жа ју ћи им до вољ но при ли ке за пар ти ци-
па ци ју7. Исти аутор се 2000. го ди не пи тао да ли ће но ви ме ди ји пру жи ти 
но ве при ли ке за ци вил но ан га жо ва ње, јер је већ 1999. го ди не Ин тер нет био 
ви ђен као нај ко ри сни ји из вор по ли тич ких ин фор ма ци ја ме ђу мла ди ма 
из ме ђу 18 и 35 го ди на8. Веј нер Лу зо ли на ста вља са овом иде јом ре чи ма да 
ће Ин тер нет до при не ти ли бе ра ли за ци ји мла ђих ге не ра ци ја јер пар ти ци-
па ци ју осло ба ђа тра ди ци о нал них ауто ри тар них струк ту ра и ин фор ма циј-
ских гејт ки пе ра9.

ПО ЛИ ТИЧ КО КО МУ НИ ЦИ РА ЊЕ НА ИН ТЕР НЕ ТУ

Због ве ли ког по тен ци ја ла, Ин тер нет је бр зо по стао сред ство про мо ци је 
пар ти ја и кан ди да та. Про те кла ис ку ства по ка зу ју да се на зва нич ним веб-
сај то ви ма Ин тер нет ко ри сти пре вас ход но као вр ста пар тиј ске по ли тич ке 
ко му ни ка ци је10, у шта ула зе ди фу зи ја ин фор ма ци ја и про па ган да, пред-
ста вља ње стра на ка и кан ди да та, али и пар тиј ска мо би ли за ци ја и ин тер-
ак ци ја са гра ђа ни ма. Ин тер нет ске пре зен та ци је су пре вас ход но ори јен ти-
са не ка упо зна ва њу јав но сти са ста во ви ма пар ти ја и кан ди да та о раз ли чи-
тим те ма ма, на ја вљи ва њу и по зи ви ма јав но сти да уче ству је у раз ли чи тим 
ак ци ја ма, ма ни фе ста ци ја ма и ми тин зи ма, до ни ра њу нов ца за кам па њу, а 
од ско ро и за ко му ни ка ци ју са гра ђа ни ма.

Раз вој ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја мо гао би ла ко да 
до при не се раз во ју (елек трон ске) де мо кра ти је. Ин тер нет омо гу ћа ва при ступ 
ве ли ком бро ју ин фор ма ци ја ко је су до ступ не ши рој пу бли ци. Сто га, уме сто 
да про чи та ју ли флет са крат ком из ја вом не ког по ли ти ча ра или по ли тич ке 

5   Ca stells, 2008 (90).
6   Ba um gart ner, Mor ris, 2010.
7   Del li Car pi ni, 2000.
8   Idem (346).
9   Lu so li, 2005.
10   Ke a ne, 1991.
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плат фор ме, гра ђа ни мо гу да ви де ин те грал ни текст и бо ље раз у ме ју оно 
што по ли ти ча ри за и ста ну де11. По ред то га, уме сто да бу ду па сив ни при ма-
о ци ве сти из огра ни че ног бро ја из во ра, мо гу да по тра же ин фо р ма ци ју ко ја 
их ин те ре су је, упо ре де из во ре и про на ђу ал тер на тив не по гле де на исти 
до га ђај. Али, пи та ње је да ли они то за и ста и (же ле да) ра де, тј. ко ли ко су 
гра ђа ни укљу че ни у ди рект но од го ва ра ње по ли ти ча ри ма или чак чи та ње 
ин те грал ног тек ста јед не по ли тич ке плат фор ме. По ли ти ча ри ма ин тер-
нет пру жа ве ли ке мо гућ но сти, за то што је до вољ но да не ко на пра ви свој 
веб сајт или про фил на не ком од сај то ва дру штве них мре жа ка ко би мо гао 
ди рект но да ко му ни ци ра са би ра чи ма и пред ста ви сво је ста во ве сва ко ме 
ко је на „мре жи”. По не кад то ви ди са мо пар гра ђа на, али не кад ви дљи-
вост до сти же не ко ли ко сто ти на хи ља да (па и ми ли о на) љу ди. Да кле, је дан 
од про бле ма по ли тич ког ко му ни ци ра ња на Ин тер не ту би мо гла да бу де 
не пред ви дљи вост ко ри шће ња ин тер нет ског са др жа ја.

Ин тер нет пру жа ви ше при ли ка за во ђе ње кам па ње од кла сич них 
ме ди ја. Веј нер Лу зо ли го во ри о по нов ном по ве зи ва њу гра ђа на овим но вим 
ме ди јем и по нов ном уста но вља ва њу од но са из ме ђу би ра ча и кан ди да-
та12. За хва љу ју ћи Ин тер не ту, ак тив но сти гра ђа на су ра зно вр сни је у јав ној 
сфе ри. Та ко ђе, због ни ске це не, уче шће у јав ној сфе ри мо же да бу де ве ће 
и мо же да укљу чи оне ко ји не чи не део по ли тич ке ели те или се не на ла зе 
у фо ку су по ли ти ке. Да нас ве ћи на по ли тич ких пар ти ја у Евро пи ко ри сти 
Ин тер нет као сва ко днев но сред ство ко му ни ци ра ња са из бор ним те лом и 
због то га што се по мо ћу но вих тех но ло ги ја це не про дук ци је и ди стри бу-
ци је ин фор ма ци ја зна чај но сма њу је а фи нан сиј ска стра на кам па ње је зна-
чај на за сва ког уче сни ка на из бо ри ма. Са да се под ути ца јем web 2.0 и са др-
жа ја ге не ри са ног од стра не ко ри сни ка (тзв. user ge ne ra ted con tent) зва нич ни 
веб сај то ви ме ња ју, а мно ги по ли ти ча ри има ју сво је бло го ве и про фи ле на 
раз ли чи тим сај то ви ма дру штве них мре жа. 

Ин тер нет пру жа но ве мо гућ но сти, али и на ме ће но ве зах те ве. Са јед не 
стра не има мо по ли ти ча ре, по ли тич ке пар ти је и њи хо ве чла но ве, а са дру ге 
гра ђа не ко ји мо гу ак тив но да пар ти ци пи ра ју у по ли тич ком жи во ту, али 
они и да ље пред ста вља ју гла са че и циљ ну гру пу кла сич ног по ли тич ког 
ко му ни ци ра ња. Пре ма не ким ауто ри ма, је дан од кључ них про бле ма у де мо-
крат ским дру штви ма је пи та ње ком пе тент но сти гра ђа на, јер по сто ји кон-
стант на кри ти ка да гра ђа ни, тј. би ра чи, не ма ју до вољ но зна ња да уче ству ју 
у до но ше њу од лу ка ко је се ти чу др жа ве13. Гра ђа ни ипак да нас по ста ју пра ви 
по ли тич ки ак те ри, али је њи хо ва уло га, ин те ре со ва ње за уче шће и на ро-
чи то зна чај још увек под зна ком пи та ња. Да кле, про блем on li ne кам па ња 
11   Ve del, 2003.
12   Lu so li, 2005.
13   Ko sic ki, 2003 (66).
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би мо гао да бу де са јед не стра не „укљу чи ва ње ви ше не го ин фор ми са ње“ а 
са дру ге ин тер ак ци ја – да ли по сто ји и да ли су гра ђа ни за ин те ре со ва ни да 
уче ству ју у њој. Веј нер Лу зо ли, Сте фан Ворд и Реј чел Гиб сон, го во ре ћи о 
ве бу, гра ђа ни ма и по ли тич кој ко му ни ка ци ји, а ци ти ра ју ћи Кол ма на и Спи-
ле ра, ис ти чу да се ака дем ска ли те ра ту ра фо ку си ра ви ше на при ступ не го на 
ефек те но вих ме ди ја и укљу чи ва ње гра ђа на14. Они та ко ђе спо ми њу по тен-
ци јал Ин тер не та да при ву че гра ђа не и по ве ћа пар ти ци па ци ју под усло вом 
да гра ђа ни до би ју од го вор да се оно што ка жу слу ша и да има ва жно сти.

Ипак, јед ном од ве ли ких пред но сти Ин тер не та сма тра се мо гућ ност 
по сто ја ња ди рект ног од го во ра (тзв. fe ed back), што ни је уоби ча је но за ма сов но 
ко му ни ци ра ње. Ово је пр ви пут у исто ри ји чо ве чан ства да ме ди ји омо гу ћа-
ва ју ди рект ну ре ци проч ну ве зу у раз ме ни по ру ка са нео гра ни че ним бро-
јем ко ри сни ка. Љу ди мо гу да раз ме њу ју ми сли, гра де по ли тич ке ор га ни за-
ци је и ко ор ди ни шу ак тив но сти без кон так та очи у очи15. Мно ги се на да ју 
да ће ин тер нет би ти моћ на но ва си ла спо соб на да тран сфор ми ше по сто је ће 
ша бло не со ци јал не не јед на ко сти (иако би мо гла и да ство ри ве ће рас це пе 
из ме ђу ин фор ма тич ки пи сме них и не пи сме них), ја ча ју ћи ве зе из ме ђу гра ђа на 
и њи хо вих пред став ни ка на раз ли чи тим ни во и ма вла сти, по јед но ста вљу ју ћи 
но ве об ли ке дру штве ног ан га жма на и ко му ни ка ци је и ши ре ћи мо гућ но сти 
за раз вој гло бал ног ци вил ног дру штва16. Али, Веј нер Лу зо ли, Сте фан Ворд и 
Реј чел Гиб сон упо зо ра ва ју да ће та кав по тен ци јал оста ти не так нут без зна-
чај ни јег на по ра за ко но да ва ца17. Пре ма њи хо вој ан ке ти из 2005. го ди не, упр-
кос по тен ци ја лу Ин тер не та да про ду би ве зу из ме ђу по ли тич ких ак те ра и 
пу бли ке, са мо је ма њи на би ра ча за пра во ак тив на. Ипак, тре ба опре зно раз-
ми сли ти о ово ме јер се по да ци од но се на пе ри од пре екс пан зи је сај то ва дру-
штве них мре жа. Њи хо ва пре по ру ка је да по ли тич ке ин сти ту ци је и ак те ри 
тре ба да на пра ве но ве стра те ги је у ве зи са ме ди ји ма, ка ко би по пу ни ли пра-
зни ну из ме ђу по др шке и ко ри шће ња но вих тех но ло ги ја. 

Ипак, кон стант ни про блем са раз во јем по ли тич ког ко му ни ци ра ња 
пре ко Ин тер не та оста је ди ги тал на по де ла, тј. чи ње ни ца да не ма ју сви 
зна ње, ве шти не или мо гућ но сти ко ри шће ња Ин тер не та и она још ни је пре-
мо шће на. Про це нат ко ри сни ка Ин тер не та у све ту је вр ло ни зак (око 25%), 
а ве ћи на је ло ци ра на у раз ви је ним зе мља ма се вер не Аме ри ке, Аустра ли је и 
Евро пе. Пре ма In ter net world stats, 60.7% гра ђа на Евро пе ко ри сти Ин тер нет: 
про це нат ко ри сни ка ва ри ра из ме ђу 60% и 88 % у раз ви је ни јим европ ским 

14   Lu so li et al., 2006.
15   Ma a rek, Wolfsfred, 2003.
16   Nor ris, 2001.
17   Lu so li et al., 2006 (24).
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зе мља ма до 25-55% у сла би је раз ви је ним зе мља ма18. Та ко ђе тре ба спо ме-
ну ти да је по пу ла ци ја ко ја ко ри сти Ин тер нет зна чај но по ра сла у Евро пи у 
пе ри о ду из ме ђу 2000. и 2008. го ди не, у про се ку за 214%, а у зе мља ма по пут 
Ру му ни је и Ли тва ни је за ви ше од 800%. 

ЈАВ НО МЊЕ ЊЕ И ИН ТЕР НЕТ

По зи ва ју ћи се на Ха бер ма сов по јам јав ног мње ња, Ма ну ел Ка стелс је 
ре де фи ни сао по јам у кон тек сту гло ба ли за ци је и но вих ин фор ма ци о них 
тех но ло ги ја ко је су се по ја ви ле пре 10-20 го ди на19. Ин фор ма ци о но-ко-
му ни ка ци о не тех но ло ги је омо гу ћа ва ју гло бал ним мре жа ма се лек тив но 
ко нек то ва ње би ло ко га и би ло че га на све ту. Но во јав но мње ње, тзв. гло-
бал но јав но мње ње, се кре и ра око ме диј ских ко му ни ка циј ских си сте ма и 
гло бал них ин тер нет ских мре жа, на ро чи то у обла сти web 2.0 али и рас ту ће 
бло гос фе ре са пре ко 120 ми ли о на бло го ва, чи ји се број стал но уве ћа ва.

Го во ре ћи о ad hoc мо би ли за ци ји гра ђа на, ко ја је да нас при сут на, 
Ма ну ел Ка стелс да је при мер мо би ли за ци је про тив Ми јан мар ске хун те 
ка да су љу ди ко ри сти ли web 2.0 апли ка ци је, по пут youtu be-а (по ста вља ли 
су ви део сним ке са ули ца), fa ce bo ok-а, фо ру ма и бло го ва, пре не го што је 
вла да за тво ри ла све ин тер нет ске про вај де ре20. На тај на чин свет је мо гао 
да ви ди шта се ствар но де ша ва, уме сто слу ша ња зва нич них ме ди ја и из ве-
шта ја вла де. 

Ма ну ел Ка стелс та ко ђе сма тра да пар ти ци па ци ја мо же да се по ве ћа 
пре ко ин тер нет ске мре же ства ра њем мул ти мо дал ног ко му ни ка циј ског 
про сто ра, са ста вље ног од ин сти ту ци ја за сно ва них на вла ди и гло бал ног 
ци вил ног дру штва. Пре ма Пи те ру Дал гре ну, Ин тер нет и но во јав но мње ње 
са да има ју стал но ме сто у ис тра жи вач ким аген да ма и по ста ју све ви ше део 
мејнстри ма по ли тич ке ко му ни ка ци је21.

Ве зан за гло бал но јав но мње ње је и но ви кон цепт ко ји пред ла же Кир-
стен Фут22, а то је кон цепт web мње ња и на ро чи то по јам „из бор но web 
мње ње“. Оно се де фи ни ше и про у ча ва кроз ана ли зу од но са из ме ђу ко ри-
сни ка и ства ра о ца web са др жа ја и са мог са др жа ја. Фут да је сле де ћу де фи-
ни ци ју: „web мње ње је скуп ди на мич ки де фи ни са них ди ги тал них ре сур са 

18   In ter net usa ge in the euro pean union, 2009.
19   Ca stells, 1997.
20   Ca stells, 2008.
21   Dahlgren, 2005.
22   Fo ot, 2005.
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ко ји об у хва та мно го број не веб сај то ве, узе те као ре ле вант не или ве за не за 
цен трал ну те му или пред мет“.

Кир стен Фут је та ко ђе при ме ти ла ди на мич ки ка рак тер веб сај то ва, без 
мо гућ но сти де фи ни са ња гра ни ца та квог мње ња, јер се но ви веб сај то ви 
кон стант но ства ра ју, а веб са др жај има не стал ни ка рак тер (сва ки пут ка да 
се стра ни ца ажу ри ра, она се про ме ни), али исто вре ме но и стал ни (са др жај 
мо ра да по сто ји пре тран сми си је).

ON LI NE ПАР ТИ ЦИ ПА ЦИ ЈА

По сто је три ва жна пој ма ка да се го во ри о web 2.0 а то су при ступ, 
ин тер ак ци ја, пар ти ци па ци ја. Док је ла ко на пра ви ти раз ли ку из ме ђу при-
сту па и дру га два пој ма, раз ли ка из ме ђу ин тер ак ци је и пар ти ци па ци је је 
не ја сна и по не кад збу њу ју ћа.

У ви зу ел ном есе ју „Спа ша ва ју ћи пар ти ци па ци ју“23, Ни ко Кар пен тје 
по ку ша ва да на пра ви раз ли ку из ме ђу ова два пој ма ко ри сте ћи де фи ни ци ју 
де ли мич не и пу не пар ти ци па ци је Ка рол Пејт ман, где се пар ти ци па ци ја 
по сма тра као про цес у ко јем две или ви ше стра на ути чу јед на на дру гу, а 
ко нач ну од лу ку до но си са мо јед на стра на у де ли мич ној или сви за јед но 
у пот пу ној пар ти ци па ци ји24 и на гла ша ва да је, по ред „омо гу ћа ва ња при-
сту па“ и „олак ша ва ња ин тер ак ци је“, пар ти ци па тор ни про цес та ко ђе ве зан 
за „ба лан си ра не од но се мо ћи и за јед нич ког до но ше ња од лу ка“25.

Сли чан је по глед Џо на Стри та и Ско та Рај та ве зан за пар ти ци па ци ју и 
ак тив но гра ђан ство. Они об ја шња ва ју по јам де ли бе ра тив не де мо кра ти је 
као об ли ка пар ти ци па ци је пре ко ко јег по је дин ци рас пра вља ју о раз ли чи-
тим те ма ма, „што до во ди до ко лек тив не од лу ке“26. По јам де ли бе ра тив не 
де мо кра ти је и јед на ке пар ти ци па ци је као иде ал ног дис кур са да ље је кри ти-
ко ван од стра не Шан тал Муф. Она ко ри сти при ступ Вит ген шај на и Ла ка на, 
пре ко Жи же ка. Док се Вит ген штајн фо ку си ра на раз ли ку у ми шље њи ма и 
ли ми ти ма кон сен зу са, за то што „сва ки кон сен зус по сто ји као при вре ме ни 
ре зул тат при вре ме не хе ге мо ни је“27, Ла кан те сти ра Ха бер ма со во ви ђе ње 
ко му ни ка ци је „осло бо ђе не гра ни ца“. Сто га, Шан тал Муф пред ла же „аго-
ни стич ки плу ра ли зам“ као вр сту ал тер на тив ног мо де ла за де ли бе ра тив ну 
де мо кра ти ју, пра ве ћи раз ли ку из ме ђу 2 пој ма, „по ли тич ко“ и „по ли ти ка“, 

23   Car pen ti er, 2007.
24   Pa te man, 1976.
25   Car pen ti er, 2007.
26   Stre et, Wright, 2007 (851).
27   Mo uf fe, 1999 (756).
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где „по ли тич ко“ пред ста вља „ди мен зи ју ан та го ни зма ко ја је ин хе рент на 
у сва ком људ ском дру штву“28, а „по ли ти ка“ се ви ди као збир по сту па ка, 
дис кур са и ин сти ту ци ја ко је те же да по стиг ну ред, али са по тен ци јал ним 
кон флик том, због ути ца ја „по ли ти ке“ на њих. 

Пре ма Та ма ри Вич ге, Ин тер нет пред ста вља „но ви дис кур зив ни про-
стор“ где сва ка осо ба мо же да пред ста ви сво је ста во ве што до во ди до ве ће 
ин клу зи је и пар ти ци па ци је у јав ној де ба ти за сва ко га, а не са мо по ли тич ке 
ели те29. То је мо гу ће на ро чи то за то што је јед на од ка рак те ри сти ка ин тер-
не та ко му ни ка ци ја ви ше-ка-ви ше (manytomany) или ви ше-ка-јед ном 
(manytoone) за раз ли ку од кла сич ног об ли ка ко му ни ци ра ња једaн-ка-
ви ше (onetomany) или јед ним-ка-јед ном (onetoone) об ли ци ма, као и за то 
што су on li ne кам па ње ба зи ра не на ин тер ак ци ји ко ја би тре ба ло да сма њи 
гра ђан ску апа ти ју и по ве ћа пар ти ци па ци ју30. 

Али ка да се при ча о гра ђан ској пар ти ци па ци ји, Пи па Но рис при зна је да 
on li ne пар ти ци па ци ја пр вен стве но по ма же бо љем по ве зи ва њу љу ди са слич-
ним уве ре њи ма, иако сма тра да мо же и да пре мо сти не ке по де ле у дру штву31. 
У том кон тек сту, Вал тер Лу зо ли и оста ли спо ми њу по тен ци јал Ин тер не та 
да при ву че гра ђа не и по ве ћа пар ти ци па ци ју, под усло вом да гра ђа ни до би ју 
од го вор да је „њи хо ва пар ти ци па ци ја и ко му ни ка ци ја зна чај на“32. Џон Стрит 
и Скот Рајт на гла ша ва ју ва жност ди ску си је у ко ју су укљу че ни гра ђа ни, што 
по ста је мо гу ће пре ко Ин тер не та и on li ne ди ску си о них фо ру ма33.

Ни ко лас Гејн и Деј вид Бир су по ја сни ли иде ју ак тив ног гра ђан ства 
ис тра жу ју ћи Бе ри је ву књи гу „По ли тич ке ма ши не“ (2001), где се ин тер ак тив-
ност об ја шња ва као ве за са по ли тич ким иде а лом ак тив ног гра ђан ства34. Они 
ци ти ра ју Бе ри ја да би до ка за ли да јав не вла сти тре ба да утвр де усло ве за гра-
ђа не да по ста ну ак тив ни аген ти у вла сти, тј. да оја ча ју њи хо ве са мо у прав не 
ка па ци те те и да има ју сло бо ду у до но ше ну од лу ка уме сто ди сци пли не35. 

Ка да се при ча о пар ти ци па ци ји на сај то ви ма дру штве них мре жа, нпр. 
на fa ce bo ok-у, пр во пи та ње је ка ко се љу ди ан га жу ју на Феј сбу ку. Тре ба ло 
би да по сто ји ја сна раз ли ка из ме ђу три раз ли чи та ни воа ан га жма на: пр ви 
ни во на ко ме не ко по ста је „при ја тељ“ са од ре ђе ним по ли тич ким ак те ром 
или ин сти ту ци јом, дру ги ни во ка да не ко ста ви „li ke“ на пост/ко мен тар 

28   Idem (754).
29   Witschge, 2007.
30   Chad wick, 2006.
31   Nor ris, 2004.
32   Lu so li et al, 2006 (40).
33   Stre et, Wright, 2007.
34   Ga ne, Be er, 2008.
35   Ga ne, Be er, 2008.
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дру ге осо бе и тре ћи ка да не ко на пи ше ко мен тар. Тре ћи ни во, ка да гра ђа ни 
оста вља ју сво је ко мен та ре, мо же да се сма тра вр стом по ли тич ког ан га-
жма на, док је то те шко ре ћи за оста ла два. 

WEB 2.0

web 2.0 ства ра но ви на чин ор га ни за ци је љу ди, кре и ра ју ћи „дру штво 
мре жа“36 или „умре же но дру штво“37, што фак тич ки зна чи исто. Оно пред-
ста вља де цен тра ли зо ва но и флек си бил но дру штво са ста вље но од по је ди-
на ца38. web 2.0 као ло гич ни на ста вак web 1.0 омо гу ћа ва ње го вим ко ри сни-
ци ма дво смер ну ко му ни ка ци ју, да ју ћи до дат ну вред ност апли ка ци ји ка ко 
то твр ди Тим Ори ли, тво рац овог тер ми на39. Сто га, сва ко мо же да бу де 
по ши ља лац и при ма лац ин фор ма ци је. 

Са др жај ге не ри сан од стра не ко ри сни ка да ље је во дио кре а ци ји „но вог 
ме диј ског уни вер зу ма“. Ин тер нет је де ве де се тих го ди на XX ве ка био „из да-
вач ки ме диј“ (тзв. pu blis hing me di um), док је да нас „ме диј ко му ни ка ци је“ (тзв. 
com mu ni ca tion me di um)40. Раз го вор је до био „но ве фор ме и је зи ке“ по пут 
по сто ва, реј тин го ва ња, ко мен та ра, ге сто ва, то ке на итд.41 Лев Ма но вич та ко ђе 
спо ми ње јед ну од ка рак те ри сти ка са др жа ја кре и ра ног од стра не ко ри сни ка, 
а то је фе но мен „ду гог ре па“ што зна чи да, иако не ки са др жа ји ни су гле да ни 
од стра не ши ро ке пу бли ке, не ма ни јед ног ко ји ни је ви ђен ни од ко га42. Ово 
је на ро чи то ва жно за област по ли тич ке ко му ни ка ци је и мар ке тин га.

Ка да се го во ри о по ли тич ком ко му ни ци ра њу, тре ба спо ме ну ти да по сто је 
че ти ри нај ва жни је функ ци је Ин тер не та у це ли ни, а на ро чи то web 2.0 окру-
же ња (но во ди зај ни ра них веб сај то ва, бло го ва, сај то ва дру штве них мре жа 
итд.). То су: ин фор ми са ње, укљу чи ва ње, ин тер ак тив ност, мо би ли за ци ја.

Функ ци ја ин фор ми са ња до ла зи у web 2.0 из web 1.0. То је јед на од 
основ них функ ци ја Ин тер не та уоп ште, а на ро чи то по ли тич ких веб сај то ва, 
ко ја не тра жи дво смер ну ко му ни ка ци ју. Уло га ове функ ци је је ин фор ми-
са ње по се ти ла ца. Ова функ ци ја се ко ри сти у по ли тич ком ко му ни ци ра њу 
још од пред сед нич ких из бо ра у САД 1996. го ди не ка да су се по ја ви ли пр ви 
веб сај то ви та да шњих кан ди да та.

36   Е.g. Ca stells, 2008, Van Dijk, 2006.
37   Sti e gler, 2009.
38   Ga ne, Be er, 2008.
39   O’Re illy, 2005.
40   Ma no vich, 2008.
41   Chan, 2008.
42   Ma no vich, 2008.
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Ин тер ак тив ност је јед на од нај ва жни јих функ ци ја web 2.0 пре ма ње го-
вом осни ва чу Ти му Ори ли ју43 и она им пли ци ра дво смер ну ко му ни ка ци ју. 
Нај џел Џек сон44 су ге ри ше да ин тер ак тив ност на гла ша ва ко му ни ка ци ју 
исто вре ме но из ме ђу до ма ћи на и го ста и из ме ђу са мих го сти ју. 

Укљу чи ва ње је још јед на функ ци ја, слич на ин тер ак тив но сти, али зах те ва 
ви ше од по се ти ла ца та квих сај то ва. Пре ма Нај џе лу Џек со ну, она је по ве за на 
са обе леж ји ма ко ја гра ђа ни ма пру жа ју при јат ни је и сти му ла тив ни је ис ку-
ство док по се ћу ју је дан веб сајт и омо гу ћа ва им ин тер ак ци ју, по и ме нич но 
„де ље ње ин фор ма ци ја, ауди о ви зу ел не и ин тер ак тив не ви део игре итд.“45

Мо би ли за ци ја је нај ви ши ни во пар ти ци па ци је на веб сај ту са ци љем 
мо би ли за ци је по се ти ла ца. Она је пред ста вље на у ви ду при ку пља ња нов-
ча них сред ста ва (тзв. fun dra i sing) или учла њи ва њем по се ти ла ца у до тич ну 
стран ку. Не ки ауто ри спо ми њу три ни воа мо би ли за ци је: ре пре зен та ци ја 
(као пар ти ци па ци ја на сај то ви ма дру штве них мре жа), при па да ње (као 
при па да ње за јед ни ци) и ак ци ја (по ли тич ка пар ти ци па ци ја). 

САЈ ТО ВИ ДРУ ШТВЕ НИХ МРЕ ЖА

Кон цепт дру штве них мре жа ни је нов. Ен гле ска ан тро по ло шки ња Ели-
за бет Бот је већ пи са ла о дру штве ним мре жа ма лон дон ских по ро ди ца 1957. 
го ди не у сво јој књи зи „По ро ди ца и дру штве не мре же“. Ме ђу тим, овај по јам 
је био углав ном ве зан за ин тер пер со нал ну ко му ни ка ци ју и те о ри ју иден-
ти те та, јер иден ти те ти на ста ју из дру штве не ин тер ак ци је са дру ги ма46.

Је дан од пр вих ком пју тер ских мре жних ко му ни ка циј ских си сте ма је 
use net, осно ван 1979. го ди не ко ји још увек по сто ји. Са сто ји се од фо ру ма 
(тзв. new sgro ups) где љу ди мо гу да чи та ју и пи шу по ру ке и ства ра ју ве зе. Он 
мо же да се сма тра пре кур со ром web 2.0 окру же ња, јер су уче сни ци охра-
бре ни да ак тив но уче ству ју, та ко да мо гу исто вре ме но да бу ду про из во-
ђа чи са др жа ја, тј. да до да ју вред ност апли ка ци ји ко ју ко ри сте, што ко нач но 
до во ди до са др жа ја кре и ра ног од стра не ко ри сни ка (тзв. user ge ne ra ted con
tent) и ње го ве ди стри бу ци је.

web 2.0 окру же ње укљу чу је сај то ве дру штве них мре жа. Овај по јам је 
про ис те као из пој ма „дру штве не мре же“ ко ји се ко ри стио у дру штве ним 
на у ка ма али у „of fli ne“ окру же њу. Ка сни је је спо јен са тех нич ким зна че њем 
ре чи „мре жа“. Ни ко лас Гејн и Деј вид Бир су их де фи ни са ли као „ин фра-
струк ту ру ко ја по ве зу је ком пју те ре је дан са дру гим и са број ним екс тер-
43   O’Re illy, 2005.
44   Jac kson et al. 2010.
45   Jac kson et al. 2010 (6).
46   Dal sgraad, 2008.
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ним уре ђа ји ма и сто га омо гу ћа ва ко ри сни ци ма да ко му ни ци ра ју и раз ме-
њу ју ин фор ма ци је“ 47. 

Ипак, нај бо љу де фи ни ци ју сај то ва дру штве них мре жа да ли су Деј на 
Бојд и Ни кол Ели сон, као „услу га на web-у ко је омо гу ћа ва ју по је дин ци ма 
да (1) ство ре јав ни или по лу-јав ни про фил у огра ни че ном си сте му, (2) ар ти-
ку ли шу ли сту дру гих ко ри сни ка са ко ји ма де ле ве зу, и (3) ви де и пре ла зе 
пре ко сво је и ли сте ве за дру гих ко ји су у си сте му“48.

Сај то ви дру штве них мре жа ства ра ју но ви на чин ор га ни за ци је љу ди, у 
тзв. „мре жном дру штву“49. „Сто га ни је са мо реч о мре жа ма или дру штве-
ним мре жа ма, јер су оне у сва ри об ли ци дру штве не ор га ни за ци је. Реч је 
о дру штве ним мре жа ма ко је про це су и ра ју и упра вља ју ин фор ма ци ја ма 
и ко ри сте тех но ло ги је за сно ва не на ми кро-елек тро ни ци“50. За Ма ну е ла 
Ка стел са су мре же „отво ре не струк ту ре“, пред став ни ци де цен тра ли зо ва-
ног и флек си бил ног дру штва, са ста вље ног од по је ди на ца51. 

Као и у би ло ко јој дру гој of fli ne дру штве ној мре жи, људ ске ве зе се ства-
ра ју из ме ђу чво ро ва (ко ји ства ра ју on li ne мре жу). Ове ве зе мо гу да бу ду 
сла бе, ја ке или осред ње, али раз ли ка из ме ђу of fli ne и on li ne дру штве них 
мре жа је та ква да, по што по сто ји on li ne ин тер ак ци ја из ме ђу уче сни ка, 
мре жа мо же да се про ши ри уста но вља ва ју ћи ве зе из ме ђу љу ди ко ји за пра во 
не по зна ју јед но дру го (нпр. ве за за сно ва на на за јед нич кој про фе си о нал ној 
ори јен та ци ји или лич ним ин те ре со ва њи ма).

Ко ри шће ње и по ја ва сај то ва дру штве них мре жа су по че ли на гло да ра сту 
2005. го ди не, на кон по ја ве yahoo!360. Нај ве ћу по пу лар ност да нас има ју fa ce
bo ok, Myspa ce и од не дав но twit ter. Тре нут но у Евро пи има 41.7 ми ли о на 
ко ри сни ка сај то ва дру штве них мре жа а број стал но ра сте са про це ном да ће 
до кра ја 2012. го ди не би ти 107.4 ми ли о на ко ри сни ка, а пре ма по сто је ћој ста-
ти сти ци 84% европ ских ти неј џе ра је on li ne већ са 15 го ди на52.

47   Ga ne, Be er, 2008 (16).
48   Boyd, El li son, 2008 (211).
49   Ca stells, 2008.
50   Kre i sler, 2001.
51   Ga ne, Be er, 2008 (20).
52   Euro pe’s In for ma tion So ci ety, 2010
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FA CE BO OK

Пре ма сту ди ји во ђе ној од стра не www.com pe te.com у ја ну а ру 2009. 
го ди не, fa ce bo ok, гло бал ни сајт дру штве них мре жа осно ван 2004. го ди не, 
је ран ги ран као нај ко ри шће ни ји сајт дру штве них мре жа. Пре ма бро ју 
ак тив них ко ри сни ка ме сеч но53 и пре ма истим по да ци ма из сеп тем бра 2009. 
го ди не, има 150% ви ше по се ти ла ца у по ре ђе њу са Myspa ce сај том, ње го вим 
нај ве ћим кон ку рен том54, са 124.579.479 ак тив них ко ри сни ка то ком сеп тем-
бра 2009. го ди не. fa ce bo ok обез бе ђу је мно го ин тер ак тив них апли ка ци ја за 
ко ри сни ке, по пут пи са ња на „зи ду“ ко ри сни ка (пра зан про стор на сва ком 
про фи лу где дру ги ко ри сни ци, тзв. „при ја те љи“ или „фа но ви“ мо гу пи са ти 
по ру ке ко је сви оста ли „при ја те љи“ или „фа но ви“ мо гу ви де ти и про чи-
та ти), „ста ту са“ ко ји сва ки ко ри сник мо же да ис пу ни на свом про фи лу (пар 
ре до ва углав ном ве за них за сва ко дне ви цу вла сни ка про фи ла ко ји мо же да 
се ме ња по же љи) та ко да ње го ви „при ја те љи“ или „фа но ви“ мо гу да ви де 
и про ко мен та ри шу, фо то гра фи ја са мо гућ но шћу њи хо вог по ста вља ња на 
про фил и озна ча ва ња свих љу ди ко ји су на њи ма (ако смо са њи ма по ве-
за ни), пи са ње ко мен та ра ис под сли ка итд. 

То је раз лог за што је fa ce bo ok до био ва жну уло гу у по ли тич кој ко му-
ни ка ци ји да нас. Мно ги по ли ти ча ри има ју про фил на fa ce bo ok-у, нај ве ћи 
број се на рав но на ла зи у Се вер ној Аме ри ци и Евро пи. Нај по зна ти ји при-
мер је про фил аме рич ког пред сед ни ка Ба ра ка Оба ме ко ји да нас има пре ко 
13 ми ли о на фа но ва, а кре и ран је то ком пред из бор не кам па ње 2007. го ди не. 
Од европ ских по ли ти ча ра, ита ли јан ски пред сед ник Сил вио Бер лу ско ни 
има око 60 хи ља да фа но ва, про фил Европ ског пар ла мен та око 80 хи ља да, 
фран цу ски пред сед ник Ни ко ла Сар ко зи око 300 хи ља да, итд. Тре ба та ко ђе 
спо ме ну ти и срп ског пред сед ни ка Бо ри са Та ди ћа са не за не мар љи вих 35 
хи ља да (по треб но је по ре ди ти број са по пу ла ци јом јед не зе мље али и ди ги-
тал ном по де лом, тј. ин фор ма тич ком пи сме но шћу).

Ме ђу тим, ва жно је та ко ђе утвр ди ти шта зна чи по јам „фан“ на fa ce bo ok-у, 
тј. шта зна чи би ти фан не ког по ли ти ча ра и на сто ја ти от кри ти шта fa ce bo ok 
за и ста мо же да ура ди и да про ме ни у по ли тич кој ко му ни ка ци ји. Ко ри шће ње 
сај то ва дру штве них мре жа у по ли тич ким кам па ња ма још увек ни је до вољ но 
ис тра же но, јер је то но ви фе но мен у по ра сту на кон ње го вог ко ри шће ња у кам-
па њи за пред сед нич ке из бо ре у САД 2008. го ди не. Не ки на уч ни ци, ка да се 
го во ри о кам па ња ма на fa ce bo ok-у, ко ри сте по јам „ме ке“ кам па ње, за то што 
су слич не по ја ви по ли ти ча ра у за бав ним те ле ви зиј ским еми си ја ма, с тим што 
је ве о ма ва жна раз ли ка - ин тер ак тив ност ко ја по сто ји на fa ce bo ok-у55.
53   Ka ze ni ac, 2009
54   Monthly Nor ma li zed Me trics, 2009
55   Utz, 2009.
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YOUTU BE

Је дан од сај то ва дру штве них мре жа ко ји се све ви ше ко ри сте то ком из бор-
них кам па ња је и youtu be. Он је сво ју по пу лар ност сте као као on li ne плат-
фор ма за раз ме ну ви део сни ма ка, што зна чи да ко ри сни ци са ми кре и ра ју 
ње гов са др жај. У исто вре ме, са др жај је до сту пан ве ли ком бро ју раз ли чи тих 
ко ри сни ка и пру жа мо гућ но сти за ве ли ку гле да ност56. Сто га, youtu be мо же 
да се сма тра веб сај том пар ти ци па тор не кул ту ре јер пред ста вља „ве зу из ме ђу 
ди ги тал них тех но ло ги ја, са др жа ја кре и ра ног од стра не ко ри сни ка и про ме не 
у од но си ма мо ћи из ме ђу ме диј ских ин ду стри ја и њи хо вих ко ри сни ка“57. 

По сто ји не ко ли ко раз ли ка из ме ђу тра ди ци о нал них аудио-ви зу ел них 
ме ди ја по пут те ле ви зи је и youtu be-а. Не ке од нај ва жни јих раз ли ка за по ли-
тич ки мар ке тинг су: це на ре кла ми ра ња (нај ве ћи део нов ца утро ше ног 
за фи нан си ра ње кам па ња од ла зи пла ће ном те ле ви зиј ском ре кла ми ра њу 
а по ста вља ње ви део сним ка на youtu be-у је бес плат но); број ко ри сни ка/
гле да ла ца (иако број youtu be ко ри сни ка стал но ра сте, још увек је да ле ко 
ма њи од те ле ви зиј ске пу бли ке); мо гућ ност ста вља ња ко мен та ра ис под 
ви део сним ка на youtu be-у (ни је мо гу ће на те ле ви зи ји), из че га про ис ти че 
и мо гућ ност ин тер ак ци је; на ме ра гле да ња јед не ре кла ме тј. ан га жман и 
па жња (пре ма јед ној сту ди ји, па жња ко ри сни ка је 1,5 пут ве ћа то ком гле-
да ња ре кла ме на youtu be-у у по ре ђе њу са те ле ви зи јом58); мо гућ ност по ста-
вља ња са др жа ја ге не ри са ног од стра не ко ри сни ка на youtu be-у (прет по ста-
вља се да ће то би ти мо гу ће у бу дућ но сти са те ле ви зи јом, а већ су по сто ја ли 
слич ни екс пе ри мен ти).

youtu be је ство рен 2005. а по чео да се ко ри сти у по ли тич кој ко му ни ка-
ци ји 2006. го ди не59, то ком кам па ње за пред сед нич ке из бо ре у САД. Та да је, 
на при мер, је дан сни мак по ста вљен од стра не са рад ни ка Ба ра ка Оба ме био 
гле дан пре ко пет ми ли о на пу та.

По ред on li ne гле да ња ко је је до ступ но сви ма, јед на од глав них ка рак те-
ри сти ка youtu be-а је бес плат но по ста вља ње ви део сни ма ка ре ги стро ва них 
ко ри сни ка. То зна чи да сва ки ко ри сник мо же да по ста ви са др жај ко ји је 
сам на пра вио (под усло вом да са др жај ни је за бра њен Усло ви ма ко ри шће ња 
youtu be сер ви са). Са др жај је ге не ри сан тј. про из ве ден од но сно по ста вљен 
од стра не ко ри сни ка. Та ко ђе по сто ји мо гућ ност да ва ња кључ них ре чи за 
лак ше про на ла же ње ви део сни ма ка и пи са ње ко мен та ра ис под сни ма ка.

Днев но се од гле да пре ко не ко ли ко сто ти на ми ли о на ви део сни ма ка а 
пре ко две ста хи ља да се днев но по ста ви, тј. у сва ком ми ну ту се по ста ви 24 
56   Bur gess, Green, 2009.
57   Bur gess, Green, 2009 (10).
58   YouTu be, 2009.
59   Gu e or gu i e va, 2008.
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са та ви део сни ма ка60. Ва жна је чи ње ни ца да 51% ко ри сни ка по се ћу је овај 
веб сајт бар јед ном не дељ но, а 52% из ме ђу 18 и 34 го ди не про сле ди сни мак 
не ко ме дру гом. Та ко ђе, 77% ко ри сни ка оде на сајт са на ме ром да по гле да 
са мо је дан сни мак, али за вр ши са гле да њем ви ше њих61. Ако по гле да мо још 
ма ло ста ти сти ке, ви ди мо да се youtu be на ла зи на че твр том ме сту ме ђу нај-
ве ћим сај то ви ма на Ин тер не ту, а ме ђу ви део сај то ви ма је на пр вом ме сту са 
ви ше од три ста ми ли о на по се ти ла ца ме сеч но, а број стал но ра сте62. 

Хе ди гер ве ру је да се „по ли тич ки зна чај youtu be-а на ла зи у оно ме што је 
очи глед но ви дљи во а то су са ми ви део сним ци“63. Пре ма Ва сји Ге ор ги је вој, 
youtu be мо же да има ути цај на не ко ли ко обла сти по ли тич ке кам па ње: при-
ступ гла са чи ма, при ку пља ње нов ча них сред ста ва за кам па њу, огла ша ва ње64. 
Ва сја Ге ор ги је ва да ље на во ди „ко му ни ка ци о ну моћ“ youtu be-а, на во де ћи 
ње го во ко ри шће ње у зва нич ној кам па њи али и не зва нич ној ко ју ор га ни зу ју 
са ми гра ђа ни као вид по др шке (исто та ко и по ли тич ке пар ти је), ко ји са ми 
мо гу да по ста ве део не чи јег го во ра, ин тер вјуе итд. ка ко би при ка за ли кан-
ди да та у по зи тив ном или не га тив ном све тлу, пре ма лич ном из бо ру. youtu be 
има и по зи ти ван ути цај на бу џет кам па ње јер су ви део спо то ви ко ји се по ста-
вља ју бес плат ни а мо гу ћа је ши ро ка рас про стра ње ност по ру ка и ве сти.

youtu be, као не ка вр ста „екс пе ри мен тал не ла бо ра то ри је“, мо же да бу де 
ре ле ван тан за бу дућ ност те ле ви зи је ко ја про ла зи кроз кри зу, и на да ље об ја-
сни ве зу из ме ђу те ле ви зи је и Ин тер не та кроз њи хо ву те ле ви зиј ску и ин тер-
нет ску пу бли ку, узи ма ју ћи у об зир да тра ди ци о нал ни те ле ви зиј ски са др жај 
не мо же да се на ђе on li ne, али у исто вре ме и раст ин те р нет ског тр жи шта, 
ви део сним ке ко ји се гле да ју on li ne и њи хо ву ду жи ну. Пи та ње ко је се по ста-
вља је сте да ли youtu be мо же да бу де ви ђен као те ле ви зи ја сле де ће ге не ра-
ци је или не, по што је бе та-вер зи ја youtu be-ског пор та ла за те ле ви зи ју већ 
уста но вље на по чет ком 2009. го ди не и пре зен то ва на у 22 ре ги је на 12 је зи ка. 

Јед на од нај ва жни јих функ ци ја ко ја се ја ви ла са youtu be-ом је мо гућ-
ност за мр за ва ња сли ке, вра ћа ња уна зад и успо ра ва ња ко ја би мо гла да 
„мо ди фи ку је од но се у ауди о ви зу ел ном тем по рал ном флук су“65, што је 
ва жно ка да се го во ри о под руч ју по ли тич ког мар ке тин га, јер са да сва ки 
го вор мо же да се сни ми, по ста ви на youtu be и ви ди оно ли ко пу та ко ли ко 
то не ко же ли.

60   YouTu be, 2009.
61   Clean Cut Me dia, 2009.
62   Idem.
63   He di ger 2009 (257).
64   Gu e or gu i e va, 2008.
65   Sti e gler, 2009 (31).
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ЗА КЉУ ЧАК

Ин тер нет је бр зо по сле по чет ка ма сов не при ме не по чео да ин тер а гу је са 
по ли тич ким пар ти ја ма и из бор ним пра ви ли ма и за ко ни ма66. Ко ри шће ње 
Ин тер не та у из бор ним кам па ња ма се раз ви ло то ком по след њих 15 го ди на, 
од по чет ног ко ри шће ња веб сај то ва у кам па њи за пред сед нич ке из бо ре у 
САД, ко ји су има ли са мо ин фор ма тив ну функ ци ју до упо тре бе сај то ва 
по пут fa ce bo ok-а и youtu be-а у да на шње вре ме.

Да нас, но ве ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о не тех но ло ги је мо гу да бу ду 
ма ње или ви ше ко ри сне у за ви сно сти од из бор ног окру же ња и пар тиј ске 
ор га ни за ци је. За по ли тич ке ак те ре у из бор ном про це су, по зи тив на стра на 
ин тер не та је мо гућ ност из бе га ва ња огра ни че ња и ре гу ла ти ва тра ди ци о нал-
них ме ди ја, на ро чи то те ле ви зи је67. Али Ро берт Клоц сма тра да је Ин тер нет и 
да ље ма ње ефи ка сан од те ле ви зи је ка да су у пи та њу нео пре де ље ни гла са чи68.

Са дру ге стра не, Џо ди Ба ум гарт нер и Џо на тан Мо рис ка жу да по ли-
тич ка пар ти ци па ци ја и ин тер ак ци ја мо гу да бу ду под стак ну ти пре ко 
Ин тер не та, на ро чи то сај то ва дру штве них мре жа и да мо гу да по слу же као 
сред ство мо би ли за ци је мла ђих ге не ра ци ја, али да ни су још увек до вољ но 
ис тра же ни69. Осим све ве ћег ко ри шће ња Fa ce bo ok-а у ре клам не свр хе, сма-
тра се да youtu be има ин тер ак тив ни ју и кре а тив ни ју пу бли ку не го што је 
то те ле ви зиј ска пу бли ка XX ве ка70. Ри чард Гру син твр ди да „youtu be функ-
ци о ни ше као лек за те ле ви зи ју у вре ме ну умре же них пу бли ка“71.

Ме ђу тим, на осно ву про јек та „Мла ди, ин тер нет и гра ђан ска пар ти ци-
па ци ја“, ко ји ко ор ди ни шу Ша кун та ла Ба на џи, Деј вид Ба кин гем, Ли збет 
Ван Зо нен и Фа ди Хир за ла, за кљу че но је да on li ne и of fli ne пар ти ци па ци ја 
не за ме њу ју јед на дру гу већ пред ста вља ју ком пле мент. 

66   An stead, Chad wick, 2009.
67   Idem.
68   Klotz, 2004.
69   Ba um gart ner, Mo ris, 2010.
70   Ma no vich, 2008.
71   Gru sin, 2009 (62).
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Алек сан дра Бо кан, ма стер
Фа кул тет за кул ту ру и ме ди је ме га тренд универзит етa

ЗНА ЧАЈ КО МУ НИ ЦИ РА ЊА И ОТУ ЂЕ ЊЕ 
ЧО ВЕ ЧАН СТВА КАО ФЕ НО МЕН НО ВОГ 

КО МУ НИ КА ЦИ О НОГ ДО БА

Ре зи ме: ако узме мо у об зир чи ње ни цу да ко му ни ци ра ње у осно ви пред ста вља раз
ме ну ин фор ма ци ја, а зна ње вла да ње ин фор ма ци јом од но сно по да ци ма ко ји се при ку пља ју 
чи та њем, слу ша њем, раз го во ром и гле да њем, он да гло ба ли за ци ја под ра зу ме ва исто вре
ме ност у ко му ни ци ра њу. Нај ве ће про ме не да нас узро ко ва не су убр за ним про це сом гло ба
ли за ци је, Ин тер нет екс пло зи јом, све кра ћим ци клу си ма про из вод ње, пи та њи ма ин те
лек ту ал не сво ји не и оста лим иза зо ви ма ко је об ли ку ју тех но ло шке ин ду стри је. На тај 
на чин гло ба ли за ци ја се за пра во по ве зу је са „пост мо дер ни за ци јом“. Про цес гло ба ли за ци је 
усло вио је раз вој свих сег ме на та дру штва. ко му ни ци ра ње, као је дан од ње го вих глав них 
аспе ка та, под ло жно је ути ца ју про ме на ко је до но си са вре ме ни жи вот. У вре ме хи пер ра
зви је но сти сред ста ва пре но са ин фор ма ци ја, на ме ће се пи та ње ко ли ко љу ди за и ста ко му
ни ци ра ју и ка кав је ква ли тет та квог ко му ни ци ра ња; да ли је ин ди рект на ко му ни ка ци ја 
над ја ча ла ди рект ну и ако је сте, да ли је то по зи тив но. Раз во јем елек трон ског пре но са 
ин фор ма ци ја, љу ди се уда ља ва ју, све ма ње се ви ђа ју, све ре ђе се чу ју. Да ли је упо зна ва ње и 
ко му ни ци ра ње пу тем Ин тер не та ре зул тат оту ђе ња ме ђу љу ди ма у „ствар ном све ту“ 
или је обр ну то? Све ви ше се по ми ње све из ра же ни ја ко му ни ко ло шка ба ри је ра, као је дан од 
глав них про бле ма да на шњи це

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ко мУ НИ цИ Ра ње, ИН ФоР ма цИ ја, Гло ба лИ За цИ ја, 
УТИ цај, По Слов НИ СИ СТем
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УВОД

Oт кад се ho mo sa pi ens ус пра вио, по сто ји и по тре ба за ко му ни ци ра њем 
на ви шем ни воу од жи во тињ ског. Раз во јем ин те лек та и по тре ба чо ве ка, 
по сте пе но се раз ви ја ла и са ма ко му ни ка ци ја, пра те ћи про ме не у дру штву. 

От кри ва њем и уна пре ђи ва њем ра зних тех нич ких по ма га ла и до стиг-
ну ћа, оства ри ва ни су но ви на чи ни ус по ста вља ња ве за и пре но са ин фор-
ма ци ја ме ђу љу ди ма. Про на ла ском те ле фо на и оп тич ког ка бла, убр за ни су 
не ка да шње не де ље и ме се ци че ка ња пи са ма ко ја су пу то ва ла ши ром све та. 
Мо бил ни те ле фо ни до не ли су сло бо ду кре та ња. Ма сов ном упо тре бом ком-
пју те ра и Ин тер не та, свет је по стао јед на по себ на зе мља, тран спа рент них и 
не скри ве них ин фор ма ци ја, ко је су сва ко ме до ступ не увек и сву да.

Да на шње до ба је до ба хи пе р ра зви је но сти и хи пер кон ку рен ци је, где се 
тех ни ка раз ви ја не за у ста вљи вом бр зи ном. Те ле фо ни, ком пју те ри и оста ле 
ко му ни ко ло шке спра ве, сме њу ју се фи зич ки, го то во из тре на у трен, са 
све ви ше са вр ше ним пер фор ман са ма и бес крај ним мо гућ но сти ма по ну де 
за ко ри сни ка. Ви ше ни је бит но да ли је чо век у кан це ла ри ји, ко ли ма, на 
пла жи, у во ди или на ски ста зи, он у сва ком тре нут ку мо же да раз го ва ра, 
ша ље мејл, по ру ке, да тра жи или при ми ин фор ма ци је. Чи ни се да се крај 
мо гућ но сти ма не мо же ви де ти.

Пи та ње да ли се љу ди на овај на чин уда ља ва ју или збли жа ва ју, нео-
до љи во под се ћа на оно чу ве но о ко ко шки и ја је ту. Да ли је раз вој ко му-
ни ка ци је у ово ли кој ме ри, у же љи да при бли жи љу де уда ље не фи зич ки, 
не све сно раз дво јио оне ко ји су „до ју че“ би ли јед ни до дру гих? Све се ма ње 
има вре ме на за ви ђа ње, дру же ње, по слов не са стан ке... Са да по сто је ви део 
кон фе рен ци је, вир ту ел ни са стан ци при ко ји ма сва ки уче сник се ди у сво-
јој кан це ла ри ји, ин стант ко му ни ка то ри (ме син џе ри) и љу ди се че шће мо гу 
ви де ти он лајн не го ужи во.

Тем по жи во та ре зул ти рао је мањ ком сло бод ног вре ме на и чи ни се да је 
ова хи пер тех но ло шка по ма ма у ства ри, у ве ћи ни слу ча је ва, је ди ни мо гу ћи 
на чин ко му ни ци ра ња ме ђу љу ди ма да нас.

Свет је, гло ба ли за ци јом, по стао јед на зе мља, обри са них гра ни ца, не ма 
нео т кри ве них под руч ја, ни ти ба ри је ра. 
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Гра фи кон 1: број ко ри сни ка Ин тер не та у све ту 19952009.6

СА ВРЕ МЕ НЕ КО МУ НИ КА ЦИ О НЕ ТЕХ НО ЛО ГИ ЈЕ

Елек трон ска по шта. Сва ко ко по се ду је ком пју тер или ква ли тет ни ји 
мо бил ни те ле фон, ко ри сти елек трон ску по шту, ка ко у по слов ном, та ко у 
при ват ном жи во ту. Да нас је за и ста не за ми сли во да иоле озбиљ на ком па-
ни ја успе шно по слу је без упо тре бе елек трон ске по ште.

У ци љу што лак шег и бр жег ко му ни ци ра ња она пред ста вља не за ме-
њи во сред ство пре но са по да та ка и то мно го си гур ни је од оних кла сич них.

Ме син џер (енг. Mes sen ger, гла сник) – је про грам за ин стант раз ме не 
ин фор ма ци ја пу тем по ру ка.

Од ли чан је вид ко му ни ка ци је ка ко у при ват не свр хе, та ко и ин тер но у 
са мом пред у зе ћу као и екс тер но, јер ни је по треб но отва ра ти по шту и про ве-
ра ва ти да ли је сти гла не ка но ва по ру ка, већ оног тре нут ка ка да нам је не ко 
упу ти, про грам нас сâм оба ве шта ва и ауто мат ски нам је при ка зу је на екра ну.

Њу зле тер (енг. New slet ter, вест, пи смо) jе зва нич но ди стри бу и ра на 
пу бли ка ци ја, нај че шће на од ре ђе ну те му ко ја пред ста вља ин те рес прет-
плат ни ка.

Мно ги њу зле те ри су у из да њу раз ли чи тих клу бо ва, дру шта ва, удру-
же ња, ком па ни ја,... а све у ци љу обез бе ђи ва ња ин фор ма ци ја ко је су у ин те-
ре су њи хо вих чла но ва или за по сле них.

По је ди ни су ство ре ни у ци љу про фи ти ра ња и про да ју се ди рект но 
прет плат ни ци ма.
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Ди стри бу тив не ли сте. Као на ста вак зна ча ја ко му ни ци ра ња пу тем 
елек трон ске по ште, ја вља се по јам ma i ling ли ста, тј. ди стри бу тив них ли ста.

На и ме, у сек то ру где се сва ког да на из ро де но ва ли ца, не мо гу ће је 
има ти их све у ви ду или сва ког по на о соб кон так ти ра ти ка да се за ти ме ја ви 
по тре ба.

За то се ко ри сте ди стри бу тив не ли сте, опет у ци љу олак ша ва ња ко му-
ни ка ци је, а са мим тим и це ло куп ног по сло ва ња.

Сма њу је се ри зик да пре ви ди мо не ко га, а са мим тим зна мо да ће мо и 
ми би ти оба ве ште ни ка да и сви оста ли ко ји се на ла зе на ли сти.

Веб сај то ви. У да на шње вре ме веб сајт пред ста вља лич ну кар ту по је-
дин ца или ком па ни је. Пру жа све по треб не ин фор ма ци је, знат но олак ша ва 
њи хо ву до ступ ност, те је раз ме на ин фор ма ци ја у пот пу но сти оства ре на.

Да би по је ди нац, а на ро чи то пред у зе ће, оста вио ути сак озбиљ ног игра ча 
у по слов ном све ту да на шњи це, веб сајт је по чет на тач ка ка том ци љу.

Ве би на ри. У до ба ка да је рас по ло жи вог вре ме на све ма ње, а по тре ба за 
еду ка ци јом и пра ће њем трен до ва све ве ћа, ја вио се по јам ве би на ра.

bебинар (ин тер нет се ми нар) – је ин тен зи ван на чин обра зо ва ња. Под-
ра зу ме ва жи во пре да ва ње иза бра ног струч ња ка и раз ме ну ис ку ста ва са 
ве ћим бро јем по ла зни ка. Bебинар ко ри сти пред но сти но вих тех но ло ги ја и 
одр жа ва се пре ко ин тер не та. 

Оп ти ми зо ва на оба ве ште ња за штам пу. По ја ва ин тер не та је прет хо-
ди ла но вој вр сти са оп ште ња за јав ност, по зна те као оп ти ми зо ва на оба ве
ште ња за штам пу.

За раз ли ку од оних кон вен ци о нал них, ко ја су пи са на ис кљу чи во за но ви-
на ре и то са на дом да ће сам но ви нар или уред ник про сле ди ти ин фор ма ци ју 
у елек трон ску фор му но ви на, ова вр ста се по ста вља на пор тал. Ов де пи сац 
па жљи во ода би ра кључ не ре чи или фра зе ко је су бит не за сам са др жај тек ста.

Ако је на пи са но струч но и про фе си о нал но, мо же би ти ви со ко ран ги-
ра но на пре тра га ма на Go o gle, Yahoo или MSN News сај то ви ма (као и на 
мно штву ма њих ин фо пор та ла). Са ми чи та о ци ова квих из да ња има ју ве ће 
пу но моћ је од но ви на ра.

У вре ме ни ма пре NSE (News Se arch En gi nes, енг. но ви пре тра жи ва чи), са мо 
би но ви нар или уред ник има ли увид у из да ње пре ње го вог об ја вљи ва ња.

Оп ти ми зо ва на но вин ска из да ња су до ско чи ла уста ље ним фор ма ма и све 
ви ше до пи ру до крај њих чи та ла ца.

Кли пинг (енг Clip ping; to clipp – исе ћи) – је бу квал но исе ца ње од ре ђе них 
но вин ских чла на ка и њи хо во „па ко ва ње“ у је дин стве ну фор му, нај че шће у 
ПДФ фор ма ту. По том се ди стри бу и ра прет плат ни ци ма као и њу зле тер.

Циљ је да ко ри сник не мо ра сам да ли ста све но ви не и тра жи ин фор-
ма ци је о те ми ко ја га за ни ма (јер не ма вре ме на за то), већ их до би ја об је ди-
ње не, пу тем елек трон ске по ште.
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Блог или ве блог (скра ће но блог, од енгл. web log, blog) чи ни низ хро но-
ло шки ор га ни зо ва них уно са тек ста, ко ји се при ка зу ју на веб-стра ни ца ма 
(углав ном су уно си сор ти ра ни од нај но ви јих ка ста ри јим).

Ти по ви уно са мо гу ва ри ра ти не са мо по сво јој те ми и оби му већ и по 
фор ма ту. Та ко по сто ји ве ли ки број ве бло го ва чи ји су уно си у тек сту ал ном 
фор ма ту (по пут ве сти, бе ле шке, рас пра ве). Та ко ђе, по сто ји ве ли ки број 
бло го ва где је унос фо то гра фи ја, ски ца или не ког дру гог гра фич ког ра да, 
адре са ка не ком за ни мљи вом са др жа ју на ин тер не ту и та ко да ље.

Ве ли ки део бло го ва омо гу ћа ва сво јим по се ти о ци ма да на пи шу свој 
ко мен тар на уно се на тај на чин ства ра ју ћи ма ле за јед ни це ко је ди ску ту ју 
на те ме ко ји ма се блог ба ви. Због то га су се бло го ви вре ме ном раз ви ли у 
ши ро ко рас про стра њен на чин ко му ни ка ци је на ин тер не ту, из ме ђу ауто ра 
(или гру пе ауто ра) и по се ти ла ца бло га. Блог омо гу ћа ва ко му ни ка ци ју на 
лак ши на чин не го на фо ру ми ма или пу тем е-по ште. Он омо гу ћа ва да сва ко 
на јед но стван на чин ис ка же сво је ми шље ње на ин тер не ту, без по себ них 
тех нич ких зна ња.

ИС ТРА ЖИ ВА ЊЕ1

У на ве де ном ис тра жи ва њу глав на хи по те за је би ла: 
што је бо ља ко му ни ка ци ја ру ко во ди о ца са под ре ђе ни ма, то је ве ћа •	
мо ти ва ци ја за по сле них.

Оста ле хи по те зе су би ле:
што је мо ти ва ци ја за по сле них ве ћа, то је ве ћа ефи ка сност и ефек•	
тив ност по слов них си сте ма.
што је ко му ни ка ци ја ме ђу за по сле ни ма бо ља, ма ња је мо гућ ност •	
кон фли ка та ме ђу за по сле ни ма.
што је бо ља ко му ни ка ци ја за по сле них са екс тер ним окру же њем •	
по слов ног си сте ма, то је бо ље при ла го ђа ва ње ком па ни је про ме на ма 
у окру же њу. 
што је бо ље при ла го ђа ва ње ком па ни је про ме на ма у окру же њу, то је •	
бо љи раст и раз вој по слов них си сте ма.

1 Истраживање је спроведено на територији Србије у периоду од јуна до октобра 
2009. године у неколико фаза. Подаци су сакупљани уобичајеном процедуром: 
коришћењем анкете и интервјуа са запосленима у компанији и њиховим менаџмен-
том. Захтеване процедуре су стандардизоване. Уобичајено је било да после неко-
лико речи објашњења циља истраживања, сарадници дистрибуирају упитнике до 
запослених уз објашњење како да одговоре на питања. 
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Све хи по те зе су ап со лут но би ле по твр ђе не, до каз за то је и тзв. тим 
бил динг, од но сно на сто ја ње ме наџ мен та да по ка же за по сле ни ма да их 
до жи вља ва ју као се би рав не. То има ве ли ки по зи тив ни ефе кат на њих и 
од ра жа ва се на ре зул та те. 

Све прет по став ке су уско по ве за не и јед на дру гу ини ци ра ју. 
Бо ља ко му ни ка ци ја је основ ве ће мо ти ва ци је ко ја сма њу је мо гућ ност 

кон фли ка та, а са мим тим то да је бо ље ре зул та те при ла го ђа ва ња ком па ни је 
про ме на ма, што ре зул ти ра бо љим ра стом и раз во јем по слов них си сте ма.

ЗА КЉУ ЧАК

У свим си сте ми ма да на шњег до ба, хи пер кон ку рен ци ја дик ти ра по зор-
ност у сва ком тре нут ку, ин фор ма ци је су кључ до брог по сло ва ња и њи хо ва 
пра во вре ме ност и тач ност су од есен ци јал ног зна ча ја. Зна чај, пре све га, 
пра вил ног ко му ни ци ра ња, ја сног и тач ног пре но са и при је ма ин фор ма-
ци ја, ди рект ног или ин ди рект ног, су пи та ња ко ји ма се овај рад ба ви и дао 
је од го во ре на по чет на пи та ња. 

Гло ба ли за ци ја и ко му ни ка ци ја по ста ле су не раз дво ји ва це ли на од 
са мог по чет ка, све ви ше се про жи ма ју ћи. Бла го де ти са вре ме ног до ба су 
зна чај но олак ша ле раз ме не по да та ка, јер су ин фор ма ци је до ступ не сву да у 
исто вре ме, тј. истог тре нут ка.

Ко му ни ка ци ја је основ са вре ме них по слов них си сте ма и тај ути цај је 
из ра жен упра во кроз бр зи ну до ступ но сти по да та ка, као и њи хо ву ажур-
ност и тач ност. Тран спа рент ност и ши ро ка рас про стра ње ност су та ко ђе 
део те осно ве.

Но, на пи та ње: Да ли је по ме ну ти ути цај, по зи тив ног или не га тив ног 
деј ства? мо ра се узе ти у об зир pro et con tra. Раз во јем но вих (ко му ни ка ци о-
них) тех но ло ги ја и Ин тер не та, по сло ва ње је не из мер но по бољ ша но и олак-
ша но, но гу би се на ди рект ном кон так ту и ко му ни ка ци ји као основ ним 
од ли ка ма са мог ко му ни ци ра ња. Ру ко вод ства по слов них си сте ма, све сна 
те чи ње ни це, све ви ше ра де на тим бил дин гу, као и на оку пља њи ма ка ко 
за по сле них та ко и са по слов ним парт не ри ма, ка ко би се уда ље ност ме ђу 
љу ди ма што ви ше пре ва зи шла.
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Гра фи кон 2: број ко ри сни ка Ин тер не та у све ту ста ри јих од 14 го ди на у 
2009. го ди ни7

Љу ди као по је дин ци, да нас пре фе ри ра ју да жи ве он лајн жи вот. Ка да 
умор ни до ђу с по сла, се да ју за свој ком пју тер и при кљу чу ју се на Ин тер нет, 
Феј сбук, Тви тер, МСН, Скајп итд.

С об зи ром на то да на тај на чин мо гу да ко му ни ци ра ју са нео гра ни че-
ним бро јем осо ба исто вре ме но, осе ћа ју да су ис пу ни ли и за до во љи ли сво ју 
есен ци јал ну со ци о ло шку по тре бу, без на пу шта ња сво је фо те ље. Иста је 
си ту а ци ја и са сла њем СМС по ру ка.

До дат ни аспект од но си се на си ро ма шни ја дру штва. У вре ме екс пан-
зи је јеф ти ног Ин тер не та, они ко ји не ма ју сред ста ва за дру же ња и ви ђа ња 
са дру гим љу ди ма, ко му ни ци ра ју ћи на овај на чин, осе ћа ју се ма ње из оп-
ште ним из со ци јал не сре ди не. 

А про по пи та ња о ко ко шки и ја је ту, по све му су де ћи, не мо же се са 
си гур но шћу ре ћи шта је че му прет хо ди ло, али је нео спор но да што је 
љу ди ма лак ше да бу ду до ступ ни јед ни дру ги ма, они су фи зич ки све да љи, 
ма ко ли ко их но ве тех но ло ги је „збли жа ва ле“.
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MA Alek san dra Bo kan
fa culty for cul tu re and Me dia Me ga trend uni ver sity

THE IM POR TAN CE OF COM MU NI CA TION 
AND ALI E NA TING MAN KIND AS NEW AGE 

COM MU NI CA TION PHE NO ME NON

Ab stract: go ing from the fact that com mu ni ca tion is the ex chan ge of in for ma tion and 
the know led ge is ma stery of in for ma tion or da ta that is col lec ted by re a ding, li ste ning, tal
king and watching, glo ba li za tion me ans the si mul ta ne ity of com mu ni ca tion. to day, when 
the re are fre qu ent chan ges ca u sed by the ac ce le ra ted pro cess of glo ba li za tion, the In ter net 
ex plo si on, all the shor ter pro duct cycles, in tel lec tual pro perty is su es and ot her chal len ges 
that sha pe the tec hno logy in du stry, glo ba li za tion is as so ci a ted with „post mo der ni sa tion“. 
ti me of glo ba li za tion has ca u sed the de ve lop ment of all seg ments of so ci ety. com mu ni ca
tion, as one of its ro ot, is vul ne ra ble to the im pact of the chan ges that con tem po rary li fe 
brings. at the ti me of hyperde ve lop ment, funds tran sfer in for ma tion, the qu e sti on is how 
many pe o ple ac tu ally com mu ni ca te and what is the qu a lity of the sa me, whet her the in di
rect com mu ni ca tion over po we red di rect and if so, whet her it is po si ti ve. with de ve lop ment 
of elec tro nic tran smis sion of in for ma tion, pe o ple are get ting apart, all less seen and he ard. 
Is ex plo ring and com mu ni ca ting via the In ter net, for exam ple, the re sult of ali e na tion 
among the pe o ple in „real world“ or vi ce ver sa? Mo re to men tion com mu ni ca tion bar ri ers, 
which are mo re pro no un ced, as one of the main pro blems of to day.

KEY WORDS: coM Mu nI ca tIon, In for Ma tIon, glo ba lI za tIon, 
IM pact, bu sI ness systeM 
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Ни ко ли на Вр цељ, ма стер
Фа кул тет за по слов не сту ди је, ме га тренд уни вер зи тет

МИ КРО И МА КРО БА РИ ЈЕ РЕ ЕФЕК ТИВ НЕ 
ОР ГА НИ ЗА ЦИ О НЕ КО МУ НИ КА ЦИ ЈЕ 1

Ре зи ме: Уко ли ко би се тра жи ло не што што би мо гло да де фи ни ше да на шњу 
ци ви ли за ци ју, и то не што мо ра ло да се из ра зи са мо јед ном ре чи, аде кват на реч за то 
би би ла ко му ни ка ци ја. ако се са гле да раз вој људ ске ци ви ли за ци је, уви ђа се да је по раст 
ко му ни ци ра ња ме ђу љу ди ма, за сно ван на тех но ло шким ино ва ци ја ма (нај пре у гра ђе
ви нар ству, за тим у са о бра ћа ју и на кра ју, у ра чу нар ској обла сти), до во дио до раз во ја 
ци ви ли за ци је и у од ре ђе ним мо мен ти ма јој да вао но ва зна че ња и па ра диг ме (мо де ле).

мно ги љу ди, с ма лим из у зе ци ма, же ле да ко му ни ци ра ју и да по стиг ну успе
шну ко му ни ка ци ју. Да би то по сти гли, су о ча ва ју се с про бле ми ма пре ва зи ла же ња 
раз ли чи тих ба ри је ра у ко му ни ка ци ји. У тер ми но ло ги ји те о ри је ин фор ма ци је, 
све ба ри је ре у ко му ни ка ци ји све де не су на тер мин бу ке. ове ба ри је ре од но се се на 
све еле мен те про це са ко му ни ка ци је и на праг ма ти ку је зи ка у ко му ни ка ци ји. Рад 
опи су је не ке мо гу ће ми кро и ма кро ба ри је ре (бу ку) ко је се ја вља ју при оства ри ва њу 
ефек тив не ко му ни ка ци је и пред ла же од го ва ра ју ћа по бољ ша ња у ко му ни ка ци ји.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ко мУ НИ ка цИ ја, оР Га НИ За цИ ја, еФек ТИв НоСТ, 
мИ кРо ба РИ је Ре, ма кРо ба РИ је Ре

1. УВОД

Из да на у дан све је ви ше ис тра жи ва ча успе ха, ко ји сма тра ју да спо-
соб ност ко му ни ци ра ња – на ин тра пер со нал ном (уну тар се бе), ин тер-
пер со нал ном (у лич ном кон так ту са дру ги ма), груп ном (у окви ру гру пе), 
ор га ни за ци о ном и/или ма сов ном ни воу (у обра ћа њу ма сов ном ауди то ри-
ју му), опре де љу је не са мо успех у при ват ном и по слов ном жи во ту, већ и да 
је ди рект но по ве за на са осе ћа њем лич ног уну тра шњег за до вољ ства, ко ји 
упра во и чи ни су шти ну сре ће.
1 Овај рад је део ши рих ауто ро вих ис тра жи ва ња у окви ру ре а ли за ци је ис тра жи вач-

ких ци ље ва про јек та, ев. број 179032, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех-
но ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је у пе ри о ду 2011-2014. го ди не.
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По слу жи мо се у том по гле ду јед ним прак тич ним при ме ром. Ана ли зи-
рај мо осо бе ко је по зна је мо, а ко је су раз ли чи тог ни воа обра зо ва ња, про фе си-
о нал ног усме ре ња, со ци јал ног ста ту са и слич но. Гру пи ши мо их пре ма не ким 
од тих од ре ђе ња – за ми сли мо гру пе истих или слич них. Ана ли зи рај мо по том 
осо бе јед не гру пе са аспек та оства ре ног успе ха и уочи ће мо нео бич ну чи ње-
ни цу. Не ке осо бе су оми ље не у свом ко лек ти ву и дру штву, и при том у ра ду и 
по сло ва њу оства ру ју успех за успе хом. Гра де успе шну ка ри је ру, чак иако нај-
че шће не ра де пре ви ше. Дру ге осо бе из исте гру пе, ко је су чак мо жда струч-
ни је не го пр ве и ко је се чак у свом ра ду ви ше за ла жу и за ма ра ју од њих, исто-
вре ме но се „са пли ћу“ о про бле ме и му ко трп но бо ре за свој по слов ни и лич ни 
ста тус – ка ко у дру штву у ко ме жи ве и у ко лек ти ву у ко ме ра де, та ко и у по ро-
ди ци, ме ђу нај бли жи ма. По јед но ста вље но ре че но – пр ве осо бе се че сто на зи-
ва ју „ро ђе ним до бит ни ци ма“, а дру ге „ро ђе ним гу бит ни ци ма“, што не у ки 
љу ди, не при стра сни по сма тра чи, ве зу ју за не ка суд бин ска од ре ђе ња.

Слич но се мо же за па зи ти и ако се по сма тра ју и ана ли зи ра ју по је дин ци 
ко ји се ба ве не ким дру штве ним по сло ви ма и ак тив но сти ма. Реч је о: ме на-
џе ри ма ко ји са ра ђу ју са сво јим са рад ни ци ма и по слов ним парт не ри ма 
(кли јен ти ма); тр гов ци ма ко ји снаб де ва ју сво је куп це; про па ган ди сти ма и 
мар ке тинг ме на џе ри ма ко ји ко му ни ци ра ју са сво јим циљ ним тр жи шти ма; 
про фе со ри ма ко ји ра де са уче ни ци ма и/или сту ден ти ма; све ште ни ци ма 
ко ји су ко му ни ка циј ски усме ре ни пре ма сво јим вер ни ци ма; по ли ти ча ри ма 
чи је су же ље усме ре не ка то ме да их њи хо ви гра ђа ни ува жа ва ју, во ле и да за 
њих гла са ју, и број ним дру гим про фе си о нал ци ма чи ји се по сао са сто ји из 
ра зно вр сних дру штве них кон та ка та.

Из ве де на ана ли за нам је и у овом слу ча ју по ка за ла да су не ки од по је-
ди на ца из по сма тра них гру па, у сре ди ни у ко јој оба вља ју свој по сао и у 
ко јој дру штве но де лу ју, чак и не за ви сно од сво јих рад них пер фор ман си, 
знат но оми ље ни ји од дру гих љу ди из исте обла сти. Исто та ко, по сто је и 
осо бе ко је су циљ ним ре ци пи јен ти ма на ко је дру штве но де лу ју и са ко ји ма 
ра де ве о ма ан ти па тич не и ко је, сход но то ме, не успе ва ју да оства ре ни при-
бли жне про мо ци о не и дру штве не успе хе као њи хо ве ко ле ге или кон ку-
рен ти из исте гру пе.

Као и по је дин ци, и ор га ни за ци је оства ру ју раз ли чи те успе хе у кон так-
ти ма са сво јим окру же њем. Кор по ра тив ни иден ти те ти по је ди них ор га ни за-
ци ја су та кви да се оне у ви зу ел ном по гле ду и по зи тив ном сми слу из два ја ју 
од дру гих на тр жи шту, да та ко ђе пред ста вља ју при јат на и атрак тив на ме ста 
за рад, као и оми ље не ен ти те те за са рад њу, док са дру ги ма то ни је слу чај.

Ана ли зе по пу лар но сти и дру штве ног успе ха по је ди на ца или ор га ни за-
ци ја, ко је по вре ме но спро во де од ре ђе не на уч не ин сти ту ци је, мар ке тин шке 
аген ци је и/или дру ге уста но ве за ис пи ти ва ње реј тин га и јав ног мње ња, 
по ка зу ју да лич ну или по слов ну при влач ност од ре ђе ног по је дин ца или 
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ор га ни за ци је, пре све га, опре де љу је ко му ни ка циј ска при влач ност. По је-
дин ци и/или фир ме ко ји су ко му ни ка циј ски при влач ни, исто вре ме но су 
при влач ни и у по слов ном и у дру штве ном до ме ну у ко ме де лу ју.

Да би ко му ни ка ци ја уоп ште мо гла да се од ви ја, а по себ но да би се 
мо гло ко му ни ци ра ти у не ком по слов ном кон тек сту, уче сни ци ко му ни ка-
ци је мо ра ју да:

по зна ју је зик – ње го ве вер бал не и не вер бал не еле мен те, као и је зич ке •	
узор ке ко ји су од го ва ра ју ћи за од ре ђе ну ко му ни ка циј ску си ту а ци ју;
има ју ин тер ак циј ске ве шти не, од но сно да по зна ју обе леж ја раз ли чи-•	
тих ко му ни ка циј ских си ту а ци ја и да бу ду у ста њу да ода бе ру од го-
ва ра ју ћи об лик ин тер ак ци је, про то кол за кон крет ну си ту а ци ју, и
има ју кул тур но зна ње, од но сно да по зна ју ва жна обе леж ја дру-•	
штве не струк ту ре у ко јој ко му ни ци ра ју, са став ње них вред но сти и 
ста во ва.

На кра ју, а на по чет ку, ко му ни ка ци ја је не што што се учи и што има 
сво ја пра ви ла и ба ри је ре. По зна ва ње тих пра ви ла и ба ри је ра олак ша ва 
про цес ко му ни ци ра ња и по ма же да се на ње га ути че.

2. МИ КРО БА РИ ЈЕ РЕ У КО МУ НИ КА ЦИ ЈИ

Не ке од ба ри је ра у ко му ни ка ци ји на ла зе са на ин тер пер со нал ном ни воу 
или на ми кро ни воу. Ми кро ба ри је ре се ве зу ју за не по сред ну си ту а ци ју ко му-
ни ци ра ња и об у хва та ју по ру ку по ши ља о ца, оп ште ми шље ње по ши ља о ца о 
при ма о цу по ру ке и обр ну то, из бор ме ди ја, бу ку у ужем сми слу, је зич ке пре-
пре ке, ло ше слу ша ње са го вор ни ка, емо тив не ре ак ци је, по гре шне вред но-
сне про це не, раз ли ке из ме ђу по ло ва и кул ту ро ло шке раз ли ке.

2.1. По ру ка по ши ља о ца

Са др жај по ру ке и на чин на ко ји је по ши ља лац пре но си чи не ве ли ки део 
про це са ко му ни ци ра ња, као и са ма по ру ка. Ко му ни ка тор ко ји је ло ше про-
це нио си ту а ци ју и по ку ша ва да пре не се за ка сне лу, не тач ну, ло ше де фи ни са ну 
или ло ше пре зен то ва ну ин фор ма ци ју, не ће убе ди ти при ма о ца да је по ру ка 
вред на при ма ња. Слич но, ре ше ње ко је по ши ља лац пред ла же мо жда не 
из гле да на ро чи то па мет но за при ма о ца, што ће ре зул ти ра ти ло ши јом ко му-
ни ка ци јом од оне ка кву је по ши ља лац на ме ра вао да оства ри. 

У ко му ни ци ра њу не по сто ји суп сти тут за ва лид ност, по у зда ност и 
па жљи ву при пре му по ру ке.
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2.2. oпш та ми шље ња по ши ља о ца о при ма о цу по ру ке  
и при ма о ца о по ши ља о цу по ру ке

По ши ља лац има сво је ми шље ње о при ма о цу по ру ке. Оно об ли ку је 
фор му, при ро ду и са др жај по ру ке, од но сно ко му ни ка ци је. Раз ли чи то 
раз го ва ра мо са раз ли чи тим љу ди ма за то што узи ма мо у об зир оно што ће 
они мо ћи да раз у ме ју или њи хо ву ба зу зна ња. При ма лац о по ши ља о цу има 
та ко ђе ми шље ње, ко је ће ути ца ти на на чин на ко ји ће он ин тер пре ти ра ти 
по ру ку, тј. об ли ко ва ти зна че ње. 

Ако се дво је љу ди раз у ме ју и ве ру ју јед но дру гом, ко му ни ка ци ја ће би ти 
ла ка. Ако су осо бе ан та го ни стич ке и сум њи ча ве, би ће ве о ма те шко за по ши-
ља о ца да пре не се по ру ку. Че сто ће се при мље на по ру ка (тј. на чин на ко ји је 
ин тер пре ти ра на) са свим раз ли ко ва ти од оне ко ју је по ши ља лац на ме ра вао 
да пре не се.

2.3. Из бор ме ди ја

Ме диј (ка нал) ко ји ко ри сти мо за пре нос по ру ке у ве ли кој ме ри ути че 
на по ру ку ко ју пре но си мо. Као при ма о ци, пре фе ри ра мо од ре ђе не ме ди је у 
од но су на дру ге. Не ки не во ле зва нич но обра ћа ње, не ки не зва нич но, дру ги 
опет не во ле ко ри шће ње сва ко днев них тер ми на у пи са ним до ку мен ти ма. 
Сла ње по ру ке пи са ним пу тем мо же по мо ћи у ње ном раз у ме ва њу, ме ђу тим 
то се мо же по сма тра ти и као знак не по ве ре ња. Не ки ко му ни ци ра ју пи са но, 
пу тем елек трон ске по ште, док су дру ги ле њи да се укљу че у овај си стем.

2.4. бу ка у ужем сми слу

Бу ка се од но си на све што оме та пла ни ра ни ток ко му ни ка ци је. По не кад 
то мо гу би ти фи зич ки пре ки ди или смет ње, као, на при мер, пре кид ви део 
кон фе рен ци је због тех нич ких про бле ма. То та ко ђе мо гу би ти ви ше стру ке, 
по не кад кон фликт не по ру ке. Ако су на ши не вер бал ни сиг на ли или ак ци је 
не кон зи стент ни са ре чи ма ко је из го ва ра мо, при ма лац мо же у на шој по ру ци 
да ви ди дру га чи је зна че ње од оног ко је смо на ме ра ва ли да пре не се мо.2

2.5. је зич ке пре пре ке

Је зич ке пре пре ке мо гу да оме та ју ко му ни ка ци ју на не ко ли ко на чи на. 
Нај о чи ти ји при мер је ко му ни ци ра ње две осо бе чи ји се је зи ци раз ли ку ју. 

2 Јо ва но вић-Бо жи нов, М., Жив ко вић, М., Цвет ков ски, Т., ор га ни за ци о но по на ша ње – 
дру го из ме ње но и до пу ње но из да ње, Ме га тренд уни вер зи тет, Бе о град, 2007.
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Је зик је кул тур но спе ци фи чан на чин ко ди ра ња зна че ња по ру ке. Сва ко ко 
го во ри ви ше од јед ног је зи ка све стан је да пре вод ни је ди рек тан про цес. 

Је зик мо же да пред ста вља пре пре ку у ко му ни ка ци ји и он да ка да са го-
вор ни ци го во ре истим је зи ком. На при мер, ста тус и кла сне раз ли ке ути чу 
на раз ли чи то ко ри шће ње је зи ка. Та ко ђе, мно ге про фе си је – по пут ме ди-
ци не или ин фор ма ти ке – има ју свој спе ци фи чан жар гон (ви со ко спе ци ја-
ли зо ван је зик) ко ји чла но ви ма тих про фе си ја по ма же да се бо ље раз у ме ју. 
Он мо же и да по спе ши ко му ни ка ци ју, јер пред ста вља лак на чин да љу ди 
из истих про фе си о нал них обла сти раз ме не ком плек сне иде је. Он од ре ђу је 
гра ни цу из ме ђу струч ња ка из од ре ђе не обла сти и њи хо вих кли је на та – 
од ре ђу је ко при па да, а ко не при па да од ре ђе ној гру пи.

2.6. ло ше слу ша ње са го вор ни ка

Иако слу ша ње пред ста вља нај ва жни ји еле мент ко му ни ка ци о ног про-
це са, јед на од че стих и кру ци јал них пре пре ка у ко му ни ка ци ји упра во је 
ло ше слу ша ње са го вор ни ка.

Слу ша ње се у ко му ни ка ци ји мо же оства ри ва ти на раз ли чи тим са знај-
ним и емо ци о нал ним ни во и ма – од не по сто је ћег слу ша ња (иг но ри са ња 
са го вор ни ка), пре ко ла жног слу ша ња, огра ни че ног слу ша ња (јед но стра-
ног и се лек тив ног), его цен трич ног слу ша ња (оти ма ња ре чи, де ље ња са ве та, 
за пит ки ва ња), до по зи тив ног слу ша ња (усме ре ног и, по себ но зна чај ног, 
па жљи вог и ак тив ног – ем па тич ног слу ша ња).

Као што се мо же за кљу чи ти, мно ги од на ве де них ни воа не ис пу ња ва ју 
сво ју ко му ни ко ло шку функ ци ју. На при мер, ка да је у пи та њу се лек тив но 
слу ша ње слу ша лац чу је са мо из ве сне де ло ве из ла га ња дру ге осо бе. При ма 
са мо оно што је по ње го вим ме ри ли ма ва жно, што је у скла ду са ње го вим 
по сто је ћим ве ро ва њи ма и ста во ви ма, или што се укла па у ње го ву про це ну 
са го вор ни ка. Оста ле ин фор ма ци је пре ви ђа или ис кри вљу је, тј. по де ша ва 
она ко ка ко му нај бо ље од го ва ра ју.

2.7. емо тив не ре ак ци је

Емо тив не ре ак ци је (љут ња, љу бав, мр жња, љу бо мо ра, страх, збу ње-
ност и слич но), ути чу на на ше раз у ме ва ње ту ђих по ру ка и на то ка ко на 
дру ге ути че мо сво јим по ру ка ма. Ма да емо ци је мо гу да бу ду ве о ма ко ри сне 
у ко му ни ка ци ји – го вор ник (пре да вач), на при мер, без емо ци ја и ен ту зи ја-
зма мо же да бу де до са дан – по сто је и слу ча је ви ка да оне мо гу пред ста вља ти 
пре пре ку у сла њу и при ма њу ин фор ма ци ја.

Уко ли ко је осо ба љу та, ту жна или упла ше на, ње не ко му ни ка ци о не 
спо соб но сти мо гу да бу ду осла бље не. Ако се, на при мер, на ла зи мо у сре-
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ди ни у ко јој осе ћа мо да мо же мо да из гу би мо моћ или пре стиж, мо же нам 
се де си ти да не мо же мо да схва ти мо зна че ње по ру ке ко ју смо при ми ли и да 
та да од го во ри мо де фан зив но или агре сив но.

Ако сте нер во зни или упла ше ни, а др жи те, на при мер, пре зен та ци ју, 
ва ша нер во за мо же да ути че на на чин на ко ји ће пу бли ка да при ми ва шу 
по ру ку. Сво ја осе ћа ња ће те пре не ти на њих, па се они не ће у пот пу но сти 
усред сре ди ти на ва ше из ла га ње.

По зи тив на осе ћа ња та ко ђе мо гу да пред ста вља ју смет ње. Због пре ви ше 
ху мо ра ва ша по ру ка мо же да де лу је као не до вољ но ва жна и озбиљ на. Нај-
бо ље ре зул та те ће те оства ри ти уме ре ним при сту пом, ко јим ће те од луч но и 
мир но из не ти оно што же ли те.

Нај бо љи на чин да са вла да мо емо ци је је сте да их при хва ти мо као део 
про це са ко му ни ка ци је и да по ку ша мо да их про ту ма чи мо у слу ча је ви ма 
ка да мо гу иза зва ти про бле ме. Ако се, на при мер, за по сле ни по на ша ју агре-
сив но или мр зо вољ но, ме на џе ри тре ба да их на ве ду на раз го вор о њи хо вим 
про бле ми ма и да па жљи во са слу ша ју оно што им го во ре. Тек ка да бу ду 
схва ти ли њи хо ве ре ак ци је, мо ћи ће да про ме ном соп стве ног по на ша ња 
по бољ ша ју ат мос фе ру.3

2.8. По гре шне вред но сне про це не

Свет у ко ме жи ви мо ве о ма је сло жен. У сва ком тре нут ку пре пла вље ни 
смо им пул си ма ко је нам ша љу на ша раз ли чи та чу ла. Ипак, на те им пул се 
не ре а гу је мо као на слу ча јан скуп сли ка, зву ко ва, до ди ра, ми ри са и уку са, 
већ у све му ви ди мо ред и по ре дак. Про цес ту ма че ња раз ли чи тих чул них 
им пул са, ко ји об у хва та и ак тив ну об ра ду ин фор ма ци ја, пред ста вља про-
цес пер цеп ци је.

Про цес пер цеп ци је има ве ли ки зна чај у оства ри ва њу ко му ни ка ци је 
ме ђу љу ди ма. По што љу ди са ко ји ма до ла зи мо у кон такт мо гу има ти ве ли ки 
ути цај на нас, зна чај но је да их раз у ме мо, да схва ти мо ко су и за што по сту-
па ју на од ре ђен на чин. Сто га је дру штве на пер цеп ци ја (за да так ком би но-
ва ња, ин те гри са ња и ту ма че ња ин фор ма ци ја о дру ги ма, ка ко би се о њи ма 
до би ла тач на сли ка), по себ но у ор га ни за ци ја ма, од ве ли ке ва жно сти.

Реч је, на и ме, о јед ном ве о ма ком плек сном про це су. На на ше пер ци пи-
ра ње дру гих љу ди у ве ли кој ме ри ути че не са мо то шта ти љу ди за и ста је су 
(што мо же мо на зва ти ка рак те ри сти ка ма су бјек та), већ и ка рак те ри сти ке 
и ис ку ства нас ко ји их пер ци пи ра мо – на ше пред ра су де и сте ре о ти пи (тј. 
про мен љи ве ве ли чи не по сма тра ча).4
3 Ми кић, А., Умет ност ко му ни ци ра ња, На уч но и стра жи вач ки цен тар, Ужи це, 2007.
4 Грин берг, Џ., Ба рон, Р. А., По на ша ње у ор га ни за ци ја ма – раз у ме ва ње и упра вља ње 

људ ском стра ном ра да, Жел нид, Бе о град, 1998.
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2.9. Раз ли ке из ме ђу по ло ва

На на чин на ко ји раз го ва ра мо са дру ги ма ути чу број ни фак то ри. Ста-
рост, со ци јал на по за ди на, еко ном ска и дру штве на моћ, кул ту ро ло шка 
тра ди ци ја и та ко да ље, че сто де фи ни шу ко по ста вља пи та ња, ко го во ри 
љу ба зно, ко ко ри сти ди рект не ре чи, а ко из бе га ва ди рек тан од го вор. Али, 
та ко ђе, и му шкар ци и же не уче да се по на ша ју у скла ду са сво јим по лом.

Чак и сти ца њем све ве ће рав но прав но сти са му шкар ци ма и по ве ћа-
њем бро ја за по сле них же на, де вој чи це и де ча ци се још увек вас пи та ва ју да 
го во ре и да се по на ша ју дру га чи је. На при мер, ка да де ча ци псу ју, њи хо во 
по на ша ње се то ле ри ше као нор мал но за њи хов уз раст. Ка да се и од ра сли 
му шкар ци из ра жа ва ју на та кав на чин, пре ла зи се пре ко то га. Та ква сло-
бо да, пак, не по сто ји за де вој чи це и за же не. Вер бал но и фи зич ки, оче ку је 
се да њи хо ви по ступ ци бу ду уме ре ни ји не го по ступ ци при пад ни ка му шког 
по ла. То ди рект но ути че и на на чин ко му ни ци ра ња из ме ђу по ло ва.

Не тре ба за не ма ри ти и чи ње ни цу да од ре ђе не раз ли ке из ме ђу по ло ва 
по ти чу из на шег ге нет ског на сле ђа. Же не кра се раз ли чи те спо соб но сти 
ко је су на ста ле у ду гом то ку исто ри је: та ле нат са ре чи ма, спо соб ност ту ма-
че ња го во ра те ла, емо ци о нал на осе ћај ност, ем па ти ја, стр пљи вост, спо соб-
ност да ра де не ко ли ко ства ри у исто вре ме, ши рок кон тек сту ал ни по глед 
на би ло ко је пи та ње, скло ност ка ду го роч ном пла ни ра њу, дар за по ве-
зи ва ње и пре го ва ра ње, скло ност ка са рад њи по сти за њем кон сен зу са и 
слич но. Му шкар ци, та ко ђе, по се ду ју мно ге при род не та лен те. Ме ђу њи ма 
је и из ван ред но раз у ме ва ње про стор них ре ла ци ја, та ле нат за ре ша ва ње 
ком пли ко ва них ме ха нич ких про бле ма, спо соб ност да усме ре па жњу и дар 
да кон тро ли шу мно ге од сво јих емо ци ја.

Зна чај но је по ме ну ти да у то ку же ни ног од ра ста ња, раз го вор пред ста-
вља нит ко јом се ис пре да ју од но си са дру ги ма. Же не ства ра ју и одр жа ва ју 
при ја тељ ства раз ме ном тај ни и раз го вор сма тра ју ка ме ном те мељ цем при-
ја тељ ства. Му шкар ци се ве зу ју исто та ко бли ско као же не, али се њи хо ва 
при ја тељ ства ви ше за сни ва ју на за јед нич ком ба вље њу од ре ђе ним ства ри ма 
и учвр шћи ва ње те ме ља тих при ја тељ ста ва не из и ску је мно го при че.

2.10. кул ту ро ло шке раз ли ке

Уко ли ко бу де те са ра ђи ва ли са по слов ним парт не ри ма из дру гих зе ма ља, 
и то по себ но они ма са дру гих кон ти не на та, су сре шће те се са број ним оби-
чај ним и дру гим раз ли ка ма. По треб но је да их упо зна те, ка ко оне не би 
пред ста вља ле раз лог ло ше ко му ни ка ци је, од но сно по слов ног не у спе ха.

Уко ли ко вас оче ку је са ста нак са љу ди ма ко ји до ла зе из зе мље о ко јој 
ма ло зна те, зна чај но је да се упо зна те са ње ном исто ри јом и кул ту ром, 



Ни ко ли на Вр цељ, ма стер

Годишњак Факултета за културу и медије

118

ка ко би сво јим го сти ма у том сми слу бо ра вак учи ни ли што при јат ни јим 
и про дук тив ни јим. Нај ве ће раз ли ке од но се се нај че шће на по слов не оби-
ча је, на чин оде ва ња и ис хра не, па у том сми слу тре ба да бу де те спрем ни да 
иза ђе те у су срет њи хо вим же ља ма. Не сме те по ка за ти да сте ти ме из не на-
ђе ни или да вам је не при јат но. Ве ћи на ва ших по слов них парт не ра ће до ћи 
са на ме ром да свој стил при ла го ди ва шим оби ча ји ма, али ако по ка же те 
да зна те и по шту је те ства ри због ко јих ће се они при јат но осе ћа ти, то ће 
мно го до при не ти ва шем кре ди би ли те ту и по слов ној ве зи.5

3. МА КРО БА РИ ЈЕ РЕ У КО МУ НИ КА ЦИ ЈИ

Ма кро ба ри је ре у ко му ни ка ци ји су ве за не за ши ре окру же ње у ко ме се 
од ви ја ко му ни ка ци ја. Основ не ба ри је ре би би ле: пре тр па ност ин фор ма ци-
ја ма; про пу шта ње, фил три ра ње и дис тор зи ја ин фор ма ци ја; не под сти цај на 
ко му ни ка ци о на кли ма; ин фор ма ци ја као но вац; број ност ме ди ја; вре мен ски 
при ти сак и де парт мен та ли за ци ја.

3.1. Пре тр па ност ин фор ма ци ја ма

Не ка да се у по сло ва њу до ин фор ма ци ја те шко до ла зи ло, али да нас 
про блем не пред ста вља ка ко до ћи до њих, већ ка ко пре по зна ти оне ко је су 
ва жне. Жи ви мо у вре ме ну ин фо р ма ци ја и че сто се мо же чу ти да смо њи ма 
пре оп те ре ће ни. Те ле фон ски по зи ви, пи сма, фак со ви, елек трон ска по шта, 
го вор на по шта, СМС по ру ке, из ве шта ји, огла си, ин фор ма ци је са Ин те р-
не та, ра ди ја, те ле ви зи је, из но ви на и слич но – но ве ко му ни ка ци о не тех но-
ло ги је ко је ни су за ме ни ле ста ре, већ су их са мо до пу ни ле.

За ми сли те сли ку ве о ма за по сле ног ме на џе ра, окру же ног хр па ма 
па пи ра, ко ји два те ле фон ска раз го во ра оба вља у исто вре ме и ко га ви ше 
осо ба че ка ка ко би раз го ва ра ло са њим. Очи глед но је да пре ве ли ки бр ој 
зах те ва, са ко ји ма се су о ча ва овај по је ди нац, мо же да успо ри ње гов рад и 
да га учи ни ма ње ефи ка сним. Ка да би ло ко ји део ко му ни ка ци о не мре же 
у ор га ни за ци ји бу де при ти снут ве ћом ко ли чи ном ин фор ма ци ја не го што 
мо же да са вла да, ства ра се услов за пре оп те ре ће ње.

По сто је ме ре ко је се мо гу пред у зе ти ка ко би се ефи ка сни је упра вља ло 
ин фор ма ци ја ма у ор га ни за ци ји: ор га ни за ци је мо гу да ан га жу ју „чу ва ре“ 
или се пре оп те ре ће ње ин фор ма ци ја ма мо же из бе ћи че ка њем на ред.

„Чу ва ри“ су осо бе чи ји је по сао да кон тро ли шу до ток ин фор ма ци ја у 
је ди ни це ко је по тен ци јал но мо гу да бу ду пре оп те ре ће не. На при мер, слу-
жбе ни ци ма се мо же да ти за да так да во де ра чу на о то ме да ве о ма за у зе ти 
5   Ми кић, А., 2007, оп. цит.
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ру ко во ди о ци не бу ду пре оп те ре ће ни зах те ви ма дру гих љу ди или гру па. 
Основ ни део по сла ових по је ди на ца је сте да из бег ну пре оп те ре ћи ва ње 
дру гих, та ко што ће од ме ра ва ти то ко ве ин фор ма ци ја ко ји им сти жу.

Че ка ње на ред – овај по јам се од но си на фор ми ра ње ре да од при сти-
глих ин фор ма ци ја, та ко да се оне мо гу ко ри сти ти по ре ду. На при мер, 
прак са да ва ња бро је ва кли јен ти ма (тј. од ре ђи ва ње њи хо вог ме ста у ре ду), 
сми шље на је са ци љем да се из бег ну те шко ће ка да се ор га ни за ци ја су о чи са 
пре ви ше зах те ва од јед ном.6

3.2. Про пу шта ње, фил три ра ње и дис тор зи ја ин фор ма ци ја

Про пу шта ња, фил три ра ња и дис тор зи је (ис кри вље ња) ин фор ма ци ја, 
та ко ђе, пред ста вља ју пре пре ке у ко му ни ка ци ји. На и ме, по ру ке мо гу да 
бу ду из ме ње не, скра ће не или про пу ште не ка да се пре но се са јед ног ор га ни-
за ци о ног ни воа (или је ди ни це) на дру ги. Ако сте се не ка да игра ли „глу вих 
те ле фо на“ (игре у ко јој јед на осо ба шап не по ру ку осо би до се бе, ова дру га 
опет осо би до се бе, и та ко у круг док по ру ка не стиг не до по след ње осо бе), 
си гур но сте при ме ти ли, или сте са ми то ме до при не ли, ка ко се по ру ке фил-
три ра ју, ис кри вљу ју или про пу шта ју. Ка да се узме у об зир ка кве се све 
ва жне по ру ке пре но се уну тар ор га ни за ци је, ови про бле ми мо гу да бу ду 
ве о ма озбиљ ни. До ових про бле ма у ко му ни ка ци ји до ла зи услед не а де кват-
ног пре но ше ња и усва ја ња ин фор ма ци ја.

Сле де ће стра те ги је мо гу би ти од ко ри сти при ре ша ва њу на ве де них 
про бле ма: ре дун дан ци ја и ве ри фи ка ци ја.

Ка ко би по ру ке по ста ле ре дун дант не, по треб но је да се по но во пре не су 
и то нај че шће пу тем не ког дру гог ка на ла. На при мер, ка ко би сво јим под ре-
ђе ним слу жбе ни ци ма пре нео од ре ђе ну ин фор ма ци ју, ме на џер им се нај пре 
обра ти усме но, а за тим им про сле ди и пи сме ни до пис са истим са др жа јем.

Ве ри фи ка ци ја се од но си на прак су про ве ра ва ња да ли је по ру ка тач но 
при мље на. На при мер, пи ло ти ко ри сте ве ри фи ка ци ју ка да по на вља ју 
по ру ке ко је им упу ћу ју кон тро ло ри ле та. Ова прак са уве ра ва обе стра не да 
су пи ло ти при ми ли тач но оне по ру ке ко је су им кон тро ло ри ле та за и ста и 
упу ти ли. Ка да у раз го во ру ве ри фи ку је мо да смо тач но чу ли са го вор ни ка, 
то чи ни мо та ко што па ра фра зи ра мо ње го ве из ја ве у об ли ку пи та ња, као 
што је, на при мер: „ако сам вас до бро раз у мео, ви сте ре кли...“.

6   Грин берг, Џ., Ба рон, Р. А., 1998, оп. цит.
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3.3. Не под сти цај на ко му ни ка ци о на кли ма

Ко му ни ка ци о на кли ма у ор га ни за ци ји од раз је ње не кор по ра тив не 
кул ту ре. Не ке ор га ни за ци је су вр ло отво ре не, док дру ге „гу ше“ ко му ни-
ка ци ју. Ор га ни за ци је са ма ње ко му ни ка ци о них пре пре ка су, пре ма ис тра-
жи ва њи ма, оне чи ја кул ту ра об у хва та вред но сти као што су: искре ност, 
по ште ње, отво ре ност, мо гућ ност не сла га ња са ше фом и спо соб ност за по-
сле них са сва ког ни воа да из ра зе сво је ми шље ње.

Ова кве ор га ни за ци је под сти чу ко му ни ка ци о ну кли му на два на чи на: 
сма њи ва њем бро ја ни воа у ор га ни за ци о ној струк ту ри и под сти ца њем 
по врат них ин фор ма ци ја.

Што је ма њи број ка ри ка у ко му ни ка ци о ном лан цу, ма ња је ве ро ват-
но ћа да ће до ћи до не ра зу ме ва ња. Дру гим ре чи ма, што је ни жа ор га ни за-
ци о на струк ту ра (ма њи број ни воа) и што је ши ри ра спон кон тро ле (ви ше 
љу ди ко ји из ве шта ва ју сва ког су пер ви зо ра), ма ња је мо гућ ност да до ђе до 
про пу шта ња, фил три ра ња и дис тор зи је ин фор ма ци ја, за раз ли ку од ви со ке 
струк ту ре и уског оп се га кон тро ле. Шта ви ше, ор га ни за ци је са ни жом 
струк ту ром омо гу ћа ва ју ме на џе ри ма да де ле ин фор ма ци је са сво јим са рад-
ни ци ма и да их укљу чу ју у про це се до но ше ња од лу ка, по ста вља ња ци ље ва 
и ре ша ва ња про бле ма.

Дру го, аде ква тан про ток по врат них ин фор ма ци ја у ор га ни за ци ји, 
за по сле ни ма са свих хи је рар хиј ских ни воа пру жа по треб не ин фор ма ци је 
о то ме ка ко оба вља ју свој по сао. Ру ко вод ство тре ба да зна шта се де ша ва у 
ком па ни ји. За по сле ни тре ба да зна ју ка ко да ра де.7

3.4. Ин фор ма ци ја као но вац

Ин фо р ма ци ја да нас има ве ли ку вред ност. Они ко ји је по се ду ју има ју не што 
што дру ги не ма ју, а мо гу то же ле ти или им мо же би ти по треб но. Ис кљу чи во 
вла сни штво над ин фор ма ци јом мо же се ко ри сти ти ка ко би се по бољ шао 
или за шти тио ста тус осо бе или зна чај ње не уло ге. При ступ ин фор ма ци ји и 
мо гућ ност ње ног пре но ше ња је из вор мо ћи, та ко да онај ко има ту вр сту мо ћи 
мо же да је ко ри сти ка ко би ути цао на дру ге. Они ко ји има ју при ступ „уну тра-
шњим“ ин фор ма ци ја ма има ју и пре стиж и моћ.

7   Ми кић, А., 2007, оп. цит.
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3.5. број ност ме ди ја

Ин фо р ма ци је се пре но се пу тем ве ли ког бро ја раз ли чи тих ме ди ја, та ко 
да љу ди ла ко би ва ју пре пла вље ни ин фор ма ци ја ма или јед но став но про пу-
шта ју да обра те па жњу на зна чај не ства ри. Ме наџ мент је су о чен са но ви-
на ма, спе ци јал ним ча со пи си ма, кон фе рен ци ја ма, ко му ни ка ци јом пре ко 
Ин тер не та, ТВ-ом, кон сул тант ским из ве шта ји ма и та ко да ље. Број ност 
ме ди ја ко ји пру жа ју ин фор ма ци је раз ли чи те при ро де и све ве ћи обим јав них 
ин фор ма ци ја, по ста ју ба ри је ра за њи хо во ко ри шће ње.

3.6. вре мен ски при ти сак

Вре ме је за ве ћи ну љу ди нај о скуд ни ји ре сурс. На ша ко му ни ка ци ја се 
мо ра укло пи ти у рас по ло жи во вре ме и, чак и ка да при ти сак вре ме на ни је 
то ли ко ри го ро зан, от кри ва мо да смо раз ви ли на ви ку у ве зи са њим ко ју све-
јед но (има ли ви ше или ма ње вре ме на) при ме њу је мо. Ко му ни ка ци ју пу ни мо 
ин фор ма ци ја ма, без об зи ра на то да ли је то по треб но или ни је. Так ми чи мо 
се јед ни са дру ги ма ко ће да го во ри. По ста вља мо про из вољ не (нео сно ва не) 
крај ње ро ко ве и не по треб не зах те ве. Го вор је јев тин, та ко да га тро ши мо 
не про ми шље но, пре тр па ва ју ћи дру ге по ру ка ма и сто га сма њу ју ћи вред ност 
њи хо вог са др жа ја.

3.7. Де парт мен та ли за ци ја

Ор га ни за ци је су по де ље не у по себ не ор га ни за ци о не је ди ни це, фо ку си-
ра не на свој по се бан део за дат ка у окви ру укуп ног за дат ка. Ова сег мен та ци ја 
че сто во ди до то га да се љу ди ори јен ти шу пре ви ше ка се би, а не до вољ но на 
оста ле „игра че“. То зна чи да оде ље ња за бо ра вља ју да ће и оста ли би ти за ин те-
ре со ва ни за то шта ра де или ће би ти под ути ца јем то га. Она за бо ра вља ју да 
пре не су, од но сно раз ме њу ју ин фор ма ци је, све док за то не бу де пре ка сно.8

ЗА КЉУ ЧАК

Са вре ме ни ко му ни ко ло зи ис ти чу да ће XXI век би ти век ко му ни ка ци ја 
и да ће успех или не у спех по је ди на ца или ко лек ти ва не по сред ни је за ви си ти 
од њи хо вог на чи на ко му ни ци ра ња. За то они опи су ју по слов ну ко му ни ка-
ци ју као дру штве ни ле пак ко ји др жи све де ло ве ор га ни за ци је на оку пу.

Успе шни по слов ни љу ди у све ту, раз ми шља ју слич но као ко му ни ко-
ло зи и са гла сни су у то ме да је ко му ни ка ци ја кључ ни про цес ко ји ле жи 
8 Јо ва но вић-Бо жи нов, М., Жив ко вић, М., Цвет ков ски, Т., 2007, оп. цит.
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у осно ви свих ви до ва ор га ни за ци о них опе ра ци ја. Они да ље ис ти чу да је 
учи нак за по сле них у те сној ве зи са њи хо вим на чи ном ко му ни ци ра ња.

Ове тврд ње те о ре ти ча ра и прак ти ча ра у ко му ни ци ра њу пот кре пљу ју се 
чи ње ни ца ма да са вре ме ни по слов ни чо век нај ве ћи део свог вре ме на про-
ве де у не кој фор ми ко му ни ци ра ња, као што је раз го вор са не ким, слу ша ње 
не ко га, пи са ње не ко ме, или чи та ње не чи јих ма те ри ја ла.

Љу ди обич но прет по ста вља ју да је успе шна ко му ни ка ци ја пра ви ло, а 
да су по ре ме ћа ји у ко му ни ка ци ји из у зе так. На жа лост, из гле да да се де ша ва 
упра во су прот но. Не спо ра зу ми у ко му ни ка ци ји су пра ви ло, а до бра ко му ни-
ка ци ја из у зе так. Упр кос огром ном на прет ку у ко му ни ка ци о ној и ин фор ма-
ци о ној тех но ло ги ји, про бле ми у ко му ни ка ци ји се ни су мно го сма њи ли. То је 
и ра зу мљи во, јер ко му ни ка ци ја из ме ђу љу ди не за ви си то ли ко од тех но ло ги је, 
ко ли ко од њи хо вих пси хо ло шких мо ти ва и си ту а ци ја у ко ји ма се на ла зе.

Пре пре ке у ко му ни ка ци ји су све оно што спре ча ва да по ру ка бу де при-
мље на и схва ће на на од го ва ра ју ћи на чин. Ис тра жи ва ња су по ка за ла да пре ко 
50% по ру ка у ор га ни за ци ји ни ка да не стиг не они ма ко ји ма су упу ће не, или 
стиг ну ве о ма из ме ње не. То обич но про у зро ку ју три вр сте про бле ма:

пре кид или шум у ко му ни ка ци о ном ка на лу;•	
по ру ка би ва из ме ње на од са ме осо бе ко ја је ша ље или осо бе ко ја је •	
пре но си, и
по ру ка би ва из ме ње на од стра не оног ко ји је при ма.•	

Све пре пре ке у ко му ни ка ци ји у ор га ни за ци ји на ста ју пре те жно, или 
ис кљу чи во, на ни воу по је дин ца, или до њих до ла зи због ор га ни за ци о не 
струк ту ре. Оне су вр ло број не, али уз од го ва ра ју ћу па жњу и ак ци ју мо гу се 
пре ва зи ћи, или бар део њих.
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MIC RO AND MAC RO BAR RI ERS OF EF FEC TI VE 
OR GA NI ZA TI O NAL COM MU NI CA TION

Ab stract: If we are lo o king for so met hing that co uld de fi ne the mo dern ci vi li za tion, 
and that so met hing had to be ex pres sed only in a word, ap pro pri a te word to use wo uld 
be com mu ni ca tion. furt her mo re, if we lo ok at the de ve lop ment of hu man ci vi li za tion, we 
will see that the in cre a se in com mu ni ca tion bet we en pe o ple, ba sed on tec hno lo gi cal in no
va tion (pri ma rily in con struc tion, and traf fic and, ul ti ma tely, in the com pu ter fi eld), led 
to the de ve lop ment of ci vi li za tion, and in cer tain mo ments, ga ve her new me a nings and 
pa ra digms (mo dels).

Many pe o ple, with few ex cep ti ons, want to com mu ni ca te and to ac hi e ve suc cessful 
com mu ni ca tion. In or der to ac hi e ve this, they ha ve to fa ce dif fe rent pro blems in over co
ming va ri o us bar ri ers in com mu ni ca tion. In the ter mi no logy of in fo r ma tion the ory, all 
bar ri ers in com mu ni ca tion are clas si fied un der the term of no i se. the se bar ri ers are re la
ted to all ele ments of the pro cess of com mu ni ca tion and the prag ma tics of the lan gu a ge 
in com mu ni ca tion. the pa per de scri bes so me pos si ble mic ro and mac ro bar ri ers (no i se) 
that oc cur in ac hi e ving ef fec ti ve com mu ni ca tion and pro po se ap pro pri a te im pro ve ments 
in com mu ni ca tion.
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Фи ло зоф ски фа кул тет Универзит етa у Ни шу
Мр Ра ди во је Пе тро вић2

ака де ми ја ле пих умет но сти, бе о град

КРИ ЗА ШТАМ ПЕ И ПРЕ О БРА ЖАЈ  
МА СМЕ ДИЈ СКОГ КОМ ПЛЕК СА

Ре зи ме: ауто ри про у ча ва ју све из ра же ни ји про блем па да ти ра жа озбиљ не 
днев не штам пе, уоча ва ју ћи да ни је реч са мо о по сле ди ца ма гло бал не еко ном ске 
кри зе, ка ко се че сто за го ва ра, већ о ре во лу ци о нар ним про ме на ма у (ре)кон стру
и са њу јав ног ко му ни ка ци о ног про сто ра. Ин те р нет је рас ки нуо са кон вен ци о нал
ним над гле да њем ме диј ских са др жа ја, ста вља ју ћи гра ђа ни на у по зи ци ју су бјек та 
ин фор ма ци о ног про це са, али и омо гу ћа ва ју ћи пу бли ци да за о би ђе про па ганд не 
на пла ви не глав них ме диј ских то ко ва. Но ви нар ство ко је је и да ље че сто фи ли ја ла 
до ми нант них по ли тич ких или еко ном ских ели та још увек не схва та да је из гу
би ло ин фор ма ци о ни мо но пол, па пре пу шта ју ћи слу жба ма за од но се с јав но шћу, 
оде ље њи ма за ин фор ми са ње и мар ке тинг, спин ра ди о ни ца ма и ло би стич ким кан
це ла ри ја ма ин док три ни ра ње јав но сти гу би кон тро лу nад ко му ни ка ци о ним про
це си ма, што ути че и на да ље сла бље ње де мо крат ских ка па ци те та.

Фо кус је на су да ру ге не ра ци ја: мла дим, кре а тив ним сна га ма ко је моћ ра чу на ра 
и мо бил не, ин тер ак тив не тех но ло ги је ко ри сте као при род ну сре ди ну ко јом кре и
ра ју ин тим ни ју и ди на мич ни ју ствар ност у сај бер спеј су, и ге не ра ци је ко ја би о ло
шки по тро ше на при ста је да јој ствар ност де фи ни шу те ле ви зи ја, ра дио, но ви не 
и ча со пи си. моћ упра вља ња се се ли ка ства ра њу и пре зен та ци ји до га ђа ја и ин фор
ма ци ја, гра ђе њу дру штве них ве за и ла жне хо мо ге но сти као ма гло ви тих иде а ла 
јед на ко сти и за до вољ ства. кла сич ни ме ди ји се так ми че са вре ме ном у бор би за 
пу ки оп ста нак, док мла да пу бли ка тра жи мул ти ме ди је ко ји ну де ин фор ма ци је 
од мах и бес плат но. Исто вре ме но, при хо ди у но ви нар ској ин ду стри ји дра ма тич но 
се сма њу ју, док се од све ма њег бро ја упо сле них оче ку је још ве ћа и бр жа про дук ци ја. 
Те жња за ква ли те том из уред нич ких кан це ла ри ја се ли се у ода је ме диј ских ме на
џе ра, ко ји ма про фит по ста је је ди ни све ти о ник! Струк ту ра ме диј ских жан ро ва 
се дра ма тич но ме ња, на чин кон зу ми ра ња ве сти та ко ђе, а као ре зул тат укуп
1   Кон такт са ауто ром: zjev to vic @fil fak.ni.ac.rs
2   Кон такт са ауто ром: ra di vo je.petrovic@yahoo.com
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них пре о бра жа ја до би ја мо ме ди а мор фо зу ко ја по ла ко, али си гур но ра ди ка ли зу је 
ма три цу гра ђан ског раз ми шља ња!

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: шТам Па, ве СТИ, мУл ТИ ме ДИ јИ, ТР жИ шТе, ПРе о
бРа жај, ме ДИ а моР Фо За.

* * *

Свет ни ка да ни је био та ко ује ди њен и та ко по де љен: гло бал ни те ро ри-
зам и ра сту ћа анк си о зност, штрај ко ви и фи нан сиј ски по тре си, еко ло шке 
ка та стро фе и страх, при род не не по го де и по сле ди це, кре и ра ни ра то ви и 
тра ге ди је, на си ље и пор но гра фи ја, ра сту ћа ко руп ци ја и мо рал на па ни ка, 
де мо кра ти ја и об ма на, про па ган да и ла жна сре ћа, ла ви на по да та ка и све 
ма ње исти ни тих ин фор ма ци ја, са мо су не ка од обе леж ја вре ме на у ко јем 
смо про ла зни ци. До ба кри за ка рак те ри стич но је по све ве ћем бро ју љу ди 
ухва ће них у мре жу емо ци ја, дру штве ног ра сло ја ва ња и про па ганд них 
кам па ња, ко је со фи сти ци ра но и стра те шки спи но ва но убе ђу ју љу де. Сна-
жне дру штве не про ме не ме ња ју пр тљаг мо рал них вред но сти, при че му 
мла ђе ге не ра ци је, из ло же не нар ко тич ком деј ству ме диј ске ин фу зи је, ола ко 
и нео пре зно при хва та ју дис курс по пу ли зма, та бло и ди за ци је и екран ских 
сно ва, не уоча ва ју ћи ка ко по сте пе но ула зе у ме диј ски ме хур ко ји не пре-
кид но ра сте. Свет се пре о бра жа ва и за хук та ва, об ма на се уз ди же на пи је-
де стал умет но сти, спек та кли ре про ду ку ју по ли тич ку моћ, а ствар ност 
под на ле ти ма ме диј ских цу на ми ја по ста је флу ид на. Не ки те о ре ти ча ри ће 
овај про цес на зва ти ти ра ни јом ме ди ја ко ји има ју пре о бли ку ју ће ефек те на 
ка рак тер вре ме на и про сто ра3, дру ги ста па њем ме ди ја са ко ло ри том дру
штва у ко јем су сме ште ни4, тре ћи ме диј ском ин ва зи јом ко ја пот ко па ва 
тра ди ци о нал на ме ста од ви ја ња дру штве не ин тер ак ци је5, а има и оних 
ко ји скре ћу па жњу ка ко за гли бље ни у ин фор ма ци ја ма, не ма мо кон тро лу 
над њи ма; пу кла је на ша од бра на про тив ин фор ма ци о ног гли ба6. 

По сма тра ју ћи свет као псе у до по лис, уоча ва мо и но ви ин фор ма ци о ноко
му ни ка ци о ни по ре дак, ко ји пра во на ко му ни ци ра ње сво ди на од нос из ме ђу цен
та ра и пе ри фе ри је, ства ра ју ћи но ве па ра диг ме за ви сно сти. ме диј ске на ви ке и 
по тре бе мла дих ге не ра ци ја ра ди кал но су дру га чи је од оних ко је су има ли њи хо ви 
оче ви (о де до ви ма да и не го во ри мо), јер ко ри сте ћи ин фор ма ци је као со ци јал ну 
мо не ту до њих све че шће до ла зе са ми, пре тра га ма на ин тер не ту и ди ги тал
ним мре жа ма. То зна чи да је кла сич на штам па у ду бо кој кри зи – струк ту
3   Ги денс,1990.
4   Si e bert, et al, 1956.
5   Меј ро виц, 1985.
6   Пост ман, 1990.
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рал ној због до ми на ци је но вих ме ди ја, али и фи нан сиј ској као по сле ди ци тур бу
лент них по тре са на гло бал ним фи нан сиј ским тр жи шти ма. По пла ва ме диј ске 
фик ци је о де мо кра ти за ци ји на крат ко да је ре зул та те, али на кон дру штве ног 
отре жње ња схва та се да је у прак си са мо до шло до функ ци о нал не за ме не, јер 
је су ве ре ни тет др жа ве за ме њен су ве ре ни те том тр жи шта7. ле ги ти ми тет 
ли бе рал не де мо кра ти је та ко ула зи у кри зу по што дик та ту ра ка пи та ла све 
ви ше оту ђу је но си о це дру штве ног од лу чи ва ња, про из во де ћи оли гар хи за ци ју, 
ели ти за ци ју и плу то кра ти за ци ју фор мал но де мо крат ских ин сти ту ци ја,8 
сма њу ју ћи уче шће гра ђа на у по ли тич ком жи во ту. 

Све убр за ни ји и све о бу хват ни ји раз вој ин тер не та, број, ква ли тет, и 
ра зно вр сност до ступ них ин фор ма ци ја, као и бр зи на ко јом се по ру ке ди стри-
бу и ра ју, про во ци ра ју дра ма тич не и про ти ву реч не про ме не: по ја вљу ју се но ве 
фор ме и тех но ло ги је ко му ни ци ра ња, с јед не, али и еви дент на кри за у тра ди-
ци о нал ним ме ди ји ма, по себ но штам па ним, с дру ге стра не. Исто риј ску па ра-
диг му тих про ме на илу стру је ко му ни ка циј ска си ту а ци ја на ста ла по во дом два 
тра гич на до га ђа ја: ру ше ња „ку ла бли зна ки ња“9 и бом ба шког на па да у под-
зем ној же ле зни ци10. У сеп тем бру 2001. Аме ри ка и свет су до би ја ли ин фор-
ма ци је та ко што су ре пор те ри (ама те ри) гур ну ли у стра ну и „пре га зи ли” 
ma in stre am ме ди је. Би ло је то ве ли ко упо зо ре ње по сто је ћим ин фор ма ци о-
ним мо но по ли ма, да би не ко ли ко го ди на ка сни је у Лон до ну тра ди ци о нал ни 
ме ди ји по но во би ли за те че ни. Днев не но ви не на ки о сци ма ни ка да ни су из гле-
да ле та ко за ста ре ло и не ре ле вант но, док је веб бру јао од дра ма тич них сли ка 
и жи вих из ве шта ја. Са мо рет ки ко му ни ко ло зи схва та ли су да из ве шта ва ње о 
ве ли ким до га ђа ји ма ни ка да ви ше не ће би ти при ви ле ги ја ме диј ских им пе ра-
то ра, од но сно да гра ђа ни по ста ју кре а то ри ин фор ма ци о них окру же ња.

У нај ра зви је ни јим де ло ви ма Евро пе и Аме ри ке, где је и до ступ ност ин тер-
не та нај ве ћа, штам па се нај пре на шла у озбиљ ној кри зи.11 Мно го број ни ин ди-
7 Аутор ди вље тран зи ци је, као онај ко је бо гат ству или по лу га ма вла сти (био)нај бли-

жи, па по ста је пљач каш, не ра ди на ин сти ту ци о нал ним ре фор ма ма све док му је то 
у ин те ре су (док пљач ка тра је), на ро чи то ако од ње га, као по сед ни ка вла сти, упра во 
та ре фор ма од луч но за ви си (Бр дар, 2007: 237).

8 Ви до је вић, З. (2010): Де мо кра ти ја на за ла ску, Слу жбе ни гла сник и Ин сти тут дру-
штве них на у ка, Бе о град, стр. 57.

9 11. сеп тем бар 2001. го ди не у Њу јор ку.
10 7. ју ла 2005. у Лон до ну.
11 Про да ја но ви на у САД па ла је у 2009. го ди ни 10 од сто у од но су на прет ход ну и 

пред ста вља нај ло ши је ста ње још од 40-их го ди на про шлог ве ка. (new york ti mes, 
29/10/2009). Ре зул та ти ис тра жи ва ња “2009 Euro pean Di gi tal Jo ur na lism Sur vey“, ко је 
је у не ко ли ко европ ских др жа ва спро ве ла аген ци ја ori el la pr net work, по ка зу ју 
по раст про из вод ње са др жа ја на ме ње ног ин тер не ту. Ме ђу европ ским но ви на ри-
ма, чак 60 од сто са др жа ја на ме ње ног ве бу кре и ра се ис кљу чи во са том на ме ном, 
17/9/2009 (Ви де ти www.journalism.co.uk) 
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ка то ри по ка зу ју да су ти ра жи но ви на на си ла зној пу та њи, што мо же да има и 
по зи тив ну стра ну у шан си да но ви не на ђу на чин да обо га те кла сич не жур на-
ли стич ке фор ме, за др жа ва ју ћи про фе си о на ли зам и чи та о це. Око 3.000 но ви-
на ра у Шпа ни ји 2009. го ди не оста ло је без по сла. Пре ма ре чи ма Фер нан да 
Гон са ле са Ур ба не ха, пред сед ни ка Удру же ња но ви на ра из Ма дри да, про да ја 
но ви на опа ла је за 20 од сто, због че га је ве ли ки број љу ди у ре дак ци ја ма оти-
шао на ули цу. Лист ме тро се уга сио, а уку пан при ход од ре кла ма сма њио за 
тре ћи ну. Ве ли ка аме рич ка мул ти ме ди јал на кор по ра ци ја „Три бјун ком па ни“, 
по ти ра жу дру ги из да вач днев ни ка (из ме ђу оста лих лос ан ђе лес тај мса и 
чи ка го три бју на) на ла зи се пред бан кро том, док је „Га нет ком па ни“, нај ве ћи 
аме рич ки но вин ски из да вач (из ме ђу оста лих и ли ста јуесеј ту деј), кра јем 
про шле го ди не от пу стио чак 2.000 рад ни ка. На ули ци су се на шли и не ка да-
шњи до бит ни ци Пу ли це ро ве на гра де, нај ви шег про фе си о нал ног при зна ња?

Пре ма по да ци ма Пју ри серч цен тра, пад ти ра жа аме рич ких днев них 
из да ња то ком 2009. го ди не пре ма шио је пет од сто, а сли чан тренд (4,8%) 
бе ле же и не дељ ни ци. Ви ше од де сет по сто за по сле них у штам па ним ме ди-
ји ма то ком ми ну ле го ди не оста ло је без по сла, а прог но зе го во ре да ће број 
за по сле них но ви на ра на ис те ку пр ве де це ни је за че твр ти ну би ти ма њи не го 
по чет ком ве ка. Нај чи та ни ји аме рич ки не дељ ник њу звик из гу био је по ла 
ми ли о на ку па ца, да би ре ше ње по тра жио у дра стич ном сма ње њу ти ра жа 
(за по ла), али и удво стру че ној це ни! Ре фор ме се од ра жа ва ју и у кон цеп-
ци ји ли ста, чи ји су тек сто ви по ста ли кра ћи и аутор ски ја сни ји. Ро ки ма ун
тин њуз из Ден ве ра, по сле 149 го ди на тра ди ци је, про шлог мар та пре стао 
је да из ла зи, јер ни је имао ре ше ње за ме сеч не гу бит ке од ско ро по ла ми ли-
о на до ла ра. кри сти јан Са јанс мо ни тор се спа сао та ко што је по сле јед-
ног ве ка штам па ног пре шао на он лајн из да ње, али Сан Фран ци ско кро никл 
ни је имао ту сре ћу? По сле 144 го ди не сва ко днев ног по ја вљи ва ња на шао се 
пред га ше њем, а то ком по след њих шест ме се ци број чи та ла ца сма њен је 
за 30.000! њу јорк тајмс је, пр ви пут у сво јој исто ри ји, на на слов ној стра ни 
ја ну а ра про шле го ди не об ја вио ве ли ку ре кла му по пу лар не ТВ мре же “Си-
Би-Ес”. Спа са од фи нан сиј ског сло ма ни је би ло, па је из да вач са оп штио да 
за 225 ми ли о на до ла ра про да је два де сет је дан од 52 спра та згра де на Мен-
хет ну.12 Аме рич ки из да ва чи ма га зи на бе ле же зна чај но сма ње ње при хо да од 
огла са, док је уку пан ти раж око 500 на сло ва од пре ко 40 ми ли о на при ме-
ра ка ма њи за 12%. Но ви не ко је сво је куп це нај че шће тра же ме ђу же на ма у 
су пер мар ке ти ма (Гло уб или УС, нпр.) кри те ри ју ме све че шће сво де на ни во 
не и ме но ва них из во ра, ве сти и тра че ва о жи во ти ма слав них, али ку па ца је 

12 По јас за спа са ва ње до био је у ли ку мек сич ког ми ли јар де ра Кар ло са Сли ма, кра ља 
те ле ко му ни ка ци ја, ко ји је ку по ви ном ак ци ја и ми ли он ским до лар ским зај мо ви ма 
при вре ме но од ло жио крах углед ног аме рич ког днев ни ка.
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све ма ње13. Број об ја вље них огла сних стра на пао је за 7,4%, што је ди рект на 
по сле ди ца гло бал не еко ном ске кри зе.14

По да ци фран цу ске Асо ци ја ци је за кон тро лу ди стри бу ци је ме ди ја (ОЈД) 
укла па ју се у мрач не прог но зе бу дућ но сти штам пе, при че му се ста ње 
ком па ри ра са су се ди ма.15 Пред сед ник Ни ко ла Сар ко зи пр ви је пред ста-
вио стра те ги ју ко јом ће јед на др жа ва по ку ша ти да свој ме диј ски про стор 
за шти ти од на ле та еко ном ских ла ви на. По ред ми ли јар ду и по евра, ко је 
фран цу ска вла да већ из два ја за ди рект ну и ин ди рект ну по моћ ме диј ској 
ин ду стри ји, осми шље на је ду го роч на стра те ги ја, ко ја под ра зу ме ва план ско 
раз ви ја ње ме диј ске пи сме но сти ме ђу гра ђа ни ма. Обил ним фи нан сиј ским 
па ке том те шким 600 ми ли о на евра, ко ји ће то ком ове и на ред не две го ди не 
би ти убри зган за раз не про гра ме, пред ви ђен је и низ ад ми ни стра тив них 
по те за при ла го ђе них ме наџ мен ту ме ди ја. Та ко ће, на при мер, све но ви не 
би ти осло бо ђе не по штан ских тро шко ва у ро ку од го ди ну да на (24 ми ли-
о на евра), за по др шку про дав ци ма но ви на из дво ји ће се још 60 ми ли о на, а 
за раз но ше ње но ви на по ку ћа ма још 80. Та ко ђе, сва ки жи тељ Фран цу ске 
у осам на е стој го ди ни жи во та, има ће пра во на го ди ну да на прет пла те на 
днев ни лист по из бо ру, чи ме се под сти че на ви ка чи та ња.16 

На лич је ове при че са др жа но је у сли ци ста ња у ко ме се на ла зе ве ли ке 
но ви не, од ли сто ва ка кви су ti me и the new yor ker, па до new york ti mesa 
и los an ge les ti mesа – но ви не се по ла ко рас па да ју и на иви ци су  га ше ња. 
Но ви нар ство про па да, а са тим до ла зи и нај о збиљ ни ја прет ња. „Те шко је 
из гра ди ти, а тра гич но ла ко ра ста ви ти ор га ни за ци ју за про из вод њу ве сти. 
То раз два ја ње уну тар ре дак ци ја ве сти са да је у пу ној сна зи. Док но ви на ри 
би ва ју от пу ште ни, а но ви не ума ње не или за тво ре не, сва ки сек тор гра ђан
ског жи во та по ста је мра чан... Ин тер нет и бло гос фе ра та ко ђе до ста за ви се 
од ’ста рих’ ме ди ја да би оба вља ли пра во но ви нар ство. веб лин ко ви и да ље 
упу ћу је чи та о це на при че ко је су се пр во по ја ви ле у штам пи. Ин тер нет 

13 Су пер мар кет ма га зи ни су део фа ми ли је жу тих но ви на, на ме ње них до ма ћи ца ма 
ко је са че жњом пра те жи во те слав них лич но сти из Хо ли ву да, по ли ти ке или би зни-
са. Про да ју се на ка са ма ве ли ких мар ке та ши ром САД, а пре по зна тљи ви су по ври-
ште ћим на сло ви ма и че стим сен за ци ја ма.

14 При хо ди од огла ша ва ња у свим ме ди ји ма на гло бал ном ни воу у 2009. па ли су за 
12,2%, а у штам пи чак за 19%, по ка зу ју по да ци En der sa. Број чи та ла ца ду пло је ма њи, 
твр де ис тра жи ва чи Pew Re se arch Cen te ra, ко ји ука зу ју и на све ве ћи број љу ди ко ји 
ве сти тра же на Гу глу.

15 Чу ве ни “монд”, са 358.000 у 2007. пао је на 340.000 кра јем про шле го ди не; бри тан ски 
“Деј ли мејл” са 2,4 на 2,13 ми ли о на; не мач ки “Зи дој че цај тунг” са 447.614 на 420.398; 
ита ли јан ска “Ре пу бли ка” са 790.860 на 700.000. Из у зе так је шпан ски “Па ис” ко ји је 
ти раж од 431.034 при ме ра ка у 2007, по ве ћао на 435.083 у 2008. го ди ни.

16 Још је Хе гел ре као за штам пу да је ју тар ња мо ли тва чо ве ка.
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не мо же да по стиг не мо гу ће по тен ци ја ле као гра ђан ски фо рум, без та квог 
но ви нар ства“.17

У Свет ској асо ци ја ци ји но ви на (WAN) тру де се да јав но сти по ну де 
уми ру ју ћу сли ку, па пре ма ста ти стич ким по да ци ма у Гу тен бер го вој га лак-
си ји кри зе као и да не ма. У 2009. ти раж је на гло бал ном ни воу по рас тао за 
ско ро је дан про це нат, али ду бља ана ли за чи ње ни ца го во ри о алар мант ном 
ста њу. Раст ти ра жа ка рак те ри сти чан је за нај мно го људ ни је, али и нај не о-
бра зо ва ни је де ло ве пла не те (Ки на, Ин ди ја и оста ле азиј ске др жа ве),18 док 
се у за пад ној хе мис фе ри но ви не све ма ње ку пу ју! Азиј ске зе мље же сто ко 
бра не сво ја тр жи шта огра ни ча ва ју ћи стра не ин ве сти ци је у ме ди ји ма на 
нај ви ше 26%, па ве ли ке свет ске ком па ни је ру пу тра же кроз мер џе ре и 
слич не об ли ке удру жи ва ња, про це њу ју ћи да ве ли чи на тр жи шта ду го-
роч но сва ула га ња чи ни ис пла ти вим.19 Тре ба има ти у ви ду и да су но ви не 
у овом де лу све та из у зет но јеф ти не (две и по ру пи је – око пет ди на ра), јер 
оста так тро шко ва под ми ру ју огла ши ва чи. Кри за еви дент но ни је сву да јед-
на ко за сту пље на, али штам па у свом кла сич ном об ли ку очи глед но тр пи 
же сто ке уда ре но вих тех но ло ги ја! 

РЕ ДИ ЗАЈ НИ РА ЊЕ ВЕ СТИ У ДИ ГИ ТАЛ НОМ ОКРУ ЖЕ ЊУ

Ак ту ел ност, ва жност и за ни мљи вост и да ље су еле мен тар ни зах те ви 
са вре ме ног жур на ли зма, али ра сту ћа кон ку рент ност у ме диј ској пра шу ми 
не гу је но ву вр сту чи та лач ке ра до зна ло сти ко ја ин си сти ра на хи бри ду 
ин фор ма ци је и за ба ве. Ти ра жи и реј тин зи по ста ју смер ни це уред нич ког 
по зи ци о ни ра ња ве сти, емо ци је све че шће во де ка ем па ти ји, док бр зи на и 
екс клу зив ност до би ја ју при мат над про ве ром и по у зда но шћу ин фор ма ци ја. 
Ин фо теј мент ме ња кри те ри ју ме ве сти та ко што спек та ку лар ност, сен за ци-
о нал ност и есте тич ност ста вља у пр ви план, док ме ре ње при сту пу са др жа ја 
од ре ђу је да љу струк ту ру ин фор ма ци ја ко је ће се еми то ва ти. 20 Од нос ме ди ја 
и окру же ња при ла го ђа ва се ме та ме диј ском дис кур су, при че му ко му ни ка-
ци о не про ме не во де да љој ин ди ви ду а ли за ци ји и фраг мен та ци ји пу бли ке, о 
че му но ви на ри ви ше не го ика да ра ни је мо ра ју во ди ти ра чу на.
17 Nic hols J. i McChe sney R. (2009): sa ving Jo ur na lism: the soul od de moc racy, Free Press. 
18 Од 100 нај про да ва ни јих ли сто ва у све ту чак 70 је из овог ре ги о на.
19 In ter ne še nel he rald tri bjun je ушао у парт нер ство са до ма ћим De kan kro ni klom, a 

та бло ид Dej li mejl са слич ним Mejl tu de jom.
20 Clickstre am об ли ку је са др жај, на ро чи то ако уред ник иден ти фи ку је не ве ро ват но 

по пу лар ну или удар ну при чу ко ја мо же да обез бе ди ве ли ки про мет, ти ме и ре кла ме. 
На свој на чин то ге не рал но ути че и на – но ви нар ство. У том кон тек сту, но ви на ри ће 
у бу дућ но сти би ти под ве ли ким при ти ском да ра де пре ма но вој веб ме три ци.
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Због пре пле те но сти и по ве за но сти тра ди ци о нал них и но во на ста лих 
ка на ла ко му ни ци ра ња, али и ус по ста вља ња но вог код ног си сте ма ко ји 
се про мо ви ше на гло бал ном ни воу, тре ба раз ми шља ти о но вој, услов но 
на зва ној, мул ти ме диј ској ин фо р ма ци о но-ко му ни ка ци о ној мре жи, ко ја би 
у стар ту ели ми ни са ла ла жну ди ле му – штам па или ин тер нет. Оно што је 
нај ва жни је ни је да ли су но ви не штам па не или су на ин тер не ту, већ да ли 
ис пу ња ва ју сво ју дру штве ну ми си ју. Кључ ни про блем са ко јим се у но во-
на ста лим окол но сти ма сви су о ча ва мо – од ве ли ких ком па ни ја до обич-
ног гра ђа ни на, је сте пре пла вље ност ин фор ма ци ја ма – хи пе рин фор ми са-
ност. Иза зов је да нас на ћи ин фор ма ци ју у ко ју мо же те ве ро ва ти, на ко ју 
се мо же те осло ни ти. Иза зов је на пра ви ти та кав са др жај ко ји ће би ти 
до вољ но ква ли те тан и ве ро до сто јан, ко ји ће при ву ћи пу бли ку. Уко ли ко то 
не ус пе те – а то је оно што пу бли ка тра жи – по то ну ће те у том мо ру. 21 

Ко ли чи на ме диј ског са др жа ја на тр жи шту ра сте, а тра же се и ква ли-
тет ин фор ма ци је, бр зи на, тач ност, па се уве ћа ва и бр ој ме диј ских ана ли ти-
ча ра ко ји ми сле да до ла зи до ба мул ти ме ди јал них сер ви са, са ве ли ким бро јем 
ко му ни ка ци о них апли ка ци ја. 22 У раз ви је ним ме диј ским сре ди на ма пу бли ка 
све ви ше це ни ба лан си ра но из ве шта ва ње, уме сто што при ста је да чи та 
не чи је ми шље ње. Ко нач но се схва та да је но ви нар ство скуп сло же них зна ња и 
ве шти на, ко ји ма но ви нар про на ла зи ин фор ма ци је, об ли ку је их у од ре ђе ну жур
на ли стич ку фор му, је зич ки при ла го ђа ва пре ма обра зо ва но сти и дру штве ном 
кон тек сту пу бли ке, пла си ра нај при хва тљи ви јим ди фу зним ка на лом, чи не ћи 
их бли ским и при јем чи вим, ка ко би их ре ци пи јен ти лак ше при хва ти ли.23

У ду гом пе ри о ду кла сич ног но ви нар ства ве сти су са др жај но од ре ђи-
ва не од го во ри ма на се дам основ них пи та ња: ко, шта, где, ка да, ка ко, за што 
и ода кле (из вор). Ком по зи ци ја ве сти ли чи ла је на пи ра ми ду на чи јем је 
вр ху нај ва жни ја чи ње ни ца, што се у струч ној ли те ра ту ри на зи ва кли мак-
сом пр вог прин ци па и по пра ви лу ис ти че у на сло ву ве сти (he a dli ne). Пре ма 
пра ви ли ма овог прин ци па на по чет ку је са др жа на су шти на ве сти ко ја се 
да ље об ја шња ва ма ње ва жним чи ње ни ца ма. Прин цип „пи ра ми де“ ис ти че 
че ти ри основ не ком по нен те: по ред 1. од го во ра на се дам пи та ња, сле де 2. 

21 Mar tin R. i Cre e ber G. (2008): di gi tal cul tu res: un der stan ding new Me dia, McOn li ne 
Re dak ci ja www.media.ba 

22 Milverton wallace, Ste vea Outin ga, Ro bert Kut tner, Mic hael Zim ba list, Tom Ro sen stiel, 
Jay Ro sen, Wil li am Sil cock и сва ким да ном све ве ћи број ме диј ских ана ли ти ча ра из 
чу ве них ли сто ва и про фе со ра но ви нар ства на углед ним свет ским ка те дра ма, ко ји 
ин тен зив но ис тра жу ју мул ти ме ди јал но но ви нар ство и ње го ве мо гућ но сти као 
не ми нов ност ко ја је већ у то ку.

23 Јев то вић З. (2008): ме та мор фо за но ви нар ства, Збор ник књи га за ме ди је, ме ди ји за 
књи гу, Клио, Бе о град, стр 119.
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ва жне по је ди но сти, 3. по за ди на ве сти и ме ђу за ви сно сти ва жне за њу, и 4. 
дру ги, не та ко бит ни де та љи. 24

Иако се у ли те ра ту ри о ди ги тал ном жур на ли зму че сто на и ла зи на 
тврд њу да у он-ли не но ви нар ству „обр ну та пи ра ми да“ гу би зна чај ко ји 
је има ла у прет ход ној раз вој ној фа зи ин ду стриј ског но ви нар ства, јер се 
по сред ством лин ко ва еле мен ти ве сти мо гу по ве зи ва ти по же љи ко ри сни ка, 
а не ста је, ка ко се твр ди, и ста ри про блем про сто ра ко ји по сто ји у тра ди ци-
о нал ним ме ди ји ма, пре о вла ђу је ми шље ње да је то са мо – де ли мич но тач но. 
Дру гим ре чи ма и ди ги тал ни об лик са оп шта ва ња ве сти про жет је тра ди ци-
о нал ним но ви нар ством.

Не за о би ла зан мо ме нат у те о риј ском про ми шља њу на ста ју ће еко ном ске 
осно ве но вог жур на ли зма је веб ста ти сти ка и ње на стра те гиј ска ва жност 
са свим кон се квен ца ма по про фе си о нал на и прак тич на усме ре ња уну тар 
но вог жур на ли зма. По ла зе ћи од два основ на ци ља – 1. што бо ље про ник-
ну ти у осо би не пу бли ке, и 2. обез бе ди ти же ље не мо гућ но сти ва жним огла-
ши ва чи ма – из да ва чи се све ви ше осла ња ју на clickstre am on li ne по тро шње 
ве сти. Реч је о елек трон ским тра го ви ма ко је ко ри сник оста ви за со бом док 
се кре ће по ин тер не ту, при сту па и де ли са др жај. За хва љу ју ћи њи ма, из да-
ва чи мо гу бо ље да де фи ни шу са др жај и ре кла ме. Има ју ћи то у ви ду, као и 
не ко ли ко ана ли за и ис тра жи ва ња оба вље них по след њих го ди на уну тар зна-
чај них де ло ва бри тан ског и аме рич ког ме диј ског ком плек са, ис ти че се не ко-
ли ко основ них пра ви ла (ка рак те ри сти ка) на сту па ју ће еко но ми је ве сти.25

из да ва чи се су о ча ва ју са ду го трај ном кри зом, док се ре кла ме се ле на •	
ди ги тал не плат фор ме;

24 Мол Ш. Р. (2005): Но ви нар ство, Бе о град, Клио.
25 Cur rah A. (2009): what’s hap pe ning to our news, Re u ters In sti tu te for the Study of Jo ur-

na lism, Uni ver sity of Ox ford.
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веб ре де фи ни ше ге о граф ски до ма шај ме диј ских брен до ва, ства ра-•	
ју ћи кон ку рен ци ју из да ва ча у бор би за стра ну пу бли ку; и
ди ги тал ни clickstre am пре о бли ку је стра те ги ју из да ва ча, вр ло че сто •	
чак и у тај но сти.

За хва љу ју ћи ве бу и ње го вим свој стви ма ре де фи ни шу се брен до ви 
ве сти, бу ду ћи да се за хва љу ју ћи мре жи из да ва чи екс по ни ра ју пу бли ци 
ши ром све та. Та ко је и мо гу ће да лон дон ски gu ar dian има у САД ви ше чи та-
ла ца не ко l. a. ti mes. 26 Брен до ви ве сти ни су огра ни че ни уну тар др жав них 
гра ни ца, већ има ју ка па ци тет да функ ци о ни шу као сре ди шта око ко јих се 
оку пља ју ко ри сни ци ве сти. Ге о граф ски до ма шај ве сти ба зи ра них на ве бу, 
из да ва чи ви де као спас соп стве не суд би не и но ви нар ства. 

Цен трал но ме сто но ве жур на ли стич ке стра те ги је и опе ра ци о нал них 
тран сфор ма ци ја у но ви нар ству но вог до ба је мул ти ме ди јал на ре дак ци ја 
(про сто ри ја за из бор и ре ди го ва ње). Као сво је вр сно ди ги тал но сре ди ште, 
че сто у те о ри ји на зи ва но ди ги тал на ме та, опре мље но је да мо дер ни зу је, 
об ра ђу је и до ста вља при че пу бли ци, кроз раз не ме диј ске ка на ле или плат-
фор ме. Сход но то ме, из да ва чи раз ли чи тих ме ди ја оку пља ју се на јед ном 
ме сту, у ат мос фе ри ин тен зив не кон ку рен ци је, а но ви не по сте пе но ме ња ју 
свој тра ди ци о нал ни об лик, пре ла зе у аудио и ви део, док се еми си је тран-
сфор ми шу у ре пор та же, ба зи ра не на тек сту.

Су штин ски пред у слов за мул ти ме ди јал ну ре дак ци ју пред ста вља – 
кон вер ген ци ја. Она се по ја вљу је као од го вор на кри зу но ви нар ства узро-
ко ва ну, с јед не стра не, под ре ђе но шћу по ли тич ком и еко ном ском си сте му, 
а с дру ге, агре сив ном на ле ту но вих тех но ло ги ја. Отво ре ност ком пју тер ске 
мре же ути че на раз вод ња ва ње гра ни ца по ља ко ја за по се да но ви нар ство. 
Де мо кра ти за ци јом и по ве ћа њем бро ја ко му ни ка то ра, по сред ством умре же
них лич них ра чу на ра, под ри ве на је јед на од кључ них уло га у мо дер ном до бу, 
уло га вра та ра или – ga te ke e per. У те о ри ји ко му ни ци ра ња ова уло га у сре ди
штву по ља но ви нар ства од ре ђе на је као функ ци ја ус по ста вља ња днев ног 
ре да јав не, дру штве не де ба те – „agen da set ting“ функ ци ја. 27 

На су прот то ме, све ве ћи број ин фор ма ци ја да нас се пла си ра по сло-
бод ном на хо ђе њу ко ри сни ка ин тер не та или дру гих дру штве них мре жа, 
а по сао се лек ци је пре но си на ин тер нет пре тра жи ва че. Љу ди сти чу ути-
сак да су осво ји ли мно го ве ћу сло бо ду у при ба вља њу ин фор ма ци ја, не го 
што је ствар но има ју. Ко ри сник ин тер не та сам од лу чу је шта при хва та из 
ин фор ма тив не по ну де на мре жи, као и шта ће по ку ша ти да са оп шти дру-
гим љу ди ма. Та ко ре кон стру и сан ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о ни си стем 
26 Cla u sen L. (2004): lo ca li sing the glo bal, Me dia, Cul tu re and So ci ety 26/1:25-44.
27 Ра дој ко вић М. и Стој ко вић Б. (2009): Ин фор ма ци о ноко му ни ка ци о ни си сте ми, Клио, 

Бе о град, стр. 146-149.
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иза зи ва про ме ну и у при ро ди по сла но ви на ра. То че сто у струч ној и про-
фе си о нал ној јав но сти про во ци ра пи та ње: да ли је по ја ва мул ти ме ди ја крај 
но ви нар ства као ве шти не? При вид ин фор ма тив ног бла го ста ња и оби ље 
ин фор ма ци ја ко ји ма се ла ко при сту па, об ја шња ва ју за што је од го вор на 
прет ход но пи та ње не га ти ван. Ме ђу тим, упр кос то ме, но ви нар ство из ове 
бит ке за оп ста нак не ће иза ћи без ви дљи вих про ме на.

Нај зна чај ни ја по сле ди ца гло ба ли за ци је је до ми на ци ја ко мер ци ја ли зма, 
што се ре флек ту је на ште ту јав но сти. Про гра ми из тзв. јав не сфе ре не про-
да ју се до бро, а по што из то га не мо гу да из ву ку ни ка кав про фит, ко мер-
ци јал ни еми те ри јед но став но их не узи ма ју у сво је са др жа је. Ко мер ци ја-
ли за ци ја по тен ци ра ма те ри ја ли зам и по тро шач ке вред но сти, кри тич ко 
по и ма ње за ме њу је се за ба вом и ра зо но дом, по др жа ва се нео ли бе рал на 
еко ном ска по ли ти ка на ко јој ја ча ју кон зер ва тив не по ли тич ке сна ге, све је 
при мет ни ја еро зи ја на ци о нал них кул тур них вред но сти. Гло бал не тр гов це 
ви ше за ни ма оно по че му су на ци је слич не, а не оно по че му се раз ли ку ју. 
Ре зул тат то га је да штам пом све ви ше до ми ни ра сли ка, а не са др жај! 

Иако ни је спор но да, уну тар до ку мен та ци о не обла сти, но ви не пред-
ста вља ју нај ком плек сни ји и ујед но нај у гро же ни ји ме диј ски об лик, раз ви-
так ди ги тал них из да вач ких си сте ма не тре ба да се ту ма чи као пред ска за ње 
смр ти штам па них ме ди ја. Да на шња зеб ња за бу дућ ност но ви на умно го ме 
је по сле ди ца две за блу де: пр ве, да се „пра ве“ но ви не про из во де ме ха нич-
ком штам пар ском пре сом, и дру ге да се но ви на ма ис кљу чи во сма тра ју оне 
ко је су од штам па не на па пи ру. Ме ђу из да ва чи ма одав но је на пра вље на 
ра чу ни ца пре ма ко јој ви ше од по ло ви не укуп них тро шко ва про из вод ње 
иде на штам па ње и ди стри бу ци ју. Са мо но вин ска хар ти ја чи ни у про се ку 
че твр ти ну тро шко ва из да ва ња но ви на. Јед но од ре ше ња је и раз ви ја ње но ве 
тех но ло ги је про из вод ње па пи ра ко ји се мо же на но во упо тре би ти, од но сно 
ре про гра ми ра ти. Ди ги тал ни па пир је за пра во та нак мо ни тор у фор ма ту 
но ви не, са рав ним екра ном. Очи глед но је где се у пред сто је ћим де це ни ја ма 
мо же на ћи про стор за уште ду и – оп ста нак. 28

Кон крет ну илу стра ци ју ових ком плек сних кре та ња на тр жи шту ме ди ја 
пру жа нам Из ве штај о ста њу аме рич ких ме ди ја за 2008. 29 С об зи ром на 
огро ман уплив аме рич ког но ви нар ства у ери на ра сле гло ба ли за ци је, глав ни 
трен до ви и ка рак те ри сти ке мас-ме диј ског ком плек са САД, и по себ но но вих 
ме ди ја уну тар ње га, мо гу да по слу же као пу то каз ка ко тре ба ићи у су срет 

28 Пр ви из да вач на све ту ко ји је по чео ди стри бу ци ју днев них из да ња по себ но на ме ње-
них чи та њу на пор табл елек трон ском екра ну по стао је по чет ком 1996. го ди не Mi nic
hi shim bun, тре ћи на ци о нал ни ја пан ски лист по ви си ни ти ра жа. Ди ги тал на из да ња 
се до пу њу ју два пут днев но, пет да на у не де љи, или че шће кад има ва жни јих ве сти.

29 Pro ject for Ex cel len ce in Jo ur na lism: (2008): an nual re port, Pew Re se arch Cen ter, Was-
hing ton.
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оно ме што до ла зи као тренд. „Не ке од број ки ле де крв у жи ла ма“, пр ва је 
ре че ни ца овог из ве шта ја. За по след ње две го ди не при хо ди од но вин ских 
ре кла ма опа ли су 23 од сто. Вред ност штам па них из да ња опа ла је не ве ро-
ват них 83 од сто. Herst је об ја вио да ће мо ра ти да про да, за тво ри или ре ор-
га ни зу је но ви не у Си је тлу и Сан Фран ци ску, Skrip si су уга си ли но ви не у 
Ден ве ру, вла сни ци Mi ne a po lis Star Tri bu na i Phi la delp hia In qu i rer и Phi la-
delp hia Dail News су бан кро ти ра ли. Јед на од по след њих афро-аме рич ких 
но ви на Chi ca go De fen der пре шао је у не дељ но из да ње? Ових не ко ли ко ре чи-
тих по да та ка у стар ту на ме ће фун да мен тал но пи та ње: да ли ће но вин ска 
ин ду стри ја по бе ди ти у тр ци са вре ме ном; да ли мо же да на ђе ал тер на тив не 
пу те ве ка ко би оси гу ра ла on li ne из да ње ве сти, упо тре бља ва ју ћи опа да ју ће 
при хо де ста рих плат фор ми за фи нан си ра ње про ме на?

У од го во ри ма не тре ба гу би ти из ви да две ва жне чи ње ни це ве за не за 
мас-ме диј ски ком плекс: 

убр за но кре та ње љу ди ка ин тер не ту зна чи да ин ду стри ја ве сти тре ба •	
да се тран сфор ми ше, без об зи ра на то што до бар део тих ре ци пи је на та 
иде на тра ди ци о нал не де сти на ци је ве сти. У том сми слу, ши ро ка on li ne 
пу бли ка је по гор ша ла, а не по бољ ша ла ста ње за сај то ве ве сти, и
еко ном ска кри за је удво стру чи ла број опа да ју ћих при хо да у ин ду-•	
стри ји ве сти. Крах еко но ми је усме ри ће ме ди је ка тра же њу но вих 
из во ра при хо да.

Три су основ на про бле ма са ко ји ма се да нас но ви нар ство ге не рал но 
су о ча ва, са од сту па њи ма ко ја не ре ме те де ло ва ње из ве сних, већ ис кри ста-
ли са них, за ко ни то сти: 1) про блем пу бли ке; 2) про блем при хо да, и (3) про-
блем по ве ре ња. Ин ду стри ја ве сти не зна ка ко да ак тив ну on li ne пу бли ку 
пре тво ри у при хо де. Исто вре ме но, у но ви на ма је не ста ла ско ро тре ћи на 
при хо да од ре кла ма, а про це не го во ре да ће се ова кав тренд на ста ви ти и у 
на ред ном пе ри о ду. Кад је реч о но вим ме ди ји ма, они су ге не рал но да ле ко 
од на док на ђи ва ња гу би та ка у тра ди ци о нал ним ре дак ци ја ма, и упр кос 
до бром ра ду и ен ту зи ја зму, ја ко ма ло их је про фи та бил но и не за ви сно. Кла-
сич ни ме ди ји, по себ но штам па, спо ро и са чу ђе њем до жи вља ва ју гу бље ње 
пу бли ке, и пре о ри јен та ци ју ка дру гим ин фор ма тив ним па шња ци ма. Код 
мла ђег ауди то ри ју ма ја сан је тренд осла ња ња на оне плат фор ме ко је мо гу 
да до ста ве ве сти у тре нут ку ка да то они же ле. Сај то ви ве сти у САД ре ги-
стру је по раст од се дам од сто, док исто вре ме но штам па бе ле жи пад ти ра жа 
од 4,6 од сто рад ним да ном и 4,8 од сто не де љом. У три уза стоп не го ди не 
опа да ју це ло куп на из два ја ња на ре кла ме, ра чу на ју ћи од 2007. па до кра ја 
лањ ске го ди не. У но ви на ма тај пад је 16 од сто, укљу чу ју ћи и пад on li ne 
ре кла ма за 0,4 од сто, што је из нос ма њи од 10 од сто у укуп ном при хо ду. 
Гле да но из угла ин ве сти ра ња, но ви не сла бе из да на у дан. Ста ње у ре дак-
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ци ја ма 2008. оце ње но је као бру тал но, у 2009. би ло је још го ре, док је 2010. 
озна чи ла ка та стро фу! 

Јав но ми шље ње о но ви на ри ма ни је се ни по бољ ша ло ни по гор ша ло, 
упр кос тех но ло шкој ре во лу ци ји ко ја је јав но сти да ла ви ше из бо ра где, ка да 
и од ко га до би ја ју ве сти. Пр ви ко рак у бор би за очу ва ње те ме ља но ви нар-
ства и ре ви та ли за ци ју кри те ри ју ма но ви нар ске про фе си је ко ја ужи ва по ве-
ре ње у јав но сти је по у зда на ди јаг но за о ко ре ни ма де вал ви ра ња ме диј ског 
по ве ре ња и еро зи је но ви нар ства као „за на та“. У том кон тек сту, не ко ли ко 
нај но ви јих ис тра жи ва ња, оба вље них уну тар нај ра зви је ни јих ме диј ских 
тр жи шта, пре све га САД и Ве ли ке Бри та ни је, за о кру жу ју са зна ња о по зи-
ци ји но ви на ра и но ви нар ства да нас. Оп шта сли ка да та је, по ред оста лог, 
у из ја ви чел ни це бри тан ске но ви нар ске асо ци ја ци је, ма да је кон ста та ци ја 
при мен љи ва у гло бал ном по гле ду: „ма њи број но ви на ра је под ве ли ким при
ти ском да до ста ви ви ше са др жа ја у ви ше фор ма та за ви ше плат фор ми и 
ви ше стра на, а крај њи ре зул тат је да, упр кос нај бо љим на по ри ма уред ни ка 
и но ви на ра, ква ли тет но но ви нар ство би ва ком про ми то ва но.“ (Jer remy 
De rr, ге не рал ни се кре тар Na ti o nal Unit of Jo ur na lists). 30

КРИ ЗА ШТАМ ПЕ У СР БИ ЈИ

Слич ни про бле ми и трен до ви оп те ре ћу ју и ме диј ску сце ну Ср би је, 
на рав но ни из да ле ка у оби му ко ји ва жи за САД, уз не из бе жне спе ци фич-
но сти, по себ но ка да је реч о штам пи. То ком 2009. го ди не ти раж днев них 
ли сто ва пао је при бли жно 13 од сто у од но су на прет ход ну го ди ну, док се 
пад ти ра жа не дељ ни ка и дво не дељ ни ка кре ће око 21 од сто.31 Пре ве лик 
број ли сто ва на до ма ћем тр жи шту штам пе пред ста вља кључ ни про блем 
и био је еви ден тан и пре свет ске еко ном ске кри зе. Док у су сед ној Хр ват-
ској, ре ци мо, по сто ји 59 штам па них ме ди ја, у Ср би ји их има чак 503, иако 
тр жи ште ни је мно го раз ви је ни је, а чи та лач ка пу бли ка агил ни ја. 32 Број 
огла са у штам пи то ком исте го ди не. у про се ку је био ни жи 30 до 50 од сто 
не го го ди ну ра ни је. У ап со лут ном из но су то зна чи да су огла ши ва чи уло-
жи ли у штам па не ме ди је 36 ми ли о на евра, од но сно 72.000 евра у сва ку 

30 Cur rah A. (2009): what’s hap pe ning to our news, Re u ters In sti tu te for the Study of Jo ur-
na lism, Uni ver sity of Ox fo rd, str. 108

31 НУНС (март/април 2010): Ис тра жи ва ње “Ста ње ме ди ја у Ср би ји”, До си је, бр 32.
32 Пре ма по да ци ма Аген ци је за при вред не ре ги стре, од 503 штам па на из да ња, днев но 

из ла зи 20, не дељ но 83, ме сеч но 177, у ин тер ва лу од две не де ље се дам, док је дво-
ме сеч ни ка зва нич но 73, квар тал но 65, по лу го ди шње де вет, а го ди шње 15. Ве ћи на 
штам па них ме ди ја до ступ на је на под руч ју це ле Ср би је, њих 379, док се оста ли мо гу 
сма тра ти „ло кал ним“ штам па ним ме ди ји ма.
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ре ги стро ва ну но ви ну, што на ме сеч ном ни воу из но си око скром них 6.000 
евра. Од укуп ног бу џе та ме диј ског огла ша ва ња на штам пу је по тро ше но 22 
од сто, а она чи ни по ло ви ну свих ме ди ја у Ср би ји. И да ље се на ста вља тренд 
ве ћег ула га ња у ТВ, по себ но на кон об ја вљи ва ња по да тка In te r na ti o nal te le
vi sion ex pert gro up да је Ср би ја обо ри ла свет ски ре корд у ду жи ни днев ног 
гле да ња – про сеч но вре ме у Ср би ји је би ло 302 ми ну та днев но, пре ма 298 
ми ну та у Аме ри ци.

Еко ном ска по зи ци ја у ко јој се на ла зе штам па ни ме ди ји у Ср би ји нај бо ље 
се огле да у јед ном од пре о вла ђу ју ћих трен до ва на до ма ћем тр жи шту: те жња 
за ква ли те том као да се из гу би ла, на сце ни је бор ба за оп ста нак. У том кон тек-
сту илу стра ти ван је по да так из асо ци ја ци је ме ди ја, ко ји го во ри да из да вач ке 
ку ће по чет ком 2009. бе ле же пад при хо да од огла са од 40 до 46 од сто у од но су 
на исто вре ме ла не. Илу стра ти ван је и при мер јед ног од li festyle не дељ ни ка, 
ко ји је по чет ком те го ди не по сва ком бро ју имао у про се ку 40-так огла сних 
стра на, да би се кра јем го ди не про стор сма њио на са мо 16 стра на. У та квом 
ме диј ском и еко ном ском ам би јен ту све је при мет ни ја по ве за ност днев них 
ли сто ва и њи хо вих on li ne из да ња, што по ка зу је да и у Ср би ју ла га но про ди ре 
свест о нео п ход но сти пла си ра ња ве сти на што ве ћи број плат фор ми, чи ме 
се уве ћа ва круг чи та ла ца. Ме ђу тим, ста ти сти ка ка же да код нас са мо се дам 
од сто ко ри сни ка ин тер не та чи та on li ne но ви не, а чак и у др жа ва ма у ко ји ма 
је тај про це нат знат но ве ћи ни је би ло ко мер ци јал ног успе ха. Под се ти мо, при-
хо ди од огла ша ва ња на ин тер нет из да њи ма у САД кре та ли су се око 10 до 12 
од сто од укуп ног мар ке тин шког при хо да штам па них ме ди ја, али су у по је-
ди ним слу ча је ви ма до сти за ли и 30%.33 Огром на раз у ђе ност бес плат ног са др-
жа ја ка те го ри ју ин тер нет прет плат ни ка чи ни бе сми сле ном, па те за ка ко ће 
она спа си ти не ке свет ске днев ни ке у Ср би ји не ма ни ка квих шан си.

Ис тра жи ва ње чи та но сти днев не штам пе и ма га зи на у Ср би ји пру жа 
део од го во ра ка ко се мо же убла жи ти кри за до ма ће штам пе. 34 ТВ про гра ме 
сва ко днев но гле да 87 од сто гра ђа на ста ри јих од 14 го ди на и то је нај по пу-
лар ни ји ме диј у Ср би ји. Днев не ли сто ве чи та тре ћи на по пу ла ци је, ча со пи се 
пет од сто, ра дио слу ша 60 од сто, док је ко ри шће ње ин тер не та у екс пан зи ји 
и пред ста вља сва ко дне ви цу за 14 од сто ауди то ри ју ма. Ре зул та ти ис тра жи-
ва ња су по ка за ли да чак 24 од сто гра ђа на уоп ште не чи та но ви не, а 45 од сто 
ча со пи се? Ова кав тренд пред ста вља ре ла тив ну кон стан ту за ис тра жи ва че, 
бу ду ћи да се на ви ке у кон зу ми ра њу ме ди ја не ме ња ју бр зо, па се та ко за 
чи та ње но ви на днев но по тро ши не што ма ње од сат вре ме на, ТВ гле да не што 

33 НУНС (мај/јун 2009): Свет ска еко ном ска кри за и ме ди ји, До си је, бр 29.
34 Ис тра жи ва ње аген ци је Стра те џик мар ке тинг то ком 2008. го ди не „чи та ност днев

не штам пе и ма га зи на у Ср би ји“, НУНС, До си је, бр 24. Оба вље но на узор ку од 1403 
ис пи та ни ка за по тре бе Irex pro me dia.
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ви ше од пет са ти, ра дио слу ша око три, а ко ри сни ци ин тер не та на мре жи 
про ве ду ду пло ви ше вре ме на од оног ко је ко ри сте за чи та ње но ви на.

До ма ћи ме диј ски струч ња ци упо зо ра ва ју да је срп ско тр жи ште огра-
ни че но до ма ћом ку пов ном мо ћи и не до стат ком кул ту ре чи та ња, на шта 
се до дат но на сла ња и не по ве ре ње гра ђа на у ме ди је. Нај ве ћи број њих (42 
од сто) уве рен је да не ке но ви не из ве шта ва ју исти ни то, а не ке об ја вљу ју лаж. 
Ви ше је оних ко ји ми сле да но ви не углав ном не пи шу исти ну (17 од сто), 
док 12 од сто ве ру је у пи са ње штам пе. Го то во тре ћи на ста нов ни ка Ср би је 
је ми шље ња да но ви не и ча со пи си на мер но пла си ра ју ла жи, а 40 од сто 
сма тра да су за об ја вљи ва ње дез ин фор ма ци ја кри ви но ви на ри и њи хо ви 
из во ри. Зна ча јан мо ме нат на срп ском ме диј ском тр жи шту, ко ји про из ла зи 
из по ну ђе них по да та ка, сва ка ко је по сто ја ње ба ри је ре, при сут не код тре-
ћи не по пу ла ци је, ко ја не чи та штам пу. Ис тра жи ва чи у том де лу при ме ћу ју 
да се раст чи та но сти но ви на у Ср би ји по ја вљу је, не као по сле ди ца но вих 
чи та ла ца, већ пу бли ка исто вре ме но чи та ви ше днев них ли сто ва. Та „ру па“ 
из ме ђу кон зу ме на та штам пе и не чи та ча ука зу је да у Ср би ји по сто ји знa-
чајан део по пу ла ци је ко ји се бе ни је про на шао у по сто је ћем оби љу но ви на. 
Не ле жи ли у том на ла зу и кључ ре ше ња за кри зу штам пе и на чин ње ног 
при ла го ђа ва ња но вим ди ги тал ним трен до ви ма?

Све што се по след њих го ди на до га ђа са ме ди ји ма, а по себ но но ви на ма, 
уве ра ва нас да ни ме ди ји, па ни но ви нар ство не ће ви ше би ти – исти. То 
је из ве сно, као и чи ње ни ца да но ви не не ће не ста ти, упр кос дра ма тич ним 
де ша ва њи ма и ис ку ше њи ма на ко је је ико на са вре ме не ју тар ње мо ли тве 
ста вље на то ком по след њих не ко ли ко де це ни ја. Но ви не по се ду ју је дин-
стве не осо би не ко је су већ го ди на ма по жељ не: опи пљи ве су, по крет не и 
упа ко ва не ин фор ма ци ја ма ка ко би по бољ ша ле ква ли тет жи во та чи та ла ца. 
Но ви не на ста вља ју да функ ци о ни шу као буд ни пси чу ва ри јав но сти, слу-
же ћи као све ти о ник де мо кра ти је ши ром све та. Осо бље ко је из ве шта ва 
за но ви не ру тин ски над ма шу је тај број у дру гим ме ди ји ма, обез бе ђу ју ћи 
ду би ну и ши ри ну са др жа ја, ко ји се не мо гу на ћи на дру гим ме диј ским 
ка на ли ма. „ве ли ка сна га но ви на је у то ме што до зво ља ва уму да се скра си 
и ду бо ко за гњу ри у мир но ста ње у ко ме нај бо ље раз ми шља мо. ово ста ње 
је те же до сти ћи ка да чи та мо у ди ги тал ној сре ди ни, где има бес ко нач но 
мно го ин фо р ма ци ја и мно го за да та ка ко ји се ре ша ва ју у би ло ком мо мен ту. 
На ин тер не ту не ма ни по чет ка ни кра ја“.35

Из да ва чи но ви на да нас се су о ча ва ју са струк ту рал ном про ме ном у еко-
ном ској осно ви ме диј ске ин ду стри је. У све тлу еко но ми је штам пе, по сло ви 
про фе си о нал ног но ви на ра ме ња ју се под ко мер ци јал ним и гра ђан ским 
ути ца ји ма. Тра ди ци о нал ни ма сме ди ји (сред ства ма сов не ко му ни ка ци је) 
35 Po wers W. (2009): ha mlets blac kbe rry, Exe cu ti ve Sum mary of Pro ject Sha ping the Fu tu re 

of the New spa per. 



Год. III (2011): стр. 125-146

Кри за штам пе и пре о бра жај ма сме диј ског ком плек са 139

при ла го ђа ва ју се но вим тех но ло ги ја ма, тран сфор ми шу ћи се у дру штве не 
мре же, бло го ве, вир ту ел ну за јед ни цу, уз дру га чи ји при ступ ка рак те ру и 
ска ли по тро шње ве сти. Ге не ра ци ја „ди ги тал не на ци је“ ко ја се по ја вљу је, 
из ра жа ва пот пу но раз ли чи та ми шље ња о ме ди ји ма у од но су на ста ри ју 
ге не ра ци ју „ди ги тал них ими гра на та“. За то се мо же де си ти струк ту рал ни 
дис кон ти ну и тет: пре тва ра ње мла дих у по у зда не ко ри сни ке ве сти мо же 
да бу де пре ки ну то ал тер на тив ним ме ди ји ма, ко ји су од ре ђе ни из бо ром и 
уче ство ва њем, а не па сив но шћу и оску ди цом.36 Као отво ре на мре жа, веб 
је обез бе дио осно ву за ра ди кал но дру га чи ју ме диј ску еко ло ги ју, у ко јој 
пу бли ка ви ше ни је па сив ни при ма лац ве сти не го ак тив ни уче сник у њи хо-
вом ства ра њу, ве ри фи ка ци ји и ди стри бу ци ји. 

Про из вод ња и еми то ва ње ве сти, тр жи шном тер ми но ло ги јом већ одо-
ма ће на као снаб де ва ње ве сти ма, од ре ђе на је раз ли чи тим не е ко ном ским 
мо ти ви ма: по тра га за ста ту сом, пре сти жом, фи лан тро пи јом, по ли тич ким 
ути ца јем, ис пу ње њем ду жно сти јав ног сер ви са. 37 Кон ти ну и ра ни оп ста-
нак мно гих но ви на ко је су има ле гу бит ке, као што је ре чит при мер ли ста 
In de pen dent, је за ве шта ње упра во не ра ци о нал ној при ро ди ве сти. Ме ђу тим, 
без об зи ра на то ко ли ко је мо ћан фи лан троп ски дух или тра же ње мо ћи, 
ствар ни тро шко ви но ви нар ства зах те ва ју чврст еко ном ски мо дел. Оси-
гу ра ва њем ло јал не пу бли ке из да ва чи мо гу да ство ре па ре на два на чи на: 
пр ви, да се ди рект но и ре гу лар но про да је са др жај (у фор ми пла ће них 
но ви на или прет пла те), и дру ги, да се огла ши ва чи ма про да је про стор око 
тог са др жа ја (у фор ми кла си фи ко ва них или дис плеј ре кла ма). Еко ном ска 
осно ва мо дер ног но ви нар ства да нас се у пре те жном де лу све та тро ши под 
ути ца јем не про ми шље них про ме на на ска ли и у ка рак те ри сти ка ма по тро-
шње ве сти. По ја вљу је се но ва пу бли ка, но ва вр ста ко ри сни ка, ко ја има при-
ступ ши рем оп се гу ве сти и из во ри ма ин фор ма ци ја, уз све ве ћа оче ки ва ња 
да ве сти бу ду бес плат не. По ред то га, из да ва чи се су сре ћу са још јед ним 
про бле мом: по ста је им све те же да оси гу ра ју па жњу чи та ла ца, ба рем у оној 
ме ри и фор ми ко је су дра го це не огла ши ва чи ма.

Тра ди ци о нал ним ме ди ји ма, по пут но ви на, ло ше се пи ше, ако је су ди ти 
по јед ном не фор мал ном ис тра жи ва њу по мно го че му ста ро мод не ин ве сти-
ци о не бан ке “Мор ган Стен ли”. Же ле ћи да се бо ље упо зна ју са на чи ном раз-
ми шља ња но ве ге не ра ци је, јед ном 15-го ди шњем уче ни ку на прак си да ли 
су за да так да на пи ше ка ко ти неј џе ри до жи вља ва ју ме ди је. Из ве штај је вр ло 
ја сан: но ви не су до сад не, ве ћи ни ти неј џе ра не па да на па мет да чи та ју 
стра ни це пи са ног тек ста, а ако их чи та ју на ин тер не ту за то не ће да 
пла те, сме та им пре ви ше ре кла ма, пред ност да ју сни мље ним Тв про гра
36 Cur rah A. (2009): what’s hap pe ning to our news, Re u ters In sti tu te for the Study of Jo ur-

na lism, Uni ver sity of Ox ford.
37 Jen kins S. (1979): new spa pers. the po wer and the  Mo ney, Fa ber.
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ми ма ко је мо гу да гле да ју кад им то од го ва ра, а му зи ку без ре клам них по ру ка 
и фил мо ве на ’ин тер не ту сма тра ју при род но бес плат ном... 38 

Ду го роч не про јек ци је по ка зу ју да ће ти ра жи штам пе про то ком вре-
ме на опа да ти, баш као и гле да ност те ле ви зи је. Про це њу је се да ће ин тер-
нет то ком 2010. пре сти ћи те ле ви зи ју као при мар ни из вор ин фор ми са ња, 
ка да би про сеч ни Евро пља нин про во дио 14,2 са ти не дељ но на ин тер не ту, у 
од но су на 11,5 са ти гле да ју ћи ТВ. Исто вре ме но, те ле ви зи ја ће и да ље има ти 
ва жну уло гу у ин фор ми са њу и за ба ви, али мо бил ни и on li ne на чи ни ње ног 
кон зу ми ра ња уско ро ће би ти по пу лар ни ји од тра ди ци о нал них. 39 Ме ња ју 
се при ро да и по тро шња ве сти, у скла ду са но вом пу бли ком чи је вре ме 
до ла зи. Мек Кин си је ва сту ди ја кла си фи ко ва ла је ко ри сни ке ве сти у Бри-
та ни ји у ви ше хи по те тич ких ка те го ри ја: пре ма де мо гра фи ји, ста во ви ма 
пре ма ве сти ма, фре квент но сти и тра ја њу упо тре бе ве сти и ло јал но сти 
пре ма од ре ђе ним брен до ви ма. Сту ди ја по ка зу је да три ка те го ри је (скеп-
тич ни сур фе ри, љу би те љи ве сти и чу ве не осо бе-зве зде, пред ста вља ју око 
10 ми ли о на љу ди) са да иден ти фи ку ју ин тер нет као нај ко ри сни ји на чин да 
се до би ју ве сти; и да оста ле ка те го ри је (гра ђа ни-ен ту зи ја сти, 4,4 ми ли о на 
љу ди) пре фе ри ра ју ин тер нет ви ше не го штам пу и ра дио ве сти (ин тер нет 
им је при о ри тет). Ови по да ци по ка зу ју да on li ne ве сти у Бри та ни ји већ 
има ју ве ли ки ути цај на огром ном де лу тр жи шта, об у хва та ју ћи од 10 до 
14,4 ми ли о на ко ри сни ка. У том кон тек сту, одва ја ње мла дих ко ри сни ка од 
ве сти ни је ни ка ква по себ ност са да шњег вре ме на. Они по ста ју за ин те ре-
со ва ни ји за про из во де из да ва ча ве сти ка да утвр де свој лич ни и про фе си о-
нал ни жи вот. Ме ђу тим, прет по став ка да ће се са да шња мла да ге не ра ци ја 
пре тво ри ти у ло јал не ко ри сни ке но ви на ар гу мен то ва но се мо же до ве сти 
у пи та ње. За што? Сле де ћа ге не ра ци ја ко ри сни ка по ста је све ви ше за ви сна 
од ди ги тал них ин тер ак тив них ме диј ских ка на ла, а де мо граф ски по крет 
ко ри сни ка штам пе и ТВ би о ло шки опа да. 

МНО ШТВО ИЗ БО РА, МА ЊАК ПА ЖЊЕ

Ди ги тал на ре во лу ци ја ства ра мно штво из бо ра, али не до вољ но па жње; 
ин тер нет је отво рио мно ге но ве ка на ле до ста ве ин фор ма ци ја, чи ме ко ри-
сни ци мо гу да пре у зму уло гу ко-про ду це на та и ко-ди стри бу те ра са др-
жа ја. Евро пља ни сва ке го ди не 23 од сто свог ме диј ског вре ме на про ве ду 
на ин тер не ту, у по ре ђе њу са 31 од стом на ТВ, 10 од сто са но ви на ма, осам 
од сто са ча со пи си ма и 28 од сто слу ша ју ћи ра дио. Мла ђа пу бли ка по све ћу је 
38 Пре ма аген ци ји Бе та, 31/7/2009.
39 www.editorsweblog.org, ис тра жи ва ње „europ logs on: In ter net trends of to day and 

to mor row“, спро ве де но у 17 европ ских зе ма ља.
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ви ше вре ме на ди ги тал ном про сто ру фан та зи је и дру штве но сти (My spa ce, 
se cond li fe, fa ce bo ok), на су прот ди ги тал ном про сто ру ве сти и ин фор ма-
ци ја. У европ ској сту ди ји Мек Кин си је ви ис тра жи ва чи су про це ни ли да 
ве сти има ју са мо 2,3 од сто од вре ме на про ве де ног у on li ne по тро шњи. Раз-
лог за та кав ре зул тат кри је се у то ме што је њи хо ва по тро шња крат ко трај на 
и не стал на: 8,7 ми ну та на сај ту daily Mejl, gu ar dian 5,4 mi nu ta, news of the 
world 3,7 ми ну та, и ti mes 3,3 ми ну та. Исто вре ме но, ко ри сни ци про сеч но 
про ве ду осам пу та ду же вре ме на чи та ју ћи штам пу, у по ре ђе њу са вре ме-
ном про ве де ним на сај ту. 40 

Крат ко тра ја ње по тро шње on li ne ве сти до дат но оте жа ва по зи ци ју 
из да ва чи ма, бу ду ћи да огла ши ва чи тра же при ступ од ре ђе ној и укљу че-
ној пу бли ци. Ди ги тал не ин фор ма ци је по ста ју све обил ни је и бо га ти је, а 
па жња ко ри сни ка све оскуд ни ја. Има мо сво је вр сну про ти ву реч ност, иако 
је из бор све ве ћи, упо тре ба веб са др жа ја по ста је све ужа и огра ни че ни ја. 
При ро да ди ги тал них ин фор ма ци ја – бр зо об ја вљи ва ње, бр за ди стри бу-
ци ја, исто вре ме на упо тре ба – по ја ча ва аси ме трич ни ша блон па жње. Пре ма 
ис тра жи ва њу Hit wi se.com41, бри тан ски ко ри сни ци на ин тер не ту ви ше од 
32 од сто свог вре ме на про во де на са мо 20 сај то ва. Са мо де сет од њих пред-
ста вља ју нај до ми нант ни је: go o gle 13,7 од сто про ме та, Mic ro soft 5,77 од сто, 
fa ce bo ok 3,16 од сто, bbc 2,49 од сто, ebay 2,4 од сто. Очи глед но је да веб 
за мно ге пред ста вља ме сто за дру же ње, ку по ви ну, сло бод не ак тив но сти, 
ма шту. Ка да се и де си, по тро шња ве сти је обич но оскуд на и про ла зна.

Исто вре ме но, све до ци смо још јед не ра ши ре не по ја ве ко ја ди рект но 
угро жа ва но ви нар ство и ње го ву еко ном ску осно ву. Око 75.000 не ли цен-
ци ра них аме рич ких сај то ва сва ког ме се ца пре у зи ма on li ne члан ке но вин-
ских ку ћа. На и ме, на ин тер не ту се по ја ви око 112.000 ско ро иден тич них 
ко пи ја чла на ка аме рич ких но вин ских ку ћа, што зна чи да сај то ви пре у зи-
ма ју ви ше од 80 од сто ори ги нал них чла на ка. Ве ћи на од њих ко ри сти yahoo 
i go o gle си стем огла ша ва ња, што им, пре ма ми шље њу ис тра жи ва ча, омо гу-
ћа ва за ра ду на осно ву нео ри ги нал них са др жа ја.42 Сред ства за пре тра жи-
ва ње по сма тра ју се као ло гич но ме сто где по чи ње по тро шња ве сти. Пре-
тра га је ка пи ја за ко ри сни ке on li ne ве сти. Та про ме на је кључ на бри га за 
из да ва че. Пол Мај нерс, пред сед ник gu ar dian me dia gro up, твр ди да on li ne 
агре га то ри до ста вља ју вре дан про мет ве бу, ди рект но из два ја ју при ход од 
са др жа ја ве сти, али без ин ве сти ра ња у но ви нар ство.
40 Mc Kin sey (2008): res ha ping pu blis hers for di gi tal, McKin sey. Ба зи ра но на ис тра жи ва-

њи ма у УК, Фран цу ској, Не мач кој, Ита ли ји и Шпа ни ји.
41 http://in for ma ti o nr.net/ir/12-4/pa per324.html
42 Пре ма edi tor & pu blis her (03/12/2009) ис тра жи ва ње гру пе fa ir syndi ca tion con so ti um, 

удру же ња ко је оку пља око 1.500 аме рич ких из да ва ча и за ла же се за уво ђе ње си сте ма 
на пла те on li ne са др жа ја пре ма бро ју по се ти ла ца.
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Вред но па жње је што су од ре ђе ни европ ски штам па ни ме ди ји ус пе ли да 
про на ђу на чи не за ра де ко ји, у вре ме еко ном ске кри зе, не са мо да им обез-
бе ђу ју пре жи вља ва ње, већ и про ши ре ње по сло ва ња, што у из ве сној ме ри 
ко ри гу је гло бал ну сли ку фор ми ра ну под ути ца јем до ми нант них кре та ња у 
Аме ри ци и Ве ли кој Бри та ни ји. Нор ве шки schib sdet око че твр ти не при хо да 
до би ја on li ne, а vb nett, веб сајт та мо шњег та бло и да ver dens gang је по пу-
ла ран ско ро ко ли ко и go o gle. Бел гиј ски и дан ски из да ва чи но ви на ус пе ли 
су да до би ју пар ни це про тив Go o gle-а и спре че га да бес плат но пре у зи ма 
њи хов са др жај, што је бит ка ко ја пред сто ји мно гим ме диј ским ку ћа ма.

Ко мер ци јал ни при ти сци и тех но ло шке мо гућ но сти фа во ри зу ју пред-
ност об ра де уме сто ства ра ња са др жа ја. При ти ском да се сма ње ин ве сти-
ци је у ори ги нал но но ви нар ство у ме ди ји ма се по ја вљу је ефе кат го ми ле 
и до ми на ци ја сен за ци о на ли стич ких и по пу ли стич ких при ча, по ја ча них 
при ме ном clickstre am прин ци па. Осла ња ње на са ку пљен, а не про из ве ден 
са др жај, сма њу је раз ли чи тост но ви нар ских при ло га. Ин тер нет про ши-
ру је но ви нар ске мо гућ но сти, али су ди ги тал но усме ре ни но ви на ри ви ше 
„струч ња ци оп ште прак се“ не го екс пер ти. По чи ње про цес пре ли ва ња ве сти 
са кла сич них ме ди ја на дру штве не мре же, док кроз ре а го ва ње кон зу ме-
на та на траг сти же мно штво но вих иде ја. Флек си би лан на чин при ку пља ња 
ве сти во ди ка ми ни ми зи ра њу из ве шта ва ња и ана ли зе, док мул ти ме ди јал ни 
но ви на ри по ста ју па сив ни про це со ри ко ри шће ног ма те ри ја ла.

Бу дућ ност но ви на ра за ви си ће од њи хо ве спо соб но сти да на пра ве 
веб атри бу те ве сти ма: нов при ступ пи са њу и бр зом уоча ва њу нај ва жни-
јих чи ње ни ца, ре ди зај ни ра ни мо дел на ра тив не пре зен та ци је ко ја ће кон-
стант но пле ни ти па жњу ре ци пи јен та, оп ти ми за ци ју сред ста ва за веб пре-
тра жи ва ње и се ман тич ко обо га ћи ва ње веб са др жа ја. Ро ман тич ни са ња ри 
жељ ни вре ме на ка да су че ка ли ју тра да би ли ста ли још ми ри шља ве но ви не, 
мо ћи ће са ми да за до во ље сво ју љу бав на при руч ним штам па чи ма спо соб-
ним да из да ју са др жа је у скла ду са зах те ви ма сва ког по је дин ца. Но ви ауди-
то ри јум, од ра стао на та ста ту ра ма мо бил них те ле фо на и лап-то по ва, већ 
одав но не са ња ри о про шло сти; тех но ло шки об у чен и про фе си о нал но еду-
ко ван ко му ни ка ци о ним ве шти на ма он кре и ра ви зи ју вре ме на ко је до ла зи. 
Моћ се се ли у про сто ре про це си ра них и ко ди ра них сим бо лич ких пред-
ста ва, вре ме се убр за ва, док ин фор ма тив на кон тро ла по ста је кључ дру-
штве ног ре гу ли са ња.
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Sum mary: the aut hors analyze the gro wing pro blem of low cir cu la tion of se ri o us 
daily new spa per, no ting that it is not only abo ut the con se qu en ces of the glo bal eco no
mic cri sis as it is of ten advo ca ted, but a re vo lu ti o nary chan ge in the (re)con struc tion of 
pu blic com mu ni ca ti ons spa ce. the In ter net has bro ken with con ven ti o nal mo ni to ring of 
me dia con tent, put ting the ci ti zen in the po si tion of the su bject of in for ma tion pro cess, 
and al lo wing the audi en ce to bypass the adver ti sing cam pa igns of main me dia flows. 
Jo ur na lism, which is still of ten sub si di a ri es of do mi nant po li ti cal and eco no mic eli tes still 
do not un der stand that it has lost the mo no poly of in fo r ma tion and ser vi ces, so by le a ving 
in doc tri na tion of pu blic to the pu blic re la ti ons de part ments, de part ments for in for ma tion 
and mar ke ting, spin – wor kshops and lobbying of fi ces, lo se con trol over com mu ni ca tion 
pro ces ses, which af fect the furt her we a ke ning of de moc ra tic ca pa city.

the fo cus is on a col li sion of ge ne ra ti ons: young, cre a ti ve for ces that po wer of com
pu ters and mo bi le in ter ac ti ve tec hno lo gi es use as com mon en vi ron ment by which cre a te 
a mo re in ti ma te and dyna mic re a lity in cyber spa ce, and the ge ne ra tion that spent bi o
lo gi cally fit to de fi ne her re a lity te le vi sion, ra dio, new spa pe rs and ma ga zi nes. po wer of 
ma na ge ment is mo ving to wards the cre a tion and pre sen ta tion of events and in for ma tion, 
bu il ding so cial ti es and fal se ho mo ge ne ity as a va gue ideal of equ a lity and sa tis fac tion. 
clas sic me dia are com pe ting with ti me in the strug gle for sur vi val, whi le a young audi
en ce is de man ding mul ti me dia which of fer in for ma tion in stantly and free. at the sa me 
ti me, the re ve nu es in the news in du stry has been dra ma ti cally re du ced, whi le even big ger 
and fa ster pro duc tion is ex pec ted of dec re a sing num ber of em ployees. the pur su it of qu a
lity from the edi to rial of fi ces mo ved to the cham bers of me dia ma na gers, for which pro fit 
be co mes the only “be a con”! the struc tu re of me dia gen res are chan ging dra ma ti cally, the 
way of con su ming news chan ging to, and as a re sult of to tal tran sfor ma tion we get me di
a morp hosys that slowly but su rely ra di ca li zed ci vil ma trix of thin king!

KEY WORDS: prInt, news, Mul tI Me dIa, Mar ket, tran sfor Ma tIon, 
Me dI a Morp hosys
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Проф. др Ја сна Ја ни ћи је вић
Фи ло ло шки фа кул тет Уни вер зи те та у бе о гра ду

МЕ ДИ ЈИ И ПУ БЛИ КА

Ре зи ме: Ту ма че ње ме диј ске пу бли ке ме ња ло се то ком два де се тог ве ка у 
за ви сно сти од раз во ја ме диј ске тех но ло ги је. од па сив не, хо мо ге не, при јем чи ве и 
ма сов не, кра јем ве ка, а по себ но у но вом ми ле ни ју му, ис тра жи ва чи ме ди ја су по че ли 
да је од ре ђу ју као ак тив ну, хе те ро ге ну, ре ла тив но већ со фи сти ци ра ну гру па ци ју 
ко ја се ори јен ти ше пре ма сво јим афи ни те ти ма, же ља ма и ин те ре со ва њи ма, у 
за ви сно сти од тех но ло шких мо гућ но сти но вих ме ди ја пре свих од cMc (com pu
ters Me di a ted com mu ni ca tion). Пу бли ка се, осим то га, ди вер си фи ку је за хва љу ју ћи 
мно штву ка на ла или ка блов ској Тв, ко ји јој ну де низ спе ци фич них и спе ци ја ли
зо ва них про гра ма. Пу бли ка та ко по ста је мно го ма ња, али у том сма ње њу, па ра
док сал но и хо мо ге ни ја и гло бал ни ја, с об зи ром нa то да се оку пља око за јед нич
ких ин те ре са, уку са, жи вот них сти ло ва. Ин те ре со ва ње за ис тра жи ва ње пу бли ке 
по сто ји још од по ја ве звуч ног фил ма и ра ди ја, да би у да на шње вре ме би ло пред
мет број них сту ди ја и рас пра ва од ко јих се по себ но из два ја ју сту ди је Д. ме квеј ла 
ко је се ана ли зи ра ју у ра ду.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ма Сов НИ ме ДИ јИ, ко мУ НИ ка цИ ја, ПУ блИ ка, 
ТИ По ло ГИ ја ПУ блИ ке, ИС ТРа жИ ва ње ПУ блИ ке.

* * *

ко му ни ка ци ја у сво јој нај ди рект ни јој ма ни фе ста ци ји под ра зу ме ва 
по ру ку (са др жај) ко ја иде јед ним ма ње или ви ше сло же ним мо де лом (сти-
му ланс-од го вор-сти му ланс) од по ши ља о ца ка при ма о цу по ру ке, или од 
ко му ни ка то ра до оно га ко ме се ко му ни ци ра и на траг.1 У дру штву ко је је 
окре ну то ко му ни ка ци ји, мо дел се ти ме не за вр ша ва, ла нац људ ске ко му ни-
ка ци је је тра јан, без об зи ра на тре нут ке ти ши не. Та мо где за вр ша ва ин тер-
пер со нал на ко му ни ка ци ја, за по чи ње ма сов на са не пре глед ним то ком сти-
му лан са. Они ко ји ша љу по ру ке пре ко ма сов них ме ди ја уве ћа ва ју ми кро ко-
зам ме ђу људ ске ко му ни ка ци је ка ко би за до во љи ли по тре бе ма кро ко смо са 
1   О то ме ви ше у Ј. Ја ни ћи је вић, ко му ни ка ци ја и кул ту ра.
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ма сов не. Увек се ко му ни ци ра са не ком на ме ром, би ло да се оба ве сти, да се 
упу ти, да се ути че на при ма о ца и да се отво ре но или при кри ве но до би је 
не ки од го вор ко ји ће да сти му ли ше да љу ко му ни ка ци ју. Чак и она чи сто 
емо тив на ко му ни ка ци ја ко ја из ра жа ва бес и љут њу, има на ме ру и ефе кат. У 
све ту ре кла ма, на при мер, ко му ни ка ци ја је и екс пли цит на и им пли цит на: 
она ком би ну је отво рен по зив да се ку пи не ки про из вод за јед но са илу-
стра ци јом не ких “ле пих љу ди” ко ји га ко ри сте за не ко сво је ро ман тич но 
за до вољ ство. Али у ре кла ма ма и од но си ма с јав но шћу (Пи Ар) пре све га, 
на ме ра по ши ља о ца је ефи ка сна са мо ако пу бли ка од го во ри на по ти цај-сти-
му ланс отво ре ним чи ном ку по ви не про из во да или по зи тив ном ре ак ци јом 
би ло ко је вр сте. Огла ши вач ре кла ма, пак, ко ји је прет ход но те сти рао сво ју 
по ру ку пре ко па жљи вог ис тра жи ва ња, ко му ни ци ра са све шћу о упра во 
оном од го во ру ко ји по ру ка тре ба да иза зо ве.

Ко му ни ка ци ја, ме ђу тим, ни је не што што се мо же на уч но пла ни ра ти 
и по том из во ди ти. Са др жај ко му ни ка ци је има и ма ни фест ни и ла тент ни 
вид. По сто ји пр ви, вер бал ни план ко ји нам је ја сан и ко га смо све сни. Али, 
по сто је и број не им пли ка ци је ко јих не мо ра мо би ти све сни. Јер, иза вер-
бал не по ру ке мо гу се на ла зи ти и са др жа ји ко ји су ла тент но при сут ни, а ни 
са мо зна че ње ни је увек она ко ка ко нам се чи ни. На ути сак о не кој по ру ци 
мо гу да ути чу на чин го во ра, тон и из раз, што све мо же да нас при ву че или 
од би је. „Чи ста“ ко му ни ка ци ја ни је до вољ на да пре не се све ни јан се зна че ња. 
Ни је бит но са мо шта се ка же, већ и ка ко се ка же и у ко јим окол но сти ма. 
При том ни је од ма ле ва жно сти по зна ва ње пу бли ке ко јој се обра ћа мо што 
омо гу ћу је да се по стиг не не ки же ље ни ефе кат. Оту да по ли тич ки го во ри 
обич но прет ход но има ју не ку од ре ђе ну пу бли ку у ви ду. При ла го ђа ва њем 
по ру ке по тре ба ма, же ља ма и те жња ма пу бли ке, ко му ни ка тор мо же да уста-
но ви ону вр сту ко му ни ка ци о не ат мос фе ре ко ја је по треб на да би се до шло 
до од го во ра ко ји тра жи.

Исто вре ме но, пу бли ка – по је ди нач на или ма сов на – до ла зи у ко му ни-
ка ци о ну си ту а ци ју са не ким прет ход ним иде ја ма и вла сти тим вред но сним 
су до ви ма. Она се не по ја вљу је као ta bu la ra sa пред го вор ни ком, јер има 
вла сти то ми шље ње и оп те ре ће на је ста во ви ма, сте ре о ти пи ма, као и су до-
ви ма ко је ни је ла ко про ме ни ти. Исти зна чењ ски те рет но си и по ши ља лац 
по ру ке као и при ма лац, и те сте ре о тип не на сла ге те же да ути чу на не чи је 
ми шље ње и од го во ре у ко му ни ка ци о ној си ту а ци ји. Ко му ни ка ци ја је успе-
шна уко ли ко обра ћа мо па жњу на њу, ако смо све сни опа сно сти сте ре о тип-
но сти, тен ден ци је да се по ме ша ју сим бо ли са ства ри ма ко је пред ста вља ју 
и не ја сно сти ма ко је су при сут не на ви со ким ни во и ма ап страк ци је. Ипак, 
ко му ни ка ци ја ни је успе шна, ако не иза зи ва од го вор: по зи ти ван од го вор 
мо же да се по ја ви, ако онај ко ји ша ље по ру ку има не ко прет ход но зна ње 
о ста во ви ма пу бли ке. У ма сов ним ме ди ји ма, по себ но у ре кла ма ма, што се 
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ви ше зна о ста во ви ма пу бли ке ве ћа је шан са да ће се до би ти по зи ти ван 
од го вор. Пу бли ка ко ја чи та књи ге, гле да фил мо ве или те ле ви зи ју, те жи да 
из са др жа ја ме ди ја пре у зме оне вред но сти ко је су са гла сне са ње ним си сте-
мом вред но сти и ти ме по ста ну бли ске ње ним ин те ре си ма. Емо ци о нал ни 
и кон ге ни јал ни чи ни о ци у ве ли кој ме ри бо је ин те ре се и ста во ве пу бли ке, 
па је оту да про па ган да увек оп те ре ће на афек тив ним на бо јем. Не са мо оно 
што се ко му ни ци ра већ и ка ко, тј. на чин на ко ји се то чи ни – ва жно је за 
ко нач ни ефе кат.

За ко му ни ка то ра ни је од зна ча ја да по зна је са мо си ту а ци ју или дру-
штве ну по за ди ну пу бли ке ко јој се обра ћа, већ он мо ра та ко об ли ко ва ти сво ју 
по ру ку да она има ва жно сти и за њен си стем вред но сти. Ко му ни ка ци ја, дру-
гим ре чи ма, мо ра да има циљ. По ши ља лац мо ра да зна тач но и искре но шта 
же ли да ка же, ка ко и у ком ци љу то же ли. Оту да, на при мер, но ви нар ство 
до брим де лом има за циљ да убе ди ко ли ко и да ин фор ми ше. Сви ве ли ки 
пи сци има ју не ки свој став, по тре бу да из не су не ко ми шље ње. Ко му ни ка-
ци ја, да кле, ни је са мо ин фо р ма тив на, већ и емо тив на и ди рек тив на.

Ме ђу тим, они ко ји се на ла зе на дру гој стра ни ко му ни ка ци о ног лан ца, 
ре а гу ју са из ве сном се лек тив но шћу. Угра ђе не пред ра су де по ве ћа ва ју емо-
ци о нал ни од го вор, под сти чу ди рек тив но де ло ва ње и бо је чак и обич ну 
ин фор ма ци ју са не ком емо ци јом. Ре ак ци ја пу бли ке че сто те жи да бу де 
вр ло су бјек тив на, јер чи та лац, гле да лац, слу ша лац, би ло све сно или не, из 
по ру ке пре у зи ма оно што се нај бо ље ме ша са ње го вим ин те ре си ма, ста во-
ви ма, са ње го вом обра зов ном, дру штве ном или би ло ко јом дру гом осно-
вом. Ста но ви ште пу бли ке је де лом од го вор на са др жај по ру ке, али де лом и 
ме ша ви на вла сти тих ци ље ва, на ме ра и бри га. Упра во због ова квих чи ње-
ни ца ко је ути чу на ла нац ко му ни ка ци о не си ту а ци је, по ру ка мо ра би ти 
што сло бод ни ја од шу ма или не ја сно ћа. Ја сно пре но ше ње, под нај бо љим 
усло ви ма, мо ра да се спо ји са искре ним на по ром да се бу де сми слен, да се 
го во ри на на чин ко ји пу бли ка мо же да раз у ме.

Због спољ них чи ни ла ца ко ји бо је ко му ни ка ци ју, те шко је по сти ћи пре-
ци зно вред но ва ње ефек та ма сов них ме ди ја. Ни по ши ља лац ни при ма лац 
не мо гу из бе ћи огра ни ча ва ју ћи ути цај ста во ва и усло вља ва ња. Ако на у-
чи мо да пре ва зи ла зи мо на у че не ре ак ци је, мо же мо да при хва ти мо са др жај 
по ру ке без пред ра су да. Али то је го то во не мо гу ће по сти ћи, јер сва ко ре а-
гу је на не ку си ту а ци ју у за ви сно сти од вла сти те пер цеп ци је. Пу бли ка не ма 
са мо ста во ве из про шлог ис ку ства, већ има и осо бе ни пој мов ни оквир ко ји 
се ја вља то ком ко му ни ка ци је. Ко му ни ка ци ја че сто зна чи упра во оно што 
же ли мо да зна чи. Уво има оби чај да се за тво ри пред оним што не же ли 
да чу је, а око пред оним што не же ли да ви ди. Чи сту ко му ни ка ци ју ни је 
мо гу ће по сти ћи. Јер, не ма ко му ни ка ци о не си ту а ци је на ко ју не ути че лич-
ност по ши ља о ца, став при ма о ца или при ро да по ру ке.



Проф. др Ја сна Ја ни ћи је вић

Годишњак Факултета за културу и медије

150

Основ ни чи ни лац лан ца људ ске ко му ни ка ци је је са др жај ко ји мо же 
би ти вер ба лан или не вер ба лан. По што је ко му ни ка ци ја сим бо лич на, она 
мо же ефи ка сно да функ ци о ни ше ка да по ши ља лац иза бе ре од го ва ра ју ћи 
сим бол ко ји ће пре не ти зна че ње при ма о цу уну тар од ре ђе ног пој мов ног 
окви ра или обла сти дис кур са. По што се сим бо ли ко ри сте раз ли чи то и 
има ју раз ли чи та зна че ња у ра зним си ту а ци ја ма, ва жно је не са мо иза бра ти 
их па жљи во, већ и из бе га ва ти оне ко ји мо гу да иза зо ву по мет њу из ме ђу 
ре чи и ства ри ко ју пред ста вља ју. Чо век не мо же да из бег не из ра зе ли ца, 
став или дру ге емо тив не и не вер бал не чи ни о це ко ји бо је ко му ни ка ци ју, 
али мо же да те жи до го во ре ним од но си ма из ме ђу ре чи и ства ри, из ме ђу 
ко но та тив них и де но та тив них све то ва. 

Ре чи сто је уме сто ства ри, ис ку ства и осе ћа ња. Оне има ју сна гу ка да су 
и ко му ни ка тор и пу бли ка на ис тој та ла сној ду жи ни, што ни је чест слу-
чај. Ре чи зна че раз ли чи те ства ри ра зним љу ди ма, а ко му ни ка ци о ни са др-
жај се ме ња ка ко би се ускла дио са не чи јим ис ку ством. Ре чи бо је емо ци-
о нал ни и ра зни дру ги фак то ри ко ји му те чи сто зна че ње и на ме ру ко му-
ни ка то ра. Те жња да се ре чи по ме ша ју са ства ри ма ко је зна че на ла зи се у 
ко ре ну мно ге се ман тич ке збр ке. Ова иден ти фи ка ци ја ре чи са ства ри ма је 
у осно ви те шко ћа ко ја по сто је из ме ђу тзв. „европ ских“на ро да и оних ко ји 
са мо ге о граф ски при па да ју Евро пи, тј. ни су у Уни ји. По ми ње се у ли те ра-
ту ри да, у пре го во ри ма са Ха но јем, Аме ри кан ци ни су раз у ме ли азиј ски 
по јам „обра за“, док Се вер ни Ви јет нам ни је имао фи ло зоф ску или лин гви-
стич ку па ра ле лу за аме рич ки по јам де мо кра ти је.

АНА ЛИ ЗА ПУ БЛИ КЕ

Пу бли ка ма сов них ме ди ја мо же се са мо де ли мич но или ин ди рект но 
про у ча ва ти. Оту да тај тер мин има до ста ап стракт но и по ма ло пра зно зна-
че ње, као и ње му слич ни пој мо ви као што су јав но мне ње или дру штво. 
Пу бли ка мо гу би ти чи та о ци но ви на у 18. ве ку, али и прет плат ни ци са те-
лит ских и ка блов ских те ле ви зи ја и Ин тер нет сер ви са. Без об зи ра на раз-
ли ку ме ђу њи ма, пу бли ку ства ра ко ли ко дру штве ни кон текст (кул тур на 
ин те ре со ва ња, раз у ме ва ња и по тре бе за ин фор ми са њем), то ли ко и од го вор 
на осо бе ни мо дел ко ји пру жа ју ме ди ји. Пре ма ис тра жи ва њи ма Д. Ма квеј-
ла2, пу бли ка се мо же де фи ни са ти за ви сно од: ме ста (ло кал ни ме ди ји), љу ди 
(ка да ме ди је од ли ку је чи ње ни ца да се обра ћа ју од ре ђе ним љу ди ма, по по лу, 
го ди на ма, ин те ре со ва њи ма, по ли тич ким уве ре њи ма или ста ту су-при хо-
ди ма), по себ ног ти па ме ди ја или ка на ла (ком би но ва ни тех но ло ги ја и ор га-
ни за ци ја), са др жа ја по ру ка (жан ро ви, те ме, сти ло ви) и вре ме на, (днев но, 
2   De nis McQu a il, audi en ce analysis.
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удар но вре ме или ле те ћа пу бли ка). Све ово ука зу је на сло же ност овог на из-
глед јед но став ног пој ма.

Те о риј ско од ре ђе ње пој ма ме диј ске пу бли ке про из ла зи из ши рег раз-
ма тра ња про мен љи ве при ро де дру штве ног жи во та у са вре ме ном дру штву. 
Оту да не ки ову пу бли ку зо ву и ма сов на (Чи ка шка шко ла). За раз ли ку од 
гру пе (чла но ви ме ђу соб но по ве за ни из ве сним фи зич ким или пси хич ким 
ве за ма, ја сна и трај на струк ту ра), или го ми ле (ве ћа је ди ни ца, али про-
стор но огра ни че на, при вре ме на, не стал ног са ста ва), пу бли ка се ве зу је са 
мо де р ним усло ви ма, по себ но кад се по сма тра као еле мент у ин сти ту ци ји 
де мо крат ске по ли ти ке. 3 Са сто ји се од љу ди ко ји се сло бод но ан га жу ју у 
не ком јав ном про бле му, са из ве сним ми шље њем, ин те ре сом, по ли ти ком 
или пред ло гом за про ме ну.

Сма тра се да је ма са про из вод но вих окол но сти са вре ме ног ин ду стриј-
ског ур ба ног дру штва, по себ но због ве ли чи не, ано ним но сти и по кре тљи-
во сти. То је ску пи на одво је них по је ди на ца, не по зна тих јед них дру ги ма, 
ко ји ма је па жња усме ре на на не ки објект ин те ре са ко ји је из ван њи хо ве 
не по сред не лич не кон тро ле сре ди не. Као ни го ми ла, ни ма са не ма ор га-
ни за ци ју, чвр сту струк ту ру, пра ви ла и во ђу. За раз ли ку од ру ље не ма во ље 
ни ти сред ста ва да ра ди за се бе или да има фик сно ме сто.

Ова ко де фи ни са на ма са од го ва ра бит ним од ли ка ма пу бли ке ко ја чи та 
по пу лар ну штам пу или иде у би о скоп. Она је ши ро ка, раз у ђе на, чла но ви 
се не по зна ју ме ђу соб но, са став се стал но ме ња и не ма осе ћа ње иден ти те та, 
као да не ра ди са мо за се бе већ да њо ме упра вља ју спо ља. Та кав је и њен 
од нос пре ма ме ди ју: не ма „од го во ра“ од стра не пу бли ке про из во ђа чи ма 
по ру ка ма сов них ме ди ја. Не ма ствар не ве зе ни са јед не стра не. Ве ли ка је 
дру штве на дис тан ца из ме ђу из во ра ме ди ја ко ји је сна жни ји, струч ни ји 
и пре сти жни ји од чла на пу бли ке. Ово је ма ње опис ствар но сти, а ви ше 
на гла ша ва ње од ли ка ти пич них за усло ве ма сов не про дук ци је и ди стри бу-
ци је ин фор ма ци је и за ба ве.

Ипак, им пер со нал ност, ано ним ност и ве ли чи на оби ма мо гу да ка рак-
те ри шу по ја ву уоп ште, али ствар но ис ку ство пу бли ке до ста је лич но, ма ње 
по оби му, укљу че но у дру штве ни жи вот и по ро дич не од но се. Мно ги ме ди ји 
де лу ју у ло кал ној сре ди ни и сме ште ни су у ло кал ну кул ту ру. Ве ћи на све та 
сло бод но би ра сво је ме ди је и не осе ћа се манипулисанoм од стра не уда ље них 
си ла. Дру штве на ин тер ак ци ја ко ја се раз ви ја око ме ди ја по ма же љу ди ма да 
их укљу че у сва ко днев ни жи вот као при ја тељ ско, а не као стра но при су ство.

Но ви ме ди ји, ме ђу тим, ути чу на пу бли ку, али и на ми шље ње о њој. 
Јaвљају се но ве мо гућ но сти пре но са пре ко ка бла, са те ли та и Ин тер не та. Пре 
све га, сма ње ње це на апа ра та ути че на по ве ћа ње мо гућ но сти при је ма код 

3   О то ме ви ше ви де ти у З. Јев то вић, јав но мне ње и по ли ти ка.
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ши ре пу бли ке. Лак ша ре про дук ци ја по ру ка и њи хо ве ди стри бу ци је та ко ђе 
је ути ца ла и на штам па не ме ди је као и на раз не вр сте му зич ке ин ду стри је.

Дру га про ме на се од но си на брз раз вој но вих на чи на сни ма ња, по хра-
њи ва ња и иза зи ва ња зву ка и сли ке. Све је то са да мно го до ступ ни је по тро-
ша чи ма ме ди ја. Ви део ри кор дер, DVD, чак и спра ва за да љин ско упра-
вља ње, по ве ћа ва ју мо гућ ност из бо ра јер се лак ше на ла зе ал тер на ти ве. И то 
сма њу је хо мо ге ност и исто вре ме ност ис ку ства пу бли ке. Оту да мно го број не 
вр сте пу бли ке, ко ја је већ до ста из де ље на и фраг мен ти са на.

Тре ћа про ме на се од но си на тран сна ци о на ли за ци ју те ле ви зиј ског про-
гра ма, услед  гло бал ног ра ста но вих услу га, спо соб но сти са те ли та да пре-
ла зе на ци о нал не гра ни це и све ве ћег уво за и из во за филм ског и тв са др-
жа ја. Ти ме се ства ра јед на свет ска пу бли ка ко ју об је ди њу ју ве ли ки спек-
та кли, као што је на при мер олим пи ја да, и дру га спорт ска над ме та ња или 
ве ли ки кон цер ти. То ме су на ро чи то под ло жне ма ле зе мље, чи ја је на ци о-
нал на пу бли ка ма ње за шти ће на од гло бал них кул тур них ути ца ја. (За раз-
ли ку од САД ко је су са мо до вољ не у сми слу ме ди ја).

Че твр та ино ва ци ја по ти че из све ве ће ин тер ак тив не мо гућ но сти ра зних 
ме ди ја, за сно ва них на ком пју тер ским си сте ми ма. Јед но смер ни си сте ми 
по ста ју дво смер ни или чак мно го стру ки. Кон су мент ме ди ја мо же да кон-
тро ли ше ин фор ма ци о ну сре ди ну. Ова ин тер ак тив ност ме диј ских мре жа 
мо же да се ис ко ри сти као осно ва за ло кал ну за јед ни цу за ши ре ин те ре сно 
удру жи ва ње и ства ра ње „сај бер за јед ни це“. Овим се до са да шња исто ри ја 
ме ди ја окре ће по нов ном ус по ста вља њу људ ске и ин ди ви ду ал не ди мен-
зи је у по сре до ва њу дру штве не ко му ни ка ци је, ус по ста вља њу рав но те же 
сна ге из ме ђу при ма о ца на пе ри фе ри ји ко ме је су прот ста вљен до ми нант ни 
цен тра ли зо ва ни по ши ља лац. Али све то и по ве ћа ва ин див ду а ци ју ко ри-
шће ња и фраг мен та ци ју ма сов не пу бли ке. Пи та ње је, та ко ђе, ко ли ко та ква 
пу бли ка же ли да бу де ин тер ак тив на.

У та ко де цен тра ли зо ва ној мре жи, тра ди ци о нал ни кон цепт пу бли ке 
се на пу шта или по ста је за не мар љив, а уме сто ње га се ја вља без број ни низ 
по тро ша ча бес крај но ра зно ли ких ин фор ма ци о них услу га. Та ко ђе је ти ме 
у опа сно сти и кон цепт ма сов ног ме ди ја, јер љу ди не ће мо ра ти да узи ма ју 
исти па кет ин фор ма ци ја исто вре ме но као и кад и сви дру ги. Без ма сов-
них ме ди ја не ма ни ма сов не пу бли ке, са мо слу чај не слич но сти обра за ца 
ко ри шће ња ме ди ја. Ово је још увек те о риј ска мо гућ ност, ми сли Ма квејл, 
јер нај ра зви је ни је тех нич ке мо гућ но сти још увек ни су за ме ни ле већ су 
са мо про ши ри ле ста ре мо де ле „по на ша ња пу бли ке“. Он сма тра да је са да 
пу бли ка чак ви ше „ма сов на“ не го икад ра ни је.

То зна чи, украт ко, да пу бли ка ни је са мо про из вод тех но ло ги је већ и дру-
штве ног жи во та. Стал не дру штве не си ле об ли ку ју пу бли ку. И упра во ће те 
си ле, а не ме ди ји, од лу чи ти да ли ће мо се, вре ме ном, на ћи у јед ном ато ми зо-
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ва ном и оту ђе ном све ту. Мо гућ ност ин тер ак тив не уто пи је, та ко ђе, за ви си ће 
ко ли ко од дру штве них чи ни ла ца то ли ко и од тех но ло шких мо гућ но сти.

ТИ ПО ЛО ГИ ЈА ПУ БЛИ КЕ

По ре кло пу бли ке мо же се, с јед не стра не, тра жи ти у са мом дру штву, а 
с дру ге, ме ди ји и њи хо ви са др жа ји мо гу да ства ра ју вла сти ту пу бли ку. Дру-
гим ре чи ма, или дру штво сти му ли ше ства ра ње од ре ђе них по тре ба ко је 
ме ди ји тре ба да за до во ље, или, пак, ме ди ји при вла че љу де сво јом по ну дом. 
Ме ди ји од го ва ра ју на не ке спе ци фич не зах те ве ко је има не ка гру па, на при-
мер, по ли тич ких ак ти ви ста, по слов них љу ди, омла ди не или љу ди за ин те-
ре со ва них за спорт, кла сич ну му зи ку или мо ду. Опет, но ве тех но ло ги је 20. 
ве ка, као што су би ли филм, ра дио или тв, та ко ђе мо гу да ства ра ју сво ју 
пу бли ку, као и не ки но ви тв ка на ли, ма га зи ни или ра дио ста ни це.

По сто ји тв пу бли ка или филм ска пу бли ка уоп ште, али и пу бли ка ко ја 
се ства ра због не ког спе ци фич ног са др жа ја. То ука зу је да се ме ди ји стал но 
тру де да раз ви ју и при ву ку но ву пу бли ку за по је ди не жан ро ве или аутор-
ске про јек те, по је ди не из во ђа че (фил мо ви, књи ге, шоу про гра ми и сл.). 
Ти ме мо гу да пред ви де не ке спон та не зах те ве или по тен ци јал не по тре бе 
ко је се још ни су по ја ви ле. Вре ме ном, те шко да се мо гу раз лу чи ти по тре бе 
ко је ства ра ју ме ди ји од оних ко ји већ „спон та но“ по сто је у дру штву.

У свом ис тра жи ва њу од но са из ме ђу пу бли ке и по ши ља о ца по ру ка 
Ма квејл је по ну дио не ко ли ко мо де ла ти пич них за овај ко мун ка ци о ни 
про цес.4 То су мо де ли ко ји се од но се на тран сми си ју, на пу бли ку као уче
сни ка и на пу бли ку као по сма тра ча. Код мо де ла тран сми си је, ко му ни ка-
тив ни про цес се по сма тра као сла ње по ру ка у ци љу кон тро ле или ути ца ја. 
Пу бли ка, тј. при ма лац по ру ке се по сма тра као од ре ди ште или циљ. Ова кав 
мо дел се при ме њу је у обра зо ва њу, јав ним ин фор ма тив ним кам па ња ма и 
не ким ти по ви ма огла ша ва ња. То ва жи и за је дан тип кон сул та тив не упо-
тре бе ме ди ја, ка да по је ди нац мо же да иза бе ре ка да ће и шта да ко ри сти 
из по хра ње них са др жа ја не ког сре ди шњег из во ра. Тај из вор мо гу би ти 
си сте ми за сно ва ни на ком пју те ру, ка кав су Ин тер нет, CD, onli ne но ви не 
и сл. Та кав на чин осло ба ђа по је дин ца огра ни че ња ко ја на ме ће при пад-
ност јед ној пу бли ци и он по ста је део ин ди ви ду а ли зо ва ног ни за по тро ша ча 
ин фор ма ци ја. Сва ко мо же да фор ми ра вла сти ти „ме ни“ ин фор ма ци ја и не 
по сто је за јед нич ка ис ку ства у сми слу са др жа ја. 

Кад је реч о пу бли ци као уче сни ку, ту је реч о ри ту ал ном или екс пре-
сив ном мо де лу ко му ни ка ци је, ко ји се од ре ђу је у сми слу де ље ња или уче-

4   Ви де ти о то ме и у З. То мић, ко му ни ко ло ги ја.
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шћа.5 Ту до ла зи до ве ћег за јед ни штва из ме ђу по ши ља о ца и при ма о ца, и 
та кав тип се од но си ви ше на за јед нич ка уве ре ња, а ма ње на сла ње ин фор-
ма ци ја. Ко му ни ка ци ја ни је ути ли тар на и пу бли ка уче ству је у ње ном ства-
ра њу. Ме ђу тим, у мо де лу ко му ни ка ци је где је пу бли ка по сма трач, из вор не 
пре но си ин фор ма ци је или ве ро ва ња, већ са мо при вла чи па жњу пу бли ке, 
без об зи ра на ефе кат. Па жња пу бли ке се ме ри реј тин гом и то се на пла-
ћу је на бла гај на ма или пре ко огла са, прет пла та, „пиплме тра“ и сл. Па жња 
пу бли ке као „гле да ли шта“ при вла чи се при вре ме но и не укљу чу је тран-
сфер зна че ња или де ље ње и про ду бљи ва ње ве за из ме ђу по ши ља о ца и при-
ма о ца. Нај ва жни ји кри те ри јум за па жњу пу бли ке је вре ме про ве де но уз 
ме ди је, без об зи ра на то да ли је реч о ра зо но ди, сло бод ном вре ме ну ко је 
тре ба не чим ис пу ни ти, или, про сто, о не ком лич ном ста ву.

ТИ ПО ЛО ГИ ЈА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА ПУ БЛИ КЕ  
ПРЕ МА ДЕ НИ СУ МА КВЕЈ ЛУ 

Обич но се пу бли ци да вао не га ти ван пред знак у ве зи са ма сов ним ме ди-
ји ма, би ло да се ра ди ло о пред ра су да ма и сно би зму или о со фи сти ци ра ним 
ана ли за ма ме ди ја. Ове пр ве те о ри је су из јед на ча ва ле ве ли ку пу бли ку са 
„нај ни жим за јед нич ким име ни те љем“ уку са ко ји под ра зу ме ва да ма сов на 
кул ту ра је сте кул ту ра „ни ског уку са“ и да је то јед на ко ма сов на пу бли ка. 
Ова „иде о ло ги ја ма сов не пу бли ке“ (Анг, 1985) сма тра ла је да је по пу лар на 
за ба ва осу ђе на као ни же ра зред на, а да они ко ји ма се до па да не ма ју уку са.

Не што со фи сти ци ра ни ја кри ти ка ма сов не кул ту ре до ла зи са ле ви чар-
ске стра не, по себ но од марк си ста Франк фурт ске шко ле 30-тих и 40-тих. Ту 
се ма сов на пу бли ка сма тра ла бес по моћ ном жр твом ма ни пу ла ци је и екс-
пло а та ци је од стра не ка пи та ли стич ких ме ди ја ко ји су пре но си ли „ла жну 
свест“, тј. гу би так кла сног иден ти те та и со ли дар но сти. Ми сли ло се да је 
жр тва рад нич ка кла са ко ја не мо же да се од у пре про па ган ди и ма ни пу ла-
ци ји јер не ма обра зо ва ња, а има ис ку ство те шког ра да, од ко јих ма сов на 
кул ту ра, ко ли ко год их не уз ди же, ипак пру жа при јат но олак ша ње.

Рајт Милс у сво јој кри ти ци аме рич ког дру штва, го во ри о ве ли кој за ви-
сно сти и осе тљи во сти обич ног чо ве ка у су сре ту са мо но по лом ме ди ја и 
ре клам ном ин ду стри јом. Сма тра ло се да ме ди ји има ју моћ да ство ре огром ну 
за ви сност у ве зи са основ ним пси хич ким по тре ба ма за иден ти те том и 
са мо о ства ре њем. Ме ди ји су би ли та ко ор га ни зо ва ни да им се ни је мо гло 
од го ва ра ти, те су мо гли да на мет ну „пси хо ло шку не пи сме ност.“ По Мар ку-
зеу, део про це са хо мо ге ни за ци је и кон тро ле је био и укљу чи ва ње у ма сов ну 
пу бли ку што је во ди ло до „јед но ди мен зи о нал ног дру штва,“ та квог у ко ме су 
5   Ви ше о то ме ви де ти у Ј. Ја ни ћи је вић, ко му ни ка ци ја и кул ту ра, 14-24.
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ствар не раз ли ке кла сних ин те ре са скри ве не, а не ре ша ва не. По тре бе по тро-
ша ча и пу бли ке су се ту ма чи ле као „ла жне по тре бе“ (ве штач ки сти му ли-
са не), а њи хо во за до во ља ва ње је ко ри сти ло са мо вла да ју ћој кла си.

Ге не ра ци ја по сле ра та би ла је че сто по пу ли стич ка и про де мо крат ска у 
сво јим на ме ра ма, али и пе си ми стич на кад се ра ди ло о во љи и мо гућ но сти 
ме диј ске пу бли ке да одо ли екс пло а та ци ји ко ју су вр ши ле со фи сти ци ра не 
но ве „ин ду стри је све сти“ (из раз Х. М. Ен цес бер гер). Ве ро ва ли су у мо гућ-
ност ис ку пље ња, али са мо ако би се ка пи та ли стич ки си стем ре фор ми сао 
или укло нио. Кул тур ни кри ти ча ри Хо гарт, Ви љемс и Хол у Бри та ни ји, а 
Ги тлин, Ке ри и Њу ком у САД, ту ма чи ли су вла да ју ће уку се ма сов не пу бли ке 
на по зи ти ван на чин. Од ба ци ли су кон цепт ма се и од би ли да ма сов ну кул-
ту ру из јед на че са „ни ском кул ту ром.“ По пу лар на кул ту ра се сма тра ла дру-
га чи јом вр стом „ви со ке“ кул ту ре, а не ни же вред ном, и тре ба ло ју је ту ма-
чи ти пре ма ло кал ним и осо бе ним зна че њи ма.

Пре ма ка над ском те о ре ти ча ру Да ла су Смај ту (1977), пу бли ка у ства ри 
ра ди за огла ши ва че (оне ко ји их угње та ва ју), по што им по кла ња сво је сло-
бод но вре ме да би гле да ли-слу ша ли-чи та ли ме ди је, па је та ко ме диј ски про-
грам спа ко ван и про дат од стра не ме ди ја огла ши ва чи ма као но ва вр ста „ро-
бе.“ Чи тав си стем ко мер ци јал не те ле ви зи је и штам пе по чи ва на из вла че њу 
ви шка вред но сти од еко ном ски екс пло а ти са не пу бли ке. Она чак мо ра да 
пла ти сво је ме ди је, пу тем екс тра тро шка ко ји се до да је уз ре кла ми ра ну ро бу. 
То је би ла за ни мљи ва те о ри ја, по ко јој је ме ди ји ма по треб ни ја пу бли ка не го 
што су ме ди ји пу бли ци, а ис тра жи ва ње пу бли ке се ви ди као сред ство за 
бли жу кон тро лу и ме наџ мент (или ма ни пу ла ци ју) ме диј ске пу бли ке.

Не дав на кри тич ка ис тра жи ва ња оп ту жу ју ме диј ску ин ду стри ју да 
ак ту ел ну те ле ви зиј ску пу бли ку пре тва ра у ко мад ко мер ци јал не ин фор ма-
ци је ко ја се зо ве „реј тинг.“ Су шти на реј тин га јер у то ме да ства ра „осно ву 
за до го во рен стан дард пу тем ко га огла ши ва чи и мре жа ку пу ју и про да ју 
пу бли ци ро бу.“ Ан го ва (1991) под се ћа да је „по сма тра ње тв стал на, сва ко-
днев на кул тур на прак са у ко ју су укљу че ни ми ли о ни љу ди“, а „реј тинг дис-
курс“ слу жи да се „ухва ти и об уј ми“ прак са гле да ња тих љу ди пре ко осо-
бе ног, објек тив ног, ефи ка сног кон струк та „те ле ви зиј ске пу бли ке.“ Ова кви 
ста во ви, слич но Смај ту, ука зу ју да ме диј ска ин ду стри ја по сма тра пу бли ку 
на је дан де ху ма ни зо ван и екс пло а та тор ски на чин, што по твр ђу је те зу да 
пу бли ка ви ше слу жи ма сов ним ме ди ји ма не го што је обр нут слу чај, да 
ме ди ји слу же пу бли ци. Де Флер (1976) је сма трао да је по ко ра ва ње пу бли ке 
ме ди ји ма са свим нор мал но у да на шњем дру штву, док је Герб нер, у ви ше 
на вра та, та ко ђе ука зи вао на адик тив ну моћ ме ди ја, по себ но те ле ви зи је.

Ве ћи на ис тра жи ва ња пу бли ке мо гла би се по сма тра ти у сми слу две 
су прот не по став ке – кон тро ла пу бли ке (тј. оно што ин ду стри ја тра жи и за 
шта пла ћа, при че му је на гла сак увек на ко му ни ка то ру), или ауто но ми ја 
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пу бли ке. Ис тра жи ва ња ко ја су ишла у овом дру гом прав цу на гла ша ва ла су 
„по нов но от кри ва ње на ро да“ и по јам ак тив не и твр до гла ве пу бли ке су о-
че не са по ку ша ји ма ма ни пу ла ци је и убе ђи ва ња. Ма квејл ме ђу тим, у сво јој 
ана ли зи пу бли ке да је тро чла ну ти по ло ги ју ис тра жи ва ња пу бли ке: струк
ту рал ну, би хе ви о рал ну и со ци о кул тур ну.6

1. Струк ту рал на тра ди ци ја

Пр ва и нај јед но став ни ја ис тра жи ва ња на сто ја ла су да до би ју по у зда не 
про це не о не ким до та да не по зна тим ко ли чи на ма, као што су, на при мер, 
ве ли чи на и до мет ра дио пу бли ке и до мет штам па них пу бли ка ци ја (нар., 
ко ји је број по тен ци јал них чи та ла ца у од но су на ти раж). То су би ли по да ци 
ва жни за ме наџ мент, на ро чи то за до би ја ње пла ће них огла са. Ва жан је био 
и дру штве ни са став – ко је пу бли ка и где се она на ла зи. Ови по да ци ути-
ца ли су на раст ин ду стри је ко ја је би ла по ве за на са ис тра жи ва њи ма огла са 
и мар ке тин га.

Струк ту рал на те о ри ја је за ни мљи ва јер по ка зу је од нос ко ји по сто ји 
из ме ђу си сте ма ме ди ја и ин ди ви ду ал не упо тре бе ме ди ја. Ва жна је у ис тра-
жи ва њу ефек та ко му ни ка ци је, ка да се ми шље ње, став или по да ци о по на-
ша њу пу бли ке по ве жу са по да ци ма о ко ри шће њу ме диј ских обра за ца и са 
де мо граф ским по да ци ма. Ко ли чи на и вр ста “из ла га ња” ме ди ји ма увек је 
кључ на ва ри ја бла у ана ли зи ефек та. Струк ту рал на ана ли за по ма же и да се 
про у чи кре та ње пу бли ке кроз вре мен ски пе ри од из ме ђу ка на ла и ти по ва 
са др жа ја. Мо же се ко ри сти ти за утвр ђи ва ње ти по ло ги је гле да ла ца, слу ша-
ла ца и чи та ла ца, ус по ста вља њем од но са по на ша ња у ко ри шће њу ме ди ја са 
ре ле вант ним дру штве ним ка рак те ри сти ка ма око ли не.

2. би хе ви о ри стич ка тра ди ци ја

Ра ни ја ис тра жи ва ња ба ви ла су се пр вен стве но ефек ти ма ме ди ја на де цу 
и омла ди ну, на гла ша ва ју ћи при том мо гу ће не га тив не ути ца је (ис тра жи ва ње 
Пејн фон да ци је из 1928). Ти пи чан мо дел ефек та био је јед но смер ни про цес 
у ко ме је пу бли ка схва та на као па сив ни ре ци пи јент ме диј ских сти му лан са. 
Вр ше на су ра зна ис тра жи ва ња у ве зи са из бо ри ма, од ко јих је кла сич на сту-
ди ја са аме рич ких пред сед нич ких из бо ра из 1944. го ди не, ко ја је по ку ша ла 
да ус по ста ви од нос из ме ђу по на ша ња пу бли ке и по на ша ња при гла са њу.

Дру ги тип „би хе ви о рал них“ ис тра жи ва ња пу бли ке био је ре ак ци ја 
на мо дел ди рект ног ефек та. Са да је ко ри шће ње ме ди ја би ло у сре ди шту, а 
пу бли ка се по сма тра ла као ма ње-ви ше ак ти ван и мо ти ви сан скуп по тро-
ша ча/ко ри сни ка. Да кле, не као жр тве ме ди ја, већ као они ко ји има ју кон-
6   D. McQu a il, op. cit., 16.
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тро лу. Ис тра жи ва ње се усме ра ва ло на по ре кло, при ро ду и сте пен мо ти ва 
за из бор ме ди ја и ме диј ски са др жај. Пу бли ка је та ко ђе мо гла да де фи ни ше 
сво је вла сти то по на ша ње (Блу мер и Кац, 1974).

3. кул ту ра ли стич ка тра ди ци ја и при јем ана ли зе

Ова тра ди ци ја се на ла зи из ме ђу дру штве них и ху ма ни стич ких на у ка. 
Ба ви ла се по пу лар ном кул ту ром на су прот раноj литeрарноj тра ди ци ји. 
На гла ша ва упо тре бу ме ди ја као од ра за осо бе ног со ци о кул тур ног кон тек ста 
и као про це са да ва ња зна че ња кул тур ним про из во ди ма и ис ку стви ма. Ови 
ауто ри од ба цу ју мо дел сти му ланс-од го вор ефе кат и по јам све моћ ног тек ста 
или по ру ке. Сма тра ли су да по ру ка мо же да се раз ли чи то чи та или де ко-
ду је за ви сно од раз ли чи то сти дру штве них и кул тур них гру па и чак раз-
ли чи то од на ме ре оних ко ји је ша љу. Ис тра жи ва ње де ко до ва ња по ме ша ло 
се са оп штим кул тур ним сту ди ја ма ме ди ја из 1980-их, па је по ста ло оба ве-
зно, али не и те шко, да се до ка же да је ве ћи на ме диј ских по ру ка у су шти ни 
по ли се мич на, отво ре на за мно га ту ма че ња. (Ли бес и Кац 86, 89, 90).

Дру ги глав ни ток кул ту ра ли стич ке тра ди ци је сма тра да је ко ри шће ње 
ме ди ја по се би ва жан аспект сва ко днев ног жи во та. Прак са ко ри шће ња 
ме ди ја мо же се схва ти ти са мо у од но су на дру штве ни кон текст и ис ку ства 
пот кул тур них гру па (Ба у син гер, 1984). Ис тра жи ва ње ре цеп ци је ме ди ја 
на гла ша ва про у ча ва ње пу бли ке као „ин тер пре та тив них за јед ни ца“ (Лин-
доф, 88). Овај кон цепт се од но си на за јед нич ко схва та ње и на чи не раз у-
ме ва ња, че сто се из во ди из за јед нич ких дру штве них ис ку ста ва. Ана ли за 
ре цеп ци је на гла ша ва уло гу „чи та о ца“ у де ко до ва њу ме диј ског тек ста. Она 
је све сно кри тич на, зах те ва ју ћи да пу бли ка има сна гу да се од у пре и да 
од ба ци вла да ју ће или све оп ште зна че ње ко је ну де ма сов ни ме ди ји. Ко ри-
сти се ква ли та тив ним и ет но граф ским ме то да ма (Мор ли, 92).

Глав не од ли ке ове кул ту ра ли стич ке тра ди ци је ис тра жи ва ња пу бли ке 
су сле де ће:

ме диј ски текст мо ра да се чи та кроз пер цеп ци ју сво је пу бли ке, ко ја •	
из вла чи зна че ња и за до вољ ство из по ну ђе них ме диј ских тек сто ва;
сам про цес ме диј ске упо тре бе и на чи на на ко ји се она раз во ја у од ре-•	
ђе ном кон тек сту је у сре ди шту ин те ре со ва ња;
ко ри шће ње ме ди ја је за ви сно од си ту а ци је и окре ну то дру штве ним •	
за да ци ма ко ји про из ла зе из уче шћа у „ин тер пре та тив ним за јед ни-
ца ма“;
пу бли ка за по себ не ме диј ске жан ро ва чи ни одво је не „ин тер пре та-•	
тив не за јед ни це“ ко је де ле исте об ли ке дис кур са и оквир за раз у ме-
ва ње ме ди ја;
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пу бли ка ни кад ни је па сив на, ни ти су ње ни чла но ви јед на ки, не ки су •	
ис ку сни ји не ки ак тив ни ји од дру гих, и
ме то де су „ква ли та тив не“ и ду бо ке, че сто де мо граф ске, узи ма ју у •	
об зир са др жај, ре цеп ци ју, и кон текст за јед но. (Лин длоф, 91).

По ми шље њу Ме квеј ла, би хе ви о ри стич ка и пси хо ло шка тра ди ци ја 
мо жда мо гу да опи шу при ро ду ис ку ства пу бли ке, али из кул тур не пер спек-
ти ве ре зул та ти тих ис тра жи ва ња су ап стракт ни, ин ди ви ду ал ни и мо гу се 
ис ко ри сти ти у ма ни пу ла тив не свр хе. Раз ли ке ме ђу њи ма ти чу се пре све га 
ци ље ва ис тра жи ва ња и из бо ра ме то да.

Нај че шће те о риј ско пи та ње у ве зи са пу бли ком од но си се на ди ле му да 
ли она тре ба да се по сма тра као дру штве на гру па или као ма са изо ло ва них 
по је ди на ца. Да би би ла дру штве на гру па, мо ра да има гра ни це, свест о се би, 
ме ђу соб ну по ве за ност, си стем нор ма тив не кон тро ле. Ако се, пак, схва та 
као скуп изо ло ва них ин ди ви дуа, сма тра се ма сом. Ве ћи на ис тра жи ва ња 
ко ја се ба ви ши ро ким узор ком (lar ge-sca le sam ple sur vey met hod) по сма тра 
пу бли ку у сми слу ску па ин ди ви ду ал них по на ша ња. Ове ме то де оба ве зно 
де ком по ну ју гру пу и дру штве ну мре жу и мо гу да ти ин фор ма ци је са мо о 
ску пу ин ди ви дуа. Ти ме се по ја ча ва тен ден ци ја „по на ша ња пу бли ке“ као 
ре зул та та ин ди ви ду ал не по тро шње, а не као дру штве не ак ци је у сми слу 
„по на ша ња ко је је ори јен ти са но пре ма дру гом.“ По сле ди ца је да се груп ни 
ка рак тер пу бли ке за не ма ру је и гу би из ви да.

Дру ги те о риј ски про блем ба ви се сте пе ном ак тив но сти или па сив-
но сти ко ја се при пи су је пу бли ци. Пу бли ка као ма са је, по де фи ни ци ји, 
па сив на, јер ни је у ста њу да ко лек тив но де лу је, док пра ва дру штве на гру па 
има сред ства и скло ност да бу де ак тив на у сми слу да има за јед нич ки циљ 
и да уче ству је у ње го вом до сти за њу. Ин ди ви ду ал ни чин из бо ра ме ди ја, 
па жња и од го вор мо же се сма тра ти ма ње или ви ше ак тив ним, у сми слу 
сте пе на мо ти ва ци је, па жње, уче шћа, за до вољ ства, кри тич ког или кре а тив-
ног од го во ра, итд. Увек је по сто ја ла тен ден ци ја да се ак тив но ко ри шће ње 
ме ди ја сма тра „бо љим“ од па сив ног по сма тра ња.

Ве ру је се та ко ђе, да што је пу бли ка ак тив ни ја би ће ви ше от пор на пре ма 
убе ђи ва њу, ути ца ју или ма ни пу ла ци ји, што се та ко ђе сма тра по жељ ним. У 
прин ци пу, ак тив на пу бли ка обез бе ђу је фид бек за ко му ни ка то ре ме ди ја, 
и ту се ус по ста вља ин тер ак тив ни од нос. У том сми слу се ми сли да но ве 
ме диј ске тех но ло ги је има ју ве ћу мо гућ ност ин тер ак тив но сти. 

Оту да по ја ва но вих од ре ђе ња пу бли ке и но вих ти по ва пу бли ке. Уме-
сто па жљи ве ма сов не или груп не пу бли ке, мо же се сад го во ри ти о „уку су 
кул ту ре“ или „жи вот ном сти лу“ да би се опи сао обра зац из бо ра. Што су 
по је дин ци сло бод ни ји да ства ра ју сво је вла сти те ме диј ске „ме ни је,“ а што 
је по сле ди ца но ве тех но ло ги је, ви ше ће ти по ва пу бли ке да се по ја вљу је, без 
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мо гућ но сти да се свр ста ју у не ке дру штве не ка те го ри је, али ко је ће др жа ти 
за јед но бли скост кул тур них уку са, ин те ре са и ин фор ма ци о них по тре ба.

Да нас су пу бли ке ма ње, број ни је и без чвр стог и пред ви дљи вог члан-
ства. За ме ди је је те шко да утвр де „сво ју“ пу бли ку. Обра сци ко ри шће ња 
ме ди ја по ста ју део про мен љи вог жи вот ног сти ла. Ко нач но, про блем да ли је 
пу бли ка гру па или ни је по ста ће вре ме ном све ма ње ва жан. Ме квејл ми сли 
да је до шло до но ве упо тре бе пу бли ке што је по сле ди ца но вих ин тер ак тив-
них ме ди ја ко је из гле да да има ју мо гућ ност ства ра ња но ве вр сте „вир ту ел-
них за јед ни ца.“7 

Пред ви ђа ња о пу бли ци бу дућ но сти, по себ но у ве зи са про ме ном ко му-
ни ка ци о них тех но ло ги ја, иду у су прот ним сме ро ви ма. Сма тра се на и ме, 
да ће пу бли ка би ти све фраг мен ти са ни ја и та ко из гу би ти свој на ци о нал ни, 
ло кал ни и кул тур ни иден ти тет. За тим да ће по сто ја ти ве ли ки јаз из ме ђу 
ме диј ских бо га тих и ме диј ских си ро ма шних. Та ко ђе по сто ји ста но ви ште да 
но ви елек трон ски ме ди ји ја ча ју мо гу ћу дру штве ну кон тро лу и над зор. На 
дру гој стра ни, но ве вр сте ин те гра ци ја мо гу да на до ме сте гу би так ста рих 
фор ми, ви ше оп ци ја за ства ра ње пу бли ке по ста ју до ступ не ве ћем бро ју љу ди, 
мо же би ти ви ше сло бо де, као и ра зно ли ко сти ко му ни ка ци је и ре цеп ци је.

КРАЈ ПУ БЛИ КЕ ИЛИ НО ВИ ПО ЧЕ ТАК

Да нас је по јам пу бли ке да ле ко про бле ма тич ни ји не го ра ни је, ма да су 
око ње га увек по сто ја ле кон тро вер зе с об зи ром на то да се она мо же од ре-
ди ти на раз не на чи не и да не ма чвр сто упо ри ште. Уво ђе њем но вих ме ди ја, 
но ве тех но ло ги је до во де у пи та ње и раз ли ку из ме ђу оно га ко ша ље и оно га 
ко при ма по ру ку (по ши ља лац-при ма лац). Гле да о ци-при ма о ци у кла сич-
ном сми слу као ма сов на пу бли ка, по ста ју су ви шна ка те го ри ја с об зи ром 
на ин тер ак тив но ко ри шће ње ме ди ја, би ло да је реч о са свим но вим или 
оним ста рим код ко јих је до шло до ва жних про ме на. Пу бли ка се, пре све га, 
ди вер си фи ку је за хва љу ју ћи мно штву ка на ла или ка блов ској те ле ви зи ји, 
ко ји јој ну де низ спе ци фич них и спе ци ја ли зо ва них про гра ма. Пу бли ка 
та ко по ста је мно го ма ња, али у том сма ње њу, па ра док сал но, и хо мо ге ни ја и 
гло бал ни ја, с об зи ром на то да се оку пља око за јед нич ких ин те ре са, уку са, 
жи вот них сти ло ва. Тер мин сег мен та ци ја, ко ји се ја вља у по след ње вре ме, 
на го ве шта ва про цес по ко ме ме диј ска по ну да од го ва ра мно го тач ни је 
од ре ђе ном про фи лу ме диј ских по тро ша ча (пу бли ке), че му по ма же упра во 
ве ћа мо гућ ност из бо ра про гра ма на ко ју са ми мо гу да ути чу. Ту по сто ји, 
ме ђу тим, и дру ги про цес, тј. фраг мен та ци ја, где до ла зи до ра си па ња исте 
ко ли чи не па жње пу бли ке на ви ше ме диј ских из во ра. Та ко њи хо ви из бо ри 
7   McQu a il, op. cit., стр. 23.
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по ста ју ин ди ви ду а ли зо ва ни, што по ми шље њу Ма квеј ла до во ди до кра ја 
пу бли ке као „зна чај ног дру штве ног ко лек ти ви те та“. Са мим тим до ла зи и 
„до опа да ња сна жних ве за ко је по ве зу ју љу де са њи хо вим ме диј ским из во-
ри ма и до гу бит ка осе ћа ња њи хо вог иден ти те та као пу бли ке.“8 С овим у 
ве зи је за ни мљи во ис тра жи ва ње спро ве де но у до ма ћин стви ма у Не мач-
кој. На и ме, ис тра жи ва чи су до шли до за кључ ка да ко ри шће ње те ле ви зи је 
у „до ба оби ља“ до жи вља ва бит не про ме не. Пре све га, уоби ча је но по ро-
дич но оку пља ње око те ле ви зо ра је у опа да њу и да нас га нај ви ше гле да ју 
јед на до две осо бе за јед но. Нај че шће се те ле ви зи ја гле да крат ко и у ви ше 
на вра та, по себ но ме ђу мла ди ма и де цом. Ма да по сто ји ве ли ки из бор, још 
увек по сто ји ло јал ност пре ма по је ди ним ка на ли ма ко ји се пре вас ход но гле-
да ју. Ко нач но, очи глед но је да пре фе рен ци ја са др жа ја игра уло гу у би ра њу 
ка на ла, што у вре ме ма ле тв по ну де ни је би ло ва жно (East man, 1998).

Фраг мен та ци ју пу бли ке Ма квејл је илу стро вао сле де ћом сли ком9:

је дин стве ни мо дел                     плу ра ли стич ки  мо дел  
                                             (ра зно ли кост у је дин ству)

мо дел од је згра ка пе ри фе ри ји                     мо дел раз би ја ња
(је дин ство у ра зно ли ко сти)                    (фраг мен та ци ја)

че ти ри фа зе фраг мен та ци је пу бли ке
8   McQu a il, Mass com mu ni ca tion the ory, стр. 447.
9   Исто, стр. 449.
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Ма да го во ри о те ле ви зиј ској пу бли ци, Ма квејл ука зу је да се то мо же 
при ме ни ти и мно го ши ре. је дин стве ни мо дел ука зу је на оп шту пу бли ку 
ко ја је по сто ја ла у вре ме огра ни че ног бро ја ка на ла. Њи хо вим по ве ћа ва њем 
до ла зи до ве ће ра зно вр сно сти са др жа ја уну тар је дин стве ног окви ра (нпр. 
днев ни про грам – ноћ ни про грам, при ват не те ле ви зи је) чи ме се ства ра 
плу ра ли стич ки мо дел. Тре ћа фа за од но си се на мо дел од је згра ка пе ри фе
ри ји, где већ мно штво ка на ла под ри ва је дин стве ност окви ра. Мо гу ће је, на 
при мер, пре ко ви деа, DVD-а, ка бла и са те ли та, на ро чи то Ин тер не та (Yоu-
Tu be, на при мер) као и дру гих ме ди ја ужи ва ти у про гра му ко ји се бит но 
раз ли ку је од оног глав ног или од ве ћи не ко ја се ну ди. Ко нач но, до мо де ла 
раз би ја ња до ла зи због све ве ће фраг мен та ци је, кад ви ше не ма сре ди шњег 
је згра, већ са мо мно штво раз ли чи тих гру па ци ја ме диј ских ко ри сни ка.

Ова све уоч љи ви ја про ме на ка рак те ра пу бли ке оте жа ва и ње но про у-
ча ва ње, на ро чи то у по гле ду ње ног са ста ва, ње них ин те ре са, без об зи ра на 
мо гућ ност пиплме тра (ме ра ча љу ди) и дру гих ком пју тер ских сред ста ва за 
до би ја ње ин фор ма ци ја. Пу бли ка као да „бе жи“ од ме наџ мен та и кон тро ле, 
јер, за хва љу ју ћи ве ли кој мо гућ но сти из бо ра, кон зу мен ти ме ди ја све ма ње 
мо гу да под лег ну про па ганд ним ути ца ји ма или при стра сним ин фор ма ци-
ја ма. Оту да је огла ши ва чи ма, јед на ко као и по ли ти ча ри ма, мно го те же да 
до пру до ве ли ке, оп ште пу бли ке. Мо дер на пу бли ка се мно го ма ње освр ће 
на по ру ке та квог ти па, ка жу ис тра жи ва чи (Ne u man/Pool 1986), има ју ћи 
у ви ду да ве ли ка по ну да јед но став но ли ша ва пу бли ку спо соб но сти да их 
при ме те или ис ко ри сте. Ти пи чан кон зу мент ме ди ја има ма ње вре ме на и 
мо ти ва ци је и не ма ви ше „дру штве ну или нор ма тив ну ве зу“ са ме диј ским 
из во ром (пре ма Ма квеј ло вом мо де лу) ко ји би по спе шио не ки ути цај. Реч ју, 
опа ли су и кван ти тет и ква ли тет мо гу ћег ути ца ја.

Ово, ме ђу тим, има и сво је ло ше стра не. Што је ви ше пу бли ка са мо још 
јед на гру па ци ја по тро шач ког тр жи шта, ви ше ће гу би ти на ко лек тив ној дру-
штве ној мо ћи. То ипак не зна чи да ће се пу бли ка у бу дућ но сти из гу би ти, 
већ са мо да ће се ме ња ти њен ка рак тер, јер ме диј ска ин ду стри ја по ка зу је 
не ве ро ват ну моћ пре жи вља ва ња у по зна тим об ли ци ма. Пу бли ка се ни је 
„фун да мен тал но про ме ни ла“ ка же Ма квејл и по ред свих ових но вих тех-
но ло ги ја и мо гућ но сти ко је има кон зу мент ме ди ја. Из гле да као да је фраг-
мен та ци ја пу бли ке још увек са мо де ли мич на, и да су про ме не по сте пе не, 
што ва жи и за мно ге дру ге ме ди је. Сма тра се да сна га инер ци је про сто оне-
мо гу ћа ва не ку ра ди кал ну про ме ну и пре ра спо де лу пу бли ке. Мно ге моћ не 
дру штве не си ле ко је ути чу на ме диј ску про дук ци ју и ње но ко ри шће ње 
ду бо ко су уко ре ње не и от пор не на тех но ло шке про ме не. „Об лик пу бли ке“ 
ка же Ме квејл,  од ра жа ва струк ту ру, ди на ми ку и по тре бе дру штве них фор-
ма ци ја ко ји иду од на ци ја до ма лих гру па“.10 Има ју ћи у ви ду прет по став ку 
10   Исто, стр. 450.
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да ове си ле ни кад не иду све у јед ном прав цу ка ко би по др жа ле ма сов ну 
пу бли ку, тре ба на гла си ти да се не ке од њих усме ра ва ју на но ве упо тре бе 
но вих ме ди ја, што до во ди до про ме на у сфе ри де ло ва ња пу бли ке. Оту да 
за кљу чак да не по сто ји ни ка ква из ве сност у пред ви ђа њи ма, чак ни ка да је 
реч о сна зи и прав цу нај ши ре мо гу ће пер спек ти ве раз во ја.
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Ab stract: the in te r pre ta tion of the me dia audi en ce chan ged du ring the XX cen
tury de pen ding on the de ve lop ment of me dia tec hno logy. from pas si ve, ho mo ge no us, 
mass audi en ce in the first de ca des of ra dio and te le vi sion, by the end of the cen tury, 
and espe ci ally at the be gin ning of the new mil len nia the me dia re se ar chers ha ve star
ted to de fi ne it as an ac ti ve, he te ro ge ne o us, re la ti vely sop hi sti ca ted en tity which ori en ted 
it self in the me dia sphe re ac cor ding to its af fi ni ti es, in te rests and in di vi dual fra me work. 
all this de pends no wa days on the tec hno lo gi cal pos si bi li ti es of the new me dia, espe ci
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СРП СКА ПЕ РИ О ДИ КА 19. ВЕ КА  
У ПРИ ЧИ И ТРА ДИ ЦИ ЈИ 

(Не ко ли ке за ни мљи во сти из исто ри је срп ске штам пе)1

Ре зи ме: На осно ву ра зно вр сне пи са не и усме не гра ђе, у ра ду се из два ја ју ма хом 
на ра тив ни са др жа ји ко ји на за ни мљив, упе ча тљив и ка рак те ри сти чан на чин све до че 
о срп ској штам пи 19. ве ка. За сту пље ност ових те ма у усме ној тра ди ци ји по твр ђу је 
зна чај, ме сто и уло гу но ви нар ства у срп ској кул тур ној и по ли тич кој исто ри ји.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Пе РИ о ДИ ка, шТам Па, ча Со ПИС, лИСТ, ка леН ДаР, 
ал ма Нах, За бав НИк, 19. век, ка ЗИ ва ње, ПРИ ча, аНеГ До Та

* * *

По сле про па сти Пр вог срп ског устан ка кул тур ни рад у Ср би ји је пре ки-
нут, те се у окру же њу и у Евро пи по чи њу ства ра ти но ви срп ски кул тур ни 
цен три. Од ав гу ста 1813, сту ден ти ме ди ци не Ди ми три је Да ви до вић и Ди ми-
три је Фру шић, уз све срд ну по моћ Јер не ја Ко пи та ра, цен зо ра сло вен ских и 
грч ких књи га, по че ли су у Бе чу да из да ју Но ви не серб ске (oд 1816. Но ви не 
срб ске). Ис пр ва по ли тич ки лист, Но ви не, од 1815. уво де и књи жев не те ме, те 
по ста ју но си лац срп ског књи жев ног жи во та. Од ма ја 1816. уред ник је са мо 
Да ви до вић, по што је Фру шић за вр шио сту ди је ме ди ци не и на пу стио Беч. 
По сле је жи вео у Тр сту као ле кар. Ка да су јед ном Фру ши ћа упи та ли за што 
је про ме нио про фе си ју, он је од го во рио да је про ме нио са мо ме тод, јер је у 
оба слу ча ја ле чио не зна ње.2 Та да је, 1816. го ди не, у Бе чу, Да ви до вић по тра-
жио од Ву ка Ка ра џи ћа да му пре по ру чи ка квог ђа ка, од но сно по моћ ни ка 
1 Ова сту ди ја је ре зул тат ра да на про јек ту Срп ско усме но ства ра ла штво ко ји се ре а-

ли зу је у Ин сти ту ту за књи жев ност и умет ност (Бе о град), а ко ји фи нан си ра Ми ни-
стар ство за на у ку Ре пу бли ке Ср би је (бр. про јек та 148023).

2 Ан дра Га ври ло вић, Се дам де сет анег до та из жи во та срп ских књи жев ни ка, Бе о град, 
1911, 30.
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око пи са ња но ви на. Вук му је пред ло жио бив шег пе штан ско га учи те ља 
Лу ку Ми ло ва но ва и ста не да га хва ли ка ко до бро зна срп ски је зик. На то му 
Да ви до вић од ре че: ја не ћу оно га ко ји зна бо ље од ме не, не го оћу оно га ко ји не 
зна ни као ја, да љу ди чи та ју ћи но ви не сваг да го во ре: „ште та, што Да ви до
вић не ма кад да пи ше но ви на“.3 Очи то да Вук ни је имао нај бо ље ми шље ње о 
Ди ми три ју Да ви до ви ћу, па је ка сни је по ри цао и ње го ву, ина че хва ље ну, уче-
ност, твр де ћи да се он „као што се обич но у Ма џар ској учи, мо же на зва ти 
учен чо век, прем да је сла бо ка ки дру ги књи га чи тао, осим за бра ње ни 
ро ма на“.4 Но ви не су ис пр ва штам па не у штам па ри ји Јо ва на Шни ре ра, па у 
Шмит ба у е ро вој штам па ри ји, а по том их је Да ви до вић од 1819. штам пао у 
соп стве ној ти по гра фи ји ко ју је, опет пре ма Ву ко вим са зна њи ма, ку пио 1816. 
го ди не, по сле же нид бе с де вој ком из Пе ште с ми ра зом од 23.000 фо рин ти.5

Но ви не серб ске су вре ме ном све ви ше би ле за о ку пље не је зич ким пи та-
њи ма, те је от пор ста рој сло вен ској пи сме но сти у њи ма био све из ра же ни ји. 
Та ко је Јо ван Бе рић, не гда шњи адво кат и управ ник срп ских основ них шко ла 
у Бу дим ској епар хи ји, об ја вио у Да ви до ви ће вим Но ви на ма две пе сме по све-
ће не де бе лом и тан ком јер. Ове ша љи ве и са ти рич не са ста ве за бе ле жио је по 
се ћа њу Јо ван Ха џић и об ја вио их у сво ме огле да лу срб ском (1864):

Де бе лом је ру Ъ
       већ и на те по ди гла се хај ка,
       јер де бе ло жа ло сна ти мај ка.
       Ста ри на ши те бе по што ва ше
       Те па ше ти и де бе ло је рет
       а са да те та ко про га ња ју,
       мла дој де ци те бе оти ма ју,
       Ско чи на те Стој ко вић и Са ва6

       Та му дра је обо ји це гла ва;
       И го ни те Ду рић и ка тан чић,
       Ино вер ци ско ва ће ти лан чић
       већ се те ши, и ка ко знаш гу ди,
       Да се с то бом не ру га ју љу ди итд.7

3 Вук Стеф. Ка ра џић, Исто риј ски спи си, I, у: Са бра на де ла ву ка ка ра џи ћа, књ. XV, 
Про све та, Бе о град, 1969, 170.

4 Исто, нав. де ло, 169.
5 Исто, 169; Ми лан Ђ. Ми ли ће вић, По ме ник зна ме ни тих љу ди у срп ско га на ро да но ви

јег до ба, Бе о град, 1888, 120.
6 Ата на си је Стој ко вић је још 1801. на звао јер пе тим точ ком у ко ли ма, а Са ва Те ке ли ја 

га је у сво јој књи зи „Ри мља ни у Шпа ни ји“ (1807) са свим из о ста вио.
7 Или ја Ог ња но вић, За ни мљи ве при че и бе ле шке из жи во та зна ме ни тих Ср ба, За греб, 

1900, 15–16.
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И Вук Ка ра џић је био са рад ник Но ви на срб ских, а јед но вре ме, то ком 
1818, чак и њи хов уред ник. Он је, из ме ђу оста лог, 1817. у До дат ку Но ви на (бр. 
57–58) об ја вио обим ну ре цен зи ју ро ма на Ми ло ва на Ви да ко ви ћа љу бо мир 
у је ли си ју му. Вук ту твр ди ка ко Ви да ко вић не зна ни срп ске ни сло вен ске 
гра ма ти ке, већ пи ше по „пра ви ли ма ба бе Сми ља не“.8 Ову до сет ку ар хи ман-
дри та Па вла Кен гел ца на ра чун срп ског је зич ко-пра во пи сног ша ре ни ла Вук 
је по сле че сто по на вљао. Она је по ста ла то ли ко по пу лар на и рас про стра ње на 
у је зич ким по ле ми ка ма, да се и као анег до та на ла зи ла у мно гим из во ри-
ма.9 Ди ми три је Фру шић је у тој по ле ми ци био на Ву ко вој стра ни. Он пи ше 
Ву ку ка ко је „але го ри ја ба бе Сми ља не та ко сил на, да су мно ги Зе мун ци пре 
у сум њи бив ши о сла ве но серб ском је зи ку к се би тр гли се и на ши по ста ли.“10 
Ме ђу тим, мно ги ни су одо бра ва ли оштри ну Ву ко вих уда ра ца, па су за ме ра ли 
што је на сла ба Ви да ко ви ћа та ко јав но уда рио. Бај че вић му из Но вог Са да 
ја вља да су из гле ди за прет пла ту ње го вог Срп ског рјеч ни ка (1818) ја ко сма-
ње ни от ка ко у Но ви на ма на па да Ви да ко ви ћа, јер „Ср бин има осе ћај са жа-
ље ња, и због то га не ће ви ше да чу је ни за ва ше Но ви не ни за Реч ни ке“.11

Опре де ље ње уред ни ка Но ви на срб ских за Ву ко ве је зич ке ре фор ме, ко ји ма 
се Срп ска пра во слав на ми тро по ли ја то ли ко про ти ви ла, мо же би ти раз лог 
опа да њу бро ја прет плат ни ка.12 Услед све не рен та бил ни јег по сло ва ња, Да ви-
до вић је 1821. пре пу стио лист сту ден ту пра ва Пе тру Ма ти ћу, а он је пре шао у 
Ср би ју. Уско ро су, 16. ма ја 1822, Аустри јан ци из да ли на лог за пре ста нак из да-
ва ња Но ви на. Ме ђу тим, Вук мо ти ве Да ви до ви ће ва пре ла ска у Ср би ју опи су је 
дру га чи је. Ка да му пр ва же на умре, Да ви до вић се 1819. оже ни дру ги пут не ве-
стом чи ји је ми раз из но сио 7.000 фо рин ти. Но, он не са мо да је по тро шио тај 
но вац, не го се и за ду жио. За то је од кне за Ми ло ша у Ср би ји тра жио не ко ли ко 
хи ља да ду ка та на за јам. Ка да ви ди да не ма тих но ва ца, Да ви до вић се због 
ду го ва ни је смео вра ћа ти, већ оста не у Ср би ји, где убр зо по ста не пр ви Ми ло-
шев се кре тар.13 Да ви до ви ћа су у Ср би ји за дир ки ва ли због бан крот ства у Бе чу. 
Пре ма јед ној анег до ти, пи та ли су га би ли до шао у Ср би ју да је био по штен, а 
он је од го во рио да не би, не го би по тра жио где има по ште ни јих љу ди.14

На кон пре стан ка из ла же ња Да ви до ви ће вих Но ви на срб ских и ње го ва 
За бав ни ка (Беч, 1815–1821), Ср би оста ју без гла си ла, те у Но вом Са ду Л. 
8 Вук Стеф. Ка ра џић, о је зи ку и књи жев но сти, I, у: Са бра на де ла ву ка ка ра џи ћа, књ. 

XII, Про све та, Бе о град, 1968, 143–198.
9 М. Ђ. Ми ли ће вић, По ме ник, 254. 
10 Љу бо мир Сто ја но вић, жи вот и рад ву ка Сте фа но ви ћа ка ра џи ћа, БИГЗ, 1987, 159.
11 Исто, нав. де ло, 159–160.
12 Ми ло ван Ви да ко вић, Успо ме не, Би бли о те ка гра да Бе о гра да – Би бли о те ка ми ло ван 

ви да ко вић, Бе о град–Со пот, 2003, 66–68.
13 Вук, Исто риј ски спи си, I, 169; По ме ник, 120.
14 Ми ха и ло Га ври ло вић, ми лош обре но вић, II, Сло во љуб ве, Бе о град, 1978, 459.
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Му шиц ки, П. Ј. Ша фа рик и Ђ. Ма га ра ше вић по чи њу све ин тен зив ни је 
по ми шља ти на по кре та ње ча со пи са. Та ко је пр ви број нај ста ри јег бал кан-
ског књи жев ног ча со пи са, под уред ни штвом Ге ор ги ја (Ђор ђа) Ма га ра ше-
ви ћа, об ја вљен кра јем 1824, а са озна ком за 1825. го ди ну. Ча со пис је штам-
пан у Бу ди му све до 1864, под на зи вом Серб ски ле то пис, а од 1873. па до 
да нас ле то пис ма ти це срп ске. Ча со пис ко ји је од мах по об ја вљи ва њу имао 
не при јат но сти због не знат них пра во пи сних но ви на, не са мо да је био тра-
ди ци о на лан, већ је вре ме ном по стао и глав ни по ли гон за на па де про тив 
Ву ка и ње го вог на род ног је зи ка и но вог пра во пи са. Ме ђу тим, ни Вук ни је 
био хлад но кр ван, па је, на при мер, 1831. го ди не у пи сму тр гов цу Јо си фу 
Ми ло ву ку, осни ва чу Ма ти це срп ске, кри ти ко вао из да вач ку де лат ност ово га 
пе штан ског дру штва. Вук иро нич но ве ли ка ко би Ма ти ци би ло бо ље да је за 
где ко је књи ге пла ти ла да се не штам па ју, али се Ма ти ца као сва ки „тр го вац“ 
др жа ла пра ви ла: бо ље је на ме ки ња ма до би ти, не го на зла ту ште то ва ти. 
Нај по сле се око мио и на ма ти ча ре по на о соб, па је оп ту жио Ђор ђа Ма га ра-
ше ви ћа и Ми ло ша Све ти ћа (Јо ва на Ха џи ћа), јер су они је ди ни има ли ко ри-
сти од Ма ти це: ма га ра ше вић је имао за из да ва ње ље то пи са на го ди ну 400 
фо рин ти и 25 књи га од сва ке ча сти це, а Све ти ћев је до би так био, што су 
га у ље то пи су фа ли ли, а на оно га, на ко га мр зи, ви ка ли, од но сно на Ву ка.15 
Су коб је за тим ти њао не ко ли ко го ди на, а јав но се отво рио по што је Ха џић 
1837. об ја вио у Но вом Са ду Сит ни це је зи ко слов не. 

По што је Вук Ка ра џић остао без гла си ла у ко ме би об ја вљи вао сво је 
ра до ве, та да већ на го ми ла не, он је нај зад од лу чио да се при хва ти уред нич-
ког по сла. За то је у Бе чу, кра јем ок то бра, об ја вио За бав ник за го ди ну 1826, 
под на сло вом Да ни ца. По том је из дао још че ти ри го ди шта ово га за бав ни ка 
(1827–1829, 1834). Да ни ца је уз бур ка ла кон зер ва тив ну срп ску кул тур ну 
јав ност. О то ме све до че и број ни од зи ви о овој књи зи. Осим по зи тив них 
кри ти ка, би ло је ви ше оних ко је су из ра жа ва ле не за до вољ ство. Љу бо мир 
Сто ја но вић из два ја дво ји цу Ву ко вих кри ти ча ра. Раз о ча ран Да ни цом, не ки 
Адам Јо ва но вић пи сао је С. Или ћу: Глу па књи га За бав ник, ко ји је наш на уч
ник у бе чу из дао, и не обе ћа ва ни шта бо ље од ње га. ште та за сва ку крај
ца ру ко ја се за то пла ти. ме ни је жао што сам обе ћао да ћу се прет пла
ти ти, али мо рам при зна ти да ми не тре ба ни ка ква књи га од та ког про
ста ка. Иса и ја Во ји но вић из Те ми шва ра је Ву ку упу тио не го ду ју ће пи смо: 
По мње ни ју мно гих да сте за оно вре ме, ко је сте у спи са ни ју по тро ши ли, 
пра сце или (по ста ром оби ча ју) ов це чу ва ли, ви ше би до бра учи ни ли; 1во 
не би сте име вјеч ном по ру га ни ју пре да ли, а 2го, што је ва жни је, не би сте 
чи та те ље (осо би то мла де) у шчет ну за ра зу при во ди ли. Иса и ја да ље ку ди 
Ву ков је зик и стил „за и ста го ве дар ски, јер се од сва ког бла го род ства од ли-
15 Вук Стеф. Ка ра џић, Да ни ца 1826–1829, 1834, у: Са бра на де ла ву ка ка ра џи ћа, књ. VI II, 

Про све та, Бе о град, 1986, 495–496. 



Год. III (2011): стр. 165-178

Срп ска пе ри о ди ка 19. ве ка у при чи и тра ди ци ји 169

ку је... А ка ква ти је жа ло сна би о гра фи ја (да све про че оста ви мо) ни ти си ле 
пе ри о ди че ске, ни ти сла до сти крат ка из ра же ни ја има, но пи шеш као ка ква 
ба ба, ко ја ни кад от мје но што год ви ди ла или чу ла ни је“. На кра ју мо ли Ву ка 
да се опо ме не, ура зу ми и оста ви пи са ња.16 

У то ку ожи вља ва ња срп ске пе ри о ди ке у Аустриј ском цар ству, и у 
Ср би ји до ла зи до круп них кул тур них про до ра. Ва жан да тум срп ске кул-
тур не исто ри је пред ста вља и отва ра ње пр ве књи жа ре Гли го ри ја Во за ре-
ви ћа, код Са бор не цр кве у Бе о гра ду, 1827. го ди не. Ту су се мо гле про на ћи 
ма ло број не срп ске књи ге, као и Да ви до ви ће ве и Фру ши ће ве Но ви не срб
ске. Осим из да ња срп ских ауто ра, пу то пи сац Сре тен Л. По по вић ве ли да 
је би ло и не мач ких књи га и но ви на. Во за ре ви ће ва књи жа ра би ла је и пр ви 
књи жев ни цен тар у Ср би ји у ко ме су се оку пља ле он да шње зна чај ни је лич-
но сти срп ске кул ту ре. Ме ђу тим, ка ко са оп шта ва По по вић, нај глав ни ји и 
нај рев но сни ји по се тлац био је сле пи чи ча Ђу ра Ми лу ти но вић Цр но го рац 
(или Хер це го вац, ка ко се и дру га чи је на зи ва). Ње го вим по сред ством све 
би днев не но во сти по свој ва ро ши би ле раз но ше не. И Ђу ра ка да би ко га 
убе ђи вао у исти ни тост ка квог де ла или до га ђа ја, обич но би го во рио: То је 
це ла исти на, то ал ге мај нер (all ge me i ne ze i tung) пи ше и бе о бах тер (он да 
ме тер ни хов лист) по твр ђу је. Чи ча Ђу ра је био, ис ти че исти из вор, и рев-
но стан ску пљач пре ну ме ра на та и вр ли про да вац књи га.17 

Осим Бе о гра да, у ко ме се отво ри ла књи жа ра и за че ла иде ја о чи та о-
ни ци, у то до ба и Ша бац по ста је сре ди ште кул тур ног жи во та. Та мо жи ви 
Је врем Обре но вић, нај мла ђи Ми ло шев брат и је ди ни пи смен ме ђу бра ћом 
Обре но вић. Го ди не 1827. Ђор ђе Ма га ра ше вић ве ли да се у Је вре мо вом до му 
чи та европ ска штам па и да се жи ви от ме но.18 За тим, пу то пи сац Вил хелм 
Рих тер бе ле жи да је Је вре мо ва ку ћа у Шап цу сте ци ште от ме ног све та.19 

По том, го ди на 1830. је ва жна у исто ри ји срп ске кул ту ре. Дру ги ха ти ше-
риф об на ро до ван те го ди не по ста вио је прав не осно ве про свет ном и кул-
тур ном на прет ку Ср би је. У ње го вом ха ту спо ме ну те су са мо не ке уста но ве 
(шко ла, цр ква, бол ни ца, штам па ри ја) ко је Ср би мо гу сло бод но осни ва ти. 
Сто га је, исте го ди не, кнез Ми лош на ло жио Цвет ку Ра јо ви ћу и Авра му 
Пе тро ни је ви ћу, ко ји су се та да на ла зи ли у ди пло мат ској ми си ји у Пе тро-
гра ду, да ку пе штам па ри ју за др жав не по тре бе. Она је из Ру си је сти гла у 
Бе о град 2. ју на 1831. Ра јо вић и Цвет ко вић су до ве ли и Адол фа Бер ма на ко ји 

16   Љ. Сто ја но вић, нав. де ло, 279–280.
17   Сре тен Л. По по вић, Пу то ва ње по но вој Ср би ји (1878. и 1880), СКЗ, Бе о град, 1950.
18 Ђор ђе Ма га ра ше вић, Пу то ва ње по Ср би ји у 1827. го ди ни, Про све та, Бе о град, 1983, 258.
19 Вил хелм Рих тер, При ли ке у Ср би ји под кне зом ми ло шем до ње го ве аб дик ци је 1839, 

Све тлост, Кра гу је вац, 1984, 35.
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је штам па ри ју устро јио за рад. Ди ми три је Иса и ло вић се то ли ко об ра до вао 
тој но вој срп ској те ко ви ни да јој је по све тио оду пу ну оду ше вље ња.20 

Иако су при пре ме за из да ва ње но ви на у но во о сно ва ној штам па ри ји 
за по че те већ у Бе о гра ду 1832, Но ви не срб ске (Од 1834. до 1869. из ла зе под 
на сло вом Срб ске но ви не, а од 1870. до 1919. ме ња ју име у Срп ске но ви не) 
по ја ви ле су се ипак пр ви пут 17. ја ну а ра 1834. го ди не у Кра гу јев цу под уред-
ни штвом Ди ми три ја Да ви до ви ћа. Но ви не су би ле, пре све га, др жав ни слу-
жбе ни лист, али и са обе леж ји ма по ли тич ког гла си ла. Са вре ме ни ци ве ле 
да је по ја вљи ва ње Но ви на знат но од јек ну ло у он да шњем срп ском дру штву. 
Бар то ло мео Ку ни берт пре но си ка ко је он да на се о ским ску по ви ма, уме сто 
ого ва ра ња, све ште ник или ко ји пи смен чи тао оку пље ни ма Но ви не.21 Дру ги 
са оп шта ва ју ка ко је 1834. у Бе о гра ду Ла зар Ар се ни је вић Ба та ла ка чи тао 
пу бли ци но ви не, а при сут ни су би ли „оба ја ни“, те су се ста ли мо ли ти за 
Кња за и при ку пље но је од мах 120 прет плат ни ка.22 За раз ли ку од оду ше-
вље не пу бли ке, кнез Ми лош је имао за мер ки на Да ви до ви ћев рад, па га 
је убр зо стро го уко рео због пре ве ли ке спи са тељ ске сло бо де. По том га је и 
при вре ме но су спен до вао са ме ста уред ни ка, јер је у јед ном члан ку упо знао 
јав ност о бо ле сти пре сто ло на след ни ка Ми ла на.23 Да ви до ви ћа је, по сле Сре-
тењ ске скуп шти не, на уред нич ком ме сту на сле дио Ди ми три је Иса и ло вић. 

На и ме, у он да шњој Кне же ви ни Ср би ји сву да и на сва ком ме сту мо три ло 
је буд но око кне за Ми ло ша. Вук ве ли да Ми лош за по ве да и у цр кви кад ће 
се и ка ко зво ни ти и ка ко ће се ли тур ги ја слу жи ти и у шко ла ма ко ће, шта 
и ка ко учи ти, нај по сле и цен зу ри ра књи ге и за по ве да спи са те љи ма ка ко 
ће књи ге пи са ти.24 Сто га је ин сти ту ци ја по ли тич ке цен зу ре би ла уве де на 
већ три ме се ца на кон из ла же ња Но ви на срб ских то ком 1834. го ди не, да кле 
по сле по ме ну тог уко ра Да ви до ви ћу. Та ду жност пр ви пут је би ла по ве ре на 
Л. То до ро ви ћу, он да шњем ми ни стру прав де и про све те. Иако дру штве но 
од го вор но, ипак су ово рад но ме сто по том мно ги при жељ ки ва ли као ла го-
дан по сао. Жи ве ћи оскуд но, пред крај жи во та, Јо а ким Ву јић је че сто го во-
рио сво јим при ја те љи ма: ка ри си ме! Да ми хо ће (кнез Ми лош) да ти да бу дем 
цен зор но ви на: ту не ма мно го по сла, јер већ и ја ни сам за ве ли ки рад; пла ће 
има 250 та ли ра: ме ни би то би ло до ста; па бих са мо про чи тао и на пи сао: 

20 По ме ник, 185.
21 Бар то ло мео Ку ни берт, Срп ски уста нак и пр ва вла да ви на ми ло ша обре но ви ћа 

1804–1850, I, Про све та, Бе о град, 1988, 348.
22 Ти хо мир Ђор ђе вић, Из Ср би је кне за ми ло ша, кул тур не при ли ке од 1815. до 1839, 

Про све та, Бе о град, 111.
23 Ра дош Љу шић, кне же ви на Ср би ја 1830–1839, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 

Бе о град, 2004, 424.
24 Исто риј ски спи си, I, 210.
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„По зво ља јет сја“ или: „Не по зво ља јет сја“.25 И Ва си ли је Ла зић, сме ран чо век, 
ко ји се ни је оти мао за ве ли ке слу жбе, оба вљао је у Бе о гра ду ду жност цен-
зо ра књи га и но ви на. Јед на анег до та ка зу је ка ко, у то ме зва њу, ни је био осо-
би то са ве стан. Јед ном је хтео да од су ству је са по сла, па је мо лио ар хи ман-
дри та Са ву Јов ши ћа да га од ме ни. Ар хи ман дрит се из го ва рао да не мо же 
чи та ти то ли ке но ви не. Ла зић му од го во ри да их не тре ба све ни чи та ти, 
не го са мо пре ле та ти пре ко слов них ре до ва и по том па жљи во мо три ти 
не ма ли где ко ја од ре чи: кнез, пра ви тељ ство, ми тро по лит, цр ква. И ако 
тих ре чи не ма, он да се но ви не пу шта ју сло бод но, ако ли се пак где на ђе ко ја 
од тих ре чи, он да се ту па жња за у ста ви и ви ди се шта се о то ме при ча.26 

Осим Но ви на срб ских, по том су по кре та ни и дру ги ли сто ви: За бав ник 
(1833–1836) Д. Да ви до ви ћа, Ура ни ја (1837–1838) Д. Ти ро ла, Го лу би ца с цве
том књи же ства срб ског (1839–1844) Г. Во за ре ви ћа, бе о град ска ли ра (1833–
1835) и ка лен дар ме се цо слов (1836–1839). Јед на за ни мљи ва зго да у ве зи 
са по кре та њем Ура ни је, за бав ни ка за 1838. го ди ну, упе ча тљи во од ра жа ва 
по ли тич ку и кул тур ну кли му Кне же ви не Ср би је пред Ми ло ше ву аб дик-
ци ју и по че так вла да ви не Уста во бра ни те ља. Ди ми три је Ти рол, ина че уред-
ник ове пу бли ка ци је, об ја вио је у њој сли ке кће ри Је вре ма Обре но ви ћа, с 
пе сми ца ма у њи хо ву част, а осо би то о Ан ки Обре но вић, он да чу ве ној ле по-
ти ци и љу би тељ ки умет но сти. Ка да то до зна Ми лош, ина че ки ван на бра та, 
по ли тич ког не при ја те ља, то ли ко се на љу тио да је по сред ством по ли ци је 
ку пио све но ви не и исе као све оне ли ко ве.27

Раз вој срп ске штам пе на те ри то ри ји Аустриј ске мо нар хи је у нај ду бљој 
је ве зи са де лат но шћу Те о до ра Па вло ви ћа, он да шњег по зна тог пу бли ци сте, 
јав ног рад ни ка и уред ни ка ви ше срп ских гла си ла. Он је био уред ник ле то
пи са ма ти це срп ске за 1832. и 1833. го ди ну, за тим Серб ског на род ног ли ста 
(Пе шта–Бу дим, 1835–1848) и Серб ских на род них но ви на (Пе шта, 1838–1848), 
те и Дра го љу ба, за бав ни ка за 1845. го ди ну. На тим по сло ви ма, пре но си се, 
го во рио је: ако овим и нај ма њу ко рист при не сем свом на ро ду, по стиг ну ћу 
же љу над свим же ља ма жи во та мо га.28 Па вло ви ће ву ро до љу би ву де лат ност 
под у пи рао је и Лу ки јан Му шиц ки. Он је мар љи вом уред ни ку по ма гао око 
рас ту ра ња и про да ва ња ње го ва Срп ског на род ног ли ста. О то ме све до чи и 
са др жај јед но га пи сма: кад сам на се бе узео 150 ег зем пла ра („Срп. нар. ли ста“) 
за бла го ди ја це зе, кад сте ми 150 пр ви ну ме ра по сла ли, да сте ми то ли ко и 
од сви ју про чи чи сла оста ви ли и. т. д. ја би вам 150 све за ка и у оном слу ча ју, 
кад не би све па ро хи је узе ле, у мо је му до му као у књи го про дав ни ци про да вао. 

25   По ме ник, 66; И. Ог ња но вић, нав. де ло, 20. 
26   Исто, 293; Исто, 64.
27   огле да ло срб ско од Јо ва на Ха џи ћа, год. I св. 1–10, Н. Сад, 1864, 170.
28   По ме ник, 494.



Др Бран ко Злат ко вић

Годишњак Факултета за културу и медије

172

ја сам тре бао ово сред ство да с це лом све ском „Срп. нар. ли ста“ уди вим и 
пље ним сав клир та ко, да књи га до ђе у fun dum in struc tum па ро хи је!29

У Бе о гра ду, 1850. го ди не, иза шао је пр ви број шу ма дин ке, а по след њи 
број ча со пи са, ко га је уре ђи вао гла со ви ти Љу бо мир Не на до вић, по ја вио 
се 1857. го ди не. Ме ђу тим, као лист ли бе рал ни јих иде ја за бра њи ван је у 
ви ше на вра та. По сле пр ве за бра не, Не на до вић је, за вр ша ва ју ћи сту ди је у 
Ита ли ји, упо знао Пе тра Пе тро ви ћа Ње го ша. Ка да га је Вла ди ка упи тао за 
раз ло ге за бра не, Не на до вић је крат ко од го во рио: На ла зе да рас про сти ре 
од већ ве ли ку сло бо ду. За тим је усле дио Ње го шев ко мен тар: шта се Ср би ја 
има бо ја ти сло бо де? Ср би ја, ко ју је – сло бо да ро ди ла, ко ја са мо са сло бо дом 
мо же уна при јед по ћи. куд год ми сли да ко ра чи, оче ку ју да им сло бо ду до не
се.30 По по врат ку у Бе о град, Љу ба Не на до вић је обе ћа вао вла сти ма да ће 
би ти оба зри ви ји, али је, иако цен зу ри сан, у пр вом бро ју на став ка об ја вио и 
ове ре до ве: Сре ћан си, ме се че, што си хи ља ду ми ља да ле ко од зе мље. Да си 
ма ло бли же, ен гле ска би те на се ли ла сво јим ко ло ни ја ма, па па би ти по слао 
хри шћан ску ве ру, сул тан би те при гр лио на свој бар јак, краљ би те пру ски 
бом бар до вао, а сло вен ска цен зу ра из бри са ла би те с не ба, јер су ви ше све
тлиш.31 Је дан пут је Љу ба Не на до вић при чао ка ко се на шао не ко да прет-
пла ти „Си ро ти цу Прав ду“ на шу ма дин ку, али јој уред ни штво ни је мо гло 
сла ти лист, јер ни од ко га ни је мо гло до зна ти за ње ну адре су.32 При по ве да 
се и о то ме ка ко је Љу ба јед ном про пра тио за бра ну шу ма дин ке, та ко што је 
про дав цу но ви на ве зао цр ни флор око ше ши ра, а Са бор ној цр кви пла тио 
да ње го ву жа лост зво ни ма раз гла се. Ка да је је дан про ла зник упи тао ко се 
упо ко јио, Љу ба је жа ло сно од вра тио да је умр ла јед на но ви на.33 У шу ма
дин ки је и Ми лан Ђ. Ми ли ће вић об ја вљи вао сво је нај ра ни је ра до ве. По што 
је он да, као са свим ано ни ман аутор, пре во дио сa ру ског је зи ка не ке при че, 
он их од не се уред ни ку Не на до ви ћу да их про чи та и про це ни да ли су оне 
за об ја вљи ва ње у ње го вом ли сту. Љу ба их при ми и ре че му да до ђе ко ји дан 
доц ни је. Ка да га Ми ли ће вић по се ти дру ги пут, он се сме ше ћи ре че: ја ћу 
ва ше при че при ми ти и пла ти ћу вам не што – не мно го, али под усло вом!

– ка квим? – упи та га Ми ли ће вић.
– Да не ка жем да је пре вод ваш!, од го во ри уред ник.
– Те што, ре че му на то Ми ли ће вић, али за што?

29 И. Ог ња но вић, 79–80.
30 Ду шан Ђу рић, Но ви нар ски лек си кон, Бе о град, 2003, 493.
31 Исто, нав. де ло, 493.
32 Сло бо дан Јо ва но вић, Уста во бра ни те љи и њи хо ва вла да – Дру га вла да ми ло ша и 

ми ха и ла, у: Са бра на де ла Сло бо да на јо ва но ви ћа, том 3, Бе о град, 1990, 80.
33 Д. Ђу рић, 493; М. Ђ. Ми ли ће вић, До да так По ме ни ку од 1888, Бе о град, 1901, 108.
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Не на до вић се на сме ја и кро за смех од го во ри: е то је мо ја по ли ти ка! 
ако се сва ки пи сац пот пи ше у „шу ма дин ци“, љу ди ће ре ћи: „Па Не на до вић 
ни шта и не ра ди: све му пи шу дру ги!“

Ми ли ће вић се на ме ја и ре че: бри ши те сло бод но мо је име, ако је где 
пот пи са но!

Та ко је у шу ма дин ки штам па но не ко ли ко Ми ли ће ви ће вих тек сто ва без 
ње го ва пот пи са.34 

Од 1860. до 1872. го ди не у Но вом Са ду је из ла зио лист за за ба ву и књи-
жев ност под име ном Да ни ца. Њен из да вач и уред ник био је Ђор ђе По по-
вић, ко ји је због то га и до био на ди мак Да ни чар. Уочи по кре та ња гла си ла 
1859. го ди не, Ђор ђе По по вић обра ти се Ђор ђу На то ше ви ћу Ба би, он да-
шњем управ ни ку сви ју срп ских шко ла у Угар ској, да му из ра ди кон це си ју у 
Те ми шва ру за из да ва ње књи жев ног ли ста Да ни це, ко га је на у мио да об ја ви 
у Но вом Са ду до но ве 1860. го ди не. До шла већ и но ва го ди на, а кон це си ја 
ни ка ко да стиг не. По по вић он да те ле гра фи ше у Те ми швар На то ше ви ћу: 
ја ви те ми од мах шта је са Да ни цом. Ка да је те ле грам сти гао, На то ше-
вић ни је био код ку ће, већ не где на пу ту. Де пе шу отво ри ње го ва су пру га 
и про чи та. По што она ни је ни шта зна ла о ли сту Да ни ци, она по ми сли да 
се По по вић рас пи ту је о њи хо вој ћер ки ци Да ни ци, па од мах те ле граф ски 
од го во ри: Да ни ца је хва ла бо гу здра ва и ве се ла.35 

У то до ба, у Ср би ји је до шло до про ме не вла сти, те је кнез Ми лош дру ги 
пут за у зео срп ски пре сто. Та да је Вук Ка ра џић, сво јим Пра ви тељ ству ју
шчим со ве том серб ским (1860), по жу рио да, на сво је вр стан на чин, по здра ви 
ре ста у ра ци ју ди на сти је Обре но вић. Ме ђу тим, овај по след њи Ву ков рад иза-
звао је ве ли ка не го до ва ња. Већ исте 1860. го ди не по ја ви ла се ано ним на кри-
ти ка у 96. бро ју Срп ских но ви на, у ру бри ци књи же ство. Њен аутор, Ми лан 
Ђ. Ми ли ће вић, ина че уред ник пу бли ка ци је, упу тио је оштре и ве о ма за па-
же не кри тич ке опа ске на ва ља ност Ву ко вог при сту па исто ри ји. Нај ви ше 
је за ме рао што Вук из но си „сра мот не“ и „скан да ло зне“ по је ди но сти, што 
сло бод но пи ше о гу бит ку му шко сти Мла де на Ми ло ва но ви ћа, Ка ра ђор ђе-
вој из ја ви о Ру си ма, пре љу би же не Ми лен ка Стој ко ви ћа и сла бо сти пре ма 
же на ма Ива на Ју го ви ћа.36 На ме сто уред ни ка но ви на Ми лан Ми ли ће вић 
је по ста вљен во љом кне за Ми ло ша Обре но ви ћа. Он је 1860. го ди не на ре-
дио Ми ли ће ви ћу да оста ви по сло ве у Кне же вој кан це ла ри ји и да се по све ти 
уре ђи ва њу Срп ских но ви на. У на ме ри да Кне за од го во ри од та кво га на у ма, 
Ми ли ће вић му оде у Топ чи дер. Ме ђу тим, Кнез му ни је до зво лио ни да про-
сло ви, већ од мах од бру си: млад си здрав си, а ка жу ми да си и ври је дан. 
34 М. Ђ. Ми ли ће вић, Успо ме не (1831–1855), Про све та, Бе о град, 1952, 195.
35 Ог ња но вић, 86.
36 Вук Стеф. Ка ра џић, Исто риј ски спи си, II, у: Са бра на де ла ву ка ка ра џи ћа, књ. XVI, 

Про све та, Бе о град,1969, 467–468.
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За то иди и ра ди! али па мет но, јер ћу те, дру го ја че, обје си ти! Од то га до ба, 
Ми ли ће вић је не пре ста но про во дио вре ме у штам па ри ји где је би ла ре дак-
ци ја Срп ских но ви на.37 На дру гом ме сту се ка же ка ко је М. Ђ. Ми ли ће вић 
хтео да за хва ли Кне зу што му је по ве рио уред ни штво Срп ских но ви на, па 
је оти шао у Топ чи дер. Та ман је по чео да обра зла же свој уред нич ки план, а 
ста ри га Кнез пре ки де ре чи ма: Сви ви уме те да при ча те, ал̀  да ви дим шта 
ћеш ти да ура диш. За то: љу би ру ку па иди!38 

Не ма мо до вољ но по да та ка о то ме у ко јој је ме ри Ми ли ће вић оправ дао 
по ве ре ње кне за Ми ло ша, ко ји је убр зо пре ми нуо. Ме ђу тим, је дан до ку мент 
све до чи ка ко је Ми ло шев син и на след ник, кнез Ми ха и ло, био ве о ма за до-
во љан за ла га њем сво га се кре та ра. Он је Ми ла ну Ми ли ће ви ћу 1861. го ди не, 
у знак па жње и на гра де, да ро вао бри ли јант ски пр стен и уз ње га при ло жио 
јед но пи смо сле де ће са др жи не: же ле ћи по ка за ти вам ко ли ко сам за до во љан 
са ста ви ма ва шим ко је сте, при ли ком смр ти мо га не за бо ра вље ног Ро ди те ља, 
бла же ног спо ме на кња за ми ло ша, на пи са ли, да јем вам бри љант ски пр стен, 
да га но си те као сваг да шњи знак мо је кња же ске бла го на кло но сти.39 Ме ђу-
тим, ка ко кнез Ми ха и ло ни је крио за до вољ ство, та ко Тур ци ма ни је био по 
во љи Ми ли ће ви ћев пу бли ци стич ки рад. Је дан ње гов чла нак, об ја вљен у 
Срп ским но ви на ма, иза звао је пра ви по ли тич ки скан дал. На и ме, о Ла за ре-
вој су бо ти, уред ник Срп ских но ви на, Ко ста Ву јић, ина че бив ши Ми ли ће-
ви ћев по моћ ник за вре ме ње го вог уред ни ко ва ња, за мо ли Ми ли ће ви ћа да 
што на пи ше по во дом Цве ти, да ту ма ко га је кнез Ми лош 1859. го ди не ука-
зом огла сио за на род ни пра зник. Ка да је об ја вљен тај чла нак, под на сло вом 
У очи цве ти 1861, он је уз бу нио бе о град ске кон зу ле. Они су на шли да је 
то по зив хри шћа ни ма да се ди жу про тив Ту ра ка. Сто га, стра не ди пло ма те 
од лу че да умо ле Кне за да ауто ра тек ста, ина че сво га се кре та ра, ли ши слу-
жбе. Кнез се из го во ри да се у Ср би ји не мо же чи нов ник ра жа ло ва ти без су да, 
ко ји опет не би дао са тис фак ци ју ту жи о ци ма, прем да би оп ту же ног ве ро-
ват но осло бо дио кри ви це, јер је па три от ски пи сао. Сто га, Ми ха и ло убе ди 
кон зу ле да он пи сца ка шти гу је у гра ни ца ма сво јих над ле жно сти. Слу чај се 
свр шио та ко што је Кнез, ина че те шка ср ца, Ми ли ће ви ћа при вре ме но пре-
ме стио из сво је кан це ла ри је на слу жбу у Упра ву про све те.40 

Да је он да шња срп ска штам па би ла знат но оруж је у бор би за на ци о-
нал но осло бо ђе ње све до чи још је дан при мер. То ком же сто ких су ко ба у 
Бе о гра ду 1862. го ди не, Ср би и Тур ци су се, пред европ ским ди пло ма-
та ма, ме ђу соб но оп ту жи ва ли за иза зи ва ње су ко ба. За то је Или ја Га ра ша-
37 М. Ђ. Ми ли ће вић, кнез ми ха и ло у спо ме ни ма не ка да шњег свог се кре та ра, Бе о град, 

1898, 1.
38 А. Га ври ло вић, нав. дел, 68.
39 кнез ми ха и ло у спо ме ни ма не ка да шњег свог се кре та ра, нав. де ло, 32–33.
40 Исто, 48–62.
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нин, он да шњи срп ски ми ни стар ино стра них по сло ва, за по ве дио Ми ла ну 
Ми ли ће ви ћу да на пи ше за лист Све то вид41 ка ко су тур ски ни за ми упа ли у 
је дан ха мам и по би ли све ку па че, а по сле су јур ну ли у јед ну срп ску шко лу 
и исе кли сву де цу. Ми ли ће вић за пре па шће но по гле да Га ра ша ни на, а он му 
од го во ри да се не чу ди тој ла жи, јер му је она по треб на ка ко би опо вр гао 
при че о Ср би ма као пр вим на па да чи ма. Са ста вив ши о то ме крат ку но ту, 
Ми ли ће вић је од не се Ни ко ли Хри сти ћу, ми ни стру уну тра шњих по сло ва, 
под ко јим је би ла сва штам па, те га за мо ли за об ја вљи ва ње. Са слу шав ши 
са др жај члан ка, Хри стић од би је да се то об ја ви. Ми ни стров по сту пак, 
Га ра ша нин је про пра тио ре чи ма: То је зло, мој брај ко!42 

Исто ри чар Сло бо дан Јо ва но вић ми сли да се за вре ме Ми ха и ло ве дру ге 
вла де (1860–1868) ни шта ни на лик на по ли тич ку кри ти ку ни је тр пе ло, те ни је 
по сто ја ла ни сло бо да штам пе. По јед ној при чи Ми ха и ло се 1861. дво у мио да 
ли да до пу сти Ми ло шу По по ви ћу из да ва ње по ли тич ког ли ста ви дов дан.43 
Бо ја зан од не га тив них стра на „сло бод не пе чат ње“ обра зла гао је јед ним при-
ме ром из по ли тич ког жи во та Грч ке. На и ме, опо зи ци ја у штам пи ста не да 
на па да вла ди но вој но ми ни стар ство што се не ста ра за од бра ну зе мље, што 
не ма то по ва, пу ша ка и му ни ци је. Он да ми ни стар, бра не ћи се од оп ту жби, 
по ка же Скуп шти ни по и мен це где ко ли ко има бо јев не опре ме. На то опо зи-
ци ја тек „дрек не“ због из дај ства отаџ би не јав ним от кри ва њем вој них тај ни.44 

Кра јем 1860. до шло је до за бра не об ја вљи ва ња још не по кре ну тог по ли-
тич ког ли ста На род на скуп шти на, око ко га су би ли оку пље ни мла ђи ли бе-
ра ли – Сто јан Бо шко вић, Вла ди мир Јо ва но вић и Ми ло ван Јан ко вић.45 Бан-
кар Ку ма ну ди по кре нуо је 1861. не дељ ни лист Тр го вач ке но ви не. Цен зу ра 
је одо бри ла пу бли ка ци ју под усло вом да се у њој рас пра вља ју еко ном ска и 
кул тур на пи та ња од ин те ре са за тр го вач ки ред. Ме ђу тим, је дан од не су ђе-
них уред ни ка На род не скуп шти не, Вла ди мир Јо ва но вић, по стао је са рад-
ник Тр го вач ких но ви на и он је на сто јао да их по сте пе но пре тво ри у по ли-
тич ки лист. Оне мо гу ћен да кри ти ку је власт отво ре но, то је јед но вре ме 
ра дио пу тем алу зи ја и але го ри ја. Јо ва но ви ће ве алу зи је на Ми ха и ла тре ба 
тра жи ти у члан ци ма о не ком хе сен ском хер цо гу. Њим се та да ба ви ла сва 
европ ска штам па, као јед ним од оних ма лих не мач ких де спо та ко ји се 
41 Све то вид, лист ко ји је из да вао Алек сан дар Ан дрић, но ви нар и књи жев ник. Из ла зио 

у Те ми шва ру 1852. и исте го ди не пре се љен у Беч, од 1860. ре дак ци ја пре се ље на у Бе о-
град где је из ла зио два пу та не дељ но до 1870. Го ди не 1866. имао по се бан књи жев ни 
до да так Све то зар.

42 кнез ми ха и ло у спо ме ни ма не ка да шњег свог се кре та ра, 70–79.
43 Лист је из ла зио у Бе о гра ду од 1861. до 1876. Об ја вљи ван три пу та не дељ но, а од 1866. 

сва ко днев но.
44 кнез ми ха и ло у спо ме ни ма не ка да шњег свог се кре та ра, 35–36.
45 С. Јо ва но вић, нав. де ло, 385–386.
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ни ка ко не мо гу по ми ри ти са устав но шћу и за ко ни то шћу. Ме ђу тим, Вла да 
је и на то ре а го ва ла, па су но ви не об у ста вље не.46 

Ли бе ра ли су он да тра жи ли ме ди је ван Ср би је у ко ји ма ће кри ти ко ва ти 
Ми ха и лов ре жим у Ср би ји. Но во сад ски Днев ник 1864. по ста је глав ни ор ган 
ли бе рал не опо зи ци је. Исте го ди не у Же не ви из ла зи лист Сло бо да, а 1866. у 
Пе шти, па по том у Но вом Са ду, лист За ста ва. Осим по ли тич ких ли сто ва, 
опо зи ци ја има од 1865. и свој ша љи ви лист Змај, чи ји уред ник Јо ван Јо ва-
но вић во ју је про тив Ми ха и ло вог ре жи ма у Ср би ји у сти ху и у про зи. И 
сти хо ви по зна те Зма је ве са ти рич но-але го риј ске пе сме ју ту тун ска ју ха
ха ха, на при мер, ка рак те ри шу Ми ха и лов ре жим: 

   овај на род вр ло до бро зна де
   Да је ство рен са мо кња за ра ди,
   да му да је по ре зе и хва ле,
   Да га дво ри и по ни зно ка ди, итд.

Пре ма овом но ви нар ству, из ван др жав них гра ни ца Вла да ни је има ла 
дру го сред ство осим за бра не уно ше ња и рас ту ра ња у Ср би ји. Но, и по ред 
за бра не, за хва љу ју ћи кри јум ча ре њу, ли сто ви пре ла зе гра ни цу Ср би је. И у 
Бе о гра ду обра зо ва ни ји свет зна шта пи ше у тим но ви на ма, те се њи хо ва 
са др жи на рев но сни је ши ри усме но, ша па том.47 

И по том, за вла де кне за Ми ла на Обре но ви ћа и осо би то ње го вог На ме-
сни штва, би ло је мно гих жал би на сло бо ду јав ног из ра жа ва ња. Та ко се за 
вре ме Скуп шти не у Кра гу јев цу је дан по сла ник ста не те шко жа ли ти ка ко у 
Ср би ји не ма сло бо де штам пе, већ се ми са о ни љу ди спре ча ва ју у из но ше њу 
ко ри сних пред ло га и иде ја. Са слу шав ши кри ти ку, ми ни стар уну тра шњих 
по сло ва, Ра ди во је Ми лој ко вић, од го во ри: чу ли сте шта ве ли го спо дин 
по сла ник, а ја ћу се за до каз да ствар друк чи је сто ји по зва ти на нај бо љег 
све до ка. Го спо дин док тор Пан чић штам пао је у Ср би ји ви ше не го сви ми 
ску па, па ја мо лим го спо ди на док то ра да из ја ви ов де: да ли је вла да ње му ма 
кад за бра њи ва ла да штам па шта хо ће и ка ко хо ће. На то Јо сиф Пан чић, 
ко ји је та да био вла дин по сла ник и то у свој ству пот пред сед ни ка Скуп-
шти не, не вољ но уста де и од го во ри: За и ста, го спо до, ни кад ни сам на и ла
зио на ка кве смет ње од стра не др жав них вла сти кад сам што штам пао, 
а исти на је и то да сам штам пао, хва ла бо гу, баш до ста. Скуп шти на је 
при ми ла јем ство та кво га све до ка.48 

46   Исто, 386–387.
47   Исто, 392.
48   А. Га ври ло вић, 52–53.
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Др Љи ља на Ма нић
Фа кул тет за кул ту ру и ме ди је ме га тренд уни вер зи те та

УЛО ГА МЕ ДИ ЈА У ЈА ЧА ЊУ ДУ ХА  
ДО БРО ТО ЉУ БЉА И ФИ ЛАН ТРО ПИ ЈЕ

Ре зи ме: Спрем ност љу ди да де лу ју у скла ду са прин ци пи ма до бро то љу бља и фи лан
тро пи је у скла ду  је са уни вер зал ним мо рал ним за ко ни ма. И у са вре ме ном дру штву, оп те
ре ће ном же љом за сти ца њем и те жњом за што ве ћим про фи том, по сто је љу ди ко ји су 
ре ше ни да сво је вре ме и имо ви ну по кло не дру ги ма, вољ ни на од ри ца ње ка да тре ба по мо ћи, 
без на кна де и оче ки ва не до би ти. овај рад ба ви се фак то ри ма ко ји ути чу на спрем ност 
по је ди на ца, ор га ни за ци ја и гру па да по мог ну не ки дру штве но ко ри сни циљ. По себ но је 
на гла ше на уло га ме ди ја ко ји, у за ви сно сти од то га ка ко се укљу че, мо гу би ти но си о ци, али 
и пре пре ка да љем раз во ју фи лан тро пи је.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ФИ лаН ТРо ПИ ја, во лоН ТеР СТво, ко мУ НИ ка цИ ја, 
ме ДИ јИ, ДРУ шТво

1. ТЕР МИ НО ЛО ШКА РАЗ ЈА ШЊЕ ЊА И ПОЈ МОВ НА ОД РЕ ЂЕ ЊА

Реч фи лан тро пи ја по ти че од грч ких ре чи phi lo (што зна чи љу бав), и 
an thro pos (чо век), и нај че шће се пре во ди као чо ве ко љу бље, до бра во ља пре ма 
љу ди ма, ула га ње на по ра ра ди по бољ ша ња ква ли те та жи во та, до бро вољ но 
усме рен на пор ка оства ри ва њу дру штве но ко ри сних ци ље ва, и слич но.

Са вре ме ну фи лан тро пи ју де фи ни ше мо као до бро твор но да ва ње у 
нов цу, ро би или вре ме ну у свр ху јав не ко ри сти то ком ду жег вре мен ског пе ри
о да, а у скла ду са де фи ни са ним ци љем.

У за ви сно сти од то га ко се ја вља као до бро твор, раз ли ку је мо ин ди ви
ду ал ну фи лан тро пи ју, ко ја под ра зу ме ва ин ди ви ду ал на да ва ња гра ђа на, и 
кор по ра тив ну фи лан тро пи ју, ко ја под ра зу ме ва мре жу до на ци је пред у зет-
ног сек то ра.

Ор га ни зо ва ном фи лан тро пи јом на зи ва мо мре жу не про фит них ор га-
ни за ци ја, фон да ци ја и фон до ва, и од раз ви је но сти ове мре же умно го ме 
за ви си со ци јал на, ху ма на, здрав стве на, кул тур на и вас пит на ди мен зи ја 
жи во та у за јед ни ци.
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Пре ма вред но сној ети ци ко ја ни је из гу би ла на ак ту ел но сти и у мо дер-
ним вре ме ни ма, фи лан тро пи ја се тре ти ра као вр ли на ко јом се да је пред-
ност ви шим по тре ба ма над ни жим. Ре ше ност да се сво је вре ме или имо-
ви на по кло не дру ги ма у скла ду је са уни вер зал ним мо рал ним за ко ни ма. 

До бро чин ство је ду бо ка уну тра шња по тре ба ве ћи не љу ди јер афир-
ми ше нај пле ме ни ти је осо би не чо ве ка. Су шти ну овог де ло ва ња чи ни же ља, 
спрем ност по је дин ца на од ри ца ње ка да тре ба да по мог не дру го ме ко ји је у 
не во љи, али без на кна де, без оче ки ва ња ко ри сти или лич не до би ти од пру-
же не по мо ћи. 

Да нас се до бро чин ство нај че шће спро во ди у вер ским, ху ма ни тар ним, 
со ци јал ним, кул тур ним, обра зов ним и не вла ди ним ор га ни за ци ја ма.

2. ДО БРО ЧИН СТВО КРОЗ ВЕ КО ВЕ

Од дав них вре ме на, по ро ди ца је би ла та ко ја је бри ну ла о сво јим нај-
мла ђим, бо ле сним, ста рим или чла но ви ма ко ји су осо бе са ин ва ли ди те том. 
За то се че сто по ми ње из ре ка по ко јој „до бро чин ство по чи ње у ку ћи“. Раз-
вој пр вих гра до ва, по ве ћа на мо бил ност љу ди и на пу шта ње при мар не по ро-
ди це ра ђа ли су по тре бе за но вим об ли ци ма по мо ћи љу ди ма у не во љи. 

Фи лан троп ске гру пе по сто ја ле су још у древ ним ци ви ли за ци ја ма на 
Бли ском ис то ку, у Грч кој и Ри му. 

Еги пат ско дру штво, у пе ри о ду 5.000 го ди на пре но ве ере, раз ви ло је сна-
жан мо рал ни ко декс за сно ван на со ци јал ној прав ди. Тај не пи са ни ко декс 
под сти цао је љу де да по ма жу они ма ко ји ма је по треб на по моћ. Фа ра он је 
пру жао лич ни при мер, обез бе ђу ју ћи си ро ма шни ма бес пла тан сме штај, 
хра ну и оде ћу.

Мно ге ре ли ги је под сти ца ле су до бро вољ на да ва ња и осни ва ње за ду-
жби на и фон да ци ја у до бро твор не свр хе. 

Још су ра ни хри шћа ни да ва ли при ло ге у скла ду са сво јим мо гућ но-
сти ма, а од при ку пље них сред ста ва из др жа ва ни су си ро ма шни, бо ле сни и 
не спо соб ни за рад, као и све штен ство, а на ба вља но је и све што је би ло нео-
п ход но за бо го слу же ња. До но ше њем Кон стан ти но вог за ко на (321. го ди не) 
омо гу ће но је сви ма ко ји то же ле да цр кви да ју при ло ге и по кло не, као и 
да те ста мен том за ве шта ју део имо ви не у ње ну ко рист. Ра но хри шћан ство 
је ус по ста вља ло фон до ве за по моћ удо ви ца ма, си ро чи ћи ма, бо ле сни ма, 
не моћ ни ма, осо ба ма са ин ва ли ди те том и за тво ре ни ци ма, а Све то пи смо 
пу но је при ме ра у ко ји ма се ве ли ча по моћ бли жњем. 

Пре ма Ку ра ну, му сли ман ској све тој књи зи, по сто је три ка те го ри је оба-
ве за: пр ва и нај ва жни ја чо ве ко ва оба ве за је оба ве за пре ма сво јој по ро ди ци; 
дру га, оба ве за пре ма Бо гу и оба вља њу ре ли ги о зних об ре да и бо го слу же ња 



Год. III (2011): стр. 179-190

Уло га ме ди ја у ја ча њу ду ха до бро то љу бља и фи лан тро пи је 181

по пра ви ли ма исла ма; тре ћа оба ве за је ми ло ср ђе, укљу чу ју ћи и до бро-
вољ ни, дру штве но ко ри сни рад.

Је вреј ско уче ње про мо ви са ло је гле ди ште да си ро ма шни има ју пра ва, 
а бо га ти оба ве зе. Ка ко је ре че но у Књи зи про ро ка Иса и је, „На три ма ства-
ри ма свет сто ји: на На у ку (у тал муд ској књи жев но сти се под овим пој мом 
ми сли на Пе ток њиж је, То ру), слу жби, и на вр ше њу ми ло срд них де ла“.

У XVII и XVI II ве ку, у Евро пи, имућ ни ји по је дин ци осни ва ли су фон-
до ве за фи нан си ра ње „пле ме ни тих ци ље ва“.

„Бог је дао бо гат ство не ким љу ди ма на ко ри шће ње и од њих тра жи 
из ве штај ка ко су га упо тре би ли“, го во ри ли су ру ски пле ми ћи и бо га ти 
тр гов ци у XVI II и XIX ве ку. За то ово до ба пред ста вља злат ну еру до на тор-
ства и ме це нат ства у Ру си ји.

Исто риј ске усло ве за на ста нак фи лан тро пи је у Ср би ји мо же мо на ћи у 
тра ди ци о нал ним об ли ци ма со ли дар но сти на се лу, ути ца ју Срп ске пра во-
слав не цр кве и ње ном ин си сти ра њу на до бро чин ству, као и у ак тив но сти ма 
број них ху ма ни тар них, обра зов них и дру гих до бро вољ них дру шта ва ко ја 
су по сто ја ла у Ср би ји кра јем ХIХ и по чет ком ХХ ве ка. 

Од XII ве ка за ду жби нар ство код нас се ин тен зив но раз ви ја ло, па су 
та ко по том ству оста вље ни број ни ма на сти ри и хра мо ви ко ји су би ли цен-
три пи сме но сти, обра зо ва ња, умет но сти и ме ста у ко ји ма је пру жа на не се-
бич на по моћ си ро ма шним и не моћ ним, бо ле сним и не спо соб ним ли ци ма. 
Сма тра се да су Сту де ни ца и Хи лан дар (крај XII ве ка) пр ве ве ли ке за ду-
жби не у Ср би ји. За ду жби не овог пе ри о да ка рак те ри шу се ни зом ци ље ва 
чи јој ре а ли за ци ји су те жи ле и због че га су да ле ко на ди ла зи ле свој при-
мар ни – ре ли ги о зни циљ.

Пре по род срп ског на ро да у дру гој по ло ви ни XIX ве ка на вео је бо га ти је 
Ср бе тог вре ме на да „ула жу у бу дућ ност“ по ма га њем при вре де и ва жних 
на ци о нал них и обра зов них ин сти ту ци ја, из град њом бол ни ца, шко ло ва-
њем си ро ма шне де це, штам па њем књи га, под сти ца њем ду хов ног и кул-
тур ног на прет ка на ро да. 

Мно ги имућ ни и уче ни љу ди то га до ба да ли су свој до при нос. Од 113 
за ду жби на ко је су уве де не у Ре ги стар Ми ни стар ства кул ту ре (ста ње од 
31.12. 2009. го ди не), њих 66 осно ва но је кра јем ХIX и по чет ком ХX ве ка.
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3. ИН ДИ ВИ ДУ АЛ НА И КОР ПО РА ТИВ НА ФИ ЛАН ТРО ПИ ЈА 

Основ ни мо тив до на то ра ни је оства ри ва ње не ког вла сти тог ин те ре са, 
већ по моћ оства ре њу кул тур ног или со ци јал ног на прет ка дру штва. Та ко 
че сто до на то ри оста ју не по зна ти ши рој јав но сти.

Пар те ни ос Ма хе ри о тис, грч ки све ште ник из Ми тро по ли је Неа Апо-
лис Ста вро по лис, у Со лу ну, до но сио је ху ма ни тар ну по моћ Цр ве ном кр сту 
Ср би је ви ше од 150 пу та, од 1999. го ди не до да нас, и обез бе дио сти пен ди је 
за ви ше од две хи ља де си ро ма шне де це из на ше зе мље, уз је ди ни услов да 
се ње го во име не по ми ње у ме ди ји ма. 

Као до на то ри мо гу да се по ја ве по је дин ци, али и при вред не ор га ни за-
ци је; по пра ви лу, при вред не ор га ни за ци је не по ста вља ју услов сли чан зах-
те ву све ште ни ка Ма хе ри ти са, већ обр ну то.

По је дин ци нај че шће сред ства да ју вер ским ин сти ту ци ја ма, здрав-
стве ним уста но ва ма и обра зо ва њу и пред ста вља ју основ ни фи нан сиј ски 
из вор за мно ге до бро твор не ор га ни за ци је. Спе ци фич но сти ин ди ви ду ал не 
фи лан тро пи је чи не та ко зва ни „ве ли ки по кло ни“ или ле га ти ко ји се до би-
ја ју те ста мен том, на кон смр ти да ро дав ца, ко ји је же лео да део свог имет ка 
по кло ни у не ке дру штве но ко ри сне свр хе. Нај че шће се на тај на чин да ју 
по кло ни не про фит ним ор га ни за ци ја ма из обла сти кул ту ре, умет но сти, 
обра зо ва ња или здрав ства. 

Мо ти ви због ко јих не ко да је сред ства и ула же у из ве сне де лат но сти, 
мо гу би ти ал тру и стич ки, ре зул тат ствар не бри ге за људ ске по тре бе, али 
мо тив мо же би ти и са мо по твр ђи ва ње, бо љи углед у очи ма дру гих, при пад-
ност не кој со ци јал ној гру пи и сл.

Ве о ма је бит но из вр ши ти пра вил ну сег мен та ци ју по тен ци јал них до на-
то ра и сва ком сег мен ту на по се бан на чин при ка за ти про гра ме и по тре бе. 

Ро берт Шарп де ли по је дин це као да ва о це, у за ви сно сти од жи вот ног 
до ба, на сле де ће гру пе:

Ра не го ди не (до 50) – по тен ци јал ни до на то ри оку пи ра ни су ства ра-•	
њем свог до ма и ка ри је ре. Они има ју огра ни чен дис кре ци о ни при-
ход, а ка да да ју, то чи не у ма лим су ма ма и нај че шће цр кви. Че шће 
да ју но вац не го имо ви ну.
Сред ње го ди не (од 50 до 70) – по тен ци јал ни до на то ри су ре ла тив но •	
обез бе ђе ни. Де ца су за вр ши ла шко ло ва ње, сви ве ли ки тро шко ви 
су ис пла ће ни. Ре гу лар на да ва ња се на ста вља ју, али се при до да ју и 
ве ли ки при ло зи спе ци фич ним не про фит ним ор га ни за ци ја ма.
Ка сне го ди не – до ма ћин ства чи ји чла но ви има ју пре ко 70 го ди на •	
кан ди да ти су за ве ће до на то ре. Они ви ше ни су ре гу лар ни да ва о ци 
јер су њи хо ви при хо ди сма ње ни, али мо же им се при ћи са мол бом за 
од ре ђе ну вр сту при ло га (Sharp, 2001: 37).
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Ова ква сег мен та ци ја по тен ци јал них да ва о ца при ло га у на шој зе мљи 
мо ра се при хва ти ти са мо услов но, због те шког ма те ри јал ног по ло жа ја 
ве ли ког бро ја ста ри јих љу ди и пен зи о не ра.

Ан ке та о жи вот ном стан дар ду ста нов ни штва ко ју је спро вео Ре пу-
блич ки за вод за ста ти сти ку (2007) ука за ла је да је сто па си ро ма штва ста-
рих ли ца ви со ка (9,6%), зна чај но ви ша од про сеч не (6,6%). Та ко ђе и ри зик 
од си ро ма штва код ста рих љу ди је ве ћи за пре ко 40% од про се ка за ста нов-
ни штво Ср би је (РЗС, 2008: 72).

Пред у зе ћа пред ста вља ју зна ча јан из вор фи нан сиј ских сред ста ва, али 
она мо гу да по ма жу и као са ве то дав ци, уче сни ци у ре ша ва њу ор га ни за-
ци о них про бле ма и слич но. Да нас мно га пред у зе ћа има ју ма ње нов ча них 
сред ста ва на рас по ла га њу, па исто вре ме но тра же на чин да, по ма жу ћи про-
јек те јед не или ви ше не про фит них ор га ни за ци ја, по ве ћа ју про да ју сво је 
ро бе или услу ге. Ову по ја ву на зи ва мо „по тро шач ка фи лан тро пи ја“. 

„По тро шач ка фи лан тро пи ја“ је по ве зи ва ње кор по ра тив не фи лан тро-
пи је са при хо дом од про да је про из во да та ко што се про це нат од про дај не 
це не про из во да одва ја у прет ход но на зна че ну до бро твор ну свр ху или за 
до бро твор ну ор га ни за ци ју.

Нај че шћи об ли ци кор по ра тив не фи лан тро пи је у Ср би ји су:
1. Спон та но да ва ње или по кла ња ње ро бе и услу га – ве ли ки број пред у-

зе ћа до би ја зах те ве за по моћ за раз ли чи те свр хе и мо же по мо ћи све, 
ве ћи ну или са мо не ка. Код овог при сту па, за пред у зе ће је кључ но 
да од ре ди про је кат ко ји ствар но за вре ђу је по моћ и од лу чи о при о-
ри те ти ма.

2. Рас пи си ва ње јав ног кон кур са, при че му пред у зе ће уна пред од ре-
ђу ју усло ве. На овај на чин пред у зе ће од лу чу је о при о ри те ти ма и 
кри те ри ју ми ма по ко ји ма ће до де љи ва ти сред ства и на осно ву њих 
рас пи су је јав ни кон курс. Тро шко ви овог на чи на да ва ња укљу чу ју 
не са мо сред ства којa ком па ни ја пла ни ра да до де ли, већ и опе ра-
тив не тро шко ве ко ји пра те про цес (при ку пља ње при ја ва, про це на, 
се лек ци ја, скла па ње уго во ра и пра ће ње ре зул та та про је ка та ко ји су 
до би ли по др шку).

3. осни ва ње соп стве не фон да ци је је је дан од нај е фект ни јих на чи на 
да ва ња сред ста ва. Пред у зе ће стра те шки осми шља ва чи ме ће се 
фон да ци ја ба ви ти, одва ја сред ства за осни ва ње фон да ци је, за по-
шља ва љу де ко ји ће у њој ра ди ти и обез бе ђу је сред ства за кон ти ну-
и ра но во ђе ње фон да ци је. 

У овој обла сти јед на од нај у спе шни јих је фон да ци ја „Хе мо фарм“, са 
се ди штем у Вр шцу. 
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4. Из бор јед не или ви ше парт нер ских ор га ни за ци ја - на овај на чин 
пред у зе ће обез бе ђу је сред ства за про јек те или те ме ко ји ма се те 
ор га ни за ци је ба ве. То су нај че шће не про фит не ор га ни за ци је ко је 
су по у зда не и по се ду ју зна ње у од ре ђе ној обла сти.

5. Са рад ња са не про фит ном ор га ни за ци јом на кон крет ном про јек ту 
– уко ли ко иза бе ре ова кав при ступ, пред у зе ће ан га жу је про фе си-
о нал ну по моћ да би рас по де ли ло од ре ђе на сред ства. Ком па ни је 
би ра ју област ко ју ће по др жа ти, или кон крет не те ри то ри је на ко ји ма 
же ле да усме ре сво ју по др шку и обез бе ђу ју сред ства, а не про фит на 
ор га ни за ци ја бри не о це лом про це су. 

Рас пи си ва ње кон кур са и осни ва ње фон да ци ја из и ску ју људ ске ре сур се 
и  ис ку ство у из бо ру и кон тро ли, па се мно ге ком па ни је од лу чу ју да да ва ња 
у свр ху оп штег до бра оба вља ју пре ко не про фит них ор га ни за ци ја ко је се 
ја вља ју као по сред ни ци.

Не ка пред у зе ћа зна чај сво јих фи лан троп ских ак тив но сти ме ре кроз 
по бољ ша ње ква ли те та жи во та у за јед ни ца ма где њи хо ви за по сле ни, кли-
јен ти и дру ги су бјек ти циљ них јав но сти жи ве и ра де. За дру ге је ва жни је да 
се ус по ста ви ди рект на ве за из ме ђу по слов них ци ље ва и про гра ма кор по-
ра тив не фи лан тро пи је (по слов на вред ност кор по ра тив не фи лан тро пи је). 
Не ке ком па ни је сво ја да ва ња по сма тра ју као „ин ве сти ра ње у дру штво“ или 
„ула га ње у за јед ни цу“, док дру га ова да ва ња ко ри сте као део мар ке тин шког 
ме ха ни зма или „ПР алат ку“. 

„Иде а лан од нос у про гра му кор по ра тив не фи лан тро пи је, у ко ме сви 
до би ја ју, оства ру је се кад се по слов не ак тив но сти укло пе са фи лан троп-
ским ин те ре си ма, при че му он функ ци о ни ше као де ло тво ран ути цај на 
за јед ни цу, али и као по слов но ула га ње“ (RBI new slet ter, 2007: 10).

Ср би ја још увек при ма и зна чај ну ме ђу на род ну до на тор ску по моћ, у 
ро би, услу га ма, нов цу, хар ти ја ма од вред но сти, имо вин ским и дру гим пра-
ви ма. Све ак тив но сти на пла ни ра њу, обез бе ђи ва њу и ко ри шће њу до на-
ци ја и ху ма ни тар не по мо ћи из ино стран ства ко ор ди ни ра Ми ни стар ство 
фи нан си ја Вла де Ре пу бли ке Ср би је.

У пе ри о ду од 2000. до фе бру а ра 2010. го ди не на ра чу не На род не бан ке 
Ср би је у ино стран ству, упла ће не су де ви зе у про тив вред но сти од 516.366.578 
аме рич ких до ла ра, и то нај ви ше 2002. го ди не (128.737.819 до ла ра), а нај ма ње 
2004. го ди не (8.603.038 до ла ра). Не по сто је тач ни по да ци ко ли ко је од ових 
из но са упла ће но на ра чу не не про фит них ор га ни за ци ја, а ко ли ко на ра чу не 
др жав них ор га на и ин сти ту ци ја.
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Сли ка 1: До на ци је из ино стран ства упла ће не на ра чун На род не бан ке 
Ср би је по го ди на ма, из ра же не у ми ли о ни ма до ла ра (из вор: www.nbs.rs)

Ме ђу тим, оче ку је се да ће ових да ва ња у бу дућ но сти би ти све ма ње, 
што пред на ше дру штво ста вља озби љан за да так да под стак не раз ли чи те 
об ли ке ме ђу соб ног по ма га ња и со ли дар но сти.

4. ФАК ТО РИ КО ЈИ УТИ ЧУ НА РАЗ ВОЈ ФИ ЛАН ТРО ПИ ЈЕ У СР БИ ЈИ

Уна пре ђе ње фи лан троп ског ра да бит но до при но си ху ма ни за ци ји 
ме ђу људ ских од но са у дру штву и ло кал ним дру штве ним за јед ни ца ма.

Иако је, у Ср би ји, број ор га ни за ци ја ко је свој рад за сни ва ју на при-
ло зи ма и до бро вољ ном ра ду на гло по рас тао по сле де ве де се тих го ди на 
ХХ ве ка, иако не ки ауто ри го во ре о ре не сан си и по нов ном ожи вља ва њу 
фи лан тро пи је, по сто је од ре ђе ни по да ци ко ји го во ре да су до бро вољ ни рад 
и фи лан тро пи ја у кри зи, да стаг ни ра ју, да има мно го ор га ни за ци о них не до-
ста та ка, да не ма си сте мат ског ра да ни ти раз ра ђе не стра те ги је раз во ја.

Фак то ри ко ји не по вољ но ути чу на ја ча ње ду ха фи лан тро пи је код нас 
су сле де ћи:

еко ном ска кри за•	  – мно ги гра ђа ни жи ве у све те жим усло ви ма, не за-
по сле ност и ви со ка сто па си ро ма штва, на ро чи то ме ђу ста ри ји ма, 
ути че на њи хо ву спрем ност да да ју и по мог ну дру ге.
Успон про фе си о нал них слу жби•	  – ми сле ћи да по сто је број не спе ци ја ли-
зо ва не слу жбе и уста но ве, струч ни ка дро ви ко ји су пла ће ни да бри ну 
о из бе гли ца ма, угро же ним, ста рим ли ци ма, ин ва ли ди ма и хен ди ке-
пи ра ној де ци, мно ги гра ђа ни се дис тан ци ра ју од ху ма ни тар ног ра да.
Сла бо сти у вас пи та њу•	  – по ро ди ца и шко ла не до вољ но чи не да код 
де це раз ви ју ве ћу осе тљи вост за про бле ме дру гих, да их оспо со бља-
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ва ју за ал тру и стич ко по на ша ње као еле мен тар но у ко му ни ка ци ји са 
око ли ном.
По вре ме не кри ми нал не афе ре•	 , по пут оне са ху ма ни тар ним фон дом 
Ка та ри не Ре бра че, та ко ђе ума њу ју углед не про фит них ор га ни за ци ја, 
иза зи ва ју кри зу по ве ре ња и не га тив но ути чу на спрем ност љу ди да 
сво јим до бро вољ ним ра дом и сред стви ма по ма жу оства ре ње ми си је 
ових ор га ни за ци ја. Оп ту жбе да ове ор га ни за ци је ра де ви ше за се бе 
не го за дру ге, да за по сле ни у њи ма има ју пре ви со ке пла те, да ло ше 
упра вља ју фи нан си ја ма… ути чу на по ло жај не про фит ног сек то ра у 
це ли ни и на спрем ност љу ди да се укљу че у њи хов рад.

Ис тра жи ва ње об ја вље но у еми си ји „Да, мо жда, не“, еми то ва ној 16. 
апри ла 2010. го ди не, на Пр вом ка на лу РТС, по ка за ло је да ће про не ве ра 
Ка та ри не Ре бра че ути ца ти на мо ти ви са ност чак 54% ис пи та ни ка да убу-
ду ће да ју, од но сно не да ју до бро вољ не при ло ге.

На пи та ње да ли су пре ва ре пра ви ло или из у зе так у рас по де ли ху ма ни-
тар не по мо ћи у Ср би ји, чак 56% ис пи та них сма тра да су пре ва ре и про не-
ве ре у ху ма ни тар ном ра ду пра ви ло.

Сли ка 2: од го во ри на пи та ње да ли су пре ва ре пра ви ло или из у зе так у 
рас по де ли ху ма ни тар не по мо ћи (из вор: РТС, еми си ја „Да, мо жда, не“  

од 16. 4. 2010)

Си гур но је да ће ова кри за при вре ме но успо ри ти до на ци је, а оста је 
нам са мо да се на да мо да ће до не ти по у ке ко је ће у бу дућ но сти по ве ћа ти 
тран спа рент ност ра да и од го вор ност пре ма до на то ри ма и јав но сти. Са мо 
та ко не про фит ни сек тор у Ср би ји мо же де ло ва ти у ин те ре су свих гра ђа на 
и јав не ко ри сти. 

56%
19%

25%

Правило 
Изузетак
Не знам
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Прав на ре гу ла ти ва – иако др жа ва сву да у све ту, па и код нас, с одо бра-
ва њем гле да на спрем ност по је ди на ца, гру па и кор по ра ци ја да уло же сво ју 
енер ги ју и ре сур се у функ ци о ни са ње ор га ни за ци ја у чи ју ми си ју, од но-
сно оп ште дру штве ну уло гу, ве ру ју, нео п ход но је и ње но ја сно опре де ље ње 
да уна пре ди и ре а фир ми ше фи лан троп ски дух. По сто је ћим за ко ни ма у 
Ср би ји, на ро чи то по ре ским, прав но окру же ње не де лу је до вољ но сти му ла-
тив но на фи лан троп ске ак тив но сти по је ди на ца и гру па, а За кон о ра ду чак 
и не пред ви ђа мо гућ ност до бро вољ ног ра да.

ме ди ји се у са вре ме ном дру штву ја вља ју као по сред ни ци у усва ја њу 
и на ме та њу до ми нант них кул тур них мо де ла, сти ло ва и по жељ ног на чи на 
жи во та. Због зна ча ја ко ји има ју на фор ми ра ње ста во ва, по на ша ње и хо мо ге-
ни за ци ју јав но сти, ма сов ни ме ди ји има ју и ве ли ку уло гу у ја ча њу ду ха во лон-
тер ства и фи лан тро пи је. Ме ди ји пре но се по жељ не вред но сти, да ју пред ност 
од ре ђе ним људ ским ква ли те ти ма и че сто по ста ју би тан фак тор со ци ја ли-
за ци је, на ро чи то у по ро ди ца ма у ко ји ма по сто је про бле ми, где до ла зи до 
ра сло ја ва ња и сла бље ња уну тра шњих емо тив них ве за из ме ђу чла но ва.

У за ви сно сти од то га ка ко се ме ди ји укљу че, они мо гу би ти но си о ци, 
али и пре пре ка да љем раз во ју фи лан тро пи је. 

Пр ви ко рак ко јим би ме ди ји у Ср би ји мо гли знат ни је да под у пру об но ву 
фи лан тро пи је и во лон тер ства био би ста вља ње ак цен та на кул ту ру да ва ња, 
уме сто ста ња ко је има мо да нас, а у ко ме се ве ли ча ју сти ло ви жи во та и по на-
ша ња ко ји од у да ра ју од раз у ме ва ња за дру ге. „Ин ди ви ду ал ност и са мо свест, 
за јед но са ре де фи ни са ним же ља ма у по гле ду лич ног по стиг ну ћа, по ста ју 
кључ ни у ме диј ској ко му ни ка ци ји“ (То дић, 2010: 10). Раз ли чи тим ре клам-
ним стра те ги ја ма у дру штву ма сов них ме диј ских ко му ни ка ци ја, љу ди се 
ши ром пла не те, кон ти ну и ра но и си сте мат ски, до бро вољ но из ла жу убе-
ђи ва њу да су им од ре ђе ни про из во ди нео п ход ни, не са мо због упо треб не 
вред но сти тих про из во да, већ као ре пре зент дру штве ног ста ту са. Ме ђу тим, 
кри за ко ја је за хва ти ла мно ге зе мље до ве ла је до од ре ђе них про ме на.

Ис тра жи ва ње у ко ме је уче ство ва ло 5.700 љу ди из Ве ли ке Бри та ни је, Фран-
цу ске, Хо лан ди је, САД, Бра зи ла и Ки не, а ко је је спро ве ла ком па ни је „Euro 
RSCG Wor ldwi de“, по ка за ло је да су љу ди пре за си ће ни ку по ви ном, све сни да 
им се жи вот свео на шо пинг и же ле то да про ме не (www. eurorscg.com).

Пре ма ре зул та ти ма овог ис тра жи ва ња, чак 68% ис пи та них ви ше не же ли 
да скре ће па жњу на се бе про из во ди ма ко је ку пу је, се дам од де сет ка же да су 
си ти по вр шне кул ту ре ко ја по тен ци ра не бит не ства ри – да хо ће да се по ве жу 
са при ро дом и дру гим љу ди ма. Раз ли чи те фи лан троп ске ак тив но сти та ко се 
ја вља ју као ко рек тив за кул ту ру ин ди ви ду а ли зма и свeопшту ко мер ци ја ли-
за ци ју дру штва, а на ме ди ји ма је да овај тренд пре по зна ју и уна пре де.

За то је нео п ход на и спе ци ја ли за ци ја но ви на ра за те ме фи лан тро пи је 
и дру штве но од го вор ног по на ша ња, и њи хо ва еду ка ци ја за пи са ње о овој 
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те ми. Са ме при че о фи лан троп ским ак ци ја ма тре ба ло би пре об ја вљи ва ња 
у ме ди ји ма уна пре ди ти, из ме ни ти и при бли жи ти јав но сти кроз уно ше ње 
људ ске и ху ма не но те. Ак це нат у из ве шта ва њу тре ба ста ви ти на про ме ну у 
жи во ти ма љу ди ко ју је та ква ак ци ја до не ла, ви ше не го на са ме ак ци је и оне 
ко ји су је ор га ни зо ва ли.

Да ва ње ве ћег про сто ра у ме ди ји ма овој те ми и ве ће ан га жо ва ње не про-
фит них ор га ни за ци ја до при не ло би да се при ку пе зна чај на ма те ри јал на 
сред ства и обез бе ди по моћ они ма ко ји ма је она нео п ход на. Ме ђу тим, мно го 
је бит ни је то што би јав но при зна ње овим до бро чи ни те љи ма, ви дљи вост и 
ле ги тим ност њи хо вих ак ци ја, ис ти ца ње до при но са та квих ак тив но сти ста-
бил но сти и про спе ри те ту дру штва, по ја ча ло њи хов ен ту зи ја зам и по др шку.

Не га ти ван ути цај ме ди ја на раз вој фи лан тро пи је у Ср би ји огле да се, 
с јед не стра не, кроз про мо ци ју од ре ђе них вред но сти и на чи не по на ша ња 
(као на при мер лич не по тро шње и так ми че ња) а, с дру ге стра не, ме ди ји 
ве о ма ма ло го во ре о дру штве ним вред но сти ма као што су со ли дар ност, 
са о се ћа ње или бри га.

Исто вре ме но, ме ди ји су пре но си о ци ин фо р ма ци ја, али су и са ми 
по слов ни су бјек ти ко ји би тре ба ло да се по на ша ју дру штве но од го вор но и 
про мо ви шу из ве сне вред но сти. Зна ча јан, по зи ти ван до при нос у том сми-
слу да ле су ме диј ске ку ће РТС, ак ци јом за по моћ у из град њи си гур не жен-
ске ку ће, за тим Б92, сво јом ак ци јом „Хра на за све“ и Блиц ве ли ком па жњом 
ко ју је по све тио по ло жа ју ин ва ли да у Ср би ји.

И у да на шњем вре ме ну, оп те ре ће ном те жњом за што ве ћим про фи-
том, по сто је по је дин ци, гру пе и за јед ни це ко је да ва ње др же на нај ви шој 
ле стви ци вред но сти, али и они ко ји би из дво ји ли сво је вре ме, енер ги ју или 
део сте че не имо ви не ако би се ство ри ла кли ма у ко јој би до бро чин ство 
би ло не ка вр ста кул тур ног обра сца. 

На ме ди ји ма ле жи ве ли ка од го вор ност да ство ре та кву дру штве ну 
кли му у ко јој фи лан троп ске де лат но сти пре ра ста ју од ра зних об ли ка 
да ва ња ми ло сти ње и ми ло ср ђа у со ци јал но уни вер зал ни мо рал ни за кон и 
кул тур ну и со ци јал ну по ли ти ку нај ши рег спек тра.
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THE RO LE OF THE MASS ME DIA  
IN PRO MO TING PHI LAN TROPY

Ab stract : the de si re to help ot hers is an aspi ra tion that is com mon in all parts of the world. 
even in mo dern so ci ety, when everyone is ob ses sed with de si re to earn mo re, the re are still cer tain 
pe o ple who are wil ling to gi ve up the ir ti me and mo ney to help ot hers, wit ho ut ex pec ting anything in 
re turn. this pa per de als with fac tors that af fect mo ti va tion of in di vi du als, or ga ni za ti ons and gro
ups of pe o ple to con tri bu te to a hig her ca u se. the ro le of me dia is par ti cu larly emp ha si zed, be ca u se 
the ir in vol ve ment can help, as well as get in the way of furt her de ve lop ment of phi lan thropy.

KEY WORDS: phI lan thropy, vo lun ta rIsM, Me dIa, coM Mu nI ca tI
ons, so cI ety



Годишњак Факултета за културу и медије, год. III (2011): стр. 191-200

УДК 316.774:305-052.2;305-055.2:659.3/.4 
ID 180523020

Др На да Тор лак
Фа кул тет за кул ту ру и ме ди је ме га тренд уни вер зи те та

РОД НА РАВ НО ПРАВ НОСТ  
У ОГЛЕ ДА ЛУ ЖЕН СКЕ ШТАМ ПЕ

Ре зи ме: Про ме не у све ту, а по себ но у на шем окру же њу, не ми нов но се од ра жа ва ју 
и на на шу зе мљу ко ја је у фа зи тран зи ци је и тран сфор ма ци је. Спо ро, и у за ви сно
сти од ва ља но сти при о ри те та, кон крет них си ту а ци ја и дру штве них окол но сти, 
са свим је си гур но да мо ра до ћи и до про ме не ста ва о же ни, нај пре као рав но прав ном 
по лу и ро ду, а за тим и као рав но прав ној је дин ки у го то во сва ком дру штву, па и 
на шем. мно штво жен ске штам пе на на шем тр жи шту, и још ви ше огла са у њи ма, 
раз от кри ва аси ме три је мо ћи ко ја – у дру штву у ко ме до ми ни ра му шки по глед на 
свет – про из ла зи из раз ли ка из ме ђу ро до ва ту ма че них на ште ту же не.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: жеН Ска шТам Па, оГла СИ, Сек СИ Зам, ФРаГ меН Та
цИ ја Те ла 

УВОД

Јед на од за ко ни то сти са вре ме ног пе ри о да раз во ја дру штва је сте стал ни 
по раст бро ја же на у од но су на број му шка ра ца. Већ ду же вре ме оне пред-
ста вља ју ви ше од по ло ви не ста нов ни штва. Же на је да нас ма сов но ушла 
у про из вод њу, од фа бри ке до ад ми ни стра ци је и ру ко во де ћих ме ста. Она 
је не са мо не за мен љи ва пот по ра већ и ак тив ни уче сник свих про ме на и 
по кре та у дру штву са вре ме ног до ба. Од по чет ка 20. ве ка же на има зна чај ну 
и ак тив ну уло гу на свет ској дру штве ној и по ли тич кој по зор ни ци.

Али ова за ко ни тост не зна чи из јед на че ност и уни форм ност. По ста-
вља ње и ре ша ва ње „жен ског пи та ња“ ни је у свим зе мља ма све та исто, не 
по ка зу је исте ре зул та те ни ти отва ра исто вре ме но исте про бле ме. 

У обла сти пра ва (у су бјек тив ном и објек тив ном зна че њу тог пој ма) 
же не су у 20. ве ку по сти гле у на че лу рав но пра ван ста тус са му шкар ци ма. 
Оне су че ка ле ско ро два ве ка да иде ја јед на ко сти по ста не за и ста „људ ско 
пра во“. Ме ђу тим, фор мал но и ствар но пра во су и дан-да нас у рас ко ра ку. 
Дру штве ни об ли ци не јед на ко сти из ме ђу же не и му шкар ца су по сле ди ца 
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та квог пре о вла ђу ју ћег мен та ли те та дру штва и та квог схва та ња по ло жа ја 
же не. Пре све га, они су про из вод дру штва у ко ме се жи ла во одр жа ва ју 
од но си не јед на ко сти, се бич но сти и не ху ма но сти. Све ово се ви ди и пре-
ла ма и кроз на ста нак и раз вој жен ске штам пе у све ту и код нас.

1. РАЗ ВОЈ ЖЕН СКИХ ЛИ СТО ВА У СР БИ ЈИ

У са вре ме ном из у ча ва њу „жен ске“ штам пе нео п ход но је пра ти ти две 
не за ви сне раз вој не ли ни је ко је су се, за три ве ка по сто ја ња ли сто ва за же не, 
рет ко укр шта ле. Пр ва се од но си на ста ри ју, кла сич ну „жен ску“ штам пу, а 
дру га на фе ми ни стич ка бор бе на гла си ла. Кла сич ни „жен ски“ лист (мод ни, 
прак тич но-са ве то дав ни) на стао је као спе ци фич на вр ста му шких упут-
ста ва же на ма ка ко да жи ве, ка ко да се по на ша ју, ка ко да бу ду успе шне 
су пру ге, мај ке и до ма ћи це. Пр ви та кав лист у исто ри ји био је ен гле ски „The 
La di es Mer cury“ – „Жен ска жи вост“ из 1693. го ди не. Ти ра ни, мо ра ли за-
тор ски при руч ни ци, за сни ва ли су се на стрикт ним пра ви ли ма по на ша ња, 
ин си сти ра ли су на же ни ним оба ве за ма у дру штву и по ро ди ци, а ни су се 
ба ви ли же ни ним пра ви ма. По ред мо де у ужем сми слу, схва ће не као са ве-
то ва ње о оде ва њу, и број не ру бри ке прак тич ног ка рак те ра – ура ди са ма 
– на ста ле су у пра ско зор је ове спе ци ја ли зо ва не штам пе. Ни су из о ста ла 
ни са лон ска (двор ска) ћа ска ња, за че ци ка сни јих ве о ма по пу лар них трач 
ру бри ка. Ти пр ви ли сто ви на ме ње ни рет ким, пи сме ним же на ма, ари сто-
крат ки ња ма, би ли су за пра во ком би на ци ја прак тич них упут ста ва, ку хињ-
ских ре це па та и по зо ри шних хро ни ка, фељ то на и по е зи је. 

Пр ва пу бли ка штам пе за же не у 18. ве ку би ле су ма ло број не при пад-
ни це ари сто крат ске ели те. Вре ме ном, сти ца њем жен ског пра ва на пи сме-
ност и обра зо ва ње, али и де мо кра ти за ци јом са др жа ја штам пе, „жен ски“ 
ли сто ви су се обра ћа ли све ши рем ауди то ри ју му: нај пре ви шој сред њој, па 
сред њој кла си, да би да нас би ли на ме ње ни нај ши рој жен ској по пу ла ци ји. 

Фе ми ни стич ка бор бе на гла си ла (ви ше ин фор ма тив ног не го за бав-
ног и ви ше по ли тич ког не го прак тич но-са ве то дав ног са др жа ја) на ста ја ла 
су го то во век ка сни је не го кла сич на, „жен ска“ штам па али су, бор бом за 
по је ди на жен ска пра ва, ин ди рект но усло вља ва ла оп ста нак пр вих. Фе ми-
ни стич ки ли сто ви по ја вљи ва ли су се по пра ви лу у пе ри о ду нај ве ћих дру-
штве них пре ви ра ња, пре вас ход но у револуционарнoм пе ри о ду три де се тих 
и че тр де се тих го ди на де вет на е стог ве ка. За раз ли ку од кла сич них „жен-
ских“ ли сто ва ко ји су ин си сти ра ли на жен ским ду жно сти ма, фе ми ни-
стич ка штам па се за ла га ла за жен ска пра ва: на обра зо ва ње, за по шља ва ње, 
оба вља ње „му шких“ за ни ма ња, јед на ке пла те за исти рад, раз вод бра ка. 
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Пра во гла са у фе ми ни стич кој штам пи се по ја вљу је мно го ка сни је, јер за тај 
„је ре тич ки“ зах тев усло ви још ни су би ли са зре ли (Страт форд, 2004).

Жен ски ли сто ви у Ср би ји су на ста ли у 19. ве ку. У том сто ле ћу тра ди ци ја 
је ве зи ва ла же ну ис кљу чи во за ку ћу. Она је по пра ви лу би ла не пи сме на и 
еко ном ски за ви сна од му жа. Ре ли ги о зним ути ца јем же не су др жа не у пот-
чи ње но сти. Кад су нај зад До си теј Об ра до вић и Вук Ка ра џић тра жи ли про-
све ћи ва ње жен ске омла ди не, то је иза зва ло до ста от по ра. 

Де це ни ја 1840-1850. ни је са мо вре ме про цва та пи сме но сти ме ђу 
же на ма, не го се по ја вљу је и пр ви ча со пис за „из о бра жа ва ње ле пог, ју го-
сло вен ског жен ског по ла“. Тај пр ве нац се звао „Жен ски Вос пи та тељ“. Као 
и за пад не, и овај пр ви жен ски лист на на шем тлу је из да вао му шка рац – 
Ма ти ја Бан, ко ји је имао за циљ да вас пи та ва же не за што успе шни је оба-
вља ње по сло ва и ре ша ва ње за да та ка ко је су пред њих по ста вља ли дру штво 
и по ро ди ца: би ти до бра мај ка, су пру га и до ма ћи ца. Ја сно је да, са гла сно 
вре ме ну у ко ме је жи вео, ни Ма ти ја Бан не схва та же не дру га чи је не го као 
и сви дру ги (му шкар ци), на из ве стан на чин као ни жа би ћа, па им се оту да 
и кроз по кре ну ти лист обра ћа ско ро као не пу но лет ним осо ба ма (Бје ли ца, 
и Јев то вић, 2005).

Вре ме 1860-1870. го ди не до но си зна чај не про ме не у по кре ту за про све-
ћи ва ње же на на на шем тлу. Ме ђу 318 основ них шко ла, у то вре ме је и 80 
жен ских. Та да већ по сто ји и дру ги жен ски лист „До ма ћи ца“, ко ји се раз ли-
ку је од прет ход ног. Ба вио се и обра зо ва њем „жен ски ња,“ „жен ски ња ма ван 
ку ће“, а од нос пре ма чи та тељ ка ма је ма ње пот це њи вач ки.

Је дан од цен та ра жен ске про све ће но сти у на шим кра је ви ма је би ла Вој-
во ди на, ге о граф ски упу ће ни ја ка Евро пи. А је дан од та мо шњих жен ских 
ли сто ва у 19. ве ку би ла је „Срп ки ња“, об ја вљи ван у Пан че ву. За тим, „Жен-
ски свет“, „Срп ски по мо дар“ ко ји се ба ви мо дом, ка сни је „Ба зар“ (1872), 
„Па риж ка мо да“ где па три јар хал но дру штво при зна је још јед ну функ ци ју 
же не – за вод нич ку. Осим мо де, ови ли сто ви при зна ју же ни и пра во на 
за ба ву у сло бод ном вре ме ну.

По чет ком 20. ве ка же на по ста је обра зо ва ни ја, на ро чи то по сле Пр вог 
свет ског ра та, а по чи ње и да се за по шља ва. По сте пе но се из два ја гра ђан ска 
кла са у ко јој пи сме не же не из ра жа ва ју зах те ве за дру га чи јом вр стом „жен-
ске“ штам пе: оном ко ја ће се ви ше спе ци ја ли зо ва ти за раз ли чи те жен ске 
по тре бе, али и оном ко ја ће до ћи до ве ћег бро ја чи та тељ ки. За то се по ве ћа ва 
број „жен ских“ но ви на, али и ди фе рен ци ја ци ја „жен ских“ ли сто ва: „Мо-
да“, „Же на и дом“, „Же на“, „Же на и свет“, „Се љан ка“... Но, нај ти ра жни ји је 
„Же на и свет“ (ше зде сет хи ља да при ме ра ка), а спе ци фи чан је по то ме што 
су га уре ђи ва ле же не и сво јим чи та тељ ка ма се обра ћа ле као рав но прав-
ним и ра зум ним би ћи ма. Већ 1936. го ди не овај лист на на слов ној стра ни 
об ја вљу је сли ку по лу об на же не те ни сер ке са па ро лом – до вит ко сти кроз 
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фи зич ку ак тив ност; а ма ло ка сни је об ја вљу је и хо ро скоп, ко ји је и да нас 
јед на од оба ве зних ру бри ка ве ћи не жен ских ли сто ва.

По чет ком 20. ве ка на ста ла је на на шем тлу још јед на спе ци фич на вр ста 
жен ске штам пе – на пред на штам па, ко ју су на ини ци ја ти ву ко му ни стич ке 
пар ти је осни ва ле ин те лек ту ал ке и рад ни це. Пред став ник је лист „Јед на-
кост“, осно ван 1920. го ди не, ор ган же на ко му ни ста, штам пан у Бе о гра ду. 
Раз ма тра ју ћи по ло жај же на у Кра ље ви ни СХС, уред ни штво кон ста ту је: 
„Же на у ма си да нас сто ји та мо где је би ла пре 5.000 го ди на, до кле се исто-
ри ја до гле да ти мо же...“ За то се тра жи јед на кост за све љу де и же не и зах те ва 
да вла да од мах до не се за кон о оп штем пра ву гла са. Овај лист је пре те ча 
„Же не да нас“ осно ва не 1936. го ди не, та ко ђе на ини ци ја ти ву Ко му ни стич ке 
пар ти је Ју го сла ви је. Ча со пис је осно ван као гла сник от по ра про тив свих 
фор ми угње та ва ња. По ред тек сто ва о зна ча ју бор бе же на за но ве усло ве 
ра да и жи во та, овај лист се тру дио да же ни олак ша оба вља ње сва ко днев-
них оба ве за, на по слу и у ку ћи, ну де ћи јој прак тич не са ве те ка ко да се што 
је мо гу ће ви ше рас те ре ти. Да кле, у то вре ме он је ин фор ми сао, обра зо вао 
и по ма гао. Ипак, рат ни бро је ви (1942-1945), при род но, би ли су дру га чи ји; у 
њи ма је нај че шће при ка зи ва на же на-бо рац; пи ше се о пр вим кур се ви ма за 
опи сме ња ва ње, по ли тич ким кур се ви ма, итд. (То до ро вић-Узе лац, 1987).

На ста нак са вре ме не ви со ко ти ра жне жен ске штам пе ко ја има све ка рак-
те ри сти ке за пад них узо ра ве зу је се за ра не 50-те го ди не. Пр ви та кав лист на 
на шим та да шњим про сто ри ма био је за гре бач ки „Сви јет“, по кре нут 1953. 
го ди не, ко ји ре а фир ми ше жен стве ност до сек се пи ла. Осим то га, у но вин-
ско-из да вач ким ку ћа ма ра сте по тре ба да се њи хо ви предимeнзионирани 
ка па ци те ти по пу не ко мер ци јал ним из да њи ма. 

На жа лост, већ 60-тих го ди на же не се по но во „по вла че у ку ће“ (не ма их 
ви ше ме ђу ми ни стри ма; њи хов број се у по ли тич ким и ру ко во де ћим те ли ма 
стал но сма њу је), па су тој но во на ста лој си ту а ци ји при ла го ђе ни и жен ски 
ча со пи си: „Прак тич на же на“, 1956; „Ба зар“, 1964; „Уна“, 1974, „На да“ 1975.

Сви до ма ћи жен ски ча со пи си су има ли ан га жо ва не „али би те ме“, од но-
сно по ли тич ке те ме (о ан га жо ва но сти же на) већ на пр вим стра ни ца ма; 
„али би“ за тра ди ци о нал ни при ступ же ни на пре о ста лом про сто ру у ли сто-
ви ма, за сен ти мен тал ну псе у до ли те ра ту ру – љу бав не ро ма не у на став ци ма, 
или ин тим не ис по ве сти чи та тељ ки, пор тре те по зна тих лич но сти, прак тич-
но-са ве то дав не са др жа је и огла се у ко ји ма је сли ка же не, по пра ви лу, све де на 
на ње ну би о ло шку функ ци ју – до па сти се, би ти мај ка и до ма ћи ца – и ко ји 
од ра жа ва ју (ви ше не го мод не стра ни це) ре ал не ку пов не мо ћи чи та тељ ке.

Са мо 15-так го ди на по сле Дру гог свет ског ра та жен ски ли сто ви као 
мо дел же не пред ла жу по лу гра ђан ски пре ва зи ђе ни иде ал. Кра јем 60-тих 
и по чет ком 70-тих го ди на по но во се об ја вљу ју ро ма ни пред рат не спи са-
те љи це Мир-Јам, фељ то ни о бур ном жи во ту Џе ки Ке не ди; би ра ју се раз не 
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ми си це и иде ал не же не уз на гла ше но ре кла ми ра ње јед ног но вог мен та-
ли те та ко ји се за сни ва на пра ће њу сва ког мод ног хи ра, на шо пин гу као 
на чи ну тро ше ња сло бод ног вре ме на и на иден ти фи ка ци ји са зве зда ма 
свет ског шоу би зни са и до ма ће естра де. Ова ори јен та ци ја је усло вља ва ла 
и но ви трет ман прак тич но-са ве то дав них са др жа ја у жен ској штам пи, ко ји 
су до би ли са свим дру ги сми сао. 

Се дам де се тих го ди на до ми ни ра зах тев за лук су зним жи во том, по тро-
шњом ра ди по тро шње и ис пра зном по мод но шћу (има ти уме сто уме ти), 
та ко да се ни је во ди ло ра чу на о ре ал ним мо гућ но сти ма чи та тељ ки, ко је, 
под стал ним при ти ском, на сто је да жи ве из над сво јих мо гућ но сти. 

Ни је слу чај но жен ска штам па до би ла епи тет штам пе ср ца, јер љу бав на 
те ма ти ка је њен бит ни, са став ни део. Ту пре све га ми сли мо на ро ма не, 
при че, љу бав не ис по ве сти, где је „љу бав ... по ста ла оп се сив на те ма ма сов не 
кул ту ре“ (Мо рен, 1979). Же на је од де тињ ства ста вље на у кон текст љу бав 
– по ро ди ца. Не по сто ји бај ка ко ја се не за вр ша ва хе пи ен дом, оли че ним у 
бра ку с мно го де це. И же на као пред мет „об ра де“ у жен ском ли сту про ла зи 
кроз раз не фа зе: нај пре за во ди (же на - жен ка), по том се уда је (брак – по ро-
ди ца – ку ћа) да би се на кра ју и раз ве ла (су ко би у по ро ди ци, на си ље, ал ко-
хо ли зам). Чи тав же нин уни вер зум се окре ће око му шкар ца, јер он по се ду је 
кључ све га – но вац, за кон, реч ју, моћ. 

2. ПО ЧЕ ТАК ОГЛА ША ВА ЊА ЖЕ НА У ШТАМ ПИ

У 19. ве ку жен ске гла ве угра ви ра не у др ве ту би ле су је ди не сли ке на 
огла сним стра ни ца ма и по сти за ле су ефе кат „про чи тај ме не пр во“. Од 
1880. го ди не, па све до Пр вог свет ског ра та, жен ске сук ње су по кри ва ле 
све осим вр хо ва ци пе ла, па су огла ши ва чи (да би при ву кли па жњу чи та-
ла ца) илу стро ва ли пла ка те на ко ји ма ве тар по ди же сук њу све до – члан ка. 
И сам Марк Твен го во рио је да он ни ка да не би знао шта се кри је ис под 
ду гач ких су ка ња да ни је би ло же на на тра пе зу у цир ку си ма ко је су но си ле 
са мо три ко. Го ди не 1898. пр ви пут су се на огла сном пла ка ту по ја ви ла пот-
пу но на га же на, али на цр те жу, а 1920. на ре клам ној фо то гра фи ји за сви-
ле не ча ра пе от кри ве на су жен ска ко ле на. Го ди не 1925. до го ди ло се не што 
не за ми сли во, чак и за „све-до пу шта ју ће два де се те“ – у јед ном пре те ра но 
не при стој ном огла су при ка за на је уну тра шња стра на ко ле на, сма тра на до 
тог тре нут ка нај при ват ни јим де лом људ ске (жен ске) ана то ми је.

Го ди не 1936. пот пу но на га же на је пр ви пут при ка за на на фо то гра-
фи ји. Она је ре кла ми ра ла „Wo od bury“ са пун, ко ји је до та да као и „Pal mo-
li ve“ ко ри стио са мо вер бал не сек су ал не асо ци ја ци је –  „ко жа ко ју во ли те да 
до дир не те“.
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Пе де се тих го ди на, за хва љу ју ћи, из ме ђу оста лог, и ле ген дар ној по зи 
Ме ри лин Мон ро, сук ња се ди же све ви ше и ви ше. Цен зу ра, ипак, ра ди 
сво је и тек у пр вој ва ри јан ти огла са из 1952. го ди не у ча со пи су „Ho u se Be a-
u ti ful“ по ја вљу је се же на са об на же ним де кол те ом и га ћи ца ма ко је про ви-
ру ју ис под сук ње.

3. ФЕ МИ НИ СТИЧ КИ ЛИ СТО ВИ  
КАО ИЗ РАЗ БУ ЂЕ ЊА СВЕ СТИ ЖЕ НА

Кроз про те кле де це ни је фе ми ни стич ка штам па је би ла вр ло број на 
(не мо гу ће је ре ги стро ва ти та чан број); не ки ли сто ви су би ли крат ког ве ка 
(иза шли јед ном или у два бро ја), јер ни су рас по ла га ли сред стви ма, про фе-
си о нал ним но ви на ри ма ни ти аде кват ним про сто ри ја ма, али је њи хов зна-
чај на ди ла зио њи хо ву фи нан сиј ску не моћ: њи хо ве иде је о по тре би по ло-
жа ја „дру гог“ по ла уна пре ђи ва ле су свест не са мо по бу ње них же на, већ и 
дру штва у це ли ни. Је дан од нај по зна ти јих фе ми ни стич ких ли сто ва свих 
вре ме на био је „La Fron de“ осно ван 1897. го ди не, пр ви днев ни лист ко ји су 
ства ра ле ис кљу чи во же не. Из ла зио је у (за то вре ме) не ве ро ват ном ти ра жу 
од 200000 при ме ра ка и ни по че му ни је ли чио на „жен ски“ већ ви ше на 
по ли тич ки лист у пра вом сми слу те ре чи. Иде ја ли ста је по чи ва ла на зах-
те ву за по ди за њем обра зов ног ни воа жен ске по пу ла ци је, као и за бо љим 
ин фор ми са њем у свим до ме ни ма. А глав на цр та овог и оста лих „жен ских“ 
ли сто ва би ла је па ци фи зам, као нај ва жни ји жен ски зах тев. 

Фе ми ни стич ка гла си ла из 19. ве ка од ли ку је скром на опре мље ност, 
штам па ње на ма лом бро ју стра на и јеф ти ном па пи ру, стал ни не до ста так 
нов ца и дру штве не по др шке. 

По де ла „жен ске“ штам пе на ове две, глав не под вр сте и да нас је ак ту-
ел на. До пр вог ме ша ња са др жа ја кла сич не „жен ске“ и фе ми ни стич ке 
штам пе до ла зи у пр вој тре ћи ни 20. ве ка. Та кав идеј но кон тра дик то ран 
са др жај ег зи сти ра у не ким ли сто ви ма до пред Дру ги свет ски рат, кад се и 
са ма реч фе ми ни зам гу би из упо тре бе. И да нас ма сов на „жен ска“ штам па 
по не кад об је ди њу је те две раз ли чи те вр сте са др жа ја. То спа ја ње ра зно род-
них са др жа ја Ед гар Мо рен (1979) на зи ва „осмо зом жен стве но сти и фе ми-
ни зма“, за јед нич ким име ни те љем ко ји са вре ме ну „жен ску“ штам пу чи ни 
оним што она и је сте. Јер, ње на пу бли ка је ве о ма хе те ро ге на – од же на са 
се ла, ко је ми чу усна ма док чи та ју, до вр хун ских ин те лек ту ал ки, па су и 
ин те ре со ва ња та квих чи та тељ ки раз ли чи та. 
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4. УЛО ГЕ СА ВРЕ МЕ НЕ ЖЕ НЕ

Бр зе про ме не на шег по сле рат ног дру штва од ра зи ле су се и на жен ску 
штам пу. Уста вом оба ве зно основ но обра зо ва ње да ло је бр зе ре зул та те: 90 
од сто де це по ха ђа основ не шко ле, а мно га од њих, ка сни је и сред ње и ви со ко 
обра зо ва ње, што ути че на про ме ну не ка да шњег од но са ме ђу по ло ви ма. 
За ко но дав ство је из јед на чи ло же не с му шкар ци ма. Али тра ди ци о нал ни, 
ма ло гра ђан ски по гле ди на же ну успо ра ва ли су њен раз вој на мет нув ши јој 
ди ле му: би ти за по сле на, ан га жо ва на же на или са мо мај ка и до ма ћи ца. 

„Укус“ је био пр ви спе ци ја ли зо ва ни по сле рат ни мод ни ча со пис ко ји је 
већ 1952. го ди не на на слов ној стра ни имао ма не кен ку у ве чер њој ха љи ни 
и са ше ши ром. За тај пе ри од ка рак те ри стич не су две тен ден ци је: уво ђе ње 
„жен стве них“ са др жа ја у бор бе на гла си ла и осни ва ње но вих спе ци ја ли зо-
ва них жен ских ли сто ва. Јед но и дру го све до чи о при су ству два па ра лел на 
про це са у по сле рат ној Ју го сла ви ји, ко ји су пра ти ли еман ци па ци ју же не; с 
јед не стра не, пар ти зан ка-удар ни ца, из јед на че на са му шкар цем, не ги ра ла је 
жен стве ност као оста так „ма ло гра ђан ске“ про шло сти, а, с дру ге стра не, и 
да ље по сто ји же на-рад ни ца-мај ка, пре оп те ре ће на оба ве за ма и не до вољ но 
дру штве но за шти ће на, по ти ски ва на на зад у ку ћу, у сво ју тра ди ци о нал ну 
уло гу, у тра ди ци о нал ну „жен скост“. 

5. МОЋ ВИ ЗУ ЕЛ НИХ ЕЛЕ МЕ НА ТА У ШТАМ ПА НОМ ОГЛА СУ

Ана ли за са др жа ја жен ских ча со пи са по ка зу је да је ви зу ел ни мо ме нат 
че сто ва жни ји од тек сту ал ног. О пре о бра жа ва ју ћој мо ћи фо то гра фи је, 
као улеп ша не сли ке све та, пи сао је и Ма клу ан, ко ри сте ћи за илу стра ци ју 
раз го вор две при ја те љи це: „Бо же, што вам је ле по де те“. Мај ка: „О ни је то 
ни шта, тре ба да ви ди те ње го ву фо то гра фи ју“. Овај аутор ре зо ну је на сле-
де ћи на чин: по што фо то гра фи ја уво ди у јав ност филм ске зве зде и раз не 
идо ле, они по ста ју сно ви ко ји се мо гу ку пи ти за но вац (Ма клу ан, 1971).

Жен стве ност је на фо то гра фи ја ма сна жно на гла ше на. Ле по та же не је 
ар те фи ци јел на тво ре ви на: она је сра змер на тру ду да се до сег не есте тич ки 
иде ал оли чен у фо то мо де лу, али и у ко ли чи ни вре ме на и нов ца уло же них у 
на бав ку ску по це них ко зме тич ких пре па ра та. Ле по та је, да кле, у ди рект ној 
сра зме ри са по тро шњом уло же ном у не гу (ди је те, сред ства за мр ша вље ње, 
ко зме ти ка) и са свим је рет ко пре зен ти ра на и као ле по та ду ха, ин те лек та. 
Све фо то гра фи је ну де улеп ша ну сли ку све та (же на увек има фри зу ру, нај-
бо љу оде ћу, на кит, на сме ја на је и ве дра). До ку мен тар на фо то гра фи ја (ко ја 
до зво ља ва же ни да по не кад бу де ста ра и ру жна) го то во се ни кад не упо тре-
бља ва у огла си ма. И ка да се ли сто ви фор мал но за ла жу за еман ци па ци ју 
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же не као дру штве ног би ћа, фо то гра фи је го во ре дру га чи је. Јер фо то гра фи, 
али и кре а то ри огла са (а то су ве ћи ном му шкар ци) пр вен стве но се по во де 
за соп стве ним до жи вља ва њем же не, усво је ним тра ди ци о нал ним, сек си-
стич ким вас пи та њем. Ово по твр ђу је и је дан спе ци фи чан на чин пре зен та-
ци је же не на фо то гра фи ји – фраг мен та ци ја же не. „Фе ти ши стич ко ра ста-
вља ње де ло ва жен ског те ла у ма сме диј ској сли ци по сле ди ца је ме ха ни зма 
раз два ја ња и фик са ци је же не што смо упо зна ли пре ко кла сич не пси хо а на-
ли зе.“ (Ка ту на рић, 1984). А у сва ком дру штву пр ве жр тве сва ко ли ке кри зе, 
по пра ви лу, је су же не.

ЗА КЉУ ЧАК

Огла ша ва ње раз ли чи тих ро ба и услу га че сто је на гра ни ци до пу ште ног 
– би ло да се угро жа ва ју дру штве не нор ме у об ли ку за ко на (прав не нор ме) 
или у фор ми оби чај них и мо рал них обра за ца (ка те го рич ки им пе ра тив). Вер-
бал ни и ви зу ел ни је зик огла сне по ру ке ве што на ме ће про јек то ва не мо де ле 
по на ша ња спа ја ју ћи иде је, пред ста ве и емо ци је ко је су по свом са др жа ју 
при лич но уда ље не (Па вло вић, 2004). У те жњи да се си сте мат ским и сми-
шље ним сла њем сим бо ла при кри је про фит ни ин те рес нај да ље се оти шло у 
сфе ри сек су ал но сти, по го то во жен ске. Као би о ло шки (уро ђе ни) на гон, апел 
сек са се зло у по тре бља ва у ре кла ма ма већ од кра ја 19. ве ка, а ма сов но „свла-
че ње“ же на у про па ган де свр хе прак ти ку је се од кра ја Пр вог свет ског ра та. 

Ди рект но или асо ци ја тив но сек су а ли зо ва ње огла са на пре до ва ло је 
та квом бр зи ном да је већ кра јем про шлог сто ле ћа же на од су бјек та по тро-
шње ма те ри јал них до ба ра по ста ла пу ки обје кат му шке фан та зи је: да нас је 
же на ко рак до пла стич не лут ке чи је се ис кљу чи во те ле сне ка рак те ри сти ке 
без мер но екс пло а ти шу за ре кла ми ра ње раз ли чи тих про из во да, укљу чу-
ју ћи и оне ко је ни нај буј ни ја во а јер ска ма шта не мо же ла ко да спо ји са 
же ном (трак тор ске гу ме, на при мер).

И у на шој кул ту ри по сто ји оби ље би зар них при ме ра ко ји ма се ар гу-
мен ту је по лу ша љи ва од ред ни ца о огла сној по ру ци (ре кла ми) као „сли ци 
про из во да по ред ко јег је же на“, углав ном раз го ли ће на; ње не уну тра шње, 
ин те лек ту ал не вред но сти, мо ћи и осо би не гру бо се по ни шта ва ју, а сте ре о-
ти пи о жен ској укра сно-сек су ал ној функ ци ји рас те жу се до гра ни ца увре-
дљи вих за људ ски род у це ли ни.

Мно штво огла са раз от кри ва и дру ге аси ме три је мо ћи ко ја – у дру штву 
у ко ме до ми ни ра му шки по глед на свет – про ис хо ди из раз ли ка из ме ђу 
ро до ва ту ма че них на ште ту же не.

Про ме не у све ту, а по себ но у на шем окру же њу, не ми нов но се од ра жа-
ва ју и на на шу зе мљу ко ја је у фа зи тран зи ци је и тран сфор ма ци је. Спо ро, и у 
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за ви сно сти од ва ља но сти при о ри те та, кон крет них си ту а ци ја и дру штве них 
окол но сти, са свим је си гур но да мо ра до ћи и до про ме не ста ва о же ни, нај пре 
као рав но прав ном по лу и ро ду, а за тим и као рав но прав ној је дин ки у го то во 
сва ком дру штву, па и на шем. На ту на ду нас упу ћу ју и на ја вље ни за ко ни (и 
дру ги про пи си) ко ји про пи су ју оба ве зност при су ства же на у по ли ти ци и 
дру гим сфе ра ма дру штве ног жи во та, чак у тач но од ре ђе ном бро ју и про-
цен ту, у од но су на му шки род. Уоста лом, и са мо за ла га ње „леп шег по ла“ за 
што ви шим обра зо ва њем, за све ве ћим бро јем же на на од го вор ним и ру ко-
во де ћим ме сти ма сва ка ко је до бар по ка за тељ вре дан по што ва ња. 

А ако по сма тра мо кон крет но, и но ви нар ство по ла ко по ста је жен ска 
про фе си ја (Бје ли ца и Јев то вић, 2005). Не ка да је број же на у овом по слу био 
за не мар љив, док је да нас већ го лим оком ви дљи ва њи хо ва до ми нант ност. 
Тим пре је нео др жив са да шњи дис ба ланс (пре све га у ру ко вод ним струк-
ту ра ма и у управ ној сфе ри са мог но ви нар ства) ко ји има ду бо ке ко ре не у 
при ми тив ни јим гла ва ма, од но сно код оних ко ји су се за те кли на ути цај-
ним по ло жа ји ма, а ни жег су обра зо ва ња и ло шег вас пи та ња. 
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must be a chan ge in at ti tu de and a wo man, first as an equ al gen der and ra ce, and then as 
equ al in di vi du als in al most every so ci ety, in clu ding our own. a va ri ety of wo men’s press 
in the mar ket and even mo re ads in them re ve als the asymme try of po wer, which  in a 
so ci ety whe re ma le vi ew of the world is do mi nan te stems from dif fe ren ces bet we en the 
gen ders in ter pre ta tion to the de tri ment of wo men.
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Проф. др Сло бо дан Бран ко вић
Фа кул тет за кул ту ру и ме ди је ме га тренд уни вер зи те та

EВРОПСКА ЦИ ВИ ЛИ ЗА ЦИ ЈА 
У по тра зи за пред ме том*

Ре зи ме: У ра ду се раз ма тра ју бит не од ли ке eвропске ци ви ли за ци је. И то, 
као по ја ве ду гог тра ја ња, од пра и сто ри је до по сти сто ри је. Ре зул та ти ис тра жи
ва ња у окви ру ауто ро ве Исто ри је кул ту ре и ци ви ли за ци је и тек сто ви у збор ни ку 
ра до ва под име ном европ ска ци ви ли за ци ја, ко ји је при ре дио ма ћеј ко жмињ ски, 
пред ста вља ју осно ву за по тра гу о пред ме ту овог ра да. Ду го трај но на сле ђе европ
ске ци ви ли за ци је обо га ти ли су ста ро грч корим ски свет, хри шћан ство, ви зан
тиј ска ци ви ли за ци ја, као и до ма ша ји но во ве ков ног и са вре ме ног до ба. европ ска 
ци ви ли за ци ја по сма тра се у ши рим окви ри ма као евро а тлант ска, па је у том 
кон тек сту нај моћ ни ја на све ту. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: цИ вИ лИ За цИ ја, кУл ТУ Ра, евРо Па, СвеТ, вРеД Но СТИ

УВОД НА РАЗ МА ТРА ЊА

Од ре ђе ње европ ске ци ви ли за ци је у осно ви се од но си на ње не но си-
о це, про стор и вре ме тра ја ња, с ка рак те ри стич ним обе леж ји ма. Про стор 
је европ ски кон ти нент. Teoретичари се и о то ме спо ре. При род но-ге о граф-
ски, Евро па се по сма тра и као по лу о стр во Ази је. Вре ме ми ле ни јум ско, од 
пра и сто ри је до по сти сто ри је. 

У сва ком од пе ри о да, но си о ци ци ви ли зо ва ња су би ли раз ли чи ти, у 
окви ри ма кон ти ну и те та и дис кон ти ну и те та, у ду гој исто ри ји европ ског 
кул тур ног иден ти те та, од нај ра ни јих за че та ка до са вре ме ног до ба.

Струк ту ри ра ње ове ком плек сне те ме мо гло би да се из ра зи ски цом 
са др жа ја у про јек ци ја ма кри тич ки ре ва ло ри зо ва них ре зул та та до са да шњих 
ин те р ди сци пли нар них ис тра жи ва ња. У пр вом ре ду збор ни ка ра до ва (25), 
* Oво је део оп се жни јег ра да на стао као ре зул тат ис тра жи ва ња у окви ру пред ме та 

Исто ри ја кул ту ре и ци ви ли за ци је на Фа кул те ту за кул ту ру и ме ди је Ме га тренд уни-
вер зи те та, и по себ но под стак нут збор ни ком ра до ва под име ном Европ ска ци ви ли-
за ци ја, ко ју је при ре дио Ма ћеј Ко жмињ ски.  
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под на сло вом европ ска ци ви ли за ци ја, ко ји је при ре дио др Ма ћеј Ко жмињ-
ски, уз по за ма шан спи сак ре спек тив не ли те ра ту ре и дру гих из во ра.1)

Мајкл Кук је у крат кој исто ри ји чо ве чан ства (Бе о град 2007)2) раз ма-
трао ци ви ли за циј ске то ко ве на евро а зиј ском коп ну, ак цен ти рао древ ни 
ме ди те ран ски свет и по себ но за пад ну Евро пу. По ла зи ште је пи та ње за што 
је исто ри ја баш ова ква ка ква је. По при сту пу и кон цеп ту, са др жај, на 370 
стра на, ука зу је на раз ли ке у од но су на прет ход не на сло ве о ис тој те ма ти ци, 
што ин спи ри ше пло до твор ни је рас пра ве ме ђу ис тра жи ва чи ма и пи сци ма 
зна чај ни јих исто ри о граф ских син те за.

У фо ку су раз ма тра ња „кључ них сло је ва“ ове иза зов не про бле ма ти ке 
мо гу ће је до пу ни ти, у по не че му ко ри го ва ти и отво ри ти но ва пи та ња у 
окви ри ма до са да шњег мо за и ка о пла не тар ном ци ви ли за циј ском ком-
плек су, као илу стра тив ном мо де лу на та ла су ва лид них са зна ња.

Ан тич ко до ба и ан тич ко на сле ђе сма тра ју се род ним ме стом и вре ме-
ном за чет ка не ких од те мељ них по став ки европ ске ци ви ли за ци је. Ста ро-
ве ков ни пе ри од је до нео да ро ве ста ро грч ке, ста ро рим ске, хри шћан ске и 
ви зан тиј ске ци ви ли за ци је, ко ји су чи ни ли сре ди ште из вор ног на сле ђа, 
ње не ко лев ке.3)

У про це су ци ви ли зо ва ња, успо на и па до ва ци ви ли за ци ја, од нај ра ни јих 
до да на шњих, не сме се гу би ти из ви да и мно штво ан ти ци ви ли за циј ских 
по ја ва, ни сва ко вр сних по зај ми ца из ства рач ке ри зни це су се да, „ми кро и 
ма кро“ ути ца ја, „не у ра чу на тих“ до при но са, обо га ћи ва ња, али и оси ро ма-
ше ња, по пут де ло ва ња вар ва ра, спо ља и из ну тра.

Сред њо ве ко вље се мо же са гле да ва ти у ни зу про це са у два или три вре-
ме на, од ра ног, до по зног сред њо ве ков ног пе ри о да.4) Кључ но је уочи ти при
пре му, ма кар и у ем бри о нал ном ви ду, за но во ве ков ни уз лет ду ха и успон 
мо ћи европ ске ци ви ли за ци је на свет ској сце ни. Ни је ли Евро па ро ђе на у 
сред њем ве ку, пи та ње у на сло ву ука зу је на раз ма тра ње као вр сту до ка за.

У два де се том ве ку Евро па је пре пу сти ла при мат Аме ри ци, под ле жу ћи 
ан ти ци ви ли за циј ским иза зо ви ма, пре све га за по чи њу ћи два свет ска ра та 
и го ре ћи у њи ма до те ме ља. 

По чет ком два де сет пр вог ве ка и тре ћег ми ле ни ју ма по ли тич ки се афир-
ми ше тренд евро а тлант ских ин те гра ци ја, са ори јен та ци јом на раз вој евро-
а тлант ске ци ви ли за ци је као је згра све та у бу дућ но сти. У кри зном вре ме ну 
но бе ло вац Јо зеф Сти глиц ви ди пер спек ти ву све та у ства ра њу ци вил ног 
дру штва.5) Ели та Евро пе ви ди је у сре ди шту тог пла не тар ног по ду хва та. 
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ПРА И СТО РИЈ СКА ГЕ НЕ ЗА

У тра га њу за пред ме том, ка да је реч о европ ској ци ви ли за ци ји, мо же да 
зна чи ори јен та ци ја на прет по став ке о је дин ству у све ко ли кој ње ној ра зно-
вр сно сти. Та кав при ступ се по ка зао пло до твор ним у из у ча ва њу дру гих 
ци ви ли за ци ја; по себ но оних у ду гом кон ти ну и ра ном тра ја њу од нај ра-
ни јих от кри ћа, ка кве су на азиј ском тлу ин диј ска, ки не ска и ја пан ска, на 
да ле ко и сточ ном ци ви ли за циј ском сре ди шту.6)

АН ТИЧ КО НА СЛЕ ЂЕ

Исто ри ја европ ског кон ти нен та го во ри о ста ро грч ким и ста ро рим ским 
те ме љи ма европ ске ци ви ли за ци је. Реч је о ста ро грч кој и ста ро рим ској 
ци ви ли за ци ји, чи ја су је згра би ла на европ ском тлу, а у нај ши рем оп се гу су 
се про сти ра ла и на де лу Ази је и Афри ке. 

Има ми шље ња да је то јед на ци ви ли за ци ја, јер, ка ко обра зла же Ева 
Вип шиц ка7), оно што их је по ве зи ва ло би ло је не у по ре ди во ва жни је од 
оно га што их је раз два ја ло. Као вре ме тра ја ња на во ди се Пр ви ми ле ни јум 
пре но ве ере и за кључ но пе ти и сед ми век. Сре ди шни про стор је Сре до-
зем ни ба зен. Хе лен ска кул ту ра, Рим ско пра во (ор га ни за ци ја и вла да ви на 
за сно ва на на том пра ву) и хри шћан ство пред ста вља ју три сту ба сре до зем-
ног ци ви ли за циј ског сре ди шта као из вор не осно ве Европ ске (по не ки ма 
евро а тлант ске) ци ви ли за ци је.

Ов де се по ста вља са мо по се би пи та ње ви зан тиј ске ци ви ли за ци је, као 
„не по сред не сте пе ни це“ – про ду жет ка Рим ске им пе ри је по сле па да Ста рог 
Ри ма, у раз во ју европ ског све та на упра во по ме ну тим сту бо ви ма. Под име-
ном Ви зан ти је мо гли би да пре по зна мо на ста вак Ис точ ног рим ског цар-
ства, ко је је та ко жи ве ло још хи ља ду го ди на. Па дом Ви зан ти је, од и гра ла 
се јед на од нај дра ма тич ни јих сме на ци ви ли за ци ја (ми сли се, пре све га, на 
вред но сти) у тро кон ти нен тал ним (евро а зиј ско-африч ким) окви ри ма. Ото-
ман ски про дор (Тур ски осва ја чи) отво рио је пут ислам ској (му ха ме дан ској) 
ци ви ли за ци ји, пре ко Бе о гра да, све до Бе ча, ср ца Сред ње Евро пе у но во ве-
ков ном пе ри о ду.8) То не зна чи да је ото ман ска власт исто вре ме но за вла да ла 
и сво јом кул ту ром, ни ти се мо же го во ри ти са мо и ис кљу чи во о су ко бу а не 
и о су сре ту кул ту ра ма кар ка ко би ли су прот ста вље ни про гра ми, нор ма-
тив не ре гу ла ти ве, ор га ни за ци је, на чи ни жи во та и по све раз ли чи ти оби-
ча ји ра но е вроп ских и ори јен тал них кул тур них обра за ца и кру го ва.

Шта је европ ска ци ви ли за ци ја пре у зе ла из бо га те ри зни це ан тич ких 
ци ви ли за циј ских до стиг ну ћа, у ко ју се сли ва ло зна ме ње ми ну лих ста ро ве-
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ков них ци ви ли за ци ја, не са мо с бли ско и сточ ног, не го и с да ле ко и сточ ног 
ци ви ли за циј ског сре ди шта?

Кри тич ка иден ти фи ка ци ја се фо ку си ра на бит не са стој ке ан тич ког 
на сле ђа у по то њем об ли ко ва њу европ ске ци ви ли за ци је. „Мо дел жи во та“ 
у за јед ни ца ма љу ди (др жа ва ма) ка кве су би ле ста ро грч ке и ста ро рим ске, 
оли че не у по ли су и ci vi ta su, на у ка, фи ло зо фи ја, умет ност...

Ра ђа ње гра ђан ског дру штва, де мо кра ти је, нај бо љег од свих об ли ка 
уре ђе ња, што не зна чи да је без мањ ка во сти ко је пра те људ ски род до 
да на шњих да на. На то ука зу је гло бал ни им пе ра тив из ра жен и у по ру ци о 
по тре би де мо кра ти за ци је као не из о став ном про це су „по пра вља ња све та у 
пла не тар ним раз ме ра ма“.

Вр ху нац у раз во ју ста ро грч ке ци ви ли за ци је био је обе ле жен и по ја вом 
по ли са, гра да-др жа ве, је дин стве ним ти пом др жа ве у сре до зем ном све ту.

У ста ро рим ској ци ви ли за ци ји ci vi tas je аутох то ни мо дел др жав не за јед-
ни це, ко ји је обе ле жио си стем вла да ви не у јед ној од нај ве ћих им пе ри ја у 
исто ри ји све та.

ГРА ЂАН СКО ДРУ ШТВО АН ТИЧ КОГ ДО БА

Ис ку ство по ли са је су бли ми ра но то ком не ко ли ко ве ко ва у ко ме се из не-
дрио си стем ски мо дел, ори ги на лан на чин вла да ви не, и бр зо ши рио ста-
ни шти ма на ин тер кон ти нен тал ном про сто ру. У фо ку су ана ли за је Ста ра 
Грч ка по ли са, ме ђу ко ји ма су да ле ко нај ва жни ји би ли Ати на и Спар та. 
Су шти на по ли са је вр ше ње вла сти у гра ду-др жа ви. Вла да ви на се од ви ја ла 
у ду ху пра ви ла ко је су до не ли са ми гра ђа ни, при пад ни ци за јед ни це, ко ји 
су и кон тро ли са ли њи хо ву при ме ну. Љу ди ко ји су усме ра ва ли на ло ге сме-
њи ва ни су с они ма ко ји су их про во ди ли (нај че шће) то ком го ди не, та ко 
да је ро та ци ја оне мо гу ћа ва ла зло у по тре бу а под сти ца ла од го вор ност. У 
то ме се огле дао де мо крат ски дух вла да ви не. Нај ве ћи до сег је озна чен као 
злат но до ба Пе ри кло ве вла да ви не. Круг гра ђа на ко ји су се ак тив но ба ви ли 
по ли ти ком био је ма њи од кру га гра ђа на ко ји су за се да ли на скуп шти на ма. 
Ма те ри јал но имућ ни ји мо гли су да уче ству ју у по ли тич ком жи во ту пот-
пу но са мо то ме по све ће ни. Уста но ве су би ле у ви ду ко ле ги ју ма, што је омо-
гу ћа ва ло ме ђу соб ну кон тро лу. Ко ле ги јум од де сет стра те га је јед но вре ме у 
Ати ни ко ман до вао и упра вљао вој ском. 

Ин сти ту ци је и чи нов ни ци би ли су за о ку пље ни од лу чи ва њем о фи нан-
си ја ма, од но су са су се ди ма, по што ва њу бо го ва и уна пре ђе њем жи во та сло-
бод них гра ђа на, не и ро бо ва, што је де мо кра ти ју чи ни ло „огра ни че ном“. 
По јам гра ђа нин и гра ђан ско дру штво, власт, ин сти ту ци је, је до стиг ну ће 
ста ро грч ке ци ви ли за ци је, као ни јед не прет ход не. 
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Ста ро грч ки гра ђан ски мо дел вр ше ња вла сти ни је по зна вао ни пар ти је, 
ни стран ке. У од су ству дру штве них гру па од ви ја ла се по ли тич ка бор ба гра-
ђа на по те ку ћим пра ви ли ма и под кон тро лом ар би три ра ју ћег гра ђан ског 
кру га. Кон флик ти су се раз ре ша ва ли ком про ми си ма, што је од ли ко ва ло 
ве шти ну де мо крат ске вла да ви не. Схва та ња вла да ју ћих мо гла су да по ла зе 
од чу ве не Ари сто те ло ве син таг ме po li ti kon zoon. 

Атин ска де мо кра ти ја ни је би ла са мо те о риј ски иде ал, не го је пред-
ста вља ла прак тич но до стиг ну ће, о че му све до че дра го це ни из во ри. То се 
од но си и на ста ро рим ску ре пу бли ку, све док ни је то ком пр ве ере ушла у 
раз до бље оштре уну тра шње кри зе.

Рад по ли са се од ви јао у усло ви ма гу сто на се ље них сре ди на. Не ма ме ста 
иде а ли за ци ји жи во та. Кљу чан је био од нос пре ма спо ро ви ма и на чи ну 
њи хо вог раз ре ше ња. Мо рал ност је одр жа ла нор ме и ка да се ра ди ло о ег зи-
стен ци јал ним пи та њи ма жи во та, као што је, чи ни се, ве чан јаз из ме ђу 
си ро ма шних и бо га тих, чак и ка да раз ли ке ни су екс трем но из ра же не.

У по ли тич кој бор би, над ме та њу до крај њих гра ни ца су че ље них ар гу ме-
на та нат про сеч но уче них и про све ће них ак те ра, ре то ри ка је игра ла јед ну 
од глав них уло га. Ако ни си вешт го вор ник, бо ље и не ула зи у по ли тич ку 
игру, мо гао је да гла си са вет му дрих, ко ји се и под ра зу ме вао, то ком уче ња 
жи во ту гра ђа на од стра не фи ло зо фа, му дра ца, по пут Со кра та и со фи ста. 
Гра ђа ни у по ли су су би ли ин те ли гент ни ји део ста нов ни штва. 

Ко му ни ка циј ске ве шти не су уна пре ђи ва не то ком су сре та са при пад-
ни ци ма древ них ци ви ли за ци ја. Ви до ви ми гра ци ја су ин спи ри са ни и по бу-
да ма о осни ва њу по ли са као до ми нант ног мо де ла жи во та. Др жа ва се исто-
вре ме но гра ди ла на ло кал ном и цен трал ном ни воу. Об ли ци фе де ра ли за-
ци ја су про жи ма ли са ве зе др жа ва, са ста вље них и од твр до кор них не за ви-
сних по ли са у не та ко ду гим срећ ним вре ме ни ма. Од но си ме ђу по ли си ма 
кру ни са ни су по ве зи ва њем, сход но и про ме на ма оно вре ме них ме ђу на род-
них од но са. Уна пре ђе њем тих од но са обо га ћи ва не су раз ме не кул тур них 
вред но сти из ме ђу ста ро грч ког и ста ро рим ског све та са при пад ни ци ма 
раз ви је ни јих ци ви ли за ци ја и на нај у да ље ни јим под руч ји ма.

СТА РО ГРЧ КИ ДО ПРИ НОС У СФЕ РИ КУЛ ТУ РЕ

Ста ри Гр ци су ство ри ли је дин ствен на чин ми шље ња, фи ло зо фи ју, 
на у ку, умет ност, што пред ста вља нај ве ћи до при нос исто ри ји, не са мо 
Евро пе не го и све та. Пи та ња ко ја су по ста вља на и у ра ни јим ци ви ли за-
ци ја ма, пред ста вља ла су ин спи ра ти ван иза зов за ста ро грч ке ми сли о це 
и ства ра о це. Све ту, чо ве ку, бо го ви ма, тај на ма при ро де при сту па ло се, не 
са мо кроз ми то ве, ле ген де, пре да ња, ре ли гиј ске пред ста ве, кул то ве, про це-
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си је, мо ли тве, жр тве не об ре де, не го и на нов на чин. На осно ви ра зу ма, што 
је пред ста вља ло за че так ра ци о на ли зма. 

По ве ро ва ло се да се свет мо же спо зна ти по мо ћу ра зу ма. То ни је зна чи ло 
да је од ба че на ве ра у бо го ве, не го је ство рен по јам не ма те ри јал ног бо жан-
ства, от кри ве на мо гућ ност ко ри шће ња кри тич ког ми шље ња као сред ства 
са зна ња. Отво ре на је рас пра ва ко ја и да нас тра је. По лис се сма тра род ним 
ме стом ра ци о нал не ми сли. 

Раз у ме ва ње дру штве не ствар но сти би ло је на тај на чин омо гу ће но 
то ком жи во та у по ли су као основ ној ин сти ту ци ји. Окре та ње ра зу му, уме-
сто ми ту, им пли ци ра ло је пре ци зни ји је зик.

Обра зо ва ни у по ли су раз у ме ва ли су фи ло зо фе као упра вља че и пред-
вод ни ке за јед ни це љу ди. Би ло је нео бич но ва жно да се кри тич ки раз ма тра 
по ли ти ка и уна пре ђе ње ор га ни за ци је по ли са у вре ме њи хо вог ви ше ве ков-
ног функ ци о ни са ња. 

Фи ло зо фи ја је омо гу ћи ла на ста нак на у ке. Кри ти ча ри до во де у пи та ње 
ова кав за кљу чак. Зар ци ви ли за ци је у до ли ни Ти гра и Еуфра та, као и Ни ла, 
Ин да, Јанг це кјан га, ни су ство ри ле фи ло зо фи ју и на у ку пре ста ро грч ке 
ци ви ли за ци је?

Не спор ни су њи хо ви до ма ша ји, што по ка зу ју и ком па ра тив не ана-
ли зе. Од го вор ис тра жи ва ча европ ске ци ви ли за ци је је за сно ван на кључ-
ним ар гу мен ти ма. По да ци из ра зних обла сти до ко јих се до шло у ра ни јим 
ци ви ли за ци ја ма ни су са ми по се би зна чи ли да је то на у ка. 

Ре зул та ти по сма тра ња не бе ских те ла ни су пред ста вља ли и на ста нак 
астро но ми је као на у ке, јер су не до ста ја ле хи по те зе о ко смо су и њи хо во 
до ка зи ва ње.

Ка да се и ка ко оства ри ла иде ја о на у ци? Или, јед но став но, ка да се сма-
тра да је по ста ла на у ка? 

Ни су би ли до вољ ни са мо по да ци, ма ка ко би ли вред ни. Тек њи хо вим 
си сте ма ти зо ва њем, от кри ва њем за ко на ко ји вла да ју по ја ва ма, ства ра њем 
мо де ла ко ји су сми сле на об ја шње ња, раз во јем екс пе ри ме на та, на ста ла је 
на у ка. То је био по че так ве ли ког по ду хва та, озна чен и три јум фом на уч не 
ци ви ли за ци је у мо дер ном и пост мо дер ном до бу. Прак ти чан ефе кат се огле-
дао при ме ном ре зул та та на уч ног ис тра жи ва ња у по бољ ша њу жи во та. Раз-
вој на у ке је омо гу ћио успон све та до на ших вре ме на.
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ПУ ТЕ ВИ РАЗ ВО ЈА

Крај ста ро грч ко рим ског све та ни је зна чио и не ста нак бо га тог кул тур-
ног на сле ђа. Осва ја ње те ри то ри је Рим ског цар ства од стра не вар ва ра има ло 
је за по сле ди цу про ме ну по рет ка а ко рен ан тич ког кул тур ног иден ти те та 
је оп стао. Хри шћа ни су при хва ти ли кул ту ру па ган ске за јед ни це на тлу ста-
ро рим ске ци ви ли за ци је. 

Не све еле мен те, ка ко то ина че би ва то ком сме на ци ви ли за ци ја. По зај-
ми ца је пред ста вља ла те мељ бу ду ћег раз во ја у струк ту ри ци ви ли за циј ских 
про ме на. Ино ва тив ни тренд то ком сред њо ве ков ног раз до бља на европ-
ском тлу озна чен је као кул ту ра men tis (ду хов на кул ту ра). Сред њо ве ков ни 
ми сли о ци су у кри тич ком ди ја ло гу с ан тич ким на сле ђем уте ме љи ли те о ло-
ги ју као на чин ми шље ња о Бо гу и ду хов но сти чо ве ка. 

Кон ти ну и тет у раз во ју фи ло зоф ске ми сли од ан тич ког ко ре на огле-
дао се у нео пла то ни зму, прав цу за сно ва ном на иде ја ма Пла то на и Ари сто-
те ла. Ни је се чи та ла са мо Би бли ја, не го и де ла из књи жев но сти ан тич ких 
пи са ца. На сред њо ве ков ном европ ском За па ду про у ча ва на су ве ћи ном 
оства ре ња ста ро рим ских ве ли ка на ду ха на ла тин ском је зи ку. На сред њо ве-
ков ном европ ском Ис то ку пре о вла да ва ла су де ла ста ро грч ких ства ра ла ца 
на грч ком је зи ку, по пут Хо ме ро ве Или ја де и оди се је.

Но, ни је би ла ни из да ле ка из ра же на по де ла у кул тур ном по гле ду, као 
што је то би ло на по ли тич ком и ду хов ном пла ну гра нич ном ли ни јом 
Ис точ ног и За пад ног Рим ског цар ства. 

Ви зан тиј ска ци ви ли за ци ја је пред ста вља ла аутен тич ног чу ва ра на сле ђа, 
не са мо хе лен ске кул ту ре, не го и уоп ште ста ро грч ко-рим ског све та. Tек стови 
о ме ди ци ни из ан тич ких вре ме на пред ста вља ли су из во ре са зна ња и за сред-
њо ве ков не ле ка ре. По зах те ву ца ра Ју сти ни ја на про у че но је прав но на сле ђе 
и на тој осно ви по ја вио се Збор ник гра ђан ског пра ва (cor pus iuris ci vi lis). 

Го вор ни штво, ко је је кра си ло сјај не ора то ре из ста ро грч ко-рим ског 
све та, мо гло је да се, на осно ву са чу ва них књи га, не гу је као из у зет но ва жна 
ве шти на за цр кву, двор и гра до ве но во ве ков ног до ба.

Ства ра лач ки им пул си у хри шћан ској ци ви ли за ци ји до при не ли су 
по ја ви „пре те че“ но ве кул ту ре, ху ма ни зма и ре не сан се на европ ском тлу 
у по зном сред њем ве ку. У окви ру тог до при но са је и сјај срп ског цвет ног 
сред њо ве ков ног до ба (не ка вр ста „срп ске ре не сан се“). 

Про ме на, оли че на у ху ма ни зму и ре не сан си, озна чи ла је ста вља ње 
чо ве ка у ис хо ди ште све та и по вра так из во ри ма ан тич ке кул ту ре. Ан тич ко 
кул тур но на сле ђе је пред ста вља ло „жи ве сло је ве“, јер не ма по врат ка мр твим 
из во ри ма, ни ти је исто ри ја та ко не што за бе ле жи ла. Ка ко об ја сни ти окре-
та ње хри шћан ске Евро пе у ка сном сред њем ве ку про шло сти, сја ју ан тич-
ких да ро ва ци ви ли за циј ској ри зни ци чо ве чан ства.
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Пад Ви зан ти је, ка да су Тур ци осво ји ли Ца ри град 1453. го ди не, ма ка ко 
па ра док сал но из гле да ло, убр зао је про ме ну кул ту ре у Евро пи.

Ре не сан сна Евро па от кри ва ве ли чи ну ста ро грч ке кул ту ре.
Хри шћа ни су би ли фа сци ни ра ни ства ра ла штвом па га на, на ро чи то у 

обла сти фи ло зо фи је, на у ке и умет но сти. Ка ко то об ја сни ти? 
Мо жда и ти ме што је хри шћан ство по твр ди ло вред ност кри тич ког 

ми шље ња про ве ра ва њем кроз ег зе ге зу Све тог пи сма. Ре зул та ти ис тра жи-
ва ња Би бли је и ве ра у ње но ре ли гиј ско по сла ње одр жа ли се кроз ве ко ве. 
Та ко је исто рич ност по ста ла кључ но свој ство европ ске кул ту ре. 

Ме ша њем вред но сти раз ли чи тих ци ви ли за ци ја на европ ском тлу у ви ше-
ве ков ном про це су об ли ко ва ла се но ва ци ви ли за ци ја, на зва на европ ском. У 
де вет на е стом и два де се том ве ку нај ви ше је на пре до вао тај про цес, уз ди жу ћи 
се од ан тич ких те ме ља пре ма ино ва тив ним ства ра лач ким вр хун ци ма.

ИЗ ВО РИ ВАР ВАР СТВА

Хри сти ја ни за ци ја Сло ве на, Гер ма на, фра нач ких, ан гло сак сон ских, 
бал тич ких и угро-фин ских на ро да окре ну ла их је сре до зем ном ци ви ли-
за циј ском сре ди шту. Хри шћан ска цр ква би ла је фак тор по ве зи ва ња на 
европ ском тлу, али и ши ре, из ван ње го вих окви ра. То не зна чи да би се 
европ ска кул ту ра у вре ме уте ме ље ња мо гла све сти на сре до зем но на сле ђе 
и хри шћан ство. 

Би ла би то кар ди нал на ре дук ци ја, праг ма ти стич ки ори јен ти са на, 
по пут спе ку ла ци ја по је ди них гло ба ли ста о хо мо ге ни зо ва њу, уни фор ми-
са њу ми шље ња и стан дар ди за ци ји и у иде а циј ској сфе ри, го то во на исти 
на чин као и у гло бал ној еко но ми ји.

Ни кла сич на кул ту ра не мо же се сма тра ти ко ре ном ге не а ло шког др ве та 
Евро пе. Не мо же се иг но ри са ти сло је ви тост европ ског кул тур ног на сле ђа и 
по ри ца ти ње го ва раз у ђе ност и бо гат ство.

Из во ри вар вар ства су већ у пр вим, нај ра ни јим за че ци ма европ ске 
ци ви ли за ци је.

По чев од Кри та, и пре Кри та. Као што пи ше Ка рол Мод зе лев ски, ка да 
об ја шња ва вар вар ске ко ре не евро пе*, на гла ша ва ју ћи тра ди ци ју де спо ти зма 
још од ста рог Ис то ка „пре не се ну“ у тки во европ ске ци ви ли за ци је.9)

Ни је спор но гле ди ште Жа ка Ле Го фа ко ји кроз два то ка кла сич не кул-
ту ре, хе ле ни стич ког и ла тин ског, по сма тра рас цеп хри шћан ства и по де лу 
Евро пе на Ис ток и За пад. Оба де ла су у про це су ци ви ли за циј ских и ан ти-
ци ви ли за циј ских по ја ва. Не тре ба у ди ја ло зи ма о кул ту ри узи ма ти у об зир 
при стра сна ту ма че ња при ста ли ца Ис то ка, или За па да. 
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По сма тра ње ви зан тиј ске ци ви ли за ци је са мо кроз при зму на сил ни-
штва је очи глед но јед но стра но. Ста ри Ри мља ни су се вер не гра ни це свог 
цар ства, као и те ри то ри је се вер но од Ал па и пре ко Рај не, озна ча ва ли вар-
вар ским (bar ba ri cum). Тво ре ви не ко је су ство ри ли Ви зи го ти, Фран ци, Бур-
гун ди, Лон го бар ди..., као и Ка ро лин зи и Ото ни (Кар ло Ве ли ки) ни су би ле 
ли ше не вар вар ства, као што је оно би ло рас про стр то с обе стра не ли ме са. 

Ста ри Гр ци су све на ро де чи ји је зик ни су раз у ме ли на зи ва ли вар ва-
ри ма (ка рак те ри сти чан из раз бар ба рос). 

Хри шћан ство је про ла зи ло кроз олуј не обла ке вар вар ства на ши ро ком про-
сто ру тро кон ти нен тал ног Рим ског цар ства. Про цес ци ви ли зо ва ња је об у хва-
тио уза јам ни ути цај при пад ни ка кла сич не и пле мен ске кул ту ре. То се по себ но 
од но си ло на под руч је хе ле ни за ци је и ро ма ни за ци је вар вар ских кул ту ра.

Ста ри Ри мља ни су пре у зе ли од Ста рих Гр ка тер мин вар ва ри (бар ба
рои и bar ba ri cum). Вар вар ство је би ло су прот ност ци ви ли за ци ји. За ста ре 
Ри мља не сви ко ји су би ли из ван ста ро грч ко-рим ског све та сма тра ни су 
вар ва ри ма. На ро ди ко ји су го во ри ли дру гим је зи ком а не је зи ком овог 
све та на зи ва ни су вар ва ри ма.

Сло ве ни ма је је зик Гер ма на био не ра зу мљив, па су их по и сто ве ћи ли с 
не ар ти ку ли са ним мр мља њем не мог чо ве ка, из че га је про ис те кла реч нем и 
да ље из раз, од но сно име Нем ци.

Мо гућ ност спо ра зу ме ва ња је во ди ла бли ско сти раз ли чи тих гру па, као 
и ре ли ги ја, оби ча ја, слич но сти у на чи ну жи во та, што је све за јед но би ло 
ва жно у об ли ко ва њу иден ти те та. 

Је зик је пред ста вљао је дан од нај зна чај ни јих фак то ра иден ти фи ка ци је.
При пад ност ста ро грч кој и ста ро рим ској ци ви ли за ци ји ра ђа ла је осе-

ћај ве ли чи не у од но су на при пад ни ке дру гих на ро да на европ ском тлу, али 
и из ван ње го вих окви ра због вред но сти кул ту ра ко ји ма су при па да ли. На 
јед ној стра ни су би ли кул тур ни (cul tus) а на дру гој ди вљи љу ди.

Га ли су у вре ме Це за ра тре ти ра ни ци ви ли зо ва ни јим од Гер ма на. У осва-
јач ким по хо ди ма ста ро рим ске вој ске осва ја ње де ло ва те ри то ри ја су сед них 
те ри то ри ја прет по ста вља ло је и вр сту ци ви ли зо ва ња. На ро ди из ван гра-
ни ца Рим ске им пе ри је сма тра ни су вар ва ри ма. Спо ља шњи свет, ли шен 
кул ту ре Ста ре Грч ке и Ста рог Ри ма, иден ти фи ко ван је као вар вар ство.

Хри сти ја ни за ци ја па га на је пред ста вља ла бит ну ди мен зи ју у про це су 
ци ви ли зо ва ња. Све штен ство и хри шћан ски вла да ри су про во ди ли пре кр-
шта ње као но си о ци ци ви ли за циј ске ми си је. Тај про цес на европ ском тлу 
про ду жио се и то ком сред њо ве ков ног пе ри о да.

Вар вар ство у XIX i XX ве ку ма ни фе сто ва ло се у еуфо ри ји то та ли та ри-
зма и ре ли гиј ских не по мир љи во сти. На ци о на ли зам, ко му ни зам, фа ши зам 
и на ци зам - би ли су из во ри су ко ба ни кад ве ћих у исто ри ји све та. Два де се ти 
век је озна чен ве ком свет ских ра то ва. Са мо у ни ште ње је пре ти ло оп стан ку 
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људ ског ро да. Евро па је би ла сре ди ште по тре са све та у не та ко дав ном вре-
ме ну. Упра во та мо где је ци ви ли за ци ја до се гла нај ви шу тач ку у раз во ју.

ХРИ СТИ ЈА НИ ЗА ЦИ ЈА ЕВРО ПЕ

Не сум њив је зна чај хри шћан ства у исто ри ји кул ту ре и ци ви ли за ци је 
Евро пе. Но, он се не сме пре у ве ли ча ва ти, ни ти ми ни ми зи ра ти. По гре шно 
је да се про шлост Евро пе при пи ше са мо цр кви. Не спор но је да је хри шћан-
ство ко рен Евро пе. При том, ва жно је на гла си ти да је „европ ска кул ту ра 
из ни кла из мно штва ко ре но ва“, ка ко пи ше у „За вр шној де кла ра ци ји по себ не 
скуп шти не би скуп ског си но да по све ће ног евро пи“.

Ве ли ки број зна чај них из во ра европ ске кул ту ре ука зу је да се ра ди о сло же-
ној це ли ни и да у ње ном на ста ја њу и раз во ју има уде ла ве ли ки број чи ни ла ца.10)

Ис тра жи ва чи цр кве на ла зе исто што и исто ри ча ри Европ ске ци ви ли-
за ци је, да су Ста ра Грч ка и Ста ри Рим ње но пр во из вор но на сле ђе. Вред но-
сти из тог вре ла при хва ти ли су ро ман ски, гер ман ски, сло вен ски, келт ски, 
угро-фин ски и дру ги на ро ди на европ ском тлу.

Хри шћан ство као ко рен Евро пе не зна чи и њи хо во по и сто ве ћи ва ње, 
као што се чи ни у по је ди ним слу ча је ви ма очи глед но при стра сно. Не мо же 
се ис кљу чи ти ни ути цај хе бреј ске кул ту ре и исла ма на то ко ве об ли ко ва ња 
европ ске кул ту ре већ од ње них ра них за че та ка. Ју да и зам је био на европ-
ском тлу пре хри шћан ства. То што ни је имао уче шћа у вр ше њу вла сти, 
остао је по стра ни. Тек с еман ци па ци јом у но во ве ков ном до бу, обе ло да-
ње на је већ ра ни је про пу ште на мо гућ ност ве ћег уде ла ју да и зма у кон сти ту-
и са њу Евро пе; да кле, по сле оформ ље ња ње не кул ту ре.

Пи та ње ути ца ја Је вре ја је ши ре од ути ца ја ју да и ста. На во де се име на и 
де ла ве ли ка на ка кви су би ли Маркс, Фројд, Ајн штајн, Каф ка...Иса и ја... 

Ислам има сво је ме сто у том про це су, осо би то на шпан ском и бал кан-
ском под руч ју, али ни је у сре ди шту, без об зи ра на вр хун це, по пут схо ла-
сти ке, пр вен стве но де ла Ави це не, Аве ро е са, Мај мо ни да...

Ко ли ко год да је не по ре ци ва тврд ња о хри шћан ству као ко ре ну Евро пе, 
уто ли ко је ва жно има ти у ви ду да Евро па ни је ко лев ка хри шћан ства. У 
Евро пу је сти гло из Је ру са ли ма, зна чи „спо ља“, из ван ње них гра ни ца. За 
оп ста нак, уте ме ље ње и успон хри шћан ства Евро па је би ла зна чај на, има ла 
је пр во ра зред ну уло гу. Де ла Све тих апо сто ла све до че о дра ма тич ном пу ту 
хри шћан ства од Је ру са ли ма до Ри ма. 

Хри стов дух, пре ма за пи су на њи хо вим стра ни ца ма, за бра њу је све том 
Па влу да про ду жи ми си о нар ску ми си ју по Ази ји. 
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По зи ви сти жу из Евро пе, по при ви ђе њу, пр во из Ма ке до ни је. Ми си ја 
је усме ре на ка па га ни ма, ко ји ће уисти ну уни шти ти Је ру са лим, али ће га 
исто вре ме но при ми ти у се бе.

Ако се пи та мо за шта евро па тре ба да за хва ли хри шћан ству, ни је без 
осно ва ни пи та ње за шта хри шћан ство тре ба да за хва ли евро пи.

По ја ва хри шћа на ни је би ла до бро до шла, не го су у по чет ку про га ња ни. 
Упор но шћу ми си о на ра, и то на европ ском тлу ан тич ког све та, ус пе ли су, не 
са мо да оп ста ну, не го и да се ши ре, ус по ста ве „са вез“ са ста ро рим ском вла-
шћу. У су шти ни, оства ре на је син те за, спој ре ли ги је Изра е ла и ду ха Ста рих 
Гр ка и Ста рих Ри мља на. Та ко је био отво рен пут успо на хри шћан ства. Да 
ни је би ло по ду дар но сти из ме ђу Ака де ми је и Цр кве, то не би би ло мо гу ће. 

Фи ло зо фи ја Ста рих Гр ка је по и ма на и као при пре ма за на сту па ју ће 
хри шћан ство и као не ка вр ста „тре ћег Ста рог за ве та“. Па ган ски свет 
се та ко окре нуо к по зна њу бо га, и то с раз у ме ва њем шта та ве ра зна чи и 
до но си. Де ла нај ум ни јих су се су сре ла. Је ван ђе ља, с јед не, и с дру ге стра не 
ми сли Пла то на, Ари сто те ла, Ци це ро на, Со фо кла, Еури пи да... 

„Све што је ис прав но, би ло ко да је и би ло кад да је не ко ре као, при па да 
на ма хри шћа ни ма...“ ја сна је би ла по ру ка све тог Ју сти на. Сва до стиг ну ћа 
Ло го са, ми сли фи ло зо фа, за ко но да ва ца... озна че на су сво ји ном хри шћа на.

На тај на чин су об је ди ње не нај ви ше људ ске и ду хов не вред но сти: 
исти на, љу бав, мир, до бро та, сло бо да, прав да... Ми си ја хри шћа на је од 
по чет ка не пре кид на, тра је, при влач на за љу де на пла не ти Зе мљи. Има 
пре ко 2 ми ли јар де вер ни ка. Ве ра у бо га је ди но га је про жи ма ла љу де о из ба-
вље њу, као што је и Христ био у му ка ма са мо да би спа сао оне ко ји те шко 
жи ве, па је вас кр сао. Про бу ђе на је ве ли ка на да да ће си ро ма шни, по ште ни, 
ве ру ју ћи... у рај, а они ко ји се не вла да ју у ду ху бож јих за по ве сти у па као.

Ста ро рим ско цар ство је при зна ло хри шћан ство за др жав ну ре ли-
ги ју. Хри шћан ском ми си јом па га ни су пре кр ште ни у хри шћа не. Та ко је из 
осно ва био про ме њен пр во би тан, не при ја тељ ски од нос. Ста ро рим ски вла-
да ри су при хва ти ли и при ми ли хри шћан ску ве ру. Тај од нос је по чи вао на 
прин ци пу ко ји је до нео бу дућ ност: 

бо гу бож је, ца ру ца ре во.

Хри шћан ство је кроз ве ко ве има ло не по сре дан ути цај на успон на ро да 
и на ци ја, као и вла сти и др жа ва у пре у ре ђе њу Евро пе. Мо же ли се под ве сти 
под ко ин ци ден ци ју, или слу чај (?) то што су се по ду да ри ли да ту ми успо на 
европ ских на ци ја на европ ској, ме ђу на род ној сце ни, и да ту ми пре кр шта-
ва ња њи хо вих вла да ра.

Исто ри ја бе ле жи да се то од но си на Фран цу ску, Ру си ју (Ки јев ску), Пољ-
ску, Ма ђар ску... Хри шћан ство је про ду хо ви ло на ро де и на ци је на ши ро ком 
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про сто ру и у ду гом вре ме ну. Ето про це са кру ни са ног хри шћан ском ци ви-
ли за ци јом у Евро пи као род ном тлу.

Шта је до нео су срет ста ро грч ке и хри шћан ске ми сли?
Хри шћа ни су у ста ро грч ко-рим ски свет уне ли иде ју Бо га је ди но га и 

ре ше ње за го нет ке о По ста њу, об ја шња ва ју ћи да су чо век и свет де ло Бо га. 
Ан тич ки ми сли о ци, ме ђу сви ма и ра ци о на ли сти, би ли су су је вер ни, ве ро-
ва ли у бо го ве. Бо го ви су би ли у све му у жи во ти ма љу ди, у при ро ди, ко смо су. 
Жи вот је те као на бо жан ском прин ци пу. Са хри шћан ством, на сту пи ла је 
де са кра ли за ци ја, не ста ле су све ти ње с ово зем ног све та. Уме сто ан тро по
морф них, за сту пље на су астрал на бо жан ства.

Би блиј ско ми шље ње је при хва ти ло раз ли ке у гле ди шти ма као прин-
цип. Кон се квент но то је зна чи ло да је Бог тво рац, али да се свет, као ње го во 
де ло, раз ли ку је од све га бо жан ског (оштра је гра ни ца из ме ђу sac rum i pro
fa num). Бог је је дан. To што се свет сма трао не бо жан ским, во ди ло је де де
и за ци ји, по Ве бе ру, от ча ра ва њу све та. Ан тич ка фи ло зоф ска и хри шћан-
ска ми сао но си ле су две ви зи је ствар но сти: ко смо цен трич ну (свет се ви ше 
схва тао као ко смос под ре ђен во љи бо го ва) и ан тро по цен трич ну (схва та ње 
о све ту као исто ри ји чи ји је ко а у тор чо век). Исто ри ја, ства ра на од љу ди, 
али са уде лом Бо га. 

Би ло је зна чај но раз у ме ти да је Бог кроз исто ри ју до би јао кон крет на 
зна че ња, а не пу тем он то ло ги је, ко ја би га из ме сти ла ван вре ме на. бог је 
Го спо дар исто ри је. Хри шћа ни су та ко да ро ва ли чо ве ку сло бо ду и учи ни ла 
га су бјек том, а то зна чи и од го вор ним, у ства ра њу исто ри је. 

Хри шћа ни су про по ве да ли и об ја шња ва ли за што да чо век ве ру је у 
Бо га.

бог је с на ма. Исти на је у хри сту. 

Где је Бог? 
Бо га не ма? Не ма Бо га, јер је сву да, про жи ма сва ме ста. Те о ло шки, Бог 

је тран сце ден тан у сво јој су шти ни и има нен тан у де ло ва њу. Цар ство Бож је 
је од бит ног зна ча ја за по бољ ша ње људ ске за јед ни це зем ним про гре сом. 
Чо век ве ром у Бо га тре ба да за слу жи на гра ду за веч ни жи вот. 

Бог, тро је ди ни, од вра ћа чо ве ка, свог „опу но мо ће ни ка на зе мљи“ од уса-
мље но сти, да ру је му же ну, чи ме се оства ру је пр ва истин ска за јед ни ца на зе мљи. 
Чо век ни је ство рен за жи вот у са мо ћи. Ни је ство рен да жи ви без љу ба ви, ни ти 
то мо же. То ис пу ња ва са др жај нај ва жни је по ру ке у хри шћан ству.

Сту па ју ћи на исто риј ску сце ну, хри шћан ство је но си ло де са кра ли за-
ци ју, ес ха то ло ги ју и сло бо ду чо ве ку. Чо век ни је уса мљен, јер се Бог ста ра о 
ње му; сме шта га у врт Едем ски, да де лу је, при па да ју ћи у љу ба ви Бо гу; ства-
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ра ла штвом, чо век ис пу ња ва до би је ну ми си ју. Сми сао чо ве ко вог де ло ва ња 
је  к у л т у р а  на зе мљи, и он је ства ра. Чо век ра ди, вла да све том, Бог га 
чу ва, већ пр вим ре чи ма од вра ћа га да не је де с др ве та зна ња до бра и зла...

Без ве ре чо век би сам се би био не схва тљив; оно ли ко је ин ди ви дуа, 
ко ли ко са вла да људ ско у се би, ка ко Блез Па скал раз у ме ре чи хри шћан ских 
ми сли ла ца.

Свет ни је са вр шен јер ни је Бог, али под ле же про ме на ма. Ми сао о Бо гу 
као оцу свих љу ди ци ља ла је на брат ство љу ди. Уче ње цр кве них ота ца 
во ди ло је уки да њу роп ства. Без хри шћан ства, по себ но хри шћан ске кон-
цеп ци је о људ ској ин ди ви дуи, те шко да би се пре ва зи ла зи ла огра ни че ња 
де мо кра ти је, као што је би ло роп ство и у злат но Пе ри кле о во до ба. Oд та да, 
те жи ло се по бољ ша њу вла да ви не све до на ших да на, ка да се упу ћу је на 
де мо кра ти за ци ју ши ром пла не те и афир ма ци ју људ ских пра ва у XXI ве ку.

„Евро па – то је оства ре ње де мо кра ти је у хри шћан ском зна че њу те 
ре чи, ка ко об ја шња вао Ро берт Шу ман: „Сво је по сто ја ње де мо кра ти ја има 
да за хва ли хри шћан ству. она је угле да ла све тлост да на кад је чо век био 
по зван да у сва ко днев ном жи во ту оства ри до сто јан ство људ ске лич но
сти у ин ди ви ду ал ној сло бо ди, у по што ва њу пра ва сва ког и по мо ћу брат
ске љу ба ви у од но су пре ма сви ма. Ниг де пре хри ста ни су би ле фор му ли са не 
слич не иде је. Де мо кра ти ја је с хри шћан ством по ве за на док три нар но и хро
но ло шки. она је по сте пе но до би ја ла те ло по сле ду гих ту ма ра ња по мра ку, 
по не кад по це ну гре ша ка и за па да ња у вар вар ство“11)

Не за ми сли во је одр жа ње кул ту ре без хри шћан ства на тлу Евро пе. Те о-
ре ти ча ри ука зу ју да Евро па без кул ту ре не би ви ше би ла Евро па. Оста ло би 
са мо име евро па на ма пи све та.

До при нос хри шћан ства успо ну Европ ске ци ви ли за ци је не мо же да се 
по сма тра с иде а ли зо ва ног ста но ви шта. Не су гла си це, спо ро ви, су ко би уну-
тар ор га ни зо ва ног хри шћан ства, има ли су ви ше стру ке по сле ди це. По де ле 
хри шћа на на ка то ли ке и пра во слав це, а по том и по ја ва про те ста на та, 
ре флек то ва ле су се и на је дин ство Евро пе.

Од сту па ње од ис по ве да ња ве ре пред ста вљао је хе ре зу, стро го ка жњи ву. 
Ин кви зи ци ја (цр кве ни суд) ни је мо гла да сти ша ва све ве ћи број не за до-
вољ ни ка. На род је био ири ти ран рас ко ши ма, си лом и не мо ра лом цр кве. 
Про да ја опро шта ја за гре хо ве (ин дул ген ци ја) и опо ре зи ва ње, као и дру ге 
зло у по тре бе, или про блем цен тра ли за ци је цр кве, за о штра ва ли су кри зу и 
отво ри ли пут ре фор ма ма.

Ниг де у Евро пи ни је би ло ве ћег раз вра та не го у Ави њо ну, ка да је по стао 
пр во се ди ште ка то ли ка из ван Ри ма. (...)
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НО ВО ВЕ КОВ НА ЕВРО ПА

Пе ри од у ко ме је Евро па по ста ла до ми нант на ци ви ли за ци ја, сре ди ште 
све та, ко ји се об ли ко вао нај ви ше под ње ним ути ца јем. Би ло је то вре ме 
ве ли ког пре о кре та у од но су на сред њо ве ко вље. По чев од „ре не сан сног 
ху ма ни зма“, пре ко про ме на у на у ци, обра зо ва њу, при вре ди, по ли ти ци, 
кул ту ри – идеј ној и ма те ри јал ној, под име ном но ве, на уч но-тех нич ко-тех-
но ло шке ци ви ли за ци је. До вољ но је са мо на ве сти кључ не ре чи, па да се 
обе ле жи пре о вла да ва ју ће: ка пи та ли зам, и то као свет ски ци ви ли за циј ски 
си стем; на ци ја – др жа ва – дру штво, гра ђан ско „тр ој ство“; свет ко ји се за о-
кру жио у са вре ме ној исто ри ји: но ви свет ски по ре дак, с „на ци јом – др жа-
вом“ као „основ ном ће ли јом“, с про ме на ма у ве ли ким ре во лу ци ја ма и свет-
ским ра то ви ма, све до ин тен зи ви ра ња гло ба ли за ци је и тран зи ци је у пла-
не тар ној раз ме ри, под Ва лер штај но вом опа ском: „па као на зе мљи“!; епо ха 
про све ти тељ ства, мо дер ни за ци је, ко ло ни за ци је и де ко ло ни за ци је, им пе-
ри ја, иде о ло ги ја и иза ма, чи је је род но тло Евро па, све до ре ли гиј ског ре ви-
вал ви зма, као и ате и зма, али и ци вил не ре ли ги је и ци вил ног дру штва (у 
„за чет ку за чет ка“), уз тра га ња за но вим уре ђе њем све та жи во та на ин тер-
кон ти нен тал ном про сто ру, ис тра жи ва ња ко смо са и спа ша ва ња пла не те у 
пост мо дер ном, умре же ном, вир ту ел ном, мул ти ци ви ли за циј ском, но во по-
и ма ном све ту тре ћег ми ле ни ју ма./**

(...)

У по зном сред њо ве ко вљу12) ства ра ни су усло ви за ве ли ки пре о крет 
ко ји је обе ле жио но во ве ков ни пе ри од на европ ском тлу. Ми сле ћи љу ди су 
тра га ли за од го во ри ма на отво ре на пи та ња на ра ци о на лан на чин, уме сто 
сред њо ве ков ног ту ма че ња да је Бог ис хо ди ште све га. 

Чо век је у сре ди шту но вог при сту па. Но ва кул ту ра је би ла окре ну та 
чо ве ку и за то је на зва на ху ма ни зам (грч ки: hu ma nus – чо ве чан, људ ски).

Ве ли ки пре о крет је за чет на апе нин ском тлу. Успо ну ху ма ни зма су 
до при не ли и Ста ри Гр ци, ко ји су пред осва јач ким на ле том Ту ра ка на шли 
но во уто чи ште, пре но се ћи са со бом би бли о те ке из вор них де ла из злат ног 
до ба сво је кул ту ре.

Ху ма ни сти су се ин спи ри са ли де ли ма ан тич ких ми сли ла ца, овла да ва-
ју ћи, по ред ла тин ског, грч ким и хе бреј ским је зи ком.

** Овај део члан ка је ре зул тат ис тра жи ва ња за но во из да ње Исто ри је кул ту ре и ци ви-
ли за ци је, за по тре бе Фа кул те та за кул ту ру и ме ди је Ме га тренд уни вер зи те та у Бе о-
гра ду.
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Про у ча ва ју ћи спи се рим ских спи са те ља, от кри ли су њи хо ве ста ро-
грч ке уз о ре, сред њо ве ков но из о па ча ва ње ла тин ског је зи ка, за блу де и фал-
си фи ка те. 

„Кон стан ти но ва да ров ни ца“, „кон стру и са на“ у вре ме па пе Сте фа на II, 
тре ба ло је да оза ко ни при мат ду хов не над све тов ном вла шћу. 

Ло рен цо Ва ла, би бли о те кар ва ти кан ске би бли о те ке, утвр дио је да „до ку-
мент“ пред ста вља фал си фи кат. Био је то по че так кри тич ког ми шље ња, на 
че му се уте ме љи ла на у ка. 

Ожи вља ва њем ан тич ке кул ту ре, на сту пио је но ви пе ри од: ре не сан са 
(пре по род). „Ре не сан сни ху ма ни зам“ је зна чио по вра так из во ри ма, „ан тич-
ком ху ма ни зму“. Ре не сан са је би ла, у су шти ни, „по нов но ра ђа ње“ ста рог, 
из вор ног. Нај ве ћи цен три ху ма ни зма и ре не сан се би ли су Рим, Фи рен ца, 
Фе ра ра, Ман то ва, На пуљ...

Ни ко ло Ма ки ја ве ли је на пи сао књи гу „Вла дар“, ве ли ке упо треб не вред но-
сти. Гви чар ди ни – „Исто ри ју Ита ли је“. Зна чај на књи жев на де ла пред ста вља ли 
су Ари о стов „Бе сни Ор лан до“ и „Осло бо ђе ни Је ру са лим“ Тор ква та Та са.

Фи рен ца је би ла нај ве ћи цен тар ре не сан сне умет но сти У гра ду је не го-
ван осо бе ни стил у сли кар ству (Ма за чо), у ва јар ству (До на те ло) и ар хи тек ту ри 
(Бру не ле ски). Де ла Ле о нар да да Вин чи ја (Тај на ве че ра, мо на ли за...) и Ми ке-
лан ђе ла (Све та бо го ро ди ца, Стра шни суд, мој си је...) не про ла зне су вред но сти.

Па па и вла да ри гра до ва шти ти ли су и ма те ри јал но по ма га ли умет ни ке, 
на сто је ћи да нај по зна ти је до ве ду на сво је дво ро ве.

Ху ма ни зам и ре не сан са до жи ве ли су про цват у XIV ве ку на се ве ру Апе-
нин ског по лу о стр ва и бр зо су се ши ри ли, нај пре на се вер, то ком XVI ве ка.

Нај и стак ну ти ји ства ра лац у не мач ким зе мља ма био је Ера змо Ро тер-
дам ски, чу вен по де лу „По хва ла лу до сти“. У де лу „Обра зо ва ње хри шћан-
ских вла да ра“ при ка зао је иде ал ну др жа ву.

То мас Мор, с де лом „Уто пи ја“ (што зна чи – „ниг де“) био је ме ђу пр вим 
ства ра о ци ма но вог по гле да на свет у Ен гле ској. Ви љем Шек спир је, сво јим 
по зна тим де ли ма, сте као свет ску сла ву.

Фран соа Ра бле и Мон тењ нај ве ћа су ства ра лач ка име на у фран цу ској 
ре не сан сној књи жев но сти, а Пјер Ле ско (аутор пла на Лу вра) у ар хи тек ту ри.

Пре о крет у од но су на сред њи век на сту пио је он да кад је бог по стао 
не схва тљив за но ву ми сао. На у ка и фи ло зо фи ја су се одво ји ле од цр кве не 
те о ло ги је. Пре о ри јен ти са ле су се од бо га ка чо ве ку.

ци ви ли за циј ска ин тер ак ци ја раз до бља. Ре не сан са се мо же по сма тра ти 
као сре ди ште ин тер ак ци ја ста ро ве ков ног, сред њо ве ков ног и но во ве ков ног 
раз до бља.

Ху ма ни зам и ре не сан са, или ре не сан сни ху ма ни зам, ко ји се под ра зу-
ме ва ка да се спо ме не ре не сан са у XV и XVI ве ку, пред ста вља ли су ве ли ки 
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пре по род и про цват, по чев од Aпенинa (на се ве ру) и да ље на ши ро ком про-
сто ру у но во ве ков ном вре ме ну.

Пре по род је на стао ка да се сред њо ве ков но хри шћан ство, по сле То ме 
Аквин ског, на шло пред епо хал ним иза зо вом. Фи ло зо фи ја и на у ка су се све 
ви ше одва ја ле од цр кве не те о ло ги је. Вер ски жи вот је по стао сло бод ни ји 
пре ма ра зу му. 

Ра зу мом ни је би ло мо гу ће при бли жа ва ње Бо гу, ми сао је из ми ца ла 
ве ри, а љу ди су се све ма ње под ре ђи ва ли Бож јој во љи. Чо век се окре тао 
ра ци о нал ном ми шље њу, а на уч ни ме тод му је отва рао пут. „Пре ско чио је 
сред њо ве ко вље“, вра тио се из во ри ма, ан тич ком ху ма ни зму, у чи јем сре ди-
шту је био чо век. Тра га ње за ру ко пи си ма и ки по ви ма обе ле жа ва ло је по лет 
ре не сан сног ху ма ни зма.

По ли тич ке, еко ном ске, кул тур не про ме не су ства ра ле те мељ за но ви 
свет. Ком пас, ка сни је и дур бин, ба рут и пу шка, штам па ри ја и штам пар-
ство, штам па на књи га..., као из у ми, по Ју стеј ну Гор де ру13), ства ра ли су 
ње го ве те ме ље, упо ре до у при вред ном, дру штве ном и кул тур ном по гле ду.

Ком пас је олак шао на ви га ци ју и ду гу пло вид бу, усле ди ла су ин те р-
кон ти нен тал на пу то ва ња и ве ли ка ге о граф ска от кри ћа. Евро пља ни су, с 
но вим оруж јем, би ли над моћ ни ји у од но су на аме рич ке, азиј ске и африч ке 
кул ту ре та мо шњих до мо ро дач ких на ро да...; на у ка, тех ни ка и тех но ло ги ја 
на пре до ва ле су до вре ме на кад су од ве ле чо ве ка у ко смос, ра ни је за ми-
шља ног као оно стра ни свет...; оства рен је пре лаз с на ту рал не на ка пи та-
ли стич ку при вре ду, раз вој гра до ва као по ли тич ких, ин ду стриј ских, тр го-
вач ких, тр жи шних, фи нан сиј ских, кул тур них цен та ра гра ђан ског све та. 
Гра ђа ни су сти ца ли сло бо ду у од но су пре ма при ро ди, др жа ви и дру штву, 
ко је су гра ди ли на иде ја ма сло бо де и људ ским вред но сти ма, ре ша ва ју ћи се 
фе у дал них го спо да ра и вла сти цр кве.

Успон ре не сан сних ху ма ни ста је упо ре ђи ван са ста ро грч ким пре о кре-
том од мит ске (ве за не за се љач ку кул ту ру) ка хе лен ској сли ци све та. Та ко 
се прет ход но, ста ро ве ков но раз до бље, до дир ну ло с но во ве ков ним, „пре-
ска чу ћи“ сред њи век. У том ком плек сном и про тив реч ном про це су би ло је 
зна чај но на дах ну ће, не са мо ста ро грч ком, не го и ви зан тиј ском кул ту ром. 
По ла зи ште је би ло од чо ве ка, не од Бо га.

Да ле ко се ши рио од јек Фи чи ног уз ви ка: „Упо знај са мог се бе, о бо жан ски 
ро де у об лич ју чо ве ка!“ 

Похвалаљудскојвредности сти гла је у пра вом тре нут ку „ци ви ли за циј
ског пре ло ма“, од Ми ран де ла.

Пре по род ре не сан сних ху ма ни ста био је из ра зи ти ји у по гле ду ин ди ви ду-
а ли зма. Ре не сан сни чо век по стао је иде ал. Не ка да шњи „град гра до ва“, „пу пак 
све та“, ми ли он ски Рим, спао је на 17.000 ста нов ни ка. Об но ва Ри ма је сма-
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тра на кул тур ним по ду хва том но вог вре ме на, за по че та 1506. го ди не, у тра ја њу 
на ред них 120 го ди на, ка да је из гра ђен ве ли чан стве ни Трг све тог Пе тра.

Ху ма ни зам је имао и дру гу, мрач ну и ре пре сив ну, стра ну. Но во схва-
та ње при ро де ка жња ва но је не за ми сли вом бру тал но шћу. Ђор да но Бру но 
је твр дио да је Бог у при ро ди и да је све мир бес кра јан. Спа љен је као је ре-
тик на Цвет ном тр гу у Ри му 1600. го ди не. Но си о ци ан ти ху ма ни зма би ли 
су цр ква и ауто ри тар на власт, ко је ни су пре за ле ни од ду гих и кр ва вих вер-
ских ра то ва.

„Зна ње је моћ“, ми сао Фран си са Бе ко на, ушла је у упо тре бу и као сво је-
вр сна па ро ла на ја ви ла но ву, на уч но-тех нич ко-тех но ло шку ци ви ли за ци ју. 

Пољ ски астро ном Ко пер ник твр дио је да се зе мља окре ће око сун ца, а 
не обр ну то; умро је на дан кад му је об ја вље на књи га „О кре та њу не бе ских 
те ла“; та ко је на ста ла хе ли о цен трич на сли ка све та, а ње гов учи нак узи ма 
се као па ра диг ма за дру ге обла сти, у фор ми из ре ке „ко пер ни кан ски обрт“. 
От кри ће Њут но вих за ко на гра ви та ци је, инер ци је..., Дар ви но во уче ње... 
и дру га до стиг ну ћа ме ња ла су ра ни ја са зна ња гра ђа ни на о По ста њу на 
осно ву ми то ва, што га је окре ну ло на у ци, тех ни ци...

Шек спи ро ва де ла, ко ји је јед ном но гом био у ре не сан си, а дру гом у 
ба ро ку, уве ра ва ла су чо ве ка мо дер ног до ба да ром умет ни ка да је жи вот 
као по зо ри ште.

Фи ло зо фи ја но вог вре ме на. Ре не Де карт (1596-1650) био је ве ли кан ме ђу 
осни ва чи ма фи ло зо фи је но вог вре ме на. Пр ви ме ђу ве ли ким гра ди те љи ма 
фи ло зоф ског си сте ма, за ко јим сле де Спи но за, Лајб ниц, Лок, Бер кли, Хјум, 
Кант...

Де карт, Лајб ниц и Спи но за би ли су нај и стак ну ти ја име на кон ти нен
тал ног ра ци о на ли зма. 

Пла тон и Ари сто тел су би ли ве ли ка ни, ра ци о на ли сти ста рог ве ка. То ма 
Аквин ски је на сто јао да по ве же Ари сто те ло ву фи ло зо фи ју и хри шћан ску 
те о ло ги ју. То ком ре не сан се су од јек ну ле ста ре и но ве ми сли о при ро ди и 
на у ци, Бо гу и чо ве ку. 

Об је ди ња ва њем но вих ми сли ства ра ни су фи ло зоф ски си сте ми. Де карт 
је сма тран са знај ним сим бо лом мо дер ног чо ве ка. Пред вод ни ком ин те лек-
ту ал не ре во лу ци је, ори јен ти са не пре ма исти ни и ра зу му. Об но ву зна ња 
те ме љио је на ми сли, све сти и са мо све сти. Чу ве на је би ла ње го ва иде ја, ко ја 
је обе ле жи ла раз до бље: „Ми слим, да кле по сто јим“ (co gi to, er go sum).

Био је оку пи ран по у зда но шћу спо зна је и од но сом из ме ђу ду ше и те ла. 
Фи ло зоф ски скеп ти ци су би ли са гла сни да чо век не зна ни шта, али се, за 
раз ли ку од њих, ни је ми рио с тим. Имао је сли чан од нос пре ма скеп ти ци-
зму у свом вре ме ну као и Со крат пре ма скеп ти ци зму со фи ста. Де карт се 
пи тао да ли по сто ји ег зак тан ме тод за фи ло зоф ско раз ми шља ње, као што 
је ме тод при род них на у ка.
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Ве ли ка име на бри тан ског ем пи ри зма би ли су фи ло зо фи ис ку ства: Џон 
Лок (1623-1704), Деј вид Хјум (1711-1776) и Џорџ Бер кли (1685-1783).

Мон те скје, Вол тер и Ру со су нај зна чај ни ји ми сли о ци про све ти тељ ства.

На у ка. На у ка је у успо ну у Евро пи од XVI ве ка. То ме су до при не ли и 
ства ра о ци из ра ни јих раз до бља: Бе кон, Маг нус, То ма Аквин ски... 

Упо зна ва ње са зна њи ма ми ну лих ци ви ли за ци ја пред ста вљао је је дан 
од под стре ка раз во ју на у ке. Схва та ње да је свет за ко ни то уре ђен, им пли-
ци рао је за да так на у ке да от кри је за ко не. Пред мет при род них на у ка по стао 
је ма те ри јал ни свет. При ступ је од ре ђен кључ ним пи та њем: ка ко? (Ка ко се 
по ја ва до га ђа у при ро ди?). 

Про у ча ва ње ду хов ног све та (ква ли та тив ног и вред но сног са др жа ја) би ло 
је ори јен ти са но пи та њем: За што? (За што се по ја ве до га ђа ју у при ро ди?).

Га ли леј је осми слио ме то до ло шко усме ре ње: а) ра зум ско иден ти фи ко-
ва ње по ја ве, б) екс пе ри мент, и ц) ма те ма тич ки при каз.

Де карт је го во рио ка ко ће на у ка по мо ћи љу ди ма да овла да ју при ро дом. 
Сум ња је ори јен ти са ла на стро гост у при ме ни ме то да, спра ва (те ле ско па, 
дур би на, ми кро ско па...), ши ре ња по ља ис тра жи ва ња и тра га ња у ње му. 
На у ка је раз ви ја ла сво је но ве ди сци пли не.

Осни ва њем на уч них ор га ни за ци ја, уста но ва и удру же ња, и ин тер на-
ци о на ли за ци јом на у ке зна ња су се уве ћа ва ла и ко ри сти ла на раз не на чи не 
од стра не што ве ћег бро ја љу ди у ра зним кра је ви ма све та. На уч ни ци су 
сти ца ли ауто ри тет и сла ву; ме ђу нај по зна ти јим име ни ма би ли су: Де карт, 
Га ли леј, Ке плер, Њутн, Па скал, Лајб ниц, Ло мо но сов, Фран клин...

обра зо ва ње, школ ство. Опи сме ња ва ње и сти ца ње зна ња схва та но је 
као по тре ба љу ди. Школ ство се осло ба ђа ло над зо ра цр кве, ме ња ли су се 
сред њо ве ков ни пр о гра ми и ме то де на ста ве. Обра зо ва ње је кон ци пи ра но 
по кри те ри ју му све тов но сти, на уч но сти и струч но сти. По ве ћа вао се број 
шко ла у ци љу оп штег опи сме ња ва ња де це. 

Сред њо ве ков но на сле ђе би ло је та кво да ни сви све ште ни ци ни су би ли 
пи сме ни. Пру ски вла дар је про пи сао оба ве зу о шко ло ва њу де це од 5. до 13. 
го ди не, а си ро ма шна да се ма те ри јал но по мог ну. Не рав но мер ност је би ла 
ве ли ка, та ко да су раз ли ке у ква ли те ту дру шта ва би ле очи глед не.

У XI ве ку, то ком сред њо ве ков ног раз до бља, у Фи рен ци су тр го вач ке 
шко ле има ле и пре ко 1.000 уче ни ка. Шко ле сло бод них ве шти на упи си ва ле 
су по 600 по ла зни ка. 

Пр ви уни вер зи те ти осни ва ни су не са мо на за па ду, не го и у сред њој 
Евро пи, у Пра гу, Кра ко ву, Бе чу... То ком XV ве ка отва ра ни су у ве ћем бро ју, 
од Уп са ле у Швед ској, ши ром Евро пе. Би ло је мно го но вих сред њих и 
по себ но струч них шко ла. 
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По че ла је спе ци ја ли за ци ја у ме ди ци ни за хи рур ге и дру ге спе ци ја ли-
сте, за бра њи ва но је на дри ле кар ство. 

У Ита ли ји су отва ра не умет нич ке ака де ми је, у ко ји ма су из у ча ва ни пред
ме ти о исто ри ји, фи ло зо фи ји, по е зи ји, под стак ну то Дан те о вим и Бо ка чо вим гле
ди шти ма да је уметностинтелектуална. 

Тех ни ка. Тех ни ка је озна чи ла ци ви ли за циј ску но во ве ков ну про ме ну у 
од но су на ми ле ни јум ско на сле ђе. Ци ви ли за ци ја се по и ма ла и као тех нич ка 
кул ту ра. 

Из у ми ко ји су омо гу ћи ли ко ри шће ње из во ра енер ги је сим бо ли зо ва ли 
су по че так чо ве ко вог овла да ва ња при ро дом. Про из вод ња је ме ха ни зо ва на, 
ма ши не су обе ле жи ле успон ин ду стри је, ин ду стриј ско до ба. Из у ми те љи су се, 
као љу ди из прак се, по ве зи ва ли с тр гов ци ма, пред у зет ни ци ма и на уч ни ци ма.

На у ка је отво ри ла по ље ис тра жи ва ња и про у ча ва ња при род них и дру-
штве них по ја ва, на ро чи то фи зич ке, хе миј ске и би о ло шке про це се, у ко ји ма 
су тех нич ки про из во ди, као и у уса вр ша ва ној про из вод њи и мо дер ном дру-
штве ном и сва ко днев ном жи во ту на ла зи ли ши ро ку при ме ну. Ур ба ни за ци ја 
и ин ду стри ја ли за ци ја, као и про ме не у ис хра ни, оде ва њу, ста но ва њу, по сло-
ва њу љу ди, на чи ну жи во та, уоб ли ча ва ли су иден ти тет гра ђа на и њи хо ве 
за јед ни це у но во ве ков ној кул ту ро ло шкој и ци ви ли за циј ској рав ни.

Шта су зна чи ле штам па ри ја и штам па у раз ме ни ве сти и вред но сти 
пр ви пут на ши ро ком про сто ру, по чев од нај ра зви је ни јих цен та ра ка пе ри-
фе ри ји? 

Увоз ка фе и ча ја у Евро пу ства рао је но ве оби ча је са ста ја ња љу ди. Отва-
ра не су ка фа не, кул тур не и јав не уста но ве, као град ска сре ди шта но вих 
тра ди ци ја. 

Па риз се, на при мер, пре тва рао у „Ме ку умет ни ка“. 

Иде је но вог до ба. Иде ја на прет ка (про гре са) би ла је иде ја во ди ља но во-
ве ков не ци ви ли за ци је. Не ма је у дру гим ци ви ли за ци ја ма. Кли ца ове иде је 
ја вља се у ре не сан сним ми шље њи ма, за сно ва ним на ра зу му, као те мељ ном 
пој му. Упо зна ва ње дру гих на ро да и кул ту ра под ста кло је ин те ре со ва ње за 
„при ми тив не на ро де и кул ту ре“. „Уво ђе њем“ ле стви це мо рал ног раз во ја 
чо ве чан ства, би ло је про на ђе но ме сто на њој за Евро пља не на вр ху, а за 
„при ми тив не“ на дну.

Про блем се ја вио ме ша њем пој мо ва на прет ка (про гре са) и раз во ја (ево-
лу ци је). Вред но ва ње но вих де ла бо љим и од ан тич ких про у зро ко ва ло је 
же сто ку рас пра ву у вре ме фран цу ских про све ти те ља. До шло је до по де ле 
на „ста ре“ и „мо дер не“ у Фран цу ској. Мо дер ни су би ли у успо ну, њи хо ва 
де ла су Про све ти тељ ство и ен ци кло пе ди ја. 



Проф. др Сло бо дан Бран ко вић

Годишњак Факултета за културу и медије

220

Ен ци кло пе ди јом су се до ка зи ва ли раз вој и на пре дак у исто ри ји. Та ко 
је и пре Дар ви на, на не ки на чин, би ла на ја вље на иде ја ево лу ци је. Иде ја о 
на прет ку би ла је ши ро ко при хва ће на, и то без кри тич ког про су ђи ва ња, 
као не што што је са мо по се би ра зу мљи во.

„На црт о на прет ку људ ске све сти“ Кон дор сеа, 1794. го ди не, пред ста вљао 
је исто ри ју у 10 ступ ње ва, од ко јих је сва ки на ред ни на пред ни ји у од но су на 
људ ски жи вот од прет ход ног, за вр ша ва ју ћи је с Фран цу ском ре во лу ци јом, 
као кра јем не зна ња, пат њи и окрут но сти. Са иде јом на прет ка би ла је афир-
ми са на и иде ја кул тур ног раз во ја. Ис кри вља ва њем ње ног сми сла ишло се ка 
иде о ло ги ји кул тур но цен три зма, евро по цен три зма и по де ле на ра си стич кој 
осно ви на на пред не и за о ста ле, ви ше и ни же, су пер и ор не и ин фе ри ор не. 

Про све ти те љи су се др жа ли нај ви ших вред но сти, ко је су про кла мо-
ва ли и про ниц љи во обра зла га ли, та ко да се код њих не мо же го во ри ти о 
све сном „скре та њу“. Ру со се ди вио „при род ном“ жи во ту „при ми тив них“.

За про у ча ва ње те ме о раз во ју кул ту ре ви ше стру ко су зна чај на де ла 
Ви коа. По себ но је ин спи ра тив но ње го во гле ди ште о гло бал ном раз во ју 
кул ту ре.

моћ иде ја. Идеј на стру ја ња о ра ци о на ли зму и ин ди ви ду а ли зму под ста-
кла су уче ња о пра ви ма, при род ним (по чев од Гроциjуса, Хоб са, Ло ка, Мон-
те скјеа, Ру соа...), по ли тич ким, гра ђан ским и људ ским пра ви ма; о др жа ви, 
уто ли ко да се за сни ва на уго во ру, да је су ве ре на (с раз ли ка ма о су ве ре ни-
те ту), да власт при па да вла да ру (ап со лу ти зам) или на ро ду (де мо кра ти ја).

Иде ја бор бе раз ли чи то је ту ма че на. Ствар ност је би ла да ле ко од про-
кла ма ци ја о ми ру, од чу ве ног Кан то вог трак та та о веч ном све ском ми ру. 
Раз до бље је оби ло ва ло су ко би ма, рат и мир су се сме њи ва ли, та ко да свет 
ни је био ни да на без су ко ба. 

Ин те ре си су над ви си ли иде а ле, моћ је сти ца на не са мо спо соб но сти ма, 
зна њи ма и ра дом, не го и си лом, кри ми на лом, ко руп ци јом, пре ва ра ма и 
ма ни пу ла ци ја ма дво лич них љу ди ла жног мо ра ла. Шта је би ло ва жни је: 
би ти или из гле да ти, би ти или има ти? Ка кав је кул тур ни обра зац пре о вла-
да вао? Ко ји си стем вред но сти?

У вре ме раз во ја на у ке ро ђе на је иде ја уни вер за ли зма, ма те ма ти ка је 
по ста ла но ви уни вер зал ни је зик, го во ри ло се о уни вер зал ним људ ским 
вред но сти ма.

Иде ја ра да је пре о ку пи ра ла љу де ко ји су жи ве ли да би ра ди ли, за раз-
ли ку од ве ћи не, ко ја је ми сли ла обр ну то. Про све ти те љи су на сту па ли с 
нат пи сом на за ста ви: Зна ње је моћ. По слов ни љу ди су се др жа ли из ре ке: 
вре ме је но вац.
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ЕВРОП СКИ ИДЕН ТИ ТЕТ14)

Умет ност је је дан од из во ра иден ти те та Евро пе. Мин сте ро ва ли то гра-
фи ја из 1588. го ди не, co smo grap hia – евро па као кра љи ца, при ка за ла је 
Евро пу у људ ском ли ку, чи ји су де ло ви европ ске зе мље. Оства ре ње умет-
нич ким да ром сим бо ли зу је иден ти тет Евро пе.

По ру ка Вик то ра Игоа, као пред се да ва ју ћег Европ ског ми ров ног кон-
гре са одр жа ног 1849. го ди не у Па ри зу, пред ста вља ла је да ле ко се жну иде ју 
Евро пе и евро а тлант ске ци ви ли за ци је: До ћи ће дан ка да ћеш ти, Фран цу
ско, ти, Ру си јо, ти, Ита ли јо, ти, ен гле ско, ти, Не мач ко, ви све на ци је кон
ти нен та, без гу бље ња сво јих раз ли чи тих осо би то сти и ва ше слав не ин ди
ви ду ал но сти, по ста ти бли ске и здру жи ти се у европ ско брат ство... До ћи ће 
дан ка да ће бом бе и мет ке за ме ни ти гла са чи, оп ште пра во гла са на ро да..., 
ка да ће мо ви де ти две огром не гру пе Сје ди ње не аме рич ке Др жа ве и Сје ди ње не 
Др жа ве евро пе ка ко се су сре ћу, пру жа ју ру ке јед на дру гој пре ко оке а на...

По сто ји ли европ ски иден ти тет?
Има ви ше иден ти те та, об ли ко ва них и пре о бли ко ва них то ком европ ске 

исто ри је у дво ми ле ни јум ском тра ја њу. Ге о граф ски, исто риј ски (про јект ни, про-
жи вље ни...), кул тур ни..., на раз ли чи те на чи не су пред ста вља ни и ту ма че ни. 

Ин тер ди сци пли нар ним при сту пом уоча ва ју се чи ни о ци (со цио, еко-
ном ски, по ли тич ки, прав ни, пси хо ло шки, ко му ни ка циј ски, кул тур ни...) 
ко ји уче ству ју у ства ра њу европ ског иден ти те та. Ди фе рен ци ра се је згро 
(сре ди ште) и пе ри фе ри ја. У раз ли чи тим пе ри о ди ма иде је и ини ци ја ти ве о 
Евро пи про жи ма ле су њен про стор, као ве ли ког по лу о стр ва ази је. 

евро па – ме ша ви на ци ви ли за ци ја и кул ту ра. Пој мо ви кул ту ре и ци ви-
ли за ци је има ју ду гу исто ри ју по по ре клу ре чи из ла тин ског је зи ка, и као 
по ја ве се жу из да ле ке про шло сти. Тер ми ни но вог до ба из ра жа ва ју ком-
плек сан са др жај ових пој мо ва, ко ји спа да ју у нај оп шти је.

Има раз ли чи тих схва та ња не са мо о европ ској, не го и о дру гим кул-
ту ра ма и ци ви ли за ци ја ма, као и о уни вер зал ној ци ви ли за ци ји и гло бал-
ној кул ту ри. Су шти на раз ли ка је: а) у гле ди шту о аутох то ним и ком плек
сним ци ви ли за ци ја ма (кул ту ра ма), ка ко ис ти че Хо зе Ор те га и Га сет, и б) 
ми шље ња Клод Ле ви Стро са да све кул ту ре (ци ви ли за ци је) про из ла зе из 
ме ша ња, по зај ми ца, укр шта ња, ути ца ја...

Бро дел, не са мо по во дом рас пра ве о Евро пи, ука зу је на ци ви ли за ци је 
као на ен ти те те, на гла ша ва ју ћи као бит не еле мен те: про стор, дру штва, 
го спо дар ства, мен та ли те те.

Мел вил Хер ско виц Евро пу ви ди као су пра на ци о нал ну у ли ку ци ви ли
за циј ске за јед ни це, за ко ју ар гу мен те да је Ан дре Акун. Схва та ње Евро пе као 
ци ви ли за циј ске за јед ни це бит но је за раз у ме ва ње европ ског кул тур ног иден-
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ти те та. До ми на ци ја се ри је чи ни ла ца не до во ди у пи та ње њен раз вој јер је у 
про жи ма ју ћем ути ца ју и ме ђу за ви сно сти са дру гим чи ни о ци ма ко ји кон сти-
ту и шу и ин те гри шу де ло ве у це ли ну за јед ни це на европ ском про сто ру.

На ци о нал не кул ту ре се не не ги ра ју у том про це су јер се афир ми ше 
њи хов иден ти тет и раз ли чи то сти у ра ђа њу по ли кул ту ре у европ ским окви-
ри ма. 

Ед гар Мо рен је ела бо ри рао те зу Мар се ла Мо са у иден ти фи ка ци ји ци ви-
ли за ци је као кул тур ног ком плек са. 

Ис пре пле та но деј ство на сле ђа и ути ца ја на европ ском про сто ру иден-
ти фи ку је у про це су ди фу зи ја и очу ва ња осо бе но сти кул ту ра грч корим ско
је вреј скохри шћан скови зан тиј скоин ду стриј ски... сплет.

У ци ви ли за циј ском сми слу, ме то до ло шки на зна че но, ра ци о на ли зу је се 
ху ма ни стич кона уч но тех нич котех но ло шки сплет, по сма тра но у ми ле-
ни јум ском ра спо ну од пр вих ста ро грч ких обри са до успо на европ ске (евро-
а тлант ске) ци ви ли за ци је као нај моћ ни је у све ту.

Слич но сти и раз ли ке евро пља на. Шта збли жа ва, а шта уда ља ва љу де 
ко ји жи ве на европ ском тлу?/

Оно што збли жа ва љу де на ко ји жи ве у Евро пи је сте:
за јед нич ко ин до е вроп ско по ре кло на ро да;•	
за јед нич ко по ре кло је зи ка, што по себ но до ла зи до из ра жа ја у на у ци, •	
ко ри шће њем у из вор ном об ли ку;
про стор на бли скост, ко му ни ка тив ност и жи вот у окви ри ма ре ла-•	
тив но ма лог кон ти нен тал ног про сто ра (ма њег и од по је ди них 
др жа ва: Ру си је, Ка на де, САД...);
за јед нич ка ре ли ги ја (хри шћан ство);•	
за јед нич ка исто ри ја, и•	
за јед нич ка кул ту ра, као су ма умет нич ког ства ра ла штва и као су ма •	
на чи на жи во та.

Оно што их уда ља ва је сте:
ин до е вроп ско по ре кло ни је из ра же но у све сти, јер је усле ди ло као •	
на кнад на ре кон струк ци ја лин гви ста;
ни је мо гу ће спо ра зу ме ва ње љу ди ко ји го во ре ве ли ки број раз ли чи-•	
тих европ ских је зи ка;
про стор Евро пе је до жи вља ван и као огра ни чен, не до во љан и нео-•	
д го ва ра ју ћи „жи вот ни про стор“, па је био узрок нај ве ћих ра то ва 
у исто ри ји све та и по жу да ве ли ких си ла и ма лих на ро да ко ји су 
те жи ли ве ли ким др жа ва ма, и
за јед нич ка ре ли ги ја не зна чи и за јед нич ку ре ли гиј ску ор га ни за ци ју •	
(цр кву, од но сно кон фе си ју), па су већ пр ве је ре си би ле узрок вер-
ских по де ла, су ко ба и ра то ва...
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Уре ђе ње Европ ске за јед ни це по ла зи од осми шље ног кон цеп та, кри те-
ри ју ма и пра ви ла, за ко на, ре гу ла ти ва, вред но сти, за јед нич ких од ли ка и 
слич но сти до, ка ко ка же Ха бер мас, је дин ства раз ли ка.

Кри ти ча ри су не ги ра ли Евро пу као дру штво, со ци јал ни ен ти тет и 
за јед нич ку кул ту ру, иако је она има ла те од ли ке, са мо у раз ли чи тој ме ри. 
Ве ли ка ни ду ха су сма тра ли се бе Евро пља ни ма, не са мо из ге о граф ских 
раз ло га, не го по ла зе ћи пр во од ци ви ли за циј ске осно ве: Ни че, Шпен глер, 
Хај де гер, Сар тр, Вит ген штајн, Бер транд Ра сел, Алек сан дар Ко жев...

европ ско тр жи ште је има ло мно го стру ко де ло ва ње и зна че ње, у пр вом 
ре ду за еко ном ску и со ци јал ну ин те гра ци ју, про древ ши, ка ко је то ана ли-
зи рао Јир ген Ха бер мас, и у сфе ру кул ту ре и пре о бли ку ју ћи на чин жи во та.

Ин ди ка то ри европ ске раз ли чи то сти у од но су на свет, по Оли ви јеу 
То ду, би ли су:

ве о ма ни ска сто па смрт но сти де це;•	
ве о ма ни зак на та ли тет;•	
ве о ма ви сок про це нат пи сме ног ста нов ни штва;•	
по раст про сеч не ви си не ге не ра ци ја;•	
у про се ку пре ве ли ка ухра ње ност ста нов ни штва;•	
стрикт на ег зо га ми ја као оп ште пра ви ло;•	
со ци јал но оси гу ра на ве ћи на ста нов ни штва, и•	
ви сок про це нат за по сле ња жен ске по пу ла ци је.•	

Ана ли за та бе лар них при ка за раз ли ка и слич но сти на узор ку из ме ђу 1880. 
и 1980. го ди не – 24 ин ди ка то ра свр ста на у 7 гру па (еко ном ски раст, за по сле-
ност, по ро ди ца и ста нов ни штво, обра зо ва ње, ур ба ни за ци ја, др жа ва бла го-
ста ња и син ди кал на ор га ни зо ва ност), ука зу је на тренд ве ћих слич но сти у 
од но су на раз ли ке ме ђу европ ским зе мља ма. То је био по у зда ни по ка за тељ 
за из град њу и про ши ре ње Европ ске за јед ни це, од но сно Европ ске уни је.

евро па – сан о ве ли ком. Де Го ло ва ви зи ја Евро пе од Атлан ти ка до Ура ла, 
по сле Дру гог свет ског ра та мо гла је да ли чи мно ги ма и на уто пи ју. Ка ко до 
по ми ре ња из ме ђу не та ко дав них про тив ни ка у нај ве ћем ра ту у људ ској 
исто ри ји? Де Гол је имао ви зи ју. За ње но оства ре ње је тре ба ло про бу ди ти 
сна ге. Не са мо вла де, не го и на ро де да искре но по ве ру ју у „не мо гу ће“.

Про јек то ван је по ду хват; кон ци пи ра ње, пла ни ра ње и ре а ли зо ва ње су 
суп тил но ко ор ди ни ра ни у спле ту иза зо ва. Кључ но је би ло да раз ли чи ти 
ин те ре си но си ла ца оства ре ња про на ђу је дин ство у за јед нич ком до бру кру-
ци јал ног мо де ла ци ви ли за циј ског пре о кре та од су ко ба ка са рад њи, на тлу 
нај же шћих и нај ду жих ра то ва у европ ској исто ри ји. Та ко је за че то фран-
цу ско-не мач ко је згро европ ског за јед ни штва. Пред ста ва о отаџ бин ској 
евро пи об и шла је и уз бу ди ла свет.
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евро па – је дин ство раз ли ка. Ко ли ко је би ло по ку ша ја од вре ме на те шког 
по ло жа ја Евро пе по сле Дру гог свет ског ра та? Ту су по ли тич ке, при вред не, кул-
тур не ини ци ја ти ве...15), осни ва ње Ко ми те та за ује ди ње ну Евро пу, у Лон до ну 
1947. го ди не; Мар ша лов план 1948, по те као из по ли тич ких, при вред них, со ци-
јал них, кул тур них, вој них мо ти ва..., све до иде је о за јед нич ком тр жи шту.

Европ ско удру же ње за сло бод ну тр го ви ну (Евро па сед мо ри це) отво-
ри ло је пут Евро пе ше сто ри це, Европ ској за јед ни ци за угаљ и че лик, 1951. 
го ди не, а по том Европ ској еко ном ској за јед ни ци (ЕЕЗ) и Европ ској уни ји 
(ЕУ). евро па је је дин ство раз ли ка.

ЕВРО ПА КАО ЦИ ВИ ЛИ ЗА ЦИЈ СКА ЗА ЈЕД НИ ЦА 
– од по де ла и су ко ба ка ује ди ње њу –

Иде ја о Евро пи је ста ра ко ли ко и кул ту ре и ци ви ли за ци је на ње ном 
тлу, чи ји се про стор сма тра њи хо вом ко лев ком. Има мно го из во ра, а ма ло 
од го во ра на отво ре на пи та ња. 

Ода кле на зив Евро па? По сто је два ту ма че ња. 
По јед ном, реч евро па по ти че од се мит ског ериб, што зна чи крај у ко ме 

сун це не за ла зи, или за ла зи. По дру гом, реч евро па је грч ког по ре кла, у 
из вор ном сми слу би ла је при дев са зна че њем мно го струк или мно го лик.

Ми то ло ги ја је је дан од из во ра по ре кла и по стан ка Евро пе. Има ви ше 
ми то ло шких вер зи ја ра ђа ња Евро пе. Ево по зна тог ми та о на стан ку Евро пе. 

евро па је би ла ћер ка тир ског кра ља аге но ра. би ла је ле по ти ца. Зевс се 
за љу био у евро пу. Да би је осво јио, пре тво рио се у пре кра сног би ка. По ја вио се 
на оба ли мо ра, на ко ме се евро па игра ла с вр шња ки ња ма. По што јој се до пао 
Зевс, она се по пе ла на ње го ва ле ђа, па су та ко от пло ви ли до кри та. евро па 
је са Зев сом ро ди ла ви ше си но ва. ка сни је се уда ла за крит ског кра ља.

По дру гој вер зи ји, Евро па је ћер ка Оке а на и Те ти де, а Ази ја и Афри ка 
(Ли би ја) су ње не по лу се стре.

Евро па је у ан тич ком вре ме ну нај пре озна че на с оне стра не Пе ло по-
не за. Пр ви по мен Евро пе као ге о граф ског пој ма је у хим ни Апо ло ну. Ста ри 
Гр ци су је ви де ли као за пад, у фор ми ка ле и до ско па, не пре глед не ме ша ви не 
на ро да, по чев од по ли са...

Шта је мо гло би ти за јед нич ко у спек тру раз ли ка, по чев од хе лен ског 
за ви ча ја до по гле да на Евро пу као це ли ну? На ро ди ин до е вроп ског по ре-
кла, је зик, ми то ло ги ја, ре ли ги ја, исто ри ја, со ци јал не бли ско сти...! Слич-
но сти и раз ли ке су про жи ма ли про це се ко ји су пул си ра ли то ком ве ко ва, с 
обе леж ји ма по пе ри о ди ма.

У вре ме нео ли та иден ти фи ко ва на су три кул тур на кру га: Ду нав ски, 
Сре до зем ни и ком пјен ски, с осо бе но сти ма про из вод ње (по љо при вред не), 
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тр го ви не, за нат ства, ре ли ги је, се о ба, ра та и ми ра, успо на и па до ва ра них 
ци ви ли за ци ја на тлу европ ског кон ти нен та...

Дво ми ле ни јум ски пе ри од европ ске ци ви ли за ци је је бур на исто ри ја од 
уте ме ље ња до свет ског тро на.

KРИТИЧКИ ПО ГЛЕД 
ЕВРО ПА КОН ТИ НЕНТ ИЛИ ПО ЛУ О СТР ВО АЗИ ЈЕ?

За од ре ђе ње кон ти нен та, са ста но ви шта ге о гра фи је, бит ни су кри те ри-
ју ми, у осно ви: ве ли ки про стор зе мље окру жен оке а ном на ко ме се жи вот 
жи во ти ња и раст би ља ка мо же сло бод но раз ви ја ти. 

Да ли је Евро па кон ти нент, или не?
Не ма при род не гра ни це из ме ђу Евро пе и Ази је, па се, с ге о граф ског 

гле ди шта, Евро па не сма тра кон ти нен том. Име ну је се „ма лим ртом ази је“, 
или суп кон ти нен том (пот кон ти нен том), као што се та ко, у истом сми слу, 
озна ча ва Ин ди ја.

Но, за од ре ђе ње кон ти нен та ни су бит ни са мо ге о граф ски кри те ри ју ми, 
не го и кул тур ни. Евро па, по сма тра на као кул тур ни про стор, је сте кон ти-
нент. Кул ту ра, на ста ла на европ ском тлу, раз ли ку је се од кул ту ра свих дру-
гих кон ти не на та.15)

Евро па се сма тра кул тур ном це ли ном, кон ти нен том кул ту ре. На зив 
евро па, ко ји по ти че из ан тич ког до ба, ожи вљен је на дво ру Кар ла Ве ли ког. 
Шта се до го ди ло? 

Кључ но је би ло одва ја ње у кул тур ном по гле ду од Ви зан ти је и ислам-
ског све та, ка ко за кљу чу је Пјо тр Ма зур ки је вич. 

По ла зи шта ис тра жи ва ча о јед ној и је дин стве ној Евро пи прет по ста-
вља ју да се ра ди о хо мо ге ној це ли ни. Не за ви сно од то га да ли је и ис пу-
ње но то што се прет по ста вља, Евро па се по и ма као кон ти нент, тај по јам је 
у оп ти ца ју, ма ло ко би то у ко му ни ка ци ји сва ко днев них љу ди опо ни рао.

Евро па се у сво јим те ри то ри јал ним окви ри ма озна ча ва и као кул тур ни 
ка нон. Раз ли ке у по гле ду осо бе но сти др жа ва, дру шта ва, си сте ма, при вре да, 
на у ка, умет но сти, кул ту ра у нај ши рем сми слу ре чи, као и по себ но са ста-
но ви шта ели та, не на ру ша ва ју ње ну це ло ви тост као кон ти нен та у кул тур-
ном по гле ду. То не зна чи да раз ли чи то сти, ра зно ли ко сти и ра зно вр сно сти 
фраг мен ти зу ју кул тур но је згро Евро пе та ко да се до во ди у пи та ње ње но 
је дин ство као кон ти нен та.

Европ ска кул ту ра мо же се узе ти као опи сна ка те го ри ја, али и као 
нор ма, кри те ри јум, мо дел вред но ва ња, на осно ву ко јег од ре ђу је мо, на при-
мер, тра ди ци ју.
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Са зна ња о ко ре ни ма вар вар ства у исто ри ји Европ ске ци ви ли за ци је 
прет по ста вља ју ре ле вант ност из во ра. Ако се има у ви ду да се на у ка о исто-
ри ји за сни ва на из во ри ма, он да се ла ко мо же пој ми ти ко ли ко су зна чај ни, 
осо би то при мар ни. Пре ци зни је, по себ но се отва ра пи та ње кри ти ке из во ра. 
Ра зу мљи во је ко ли ко ма ло има из во ра о ци ви ли за ци ја ма из нај ра ни је про-
шло сти. То ком ми ле ни ју ма и ве ко ва њи хо во про на ла же ње је уве ћа ва ло 
ри зни цу ра ри те та. Ту ма че њи ма се упот пу ња вао мо за ик, скла па ла се 
пред ста ва о дав на шњем све ту. Ко ли ко је мо гло сли ка ло се ре чи ма.

До бро су по зна те те шко ће у том по ду хва ту. Ко ли ко је би ло по треб но, 
на при мер, Шам па ли о ну да од го нет не ста ро е ги пат ске хи је ро гли фе - 20 
го ди на. Де ши фро ва ње је омо гу ћи ло раз вој егип то ло ги је и от кри ва ње све та 
у до ли ни фа ра о на, кад је сун це би ло бог на оба ла ма Ни ла.

Ком па ра тив на ана ли за кри ти ча ра ре зул та та ис тра жи ва ња о ко ре ни ма 
вар вар ства Европ ске ци ви ли за ци је ука зу је на не до след но сти исто ри ча ра, 
с ви ше стру ким по сле ди ца ма. Је дан од про бле ма огле да се и у то ме што су 
ра ни из во ри не кри тич ки пре у зи ма ни од по то њих ту ма ча. Ра ни из во ри о 
вар вар ским на ро ди ма је су, пре све га, де ло ства ра ла ца из ан тич ких и сред-
њо ве ков них вре ме на. Тек ка да су ови на ро ди кул ти ви са ни у вре ме хри сти-
ја ни за ци је, он да су и у ве ћој ме ри оста вља ли све до чан ства о се би. 

Ка ко су ан тич ки и сред њо ве ков ни твор ци из во ра схва та ли ту ђу кул-
ту ру?

У сва ком слу ча ју са др жај из во ра је про ис те као из пер спек ти ве ци ви-
ли зо ва ни јих љу ди. Уз то, ства ра ни су и под ути ца јем но во на ста лих окол-
но сти. На при мер, сред њо ве ков ни из вор о вар ва ри ма из ан тич ког до ба. У 
су шти ни, то је мо гла би ти ре ин тер пре та ци ја не ког ра ни је на ста лог из во ра. 
У ства ри, на кнад но ту ма че ње, чи ја се су бјек тив ност не мо же ис кљу чи ти. 
Осим у слу ча је ви ма пре у зи ма ња, с тач ном на зна ком ода кле се, шта и ка ко 
пре у зи ма ло. То је би ло из у зет но ва жно за на ста нак ра них из во ра. 

По је ди ни ауто ри су сма тра ли да су опи си вар ва ра вр ста сте ре о ти па, 
на ста ли пре у зи ма њем из Све тог пи сма, или под ње го вим ути ца јем. Или, 
под ути ца јем књи жев них де ла и ет но граф ских тек сто ва, ка ко се то већ 
чи ни ло у на ред ним епо ха ма. 

Ка рол Мод зе лев ски на во ди као из ра зи те при ме ре Та ци то ву Гер ма ни ју 
и жи ти ја све та ца. 

Ру долф из Фул де је пре у зи мао из Гер ма ни је, а да ни је на вео из вор. Уме-
сто тер ми на Гер ма ни ја, узео је тер мин Са си. Уме сто про шлог вре ме на, узео 
је про шло не свр ше но вре ме, при ла го ђа ва ју ћи реч ник и син так су, оса вре-
ме њу ју ћи пред мет ре ви ди ра ју ћим по ступ ком. Пре ра ђе не од лом ке, из уво да 
свог ма лог ха ги о граф ског де ла, на сло вље ног „Пре нос ре ли кви ја све тог 
алек сан дра“, по ве зао је с Ај нхар до вим фраг мен ти ма „жи во та кар ла ве ли
ког“! Ис ход ком пи ла ци је је уда љио за мет ну тим тра гом од исти не.
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Пре у зи ма ње без на во ђе ња се умно жа ва ло, та ко да има пи са ца ко ји 
ни су ни чи та ли Та ци та а текст им је био го то во исто ве тан с ње го вим!

По гле ди сред њо ве ков них ауто ра на вар ва ре оди са ли су слич но шћу, 
ко ја је про ис ти ца ла из јед ног раз ло га. Вар ва ре су гле да ли кроз при зму ста-
ро рим ске кул ту ре! 

То ком де вет на е стог ве ка ис тра жи ва чи су се спо ри ли о по ли тич ком 
си сте му вар вар ских на ро да пр вен стве но због раз ли чи тог ту ма че ња прин-
ци па ње го вог функ ци о ни са ња. Да ли се власт вр ши ла на де мо крат ском или 
са мо др жач ком прин ци пу?

Кла сич на не мач ка исто ри о гра фи ја у де вет на е стом ве ку је гле да ла на 
вар вар ске за јед ни це Гер ма на као на дру штва при ми тив не де мо кра ти је, вој-
нич ког ка рак те ра. Рад њи хо вих скуп шти на, као и од су ство кра љев ске вла-
сти, про ту ма че ни су на ре спек ти ван на чин као не сум њив сте пен сло бо де 
чо ве ка у тим за јед ни ца ма.

У ана ли зи за јед ни ца вар ва ра уоча ва не су мо гућ но сти ин те гра ци је, 
ти пич не за дру штва на пле мен ском ни воу. Но, ин те гра тив ни им пул си ни су 
при бра ја ни ни де мо кра ти ји ни са мо вла шћу.

У на ред ном ве ку са зна ње ис тра жи ва ча се про ме ни ло, за кљу чак је био 
дру га чи ји: вар вар ско дру штво је би ло екс трем но вла сто др жач ко! Но, са мо 
пи та ње ис тра жи ва ча про ис те кло је из њи хо ве при пад но сти раз ли чи тим 
кул ту ра ма. Кул тур не ма три це су ре флек то ва ле упит ност ис тра жи ва ча. На 
за кључ ке је ути цао кул тур ни ни во ту ма ча. 

Из во ри о ли ша ва њи ма жи во та осу ђе них на смрт, и то на ху ма ни зо ва ној 
нор ма тив ној ре гу ла ти ви, те шко за ми сли во за чо ве ка са вре ме не ци ви ли за-
ци је, по пут ута па ња бо го хул ни ка, жи вог, у мор ски пе сак, или мо чва ру.

Зло чи ни осва ја ча по је ди них те ри то ри ја Евро пе, не са мо од стра не вар-
ва ра, не го и од при пад ни ка ци ви ли за ци ја, по го то во с дру гих осва ја ча, као, 
на при мер, Џин ги ска на...

По сто ја ла су прав на ак та ко ја су пред ви ђа ла за стра шу ју ћа ка жња-
ва ња пре ступ ни ка. Кар ди на лан при мер је био ка пи ту лар Кар ла Ве ли ког, 
не ве ро ват но окру тан вој ни за кон, са че тр на ест чла но ва на осно ву ко јих 
су оп ту жи ва ни мо гли би ти осу ђе ни на смрт. На сил ни штво то ком ра то ва 
ути ца ло је на њи хов ис ход, али у ми ру је има ло су про тан ефе кат. Кар ло 
Ве ли ки су о чио се с чи ње ни цом ка ко је јед но по бе ди ти Са се на бој ном по љу 
а дру го вла да ти њи ма у ми ру. 

ко пљи ма се мо же ду го бо ри ти, али се не мо же на њи ма се де ти!
Стра да ња љу ди то ком ра зно вр сних су ко ба и ра то ва представљалa су 

исто ри ју ужа са, до не ве ро ват не кул ми на ци је у два де се том ве ку, ка да је 
мор бит на ствар ност екс пло ди ра ла те шко об ја шњи вим пој мо ви ма, као што 
су ге но цид и хо ло ка уст. (...).
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EURO PEAN CI VI LI ZA TION  
In pur su it of the su bject
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Проф. др Зо ран Авра мо вић
Фа кул тет за кул ту ру и ме ди је ме га тренд уни вер зи те та

ТРА ДИ ЦИ ЈА КАО ЕЛЕ МЕ НАТ  
СРП СКОГ КУЛ ТУР НОГ ОБРА СЦА

Ре зи ме: У ра ду се по јам кул тур ни обра зац пре у зи ма из ра да Рут бе не дикт 
(уста ље ни и уоп ште ни на чин по на ша ња ко ји је ка рак те ри сти чан за не ко дру
штво) и Сло бо да на јо ва но ви ћа (кул тур ни обра зац са др жи на у ку, ве ру, мо рал, књи
жев ност, умет ност јед ног на ро да). Тра ди ци ја је ор ган ски део кул ту ре јед ног на ро да 
а то зна чи и ње го вог обра зо ва ња. То је онај део кул тур не про шло сти ко ји уче ству је 
у ства ра њу кон ти ну и те та кул ту ре, обра за ца кул ту ре и кул тур ног иден ти те та. 
Са исто риј ског ста но ви шта по сма тра но, у срп ској кул ту ри и про све ти пре о вла
ђи вао је тра ди циј ски кул тур ни обра зац у чи јем је сре ди шту ми то ло шко, вер ско и 
књи жев но на сле ђе. вред но сти и осе ћа ња за јед ни це има ла су над моћ над ин ди ви ду
ал ним. кул тур ни обра зац кон сти ту и шу бар три еле мен та на ци о нал не кул ту ре: 
а) кул тур на осно ва – ду хов на тра ди ци ја и ет ноп си хо ло шке осо би не, б) кул тур не 
иде је – од нос ко лек тив ног и ин ди ви ду ал ног, в) кул тур не ин сти ту ци је – по ро ди ца, 
шко ла, би бли о те ке, по зо ри шта, др жа ва. У за кључ ном де лу на ше ана ли зе по ка
зу је се да у срп ском кул тур ном обра сцу пре те же оно што смо име но ва ли као „кул
тур на осно ва“, са др жај тра ди ци је и ет ноп си хо ло шке ка рак те ри сти ке Ср ба. ови 
са др жа ји су ла ко про ди ра ли у кул тур не иде је и ин сти ту ци је.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: кУл ТУР НИ обРа Зац, ТРа ДИ цИ ја, СРП Ска кУл ТУ Ра, 
кУл ТУР На оСНо ва, кУл ТУР Не ИДе је, кУл ТУР Не УСТа Но ве

* * *

По јам кул тур ни обра зац ство ри ла је Рут Бе не дикт. У сво јој књи зи обра
сци кул ту ре, она је на пи са ла да је то уста ље ни и уоп ште ни на чин по на-
ша ња ко ји је ка рак те ри сти чан за не ко дру штво. Cul tu re pat tern об у хва та 
на чин ми шље ња, осе ћа ња, го вор, по на ша ње. Овај обра зац мо же би ти ет но-
цен три стич ки или да под сти че мит о су пер и ор но сти вла сти те кул ту ре. Рут 
Бен дикт сле ди Ни че о во раз ли ко ва ње жи во та на ди о ни зиј ски и апо лон-
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ски и у скла ду са том раз ли ком од ре ђу је кул ту ру пр вог ти па као чул ност, 
ду шев ност а кул ту ру дру гог као ди сци пли ну, урав но те же ност.

Сло бо дан Јо ва но вић је у свом ра ду је дан при лог за про у ча ва ње срп
ског на ци о нал ног ка рак те ра (1964) из ло жио за ми сао на ци о нал ног ка рак-
те ра и кул тур ног обра сца. Под на ци о нал ним ка рак те ром он под ра зу ме ва 
иде је ко је је дан на род има о сво јој исто ри ји, сво јој бу дућ но сти и соп стве-
ном ка рак те ру. Срп ски на род има хе рој ску сли ку о се би, има бо га ту ма шту, 
мит ску ве за ност за Ко со во, јак осе ћај прав де.

Кул ту ру Сло бо дан Јо ва но вић схва та као ду хов но ства ра ла штво. У том 
сми слу кул тур ни обра зац са др жи на у ку, ве ру, мо рал, књи жев ност, умет-
ност. Ме ђу тим, и по ли ти ка и пра во, вој ска и при вре да, оби ча ји и за ба ва 
та ко ђе су еле мен ти кул тур ног обра сца. По јам кул тур ног чо ве ка об у хва та 
ин те лек ту ал ност, осе ћај ност и мо рал ност. По ми шље њу Сло бо да на Јо ва-
но ви ћа, у са вре ме ном дру штву ху ма ни стич ки обра зац ко ји пи та ка кав је 
чо век из гу био је зна чај, а по ра сла ва жност праг ма тич ком кул тур ном обра-
сцу ко ји пи та шта је по сти гао и ко ли ко је ус пео у жи во ту.

По јам тра ди ци је. У ис пи ти ва њу про бле ма тра ди ци је по треб но је, пре 
све га, одво ји ти по јам тра ди ци је од пој ма исто ри је. Те о риј ски ни је оправ-
да но ве зи ва ње тра ди ци је за нео д ре ђе ни тер мин – про шлост. Све што је 
оства ре но у вре ме ну јед не кул ту ре при па да ње ној про шло сти, и као та ква 
она је са мо нео д ре ђе на и не ди фе рен ци ра на гра ђа за вред но сни из бор и 
об ли ко ва ње. У опо зи ци ји ста ро-но во, тра ди ци ја се ве зу је за ста ро, а у 
ин стру мен тал ном зна че њу пој ма она се ко ри сти за раз ли ко ва ње но вог и 
на ста ју ћег пре ма за те че ном. 

Тра ди ци ја се до ди ру је са исто риј ском све шћу у об ли ко ва њу од го во ра 
на пи та ње ко су чла но ви јед не на ци о нал не за јед ни це. По мо ћу исто ри је и 
тра ди ци је ми сти че мо свест о се би и свом ко лек тив ном при па да њу у про-
сто ру и вре ме ну. Али, за раз ли ку од исто ри је као зна ња о чи ње ни ца ма про-
шло сти тра ди ци ја се из во ди из пре да ња, оно га што се пре у зи ма из про шло-
сти и пре но си на са вре ме ност и бу дућ ност. Ла тин ски ко рен ре чи tra di cio 
упра во зна чи пре да ње, а то је тач ка раз ли ко ва ња од дру гих об ли ка све сти 
и са зна ња о кул тур ној про шло сти јед ног на ро да. Кул тур на тра ди ци ја увек 
под ра зу ме ва из бор (од нос) по је дин ца, гру па и уста но ва из на сле ђа на ци о-
нал них вред но сти.

Ма те ри јал тра ди ци је се не пре у зи ма без ства ра лач ког тру да и из бо ра 
сва ког ко уче ству је у кул тур ном жи во ту. Тра ди ци ја је на чин ин тер пре та-
ци је на сле ђа: вред но сти, на чин ми шље ња, уста но ве кул ту ре, раз вој ин те-
лек ту ал них, мо рал них, емо ци о нал них осо би на (ства ра лач ких) лич но сти, 
др жав не уста но ве, по ли тич ке пар ти је. О кон ти ну и те ту и дис кон ти ну и те ту 
тра ди ци је од лу чу ју ја ке ства ра лач ке лич но сти у обла сти кул ту ре, као и 
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вла да ју ће ин сти ту ци је у др жав ном по рет ку. Сме на су бје ка та ко ји ту ма че и 
прак ти ку ју тра ди ци ју у кул ту ри увек је по ве за на са ри зи ком.

Тра ди ци ја је ор ган ски део кул ту ре јед ног на ро да а то зна чи и ње го-
вог обра зо ва ња. По сред ством на го ми ла ног ис ку ства, тра ди ци ја фор ми ра 
ду хов не обра сце као услов кул тур ног оп стан ка и раз во ја на ци је. Кул тур ни 
обра сци ни су јед но став на по сле ди ца тра ди ци је, већ су об ли ко ва ни у про-
це су спон та ног и ор га ни зо ва ног мо де ло ва ња. 

Ка рак тер од но са из ме ђу кул тур ног ста ња и про ме на, усло вљен је раз-
у ме ва њем пој ма тра ди ци је. Тра ди ци ја тре ба да обез бе ди ста бил ност кул-
тур ног си сте ма, да спре чи на гле и бр зе про ме не. На овај на чин тра ди ци ја 
чу ва са му су шти ну на ци о нал не кул ту ре. Ме ђу тим, по јед ном дру гом гле-
ди шту тра ди ци ја у кул ту ри тре ба да обез бе ди ма те ри јал за но ве ства ра-
лач ке фор ме и вред но сти. Ам би ва лен ци ја овог пој ма до ла зи до из ра за тек у 
су о че њу са те ку ћим кул тур ним до га ђа ји ма и но вим вред но сти ма.

Под пој мом кул тур не тра ди ци је тре ба под ра зу ме ва ти онај део кул-
тур не про шло сти ко ји уче ству је у ства ра њу кон ти ну и те та кул ту ре, обра-
за ца кул ту ре и кул тур ног иден ти те та.

Кул тур на тра ди ци ја је до ступ на сва кој ге не ра ци ји пу тем ко лек тив ног 
пам ће ња и мре жом обра зов них ин сти ту ци ја. Док је у пр вом слу ча ју реч 
о спон та ном чу ва њу кул тур ног на сле ђа у дру гом се ра ди о ор га ни зо ва ној 
бри зи дру штва за за шти ту ма те ри јал них и ду хов них те ко ви на. За оства-
ре ње овог дру гог за дат ка од го вор на је про свет на по ли ти ка вла де.

Уко ли ко по ђе мо од прет по став ке да је област кул ту ре јед на ди на мич ка 
це ли на у ко јој се ме ња ју од но си ста рог и но вог, тра ди ци о нал ног и мо дер ног, 
ра ци о нал ног и ира ци о нал ног, мо же мо за кљу чи ти да се кул тур не функ ци је 
ме ња ју с об зи ром на рас по ред обра зов них еле ме на та и с об зи ром на уло гу 
тра ди ци је у са да шњо сти и бу дућ но сти јед не за јед ни це.

Са ста но ви шта обо га ћи ва ња кул тур ног ис ку ства јед не за јед ни це, тра-
ди ци ја се по ја вљу је као из вор ду хов ног ства ра ла штва и ино ва ци ја, а са 
дру штве ног, тра ди ци ја је по ве за на са струк ту ром оп штих и по је ди нач них 
по тре ба.

Срп ски кул тур ни обра зац. По јам кул тур ног обра сца, ка ко је на пред 
ис так ну то, мо же се де фи ни са ти као са знај ни и вред но сни оквир по ве-
зи ва ња чла но ва јед не за јед ни це, од но сно као сим бо лич ки и ис ку стве ни 
сми сао жи во та ко ји се спон та но и ор га ни зо ва но пре но си на до ла зе ће ге не-
ра ци је. Усва ја ју се, за пра во, кул тур не те ко ви не зна ња, уме ћа, ве ро ва ња, 
пра ви ла, вред но сти. У осно ви кул тур ног обра сца на ла зе се исто риј ски 
из гра ђе не вред но сти и ин сти ту ци је по мо ћу ко јих дру штво ути че на свест, 
зна ња, вред но сти и осе ћа ња сво јих чла но ва. Ме ђу тим, обра зац о ко ме је 
реч ни је јед но зна чан. У срп ској про свет ној и кул тур ној тра ди ци ји ја сно 
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се пре по зна ју пре пли та ња па три јар хал но-се о ски, град ско-ин ди ви ду а ли-
стич ки (ис ку ство XX ве ка), на ци о нал но са ино стра ним (европ ским). Са 
исто риј ског ста но ви шта по сма тра но, у срп ској кул ту ри и про све ти пре-
о вла ђи вао је тра ди циј ски кул тур ни обра зац у чи јем је сре ди шту ми то ло-
шко, вер ско и књи жев но на сле ђе. Дру гим ре чи ма, вред но сти и осе ћа ња 
за јед ни це има ла су над моћ над ин ди ви ду ал ним. 

Кул тур ни обра зац кон сти ту и шу бар три еле мен та на ци о нал не кул ту ре: 
а) кул тур на осно ва – ду хов на тра ди ци ја и ет ноп си хо ло шке осо би не, б) 
кул тур не иде је – од нос ко лек тив ног и ин ди ви ду ал ног, в) кул тур не ин сти-
ту ци је – по ро ди ца, шко ла, би бли о те ке, по зо ри шта, др жа ва.

а) кул тур на осно ва

Ис пи ти ва ње срп ске кул тур не тра ди ци је мо ра по ћи од не ких исто риј-
ских прет по став ки на ко ји ма се фор ми ра ла ко лек тив на свест о тра ди ци ји 
као на ци о нал ној вред но сти. 

Чи ње ни ца да је се ља штво све до сре ди не XX ве ка основ ни со ци јал ни 
стуб срп ског дру штва, упу ћу је на за кљу чак да се то ком ду ге аграр не исто-
ри је об ли ко ва ла осо бе на кул тур на свест у чи јем те ме љу су би ли мит и пра-
во слав на ве ра. Се љак се осла ња на оно што је по зна то, на оно што су ство-
ри ла по ко ље ња. Но во је би ло из вор не по ве ре ња и по ве за но са ри зи ком.

До ми на ци ја ми та и ре ли ги је у исто ри ји срп ског на ро да би ле су ду хов не 
прет по став ке за озна ча ва ње кул тур не и про свет не тра ди ци је.У јед ној пре-
те жно усме ној кул ту ри, са по ро ди цом и цр квом као основ ним уста но ва ма, 
об ли ко ва на је тра ди ци ја у ко јој је пред ност да ва на ко лек тив ном на су прот 
ин ди ви ду ал ном, ауто ри тар ном на су прот де мо крат ском, му шком на су прот 
жен ском, су коб на су прот са рад њи.

Срп ска кул тур на тра ди ци ја је из ра зи та ме ша ви на мит ско-па ган ских, 
хри шћан ских, ру рал них об ли ка све сти и вред но сти. У ње ном је згру се 
на ла зи ла ко сов ска ле ген да. Тај мит је био пред мет стал них ре ин тер пре-
та ци ја у зо ни кул ту ре, то ли ко и у обла сти ма из ван кул тур ног жи во та. 
„Ко сов ски мит је до био цен трал но ме сто у ду хов ном жи во ту срп ске ин те-
ли ген ци је у XIX ве ку. Он жи ви и из ван по е зи је: код по ли ти ча ра, офи ци ра, 
на уч ни ка, про фе со ра, умет ни ка, све ште ни ка, ле ка ра, тр го ва ца, за на тли ја, 
а на ро чи то код сту де на та и ђа ка“(По по вић, М. 1977: 142.). У срп ској тра ди-
циј ској кул ту ри по сто ји не ко ли ко сло је ва: па ган ски, хри шћан ски, се о ски, 
град ски, на ци о нал ни и ино стра ни, по ли тич ки и при ват ни.

Мит ско ми шље ње са сво јом вер бал ном и прак тич ном сим бо ли ком, уз 
пра во слав ну цр кву и на род ну књи жев ност, чи ни око сни цу ду ге тра ди циј-
ске кул ту ре у срп ском на ро ду (Авра мо вић, 2008). Мит је ста ри ји од ло го са, 
то је нај ста ри ји об лик осми шља ва ња чо ве ко вог по сто ја ња и ње го вог све та. 
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Су шти на мит ске сли ке све та је у ње ном емо ци о нал ном из во ри шту, за мит-
ско ми шље ње ва жно је са о се ћа ње, док је ра зум окре нут узро ку и раз ло гу. 
Мит ства ра је дин стве ну сли ку све та и учвр шћу је за јед ни цу пу тем је зи ка 
(при че) и ри ту а ла (чи на).

Мит ска тра ди ци ја у срп ској кул ту ри кон цен три са на је у па га ни зму, 
ста рој ве ри Сло ве на. Ср би су очу ва ли па га ни зам у об ре ди ма и оби ча ји ма, а 
те мељ сло вен ске ре ли ги о зно сти би ло је ве ро ва ње у ду хо ве пре да ка. При ма-
њем хри шћан ства Ср би на ста вља ју са упра жња ва њем па ган ских оби ча ја: 
дво вер је се ис по ља ва на ар хај ско-па ган ски и пра во слав ни на чин. Ста ри 
оби ча ји, ве ра и ле ген де одр жа ли су се кроз ве ко ве, све до на ших да на.

У струк ту ри тра ди циј ског кул тур ног и про свет ног обра сца до ми ни-
ра ју ми то ло шки, хри шћан ски, књи жев ни еле мен ти. На сле ђе Ви дов да на 
је уко ре ње но у па три јар хал но-пле мен ској за је ди ци, кул ту ри хе рој ства и 
ју на штва и ар ха ич ној све сти. Хри шћан ска кул ту ра уте ме љу је се при ма њем 
хри шћан ства у X ве ку и амал га ми са ном па ган ском кул ту ром до ми на ра 
срп ском ду хов но шћу све до по чет ка XIX ве ка. (Иде ја жр тве је хри шћан ска 
а хе рој ство је па ган ска, по су ду Ми о дра га По по ви ћа). Је зик и усме на књи-
жев ност (и пи са на) су дру ги те мељ срп ске тра ди циј ске кул ту ре ко ја је омо-
гу ћи ла оп ста нак срп ског на ро да кроз ве ко ве. 

Не ма ни ка кве сум ње да срп ска кул тур на, па ти ме и про свет но-обра-
зов на тра ди ци ја, не ма ра ци о на ли стич ки те мељ већ вер ско-књи жев ни. Из 
ова квог кул тур ног на сле ђа про ис те кле су и ет ноп си хо ло шке осо би не срп-
ског чо ве ка. О том пи та њу по сто ји ши ро ка ли те ра ту ра (Цви јић, Чај ка но-
вић, Двор ни ко вић, Џа џић, С. Јо ва но вић, В. Је ро тић, Б. Јо ва но вић). Цви јић 
је ко ри стио син таг му „ди нар ски тип“ за опис срп ског на ци о нал ног пси хо-
ло шког би ћа. Ако је „ка рак тер чо ве ко ва суд би на“ (Хе ра клит) ни је ли на ци-
о нал ни ка рак тер суд би на и на ро да. У те ме љу „ди нар ског ти па“ на ла зи се 
сна жан склоп емо ци ја, же сти на у ми шље њу и го во ру, ди на ми зам, пла хо-
ви тост. Са др жај ди нар ског ти па до пу њен је ис ку ством опа жа ња: па три јар-
хал на ци ви ли за ци ја, бо га та ма шта, сла бо са мо са вла ђи ва ње, „брз по крет“, 
ја ко осе ћа ње прав де и ју нач ке вр ли не, сла ба ор га ни зо ва ност, за вист.

Пре те ран ин ди ви ду а ли стич ки дух срп ског чо ве ка, на сле ђен из хај-
дуч ких и ускоч ких вре ме на, за јед нич ко је ме сто „срп ске ан тро по ло ги је“. И 
они ко ји су, по пут Скер ли ћа, уз гред пи са ли о срп ским вр ли на ма и ма на ма, 
ја сно под вла че ову цр ту ка рак те ра. У тек сту „Ср би ја, ње на кул ту ра и ње на 
књи жев ност“ Скер лић ука зу је на до бре и рђа ве стра не срп ског ка рак те ра, 
али пре ви ђа чи ње ни цу да је за јед нич ка осно ва тих раз ли ка упра во ин ди-
ви ду а ли стич ко васпитањe за сло бо ду. Из тог из во ра те ку и жи ва сло бо-
до љу би вост и жед на не за ви сност али и „оскуд но осе ћа ње це ли не зе мље и 
др жа ве“, не ди сци пли но ва ност, „не из гла ђе на ди вљи на“. Ана ра хи стич ко и 
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ру ши лач ко у срп ском ка рак те ру по ка за ло се у „ди вљој по ли тич кој бор би, 
мр ској зло би и за ви сти“ (Скер лић, 1965).

Срп ски чо век ује ди њу је оштро ум ност, прав до љу би вост, ср дач ност, са 
агре сив но шћу, ауто ри тар но шћу, сум њи ча во шћу. „У мно гим на шим љу ди ма 
мо гу ће је при ме ти ти у то ку крат ког вре мен ског раз ма ка (не кад са мо у то ку 
не ко ли ко са ти) чуд ну сме ну са мо у ве ре но сти до охо ло сти, и не си гур но сти 
и са мо пре зи ра (а он да и ве ли ча ње и дру гих љу ди и дру гих на ро да).“ (Је ро-
тић, 1999).

По Цви ји ћу, ет ноп си хо ло шка осно ва срп ског чо ве ка об у хва та сле де ће 
ка рак те ри сти ке: пси хич ке цр те на ро да (енер гич ност, им пул сив ност, ту га), 
ути цај зе мљи шта и при ро де, дру штве на и еко ном ска ор га ни за ци ја, уза јам ни 
од но си, осе ћај ност и сим па ти је, по што ва ње пре да ка и оби ча ја, на ци о нал на 
свест, вој нич ке вр ли не, ми стич на ло ги ка, ин те лек ту ал не спо соб но сти.

Основ на ет ноп си хо ло шка осо би не срп ског на ро да, по мом су ду, ује ди-
њу је про тив реч но сти: па три јар хал на свест и по на ша ње и „ин ди ви ду ал ни 
ди на ми зам“ (С. Јо ва но вић) или цр та анар хи зма у по на ша њу.

Ова ква ет ноп си хо ло шка тар ди ци ја има ла је сна жан учи нак у кул ту ри 
срп ског чо ве ка. Она се про би ја ла у иде је и уста но ве. Сва ка кон цеп ту а ли за-
ци ја кул ту ре упи ја ла је ви ше или ма ње ова кву обра зов ну осно ву.

б) кул тур не иде је

Од ре ђе на од сту па ња од тра ди циј ског кул тур ног обра сца по ја вљу ју се 
кра јем XIX и по чет ком XX ве ка. По ли тич ки еле ме нат обра сца о ко ме је 
реч ду го је био у зна ку ру ске др жа ве у ко јој се тра жи ла за шти та од исла ма 
и ка то ли чан ства; то ком XIX ве ка срп ска по ли тич ка ми сао се на дах њу је 
вред но сти ма и уста но ва ма За пад не Евро пе. Али, све до на ших да на ова два 
по ли тич ка ути ца ја се пре пли ћу на срп ској по ли тич кој сце ни.

Дру го од сту па ње од тра ди циј ског обра сца је ма ни фе сто ва но у умет-
нич ком ства ра ла штву. По чет ком XX ве ка срп ски умет ни ци се обра зу ју и 
ства ра ју у ве ли ким европ ским цен три ма кул ту ре – Рим, Па риз, Мин хен, 
Беч, пре но се зна ња и ис ку ства у Ср би ју, чи ме се по ка зу је отво ре ност срп-
ске кул ту ре упр кос сна жном деј ству тра ди циј ске кул ту ре. 

Да би смо ре кон стру и са ли срп ски кул тур ни обра зац ко ји је об ли ко ва ла 
кул ту ра срп ског на ро да, мо ра мо се нај пре осло ни ти на иде је тра ди циј ске 
кул ту ре. Сва ка кул ту ра, као ши ра осно ва обра зо ва ња, но си у се би свој на чин 
раз у ме ва ња чо ве ко вог жи во та и ствар но сти ко ју об ли ку је. Она раз ви ја спе-
ци фи чан на чин ми шље ња, од ре ђе ни до жи вљај све та, и прак ти чан од нос 
пре ма све ту. Срп ска кул ту ра је укр шта ла и ho mo he ro i cus и лир ски смер у 
кул ту ри; у њој су се укр шта ли ми то ло шки и ра ци о нал ни сло је ви, при че му је 
нај у ти цај ни ји био ми то ло шки еле ме нат и то ко сов ски. Си ла ко сов ског ми та 
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је ди на ми зо ва ла срп ску кул ту ру, на ро чи то сре ди ном XIX ве ка ка да је иде ја о 
не за ви сној др жа ви би ла по ве зи ва на са Ко со вом и кне зом Ла за ром.

Срп ски кул тур ни обра зац об ли ко ван је на прет по став ка ма тра ди циј-
ске кул ту ре и ње ног мо дер ни зо ва ња то ком XX ве ка. Дру ги сна жан чи ни-
лац, ко ји се че сто за по ста вља у ана ли за ма, би ла је на ци о нал на и вер ска 
из ме ша ност срп ског на ро да са дру гим на ро ди ма на Бал ка ну. Не ки про-
це си пре ве ра ва ња – тур че ње и ка то ли че ње срп ског на ро да то ком по след-
њих не ко ли ко ве ко ва, мо ра ли су да оста ве тра га и на струк ту ру и зна че ње 
кул тур ног обра сца.

Кул тур не иде је се кон цен три шу око две кључ не стра те ги је – по је ди нац 
се под ре ђу је ко лек ти ву (др жа ви, на ро ду, кла си), по је ди нац раз ви ја сво ју 
ин ди ви ду ал ност и ауто но ми ју, за пра во вас пит но клат но се кре ће из ме ђу 
хо ћу-мо рам. Дру гим ре чи ма, ове иде је из ра жа ва ју ди хо то миј ску сли ку 
све та: чул но-ду хов но, сло бо да-ну жност, жи вот-смрт, оп ште-по себ но, 
су шти на-фор ма. 

Нај оп шти је кул тур не вред но сне ори јен та ци је кон цен три шу се око 
су прот но сти ма те ри јал них и ду хов них вред но сти, ко лек тив и по је ди нац, 
ми шље ње и ис ку ство, тра гич но и ко мич но, ре ли ги о зно и ате и стич ко, хе до-
ни зам и аске ти зам, ега ли та ри зам и не е га ли та ри зам.

У скла ду са овим оп штим вред но сти ма мо гу се фор ми ра ти дру штве не 
и по ли тич ке ори јен та ци је. Та ко дру штве на иде ја мо же би ти отво ре ност 
пре ма све ту или за тво ре ност, мо дер ни зам и тра ди ци о на ли зам, др жав но 
вла сни штво и при ват но, ин ди ви ду а ли зам и ко лек ти ви зам, ли бе ра ли зам и 
кон зер ва ти ви зам.

Нај зад, од иза бра них кул тур них иде ја и вред но сти за ви си фор ми ра ње 
цр та лич но сти (ти по ви лич но сти). Та ко раз ли ку је мо ам би ци о зни и не ам-
би ци о зни тип лич но сти, ли дер ски и суб ми сив ни, де мо крат ски и ауто ри-
тар ни, по што ва лац нор ми и не по што ва лац нор ми, ак ти ви зам и па сив ност, 
кон фор ми зам и не кон фор ми зам.

Ком би на ци јом ових иде ја-вред но сти да ју се пред но сти јед ном ску пу 
вред но сти, ори јен та ци ја и цр та ма лич но сти, при че му тре ба има ти у ви ду 
њи хо ву исто рич ност и кул тур ну ре ги о нал ност. Увек по сто ји хи је рар хи ја 
вред но сти: при род но-мо рал но, его и зам-ал тру и зам, до бро-зло.

Сва ка кул тур на иде ја са др жи са знај не, емо ци о нал не, мо ти ва ци о не, 
мо рал не ста во ве.

У срп ској кул тур ној тра ди ци ји по сто ји на пе тост из ме ђу ре че них 
су прот но сти али је пре ва га на стра ни ослон ца на про шлост, на хе рој ству, 
осе ћа њу прав де. Бор ба до бра и зла, та ње го шев ска те ма, ис пу ња ва срп ску 
хе рој ску епи ку. 
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в) кул тур не ин сти ту ци је: по ро ди ца, цр ква, шко ла, др жа ва

Срп ска про све та за по чи ње уче њем и де лом Све тог Са ве. „Си ном Немaње, 
Све тим Са вом, по ти че из вор што жу бо ри ве ко ви ма, он је из вор срп ске кул-
ту ре“ (Цр њан ски, у Авра мо вић, 2007). Кул ту ра срп ског на ро да „за и ста ни је 
не ка фик ци ја на уч них ком би на ци ја не го ши ро ка ре ка, ве ков на исто ри ја“. 
Ду хов ни траг Са вин у по ро ди ци, цр кви, др жа ви, на ро ду, ви со ки мо рал. 

До про па сти срп ске сред њо ве ков не др жа ве, кул тур ни обра зац се об ли-
ко вао у ма на стир ским шко ла ма у ко ји ма су пре о вла ђи ва ли ре ли гиј ско-мо-
рал ни еле мен ти. На је здом Ту ра ка осман ли ја, за по чи ње пе то ве ков на про-
све та у ман стир ским ће ли ја ма у ко ји ма се чу ва ју на род ни дух, пи сме ност, 
тра ди ци је.

На чин на ко ји се осни ва ју пр ве уста но ве „си сте мат ског„ обра зо ва ња 
(шко ле) осве тља ва сте пен ослон ца на не ка прет ход на и дру га кул тур на 
ис ку ства, као и ме ру са мо ни кло сти и аутох то но сти ра ђа ња пр вих шко ла. 
Ни је од ма њег зна ча ја ни по да так о гра на ма зна ња ко је су се ши ри ле у 
си сте му обра зо ва ња и на у ке.

Као и у дру гим обла сти ма кул ту ре, та ко је и у срп ском обра зо ва њу пут 
био раз ли чит за по је ди не де ло ве срп ског на ро да. Док је у Ср би ји, кроз цео 
сред њи век, ствар зна ња све та и чо ве ка би ла у над ле жно сти ма на сти ра и 
ви ше или ма ње уче них ка лу ђе ра, у ју жним де ло ви ма Угар ске Ср би су по чет-
ком XVI II ве ка по че ли са ин сти ту ци о на ли за ци јом обра зо ва ња. Ини ци ја ти-
вом кар ло вач ких ми тро по ли та (Мој си ја Пе тро ви ћа, Ви ћен ти ја Јо ва но ви ћа, 
Па вла Не на до ви ћа) 1718. је осно ва на срп ско-сло вен ска шко ла, а 1791 осни ва 
се Гим на зи ја у Срем ским Кар лов ци ма. Пр ва учи тељ ска шко ла (пре па ран-
ди ја) у срп ској обра зов ној кул ту ри осно ва на је у Сент Ан дре ји 1812.

У Ср би ји под Тур ци ма, овај ток кул ту ре ишао је сво јим осо бе ним, 
са мо у ким пу тем. Ма на сти ри су ор га ни зо ва ли под у ча ва ње де це она ко ка ко 
су они зна ли и уме ли, а сти ца ње пи сме но сти је био основ ни циљ „шко ле“. 
Ве ко ви ма је срп ска пи сме ност има ла усме ни ка рак тер и то ће оста ви ти 
ду бо ки траг на ње ном пу ту у мо дер ни за ци ју. Уче ње сло ва, чи та ња и пре пи-
си ва ња, на рав но цр кве них књи га, то је би ло на сле ђе срп ског школ ства са 
ко јим се су о чи ла уста нич ка Ср би ја 1804. го ди не.

До 1804. у Ср би ји ни је би ло ор га ни зо ва них шко ла и о то ме све до че 
за пи си про те Ма ти је Не на до ви ћа и Ву ка Ка ра џи ћа. Шко ле го то во и ни је 
би ло а ко је знао да чи та псал тир, по ре чи ма Ву ка, за ње га се го во ри ло да 
је „из у чио књи гу“. Ши ре ње про све те на ор га ни зо ван на чин за по чи ње са 
До си те јом Об ра до ви ћем 1808. ка да је по ста вљен за ми ни стра про све те. 
Пр ви учи те љи до ла зе из Вој во ди не. Утвр ђу је се на став ни про грам (чи та ње, 
пи са ње, ра чун, по ја ње), а за слу гом Ива на Ју го ви ћа из Срем ских Кар ло ва ца 
осни ва се Ве ли ка шко ла 1808-1813. Ка рак те ри стич на је чи ње ни ца да су се у 
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на став ном пла ну на ла зи ла два „про е вроп ска„ пред ме та: 1. ге о граф ско-ста-
ти стич ка исто ри ја европ ских др жа ва, и 2. не мач ки је зик.

Иако је др жав ни су ве ре ни тет при знат Ср би ји тек 1878, бри га ауто-
ном не срп ске вла сти у Кне же ви ни (од ха ти ше ри фа 1830) ни је би ла на пе ри-
фе ри ји основ них на ци о нал них те жњи. Већ 1830. у кне же ви ни Ср би ји би ло 
је 80 основ них шко ла. На Ко со ву су пр ве срп ске шко ле отво ре не у При-
зре ну 1856. и у При шти ни 1858. го ди не. На се ве ру, у Вој во ди ни осни ва ју се 
срп ске шко ле већ 1718, у Срем ским Кар лов ци ма 1791, а у Но вом Са ду 1817. 
го ди не. Осни ва ју се гим на зи је у Кра гу јев цу (1833), Бе о гра ду (1839), Ли цеј 
(1838), а за ко но дав но уре ђи ва ње школ ства до би ја си стем ски об лик 1863. 
ка да се оза ко њу је рад Ве ли ке шко ле из ко је ће из ра сти Уни вер зи тет (27. 
фе бру а ра 1905).

Срп ске про свет не вла сти су на гла ша ва ле ва жност обра зо ва ња у на род-
ном ду ху и ши ре ње срп ске пи сме но сти ка ко у XIX, та ко и у XX ве ку. По ред 
струч но-за нат ског зна ња, у на став ним про гра ми ма бо го сло ви ја је би ла оба-
ве зан пред мет. Ис тра жи ва ња срп ског школ ства по ка зу ју да се пе да го шки 
рад од ли ко вао ви со ком ре пре си јом. Вас пит ни и обра зов ни рад у пр вим срп-
ским шко ла ма се за сни вао на сна жно ауто ри тар ном ду ху (ка жња ва њу уче-
ни ка). Циљ вас пи та ња је био да се обез бе ди по слу шност уче ни ка (Те шић, В. 
1983., ви де ти, Мо но гра фи ју о Пр вој бе о град ској гим на зи ји, 1989).

Ни жи ступ ње ви обра зо ва ња (основ но и сред ње) про шли су кроз 
ви со ки на пон иде о ло ги за ци је у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји и со ци ја ли стич-
кој Ју го сла ви ји. По ред струч них зна ња, шко ла је у исто ри ји ју го сло вен ске 
др жа ве има ла на гла ше ну оба ве зу по ли тич ког ве зи ва ња уче ни ка за др жа ву 
и си стем. У том по гле ду, со ци ја ли стич ка Ју го сла ви ја је де фи ни са ла шко лу 
као уста но ву у ко јој се ме ња свест бу ду ћег рад ног чо ве ка о исто ри ји, дру-
штву и чо ве ку. Оту да про мо ци ја шко ле у чи ни о ца раз во ја со ци ја ли стич-
ких са мо у прав них од но са.

Европ ске и свет ске кул тур не те ко ви не из обла сти при род них на у ка 
ни су на и ла зи ле на ве ће пре пре ке у из ра ди школ ских пла но ва и про гра ма. 
Ме ђу тим, кул ту ра дру штва и чо ве ка је пре у зи ма на на стро го се лек ти ван 
на чин. У раз до бљу марк си стич ког обра зо ва ња и вас пи та ња (1974-1986) 
из школ ских про гра ма су ис кљу че не све не марк си стич ке ин тер пре та ци је 
кул ту ре у ши ро ком сми слу овог пој ма. Но, то вре ме иде о ло ги за ци је зна ња 
по кло пи ло се са на глим ши ре њем ме диј ске кул ту ре, та ко да се, са ста но ви-
шта уче ни ка, про ши рио из вор са зна ња све та и исто риј ских до га ђа ја.

Ин те рес за на уч но зна ње у Ср би ји уте ме љу је Вук Ка ра џић. По све му 
што зна мо о Ву ко вом жи во ту и ра ду, ла ко се мо же за кљу чи ти да је у том 
по слу био са мо ук (слу ша го вор на ро да), а по том, без по мо ћи на ци о нал них 
ин сти ту ци ја, у ино стран ству по ла же те мељ за на уч ну кул ту ру у Ср би ји 
(Са мар џић, 1983).
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Срп ска на у ка по чи ње свој жи вот са фи ло ло ги јом. То до ста го во ри и о 
исто ри ји срп ске кул ту ре. А на ро чи то чи ње ни ца да се на уч но зна ње уте ме-
љу је у ино стран ству. Вук у Бе чу пи ше Срп ски ри јеч ник 1818 (27.000 ре чи), 
ства ра пра во пис и пи смо уз по моћ „пре ча на“ Са ве Мр ка ља (сма њи ва ње 
бро ја сло ва) и на ро чи то Ђу ре Да ни чи ћа, Но во са ђа ни на ко ји је сту ди рао 
у По жу ну, Пе шти и Бе чу. Ка сни је се овом пр вом ста блу срп ске на у ке при-
кла ња и Сто јан Но ва ко вић.

Све до осни ва ња Дру штва Срб ске сло ве сно сти (1842) на у ка у Ср би ји је 
би ла по сао ја ких ин те лек ту ал них лич но сти. Вук и Да ни чић су би ли на уч не 
уста но ве у срп ској кул ту ри у пр вој по ло ви ни XIX ве ка. Срп ска на уч на кул-
ту ра је ве ћу па жњу по кла ња ла „ду хов ним“ на у ка ма, ви ше због ја ке еп ске 
тра ди ци је, а ма ње због по ли тич ких по тре ба вре ме на. По сле 1842. пре-
да је се зна ње из је зи ко слов но сти (Ђу ра Да ни чић), исто ри је (Сло вак Јан ко 
Ша фа рик), пра во сла вља, фи ло зо фи је (Вла ди мир Јо ва но вић), при ро до сло-
вља (Јо сиф Пан чић). Осни ва њем Дру штва Срб ске сло ве сно сти по чи ње у 
Ср би ји на у ка као ор га ни зо ва на ак тив ност, ко ја се по свом усме ре њу мо же 
на зва ти на ци о нал ном на у ком“.

На ци о нал ни за да так на у ке под ву чен је и у кне же вом ука зу из 1864, 
ко јим се осни ва Срп ско уче но дру штво. „Срб ског уче ног дру штва за да так 
је: за ни ма ти се на у ка ма и ве шти на ма уко ли ко се оне по нај бли же ти чу Срб-
ства“. Са свим је осно ва но прет по ста ви ти да је и струк ту ра на уч них ди сци-
пли на те ра ла млин на во ду на ци о нал ног. Пред ме ти су би ли је зи ко слов ни, 
књи жев ни, исто риј ски, прав ни.

На ци о нал ни ин те рес срп ске на у ке под ву чен је и у јед ном чла ну За ко на 
ко јим се осни ва Срп ска кра љесвска ка де ми ја 1886, по ко ме све што се об ја-
вљу је у Ака де ми ји мо ра да се штам па на срп ском је зи ку. Тек је 1931. по чео 
да из ла зи Bul ten de L Aca de mic.

Сла ба про тив те жа ши ро ком ду хов но-дру штве ном на уч ном ин те ре су 
за ду хов но са за ње у Ср би ји у дру гој по ло ви ни XIX ве ка би ла је при род-
њач ка са знај на де лат ност Јо си фа Пан чи ћа (1814-1888) и ње го вог уче ни ка 
Јо ва на Жу јо ви ћа (1856-1936). У Срб ском уче ном дру штву Пан чић је имао 
јед ну од во де ћих уло га због свог на уч ног ауто ри те та. Сту ди рао је у За гре бу 
и Пе шти, а у Ср би ји из у ча вао фло ру и фа у ну. Жу јо вић је сту ди рао у Па ри зу 
и осни вач је Ге о ло шког за во да у Ср би ји.

Са пре до че ним од но сом из ме ђу дру штве них и при род них на у ка и са 
пре те жном пер со на ли за ци јом на у ке, Ср би ја осни ва Уни вер зи тет 1905. 
го ди не (фа кул те ти – бо го слов ски, фи ло зоф ски, прав ни, тех нич ки, ме ди-
цин ски). Са ста но ви шта од но са на ци о нал ног и стра ног у срп ској на у ци, у 
раз до бљу до 1941. ка рак те ри стич на је фор ма ис по ља ва ња на ци о нал ног и 
ино стра ног ин те ре са срп ских на уч ни ка. Огром на ве ћи на на став ни ка бе о-
град ског уни вер зи те та сту ди ра ла је и док то ри ра ла на за пад но е вроп ским 
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уни вер зи те ти ма. Јо ван Цви јић, је док то ри рао у Бе чу, и сво јим де лом по стао 
на уч ник европ ског гла са. Си ма Ло за нић, хе ми чар и осни вач По љо при вред-
ног фа кул те та, и Ми хај ло Пе тро вић-Алас док то ри ра ли су у Па ри зу. Пр ви 
фи ло зоф у Ср би ји био је Бра ни слав Пе тро ни је вић, лин гви ста Алек сан дар 
Бе лић је сту ди рао у Мо скви и Лај пци гу, а Ми лу тин Ми лан ко вић, ма те ма-
ти чар и астро ном, док то ри рао је у Бе чу.

На ци о нал ни ин те рес срп ских на уч ни ка до брим де лом се ис по ља вао 
кроз по ли тич ки рад у стран ка ма или пар ла мен ту. До вољ но је под се ти ти 
да су се и нај ве ћа име на срп ске на у ке укљу чи ла у по ли тич ке по сло ве. Јо ван 
Жу јо вић, Љу бо мир Сто ја но вић, Си ма Ло за нић, Си ма Мар ко вић, Јо ван 
Скер лић и низ дру гих на уч ни ка и про фе со ра уни вер зи те та.

У Ср би ји се то ком два прет ход на ве ка го то во сва ко од зна ња и јав ног 
угле да ме шао у по ли ти ку. Ма ло је оних ко ји су за о би ла зи ли ову де лат ност. 
Мо жда је то усуд ма ле кул ту ре у на по ру да се еман ци пу је од мно гих огра-
ни че ња. Ов де је ме ђу тим, ка рак те ри стич но да је врх срп ске на у ке сти цао 
обра зо ва ње на за пад ним уни вер зи те ти ма, вра ћао се у зе мљу и по ред пре-
да ва ња зна ња, ула зио у аре ну по ли ти ке ко ја по при ро ди ства ри мо ра да 
са др жи бри гу за на ци ју, на род. Ка ко се ова ве за ма ни фе сто ва ла, ствар је 
кон крет не би о гра фи је, ана ли зе у ко ју ов де не ћу ула зи ти.

На уч на ко му ни ка ци ја са европ ским и свет ским на уч ним цен три ма 
ни је огра ни ча ва на. Срп ски на уч ни ци и умет ни ци од ла зе у свет, а из све та 
до ла зе на уч ни ци  и умет ни ци у Ср би ју, ра зним по во ди ма и об ли ци ма. 

Сре ди ном XIX ве ка за ме ћу се уста но ве ства ра лач ке кул ту ре – из да ва ње 
књи га и би бли о те ке, по зо ри шта, му зе ји, ар хи ви, му зич ко-сцен ске, ли ков не 
умет но сти, а у XX ве ку уста но ве за за шти ту кул ту ре – спо ме ни ка, при ро де, 
ки не ма то гра фи ја, ра дио и те ле ви зи ја, кул тур ни цен три. (Ви ше о ово ме 
ви де ти у пу бли ка ци ја ма За во да за про у ча ва ње кул ту ре из Бе о гра да).

ЗА КЉУ ЧАК

Те шко ће у ства ра њу ко хе рент ног кул тур ног обра сца у срп ској кул ту ри 
про ис ти ца ле су из два из во ра. Пр ви је до ми на ци ја тра ди циј ске кул ту ре са 
пре о вла ђу ју ћим мит ским раз у ме ва њем све та. По ко ље ња су се обра зо ва ла 
на па ган ској, хри шћан ској и књи жев ној сли ци дру штва и чо ве ка. У осно ви 
та квог кул тур ног обра сца на ла зио се емо ци о нал ни при ступ ре ал но сти, а то 
зна чи са спо је ним крај но сти ма. У раз во ју лич но сти на гла ша ва ла се ње го ва 
емо ци о нал но-има ги на тив на и мо рал на стра на, док се за по ста вља ла прак-
тич но-ин те лек ту ал на.

Пој мов но зна ње, или зна ње за сно ва но на на уч ним чи ње ни ца ма ула зи 
у срп ске кул тур ни обра сце тек сре ди ном XIX ве ка. Та окол ност ме ња кул-
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тур ну иде ју уто ли ко што по кла ња ве ћу па жњу ка у зал ном ми шље њу и ког-
ни тив ним спо соб но сти ма.

Кул ту ра на свим сво јим ступ ње ви ма раз во ја у Ср би ји има ду гу исто-
ри ју са мо у че ња. Кул ту ра је по сво јој су шти ни део на ци о нал ног кул тур ног 
би ћа. У Ср би ји је исто ри ја школ ства те кла без не по сред ног угле да ња на 
би ло ка кве уз о ре и без осла ња ња на би ло чи ја прет ход на ис ку ства.

Цр ква је би ла све до по чет ка XIX ве ка жа ри ште пи сме но сти и пре да-
ва ња зна ња, а пр ве шко ле осни ва ју Ср би из Угар ске. Раз вој школ ства и 
на у ке у Ср би ји био је те сно по ве зан са на ци о нал ном ин тер пре та ци јом овог 
по ља кул ту ре. Овај кул тур ни ин те рес је био из ра жен и у за ко ни ма ко ји су 
ре гу ли са ли област обра зо ва ња и на у ке.

Пр ве ге не ра ци је срп ских на уч ни ка сти чу зна ње и ти ту ле на европ ским 
уни вер зи те ти ма и то до ка зу је по сто ја ње отво ре но сти пре ма дру гим на уч-
ним и обра зов ним кул ту ра ма.

Али и без ових ана ли за мо же мо за кљу чи ти да су се на ци о нал но и 
стра но пре пли та ли у срп ској кул ту ри, при че му тре ба ис та ћи чи ње ни цу 
да је нај ве ћи број срп ских на уч ни ка, па и др жав на по ли ти ка на том по љу, 
би ли отво ре ни и осло ње ни на за пад не на уч не и уни вер зи тет ске цен тре.

Дру ги оме та ју ћи фак тор у за сни ва њу кул тур ног обра сца срп ског 
на ро да би ла је ње го ва ди ја спо рич ност на Бал кан ском про сто ру, а ка сни је 
у ју го сло вен ској др жав ној за јед ни ци. Срп ски на род је на је здом Ту ра ка био 
у стал ном кре та њу у прав цу југ-се вер. Зад ње тач ке ње го ве ра се ја но сти су 
Хи лан дар, Те ми швар, Сент Ан дре ја, Трст. 

Ср би да ле ко од сво је ма ти це Ср би је осни ва ју зна чај не кул тур не и про-
свет не уста но ве – од Хи лан да ра 1198. до Ма ти це срп ске 1826 у Бу ди му. 
Те сни до ди ри са дру гим на ро ди ма на Бал ка ну ути ца ли су и на кул тур ни 
обра зац у срп ским шко ла ма и срп ском дру штву. Ју го сло вен ска др жа ва је 
са мо по ја ча ла на ци о нал ну на пе тост из ме ђу Ср ба и на ро да и ве ра ко ји су се 
на шли у ис тој др жа ви. По За ко ну из 1929. уче ни ци су се вас пи та ва ли у „ду-
ху др жав ног и на род ног је дин ства и вер ске тр пе љи во сти“. А при пре ма ли 
су се за мо рал не и ак тив не чла но ве за јед ни це.

У ју го сло вен ској др жа ви струк тур не од ли ке срп ског кул тур ног обра-
сца ни су мо гле на и ћи на до бар при јем код дру гих на ци о нал но-вер ских 
за јед ни ца. Ја ка тра ди циј ска кул ту ра срп ског на ро да ни је би ла по мир љи ва 
са они ма ко ји ту тра ди ци ју ни су ни има ли. На стао је и спор „вла сни штва 
над тра ди ци јом“.

Мо же мо да за кљу чи мо сле де ће. На ша ана ли за по ка зу је да у срп ском кул-
тур ном обра сцу пре те же оно што смо име но ва ли као „кул тур на осно ва“, са др-
жај тра ди ци је и ет ноп си хо ло шке ка рак те ри сти ке Ср ба. Ови са др жа ји су ла ко 
про ди ра ли у кул тур не иде је и ин сти ту ци је. Чи ње ни ца да се шко ла, на уч но 
зна ње и др жа ва по ја вљу ју то ком XIX ве ка, упу ћу је на суд о ду бо ким ко ре-
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ни ма спон та ног тј. кон тек сту ал ног обра зо ва ња у Ср би ји. Ра ци о на ли стич ка 
кул ту ра и про све та има ју пре пре ку у емо ци о нал ном и вер ском на сле ђу. Ова-
кав пут про све те у Ср би ји усло вио је не ста би лан ка рак тер кул тур ног обра-
сца. Она се ис по ља ва у кључ ним еле мен ти ма вас пи та ња и обра зо ва ња: вас-
пи та ње за др жа ву и на ци ју ме ша се са вас пи та њем за ин ди ви ду ал ност, че сто 
схва ће ну као анар хич ност. У срп ском со ци ја ли за циј ском обра сцу функ ци о-
ни шу сви ти по ви лич но сти – тра ди ци о на ли стич ки, кон фор ми стич ки, ауто-
ри тар ни, ауто ном ни. У од но су срп ско - ино стра но вла да ам би ва лен ци ја: про-
срп ске и про е вроп ске кул тур не ори јен та ци је пре пли ћу се до да на шњих да на. 
Па ра диг ма „хо ћу – не ћу“ ја ко је из ра же на у срп ској кул ту ри: то ле ран ци ја и 
ауто ри тар ност се те сно пре пли ћу, та ко да су не пред ви дљи ви у ин тер ак ци ји. 
Ви сок сте пен про жи ма ња по сто ји и из ме ђу ра ци о на ли зма и пра во слав но-
књи жев не тра ди ци је (срп ски ира ци о на ли зам). Нај зад, срп ска вас пит на тра-
ди ци ја кон цен три ше се око ве ли ких на род них те ко ви на (пра во слав на цр ква, 
на род на по е зи ја, ства ра ње и ши ре ње Ср би је), али и око ја ких лич но сти кул-
ту ре (Све ти Са ва, Ка ра ђор ђе, Ми лош, До си теј, Вук, Ње гош). Пре глед сту ди ја 
њи хо вих де ла и ми сли по ка зу је ка кву кул тур ну сна гу (при мер) они по се ду ју.
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TRA DI TION AS ELE MENT  
OF SER BI AC CUL TU RAL PAT TERN

Ab stract: this pa per ta kes the no tion of cul tu ral form from the work of ruth be ne
dict (ha bi tual and ge ne ral mo de of be ha vi or that is cha rac te ri stic of a so ci ety) and slo
bo dan Jo va no vic (cul tu ral pat tern in clu des sci en ce, re li gion, mo ra lity, li te ra tu re, art of a 
na tion). tra di tion is an or ga nic part of the cul tu re of a pe o ple and that me ans his edu ca
tion. this is the part of cul tu ral hi story, which is in vol ved in cre a ting a con ti nu ity of cul
tu re, forms of cul tu re and cul tu ral iden tity. from the hi sto ri cal po int of spe a king, in the 
ser bian cul tu re and edu ca tion has tra di ti o nally been pre va lent cul tu ral pat tern cen te red 
on mytho lo gi cal, re li gi o us and li te rary he ri ta ge. va lu es and fe e lings of the com mu nity 
had the po wer over the in di vi dual. cul tu ral pat terns con sti tu te at le ast three ele ments 
of na ti o nal cul tu re: a) cul tu ral gro unds – re li gi o us tra di tion and et hnopsycho lo gi cal 
cha rac te ri stics, b) cul tu ral ide as – the re la ti on ship of col lec ti ve and in di vi dual, c) cul tu
ral in sti tu ti ons – fa mily, scho ols, li bra ri es, the a ters, sta te. In the con clu ding part of our 
analysis it is shown that the ser bian cul tu ral pat tern out we ighs what we ha ve de sig na ted 
as „cul tu ral gro unds“, the con tents of tra di tion and et hnopsycho lo gi cal cha rac te ri stics of 
the serbs. the se fa ci li ti es are easily pe ne tra ted the cul tu ral ide as and in sti tu ti ons.

KEY WORDS: cul tu ral pat terns, tra dI tI ons, ser bIan cul tu re, 
cul tu ral gro unds, cul tu ral Ide as, cul tu ral In stI tu tI ons
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ПРА ВО СЛАВ НИ ОПИТ ЛИЧ НО СТИ  
И „КУЛ ТУ РА ЕГО И ЗМА“

Ре зи ме: овај рад се ба ви ана ли зом пост хри шћан ског све та, тј. са вре ме ног 
до ба чи ји је нај ве ћи иза зов упра во кул ту ра его и зма, од но сно его цен трич ни ин ди
ви ду а ли зам. Скром ност и смер ност, че сти тост и тре зве ност, све сност сво га 
ме ста и сво је функ ци је у за јед ни ци, у окви ру „за јед нич ког де ла“ (ли тур ги је) за јед
ни це, би ла је ствар етич ког ин те гри те та лич но сти, у скло пу тра ди ци о нал ног, 
пра во слав ног срп ског дру штва. Да нас ово дру штво тр пи ко ре ни те не га тив не 
про ме не ко је се сво де на по је ди нач но хва ли са ње и са мо ре кла ми ра ње. Но ви си стем 
вред но сти је пот пу но су про тан хри шћан ском си сте му вред но сти. ан тро по ло
ги ја са вре ме ног чо ве ка ви ше ни је хри шћан ска, већ „пост хри шћан ска“ ан тро по ло
ги ја. За пад ни чо век је, по сво јој огре хо вље ној „сло бод ној во љи“, са мо вољ но про ме
нио сам он то ло шки те мељ свог чо ве штва, та ко што се опре де лио да ви ше свој 
иден ти тет не за сни ва и не из гра ђу је на ство ре но сти пре ма ли ку бо жи јем. ка да 
не ма ра та, фи зич ких уби ста ва, тра је рат ко ји уби ја ду ше. Из гу бив ши бо га, од ба
цив ши бо га, род људ ски – и у це ли ни, и у „лич но сти“ – жи ви јед ном све о бу хват
ном окре ну то шћу к се би: его и змом у бу квал ном сми слу те ре чи. Да кле, да би чо век 
мо гао да од го во ри на про бле ме ко је пред ње га ста вља пост хри шћан ска са вре ме
ност, он нај пре тре ба да от кри је ову пер спек ти ву цар ства бо жи јег, ко ју је мо гу ће 
за до би ти ис кљу чи во у бо жан ској ли тур ги ји Ду хом Све тим.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ПРа во Сла вље, лИч НоСТ, аН ТРо По ло ГИ ја, еГо И Зам.

* * *

Епи ско пи и све ште ни ци цр кве, на осно ву сво га ар хи па стир ског, 
па стир ског и ду хов ног ис ку ства, зна ју да је је дан од глав них и нај те жих 
иза зо ва пост хри шћан ске са вре ме но сти – кул ту ра его и зма од но сно его
цен трич ног ин ди ви ду а ли зма. И то је пи та ње на ко је на ро чи то же ли мо да 
обра ти мо па жњу у на шем раз ма тра њу од го во ра ко је пра во сла вље сво јим 
ли тур гиј ским ето сом тре ба да пру жи на иза зо ве са вре ме ног жи во та. 
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Све до ци смо чи ње ни це ве ли ких и ко ре ни тих про ме на ко је су се у дру-
гој по ло ви ни два де се тог ве ка до го ди ле на пла ну лич ног и за јед нич ког, 
по ро дич ног и дру штве ног жи во та. До пре са мо три де се так, че тр де се так 
го ди на код нас је још увек вла да ла кул ту ра тра ди ци о нал ног или, ка ко га 
не ки на зи ва ју, „па три јар хал ног“ мо де ла дру штве ног по на ша ња, ко ји је, у 
сво јим ду би на ма, био за сно ван на хри шћан ском си сте му вред но сти, на 
хри шћан ском раз ли ко ва њу вр ли не и гре ха, и, у крај њем, ис хо ду на је ван-
ђе љу и ње го вој ети ци спа се ња. 

У том и та квом тра ди ци о нал ном дру штве ном мо де лу чо век као по је-
ди нац, као лич ност био је чи та вим устрој ством дру штве но га жи во та и 
дру штве ним по рет ком под сти цан на скром ност, то јест да сво је да ро ве и 
ква ли те те не ис ти че сâм, да се не са мо хва ли ше („ре кла ми ра“) пред дру-
ги ма, не го да оче ку је по сте пе но, то ком вре ме на, пре по зна ва ње, при зна ње 
и по твр ду истих од стра не за јед ни це у ко јој је жи вео и ко јој је при па дао, 
и то нај пре у окви ри ма свог основ ног дру штве ног окру же ња – по ро ди це, 
у фа ми ли ји, ме ђу ком ши ја ма и при ја те љи ма, а по том и на ши рем пла ну: 
у за јед ни ци свог род ног ме ста, за ви ча ја, се ла или гра да. Би ти скро ман и 
сме ран, че стит и тре зве но све стан сво га ме ста и сво је функ ци је у за јед-
ни ци, у окви ру „за јед нич ког де ла“ (ли тур ги је) за јед ни це, би ла је ствар 
етич ког ин те гри те та лич но сти. Сва ко по на ша ње ко је је би ло су прот но 
овом етич ком мо де лу (не скром ност, гор дост, ба ха тост, не по ште ње, не тре-
зве ност, са мо во ља, „не функ ци о нал ност“ у за јед ни ци...) би ло је сма тра но 
зна ком на ру ше ног мо рал ног ин те гри те та лич но сти, као и по ка за те љем 
чо ве ко ве сво је вр сне „ис па ло сти“ из за јед ни це. 

Да нас ства ри у по гле ду мо де ла дру штве ног по на ша ња чо ве ка сто је пот-
пу но дру га чи је, за то што је си стем вред но сти на ко ме је за сно ван тај мо дел 
по на ша ња пот пу но дру га чи ји од хри шћан ског си сте ма вред но сти. Ан тро-
по ло ги ја са вре ме ног чо ве ка ви ше ни је хри шћан ска, већ „пост хри шћан ска“ 
ан тро по ло ги ја, о че му ће не што ка сни је де таљ ни је би ти ре чи.

„Вред ност“ са вре ме ног чо ве ка не ме ри се, као у „хри шћан ском све ту“ 
до не дав не про шло сти, по то ме у ко јој ме ри он жи ви је ван ђељ ским етич ким 
иде а ли ма, за по ве сти ма Хри сто вим, ко је се све мо гу са же то ис ка за ти упра во 
за по ве шћу Хри сто вом о чо ве ко вом под ви жнич ком упо до бље њу ње му – 
ар хе ти пу на ше га обо же ња: „Узми те ја рам Мој на се бе и угле дај те се на Ме не, 
јер сам кро так и сми рен ср цем. Јер је ја рам Мој благ и бре ме Мо је је ла ко“ 
(Мт. 11, 29-30). „Вред ност“ са вре ме ног чо ве ка ме ри се упо до бље њем дру га чи-
јем „ар хе ти пу“, дру га чи јом „упо до бље но шћу“ (не ка да се, у ко му ни зму, го во-
ри ло о „мо рал но-по ли тич кој по доб но сти“ а да нас се го во ри у гло ба ли зму – о 
„по ли тич кој ко рект но сти“, ко ја, пак, ни је ни шта дру го до „но ва мо рал но-по-
ли тич ка по доб ност“, са мо са раз ли чи тим иде о ло шким пред зна ком).
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Ав ва Ју стин Ће лиј ски је, са свог под ви жнич ко-бо го слов ског су зар ни ка 
у ма на сти ру Ће ли је код Ва ље ва, ше зде се тих и се дам де се тих го ди на 20. ве ка, 
про роч ки ла мен ти ра ју ћи над тра гич ном суд би ном са вре ме ног чо ве ка, као 
ти па „за пад ног“ од но сно „свет ског“ чо ве ка да на шњи це, го во рио о тој стра-
шној, ду бин ској, пре врат нич кој и апо ка лип тич кој про ме ни ко ја се до го ди ла у 
са мим осно ва ма за пад не ан тро по ло ги је. За пад ни чо век је, по сво јој огре хо вље-
ној „сло бод ној во љи“, са мо вољ но про ме нио са ми он то ло шки те мељ сво га чо ве-
штва, та ко што се опре де лио да ви ше свој иден ти тет не за сни ва и не из гра ђу је 
на ство ре но сти „по обра зу и по до би ју Бо жи јем“, то јест по иден ти те ту лич но-
сти Бо го чо ве ка Хри ста и на за јед ни ча ре њу са њим, већ ауто ном но, на „са мо ме 
се би“, на сво ме без лич ном „Ја“, за сни ва ју ћи сам се бе, из се бе „по обра зу (сли ци, 
ико ни) све та“. Хри сто ло шка ан тро по ло ги ја „по обра зу и по до би ју Бо жи јем“ и 
се ку лар на ан тро по ло ги ја „по сли ци све та“ су ра ди кал но дру га чи је, за пра во 
пот пу но су прот не ан тро по ло ги је, са пот пу но дру га чи јим ци ље ви ма. За пад на 
ду хов на исто ри ја – од вре ме на рас ко ла 1054. Го ди не, пре ко ху ма ни зма и ре не-
сан се, ре фор ма ци је и кон тра ре фор ма ци је, про све ти тељ ства, мо дер не и пост-
мо дер не, све до да нас – от кри ва сву тра гич ност и по губ ност, по са мо га чо ве ка 
и ње гов свет, та кво га ме та фи зич ко га по ку ша ја за сни ва ња ауто ном ног иден ти-
те та тва ри без, или ми мо, или чак на су прот ње ног твор ца и спа си те ља. 

Сву тра гич ност чо ве ко вог опре де ље ња уме сто за бо го чо ве ка Хри ста 
је ди ног чо ве ко љуп ца1 за ра ди кал ни ате и стич ки и ан ти те и стич ки ху ма ни-
зам – се ку ла ри зам ко ји је са мо у по след ња три ве ка људ ске исто ри је (18-20. 
век), кроз све пре вра те, ре во лу ци је, ме ђу на ци о нал не, гра ђан ске, ре ги о нал не 
и свет ске ра то ве од нео сто ти не ми ли о на људ ских жи во та. Да не го во ри мо 
о оном „не ви дљи вом ра ту“ ду хов ном ра ту про тив бо жан ског иден ти те та 
чо ве ка, про тив до мо стро ја Хри сто вог, про тив цр кве Хри сто ве, о ра ту у ко ме 
су по чи ње на без број на ду хов на уби ства и на не се не без број не ду хов не ра не 
и ин ва ли ди те ти још мно го број ним ми ли о ни ма људ ских ду ша, о ко ме је као 
о ра ту „не про тив кр ви и те ла, не го про тив кне за та ме ово га све та и ду хо ва 
зла у под не бе сју“ (Гал. 6,12) го во рио још све ти апо стол Па вле у 1. ве ку, као 
и ве ли ки ру ски хри шћан ски фи ло соф Ни ко лај Бер ђа јев, у 20. ве ку, у сво јој 
чу ве ној књи зи „Фи ло со фи ја не јед на ко сти“: „Ви па ци фи сти-ху ма ни сти ко ји се 
бу ни те про тив ра та и по зи ва те на веч ни мир, не ве ру је те2 у уз ви ше ни сми сао 
људ ско га жи во та, не ве ру је те у веч ни жи вот... Вас пла ши фи зич ко уби ство 
та ко ка ко оно не пла ши хри шћа не ко ји зна ју за жи вот бес ко на чан, јер за вас се 
све за вр ша ва фи зич ком смр ћу. Ви не раз ми шља те о то ме да је ду хов но уби ство 
хи ља ду пу та стра шни је од уби ства, а наш жи вот је пун ду хов ног уби ја ња. 
Без ика квог ра та ми уби ја мо на ше бли жње на шим осе ћа њи ма и ми сли ма, на 
све стра не пу шта мо смр то но сне стру је и стра шним отро ви ма тру је мо ду ше 
1   Епи скоп Ни ко лај Ве ли ми ро вић, је ди ни чо ве ко љу бац, Све ча ник, Мин хен, 1953.
2   Под вла че ња су на ша (прим. аут.)
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љу ди. А у је ван ђе љу је ре че но да се тре ба ви ше бо ја ти оних ко ји уби ја ју ду шу 
не го оних ко ји уби ја ју те ло у нај мир ни јим вре ме ни ма, ка да не ма ра та, тра је 
рат ко ји уби ја ду ше. За што вас то ма ње пла ши од уби ства у ра ту? Сва ко уби-
ство је, по сво јој су шти ни ду хов но, а не фи зич ко уби ство. Јер уби ство је чин 
во ље усме рен на не га ци ју и уни ште ње људ ско га ли ка – лич но сти“.3

Ов де Бер ђа јев, на на дах нут на чин, ука зу је на пра ви циљ тог све о бу хват-
ног ду хов ног ра та ко ји се во ди у те ме љи ма но во ве ков не и са вре ме не исто-
ри је: то је не пре ста ни (зло) ду хов ни рат за уни ште ње људ ско га ли ка – лич но-
сти ко ја је по обра зу и по до би ју Бо жи јем, за пре о бли ко ва ње ли ка чо ве ко вог 
по дру га чи јем ар хе ти пу од ар хе ти па по ко ме је ство рен – бо го чо ве ка Хри ста. 
И ов де хри шћан ска, бо го слов ска свест и са вест не мо же да се не се ти оног 
пр вог „пре о бли ко ва ња“ чо ве ко вог иден ти те та, о пре у те ме ље њу ан тро по ло-
ги је, ко је се зби ло кроз чин из о па че не сло бо де твар них би ћа – кроз зми јин 
пред лог: „Би ће те као бо го ви“ (1. Мој. 3,5) и Ада мо во, услед ње го ве он то ло шке 
не по слу шно сти Бо гу, при хва та ње тог пред ло га, чи ме је зло ушло у „ве о ма 
до бру“ твар Бо жи ју и про ме ни ло (упра во ни хи ли стич ки „пре о бли ко ва ло“) 
ње ну он то ло шку струк ту ру, та ко да је твар по ста ла под ло жна тру ле жно сти 
и смр ти4. Зло ду хов на су шти на пр вог „пред ло га“ о чо ве ко вом са мо о бо же њу 
без, и ми мо и на су прот Бо га жи во га, ко ји је до вео до гре хо па да у Еде му, и 
да на шњег „пред ло га“ о но вом са мо о бо же њу5, та ко ђе, без Хри ста бо го чо ве ка, 
у ху ма ни стич ком све ту ко ји тре ба да по ста не „но ви хи ља ду го ди шњи рај на 
зе мљи“ иста је, са мо су мо да ли те ти „пред ло га“ раз ли чи ти. 

Уме сто, до сто јев ски јев ског „Сми ри се, гор ди чо ве че!“6, ко је је ав ва Ју стин 
Ће лиј ски не пре ста но ис ти цао као по ла зно на че ло ду хов ног са мо о гра ни че ња 
и по ка ја ња чо ве ка сва ке епо хе, па и са вре ме ног чо ве ка, са вре ме на ци ви-
ли за ци ја, ци ви ли за ци ја „по сли ци (овог) све та“, ци ви ли за ци ја „гор до сти 
ожи вље ња, по хо те те ле сне и по хо те очи ју“ (1. Јн. 2,16), по зи ва сво га чо ве ка 
су прот но: „Уз диг ни се и са мо у здиг ни се гор ди чо ве че, и б̀ићеш као Бог̀  и 
цео свет ће би ти твој!“. Сав про блем са вре ме ног, од но сно гло бал но-за пад-
ног све та“, За па да ко ји је по стао је ди ни свет, ка ко је то про роч ки на слу тио у 
19. ве ку До сто јев ски,7 „за ви си од од но са пре ма Хри сту, од од но са пре ма про-
3 Ни ко лај, Бер ђа јев, Фи ло со фи ја не јед на ко сти, Ме ди те ран – Ок то их, 1990, стр. 190-191.
4 Прот. Ге ор ги је Фло ров ски, Та ма но ћи, цр ква је жи вот, Образ све тач ки, Бе о град, 2005. 
5 У ве зи са те мом истин ског обо же ња чо ве ка у Хри сту и ла жног са мо о бо го тво ре ња 

чо ве ка без и ван Хри ста, ви де ти из ван ред но под сти цај ну сту ди ју: Еп. Ата на си је Јев-
тић, чо век у бо го чо ве ку хри сту и ни хи ли за ци ја чо ве ка у Сар тро вом ег зи стен ци ја ли
зму, Тра га ње за Хри стом, Храст, Бе о град, 1993, стр. 114.

6 Ар хи ман дрит Ју стин По по вић, Све то сав ска фи ло со фи ја жи во та, Све ча ник, Мин-
хен, 1958.

7 У ве зи са те мом До сто јев ски је ве пра во слав не кри ти ке чо ве ко бо жног За па да, ви де ти сту-
ди ју: Ар хи ман дрит Ју стин По по вић, До сто јев ски о сло вен ству и евро пи, Бе о град, 1940.
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бле му при хва та ња или не при хва та ња Хри ста као је ди ног спа си те ља чо ве ка 
и чо ве чан ства и чи та вог све та, до Хри ста са ње го вим жи вим те лом ко је 
је цр ква ње го ва у свим сво јим жи во но сним и спа со но сним ди мен зи ја ма. 
У то ме је, ме ђу тим, био и остао глав ни не до ста так За па да“.8 Раз ма тра ју ћи 
про блем од но са пра во сла вља и За па да, До сто јев ски је у свом „Днев ни ку 
пи сца“ 1877. го ди не за пи сао: „Пра во сла вље са др жи у се би лик Ису са Хри ста 
(...) Ни шта нам дру го ни је по треб но, јер има ју ћи хри ста пра во сла вље има 
све“. Епи скоп Ата на си је Јев тић, ту ма че ћи овај за пис До сто јев ског, у сво јој 
сту ди ји „Чо век у бо го чо ве ку Хри сту и ни хи ли за ци ја чо ве ка у Сар тров ском 
ни хи ли зму“, на гла ша ва да је До сто јев ски у „ре чи ма апо сто ла Јо ва на Л̀огос 
по ста де тело̀  ви део сву су шти ну пра во сла вља и сав сми сао људ ске исто ри је 
уоп ште, ко ја по ње му ни је ни шта дру го до јед на не пре кид на бор ба за Хри-
ста, за лич ност ње го ву, бор ба за исти ну о бо го чо ве ку, а про тив де мон ских 
фан та зма го ри ја о `човеко богу` или `човеко зверу` Апо ка лип се“.9

На су прот кул ту ри но ше ња „бла го га јар ма, кро то сти и сми ре ња“ по 
при ме ру Хри ста бо го чо ве ка – ар хе ти па на шег, хри шћан ској кул ту ри спа-
се ња и обо же ња, ко ја је плод ев ха ри стиј ског кул та све це ло га Хри ста – гла ве 
и те ла, од са вре ме ног чо ве ка се тра жи да бу де уче сник и но си лац кул ту ре 
гор до сти и его и зма, да се са мо у зди же и са мо хва ли ше, да се са мо ре кла ми ра 
и да се на ме ће, да ја ча у во љи за моћ у те жњи да осво ји чи тав свет, да по ко ри 
чи та ву твар под сво је но ге као са мо о бо го тво ре ни ла жни бог. 

Да кле, ов де у про бле му кул ту ре его и зма или его и стич ног ин ди ви ду а ли зма 
су о ча ва мо се са крај њим по сле ди ца ма, у исто ри ји по гре шне и гре шне ан тро-
по ло ги је, по гре шног и гре шног схва та ња и за сни ва ња чо ве ко вог ипо ста сног 
иден ти те та, по гре шног и гре шног опи та и уче ња о лич но сти чо ве ко вој.

Ево ка ко је Алек сан дар Шме ман, де фи ни сао глав ни про блем те и та кве 
ан тро по ло ги је его и зма: „Из гу бив ши бо га, од ба цив ши бо га,10 род људ ски – и у 
це ли ни, и у „лич но сти“ – жи ви јед ном све о бу хват ном окре ну то шћу к се би: 
его и змом у бу квал ном сми слу те ре чи. А бу ду ћи да је жи ве ти „со бом“ не мо-
гу ће и да, сто га до ла зи до re duc tio ad ab sur dum са мо га жи во та ко ји са мо по 
то ме и је сте жи вот што жи ви дру гим, он да его и зам мо ра све вре ме да из ми-
шља опа сно сти по се бе и за се бе; и да то „дру го“ по и сто ве ћу је са не при ја-
те љем, а жи вот са бор бом“11 про тив дру го га, то јест про тив его и зма дру-
гих чи ји је его и зам гра ни ца мог его и зма и не пре ста на прет ња мом его и зму. 
8 Еп. Ата на си је Јев тић, чо век у бо го чо ве ку хри сту и ни хи ли за ци ја чо ве ка у Сар тро вом 

ег зи стен ци ја ли зму, Тра га ње за Хри стом, Храст, Бе о град, 1993, стр. 114.
9 Еп. Ата на си је Јев тић, ибид. 
10 Под вла че ња су на ша (прим. аут.)
11 Проп. Алек сан дар Шме ман, по не де љак, 10. март 1980, Днев ник, Све ска VI (ок то бар 

1979 - ја ну ар 1981), Наш жи вот у хри сту, хри стов жи вот у на ма, Образ све тач ки, 
Бе о град, 2008, стр. 650.
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Та ко се чо век, ду хов но обо лео од ду хов ног его и зма, од но сно од его и стич ног 
ин ди ви ду а ли зма, бо ре ћи се про тив дру го га као лич ност, а за чи ју је ипо ста-
сну тај ну пот пу но слеп (јер је слеп и за сво ју тај ну – ство ре ност „по обра зу 
и по до би ју Бо жи јем“), и ко га до жи вља ва са мо као не при ја тељ ску „је дин ку“ 
(ин ди ви дуу), бо ри за уни ште ње са ме бо жан ске исти не чо ве ко ве лич но сти.

Ин ди ви ду а ли ста-его и ста, на тај на чин, ни је са мо па сив ни уче сник у 
ко лек тив ној ду хов ној обо ле ло сти, ни је са мо не моћ на или не ви на „жр тва“ 
тог све о бу хват ног ду хов ног ра та за уни ште ње бо го ли ке лич но сти чо ве ко ве, 
већ на жа лост по ста је и ак тив ни уче сник у том ра ту, онај ко ји по сред но и 
не по сред но, кроз ви дљи ва и не ви дљи ва де ла и не де ла сво га его и зма, вр ши 
ду хов на уби ства дру го га, ко ји же ли све љу де да пре тво ри у „сли ку се бе“, 
сво га без лич ног ин ди ви ду а ли стич ког Ја, да их пре о бли ку је по сли ци свог 
по длич но сног ин ди ви ду а ли зма. За то је его и зам у исто ри ји увек агре си ван, 
он ни ка да дру гог не пу шта на ми ру, он дру го ме увек на ме ће сво ју па ра диг му 
за ко ју твр ди да је „без ал тер на ти ве“, он не осло ба ђа, већ по ро бљу је, он жи ви 
од агре си је на дру гог и же ље за уни ште њем дру гог (би ло да се ра ди о ин ди-
ви ду ал ном, ко лек тив ном, ре ли гиј ском, кул тур ном, ет нич ком, ин тер на ци о-
нал ном, ета ти стич ком, иде о ло шком, ци вил ном, гло ба ли стич ком его и зму).

Чо век „кул ту ре его и зма“, то јест, „ци ви ли за ци је его и зма“ из ра сле из те 
кул ту ре, чо век пост хри шћан ске „ан тро по ло ги је его и зма“ – ан тро по ло ги је 
за сно ва не на „ауто ном ном и без лич ном чо ве ко вом Ја“ је сте ла жни чо век, 
его и стич ни „пот чо век“, по ла „чо ве ко бог“ а по ла „чо ве ко звер“, чо век оту-
ђен од бо жан ске исти не свог иден ти те та, чо век оту ђе ња сво га ар хе ти па 
– бо го чо ве ка Хри ста и ти ме од ци ља соп стве ног жи во та – упо до бље ња том 
ар хе ти пу. То је тра гич ни чо век ко ји се оту ђио од Бо га жи во га, оца и твор ца 
и спа си те ља, ис точ ни ка жи во та и сва ко га до бра, и ко ји се, по том, у свом 
бо го о ту ђе њу оту ђио од се бе са мог, од исти не свог би то ва ња, а ти ме и од 
дру гих љу ди за пав ши у са мо о ту ђе ње и оту ђе ње од свих и све га, све ко ли ке 
Бо жи је тво ре ви не, про гла сив ши то смр то но сно оту ђе ње за еман ци па ци ју 
сво је сло бо де и сво га ху ма ни зма. То је гор ди и стра сни чо век, ко ји је роб и 
идо ло по кло ник соп стве но га без лич но га и огре хо вље но га Ја, свог бо го о ту-
ђе ног ин ди ви ду а ли зма (ко ји упра во и је сте его и стич ко из о па че ње истин
ске лич но сти – „по длич ност“), сво јих огре хо вље них же ља и стра сти, сво је 
све про жди ру ће во ље за моћ, свог не у то љи вог хе до ни зма, свог кон зу мер-
ства – по тро шач ке по хо те ко јој је ма ли и не до во љан чи тав свет.

По све том Мак си му Ис по вед ни ку, упра во у стра сти, ко је су зло у по-
тре бље не и из о па че не енер ги је лич но сти, оно што „оту ђу је чо ве ка од Бо га, 
се бе са мог и дру гих љу ди“12, што ме ња он то ло шки иден ти тет чо ве ка, што 
ду бин ски пре о бли ку је ње го ву ан тро по ло ги ју, што га де гра ди ра из до сто-
јан ства лич но сти на ни во ин ди ви дуе (је дин ке), што на ру ша ва ње го ве 
12 Све ти Мак сим Ис по вед ник, Схо ли је на аре о па ги та, ПГ 4, 144-145.
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од но се са дру ги ма, чи не ћи га не спо соб ним за истин ски од нос са дру гим, 
за за јед ни цу и жи вот у за јед ни ци. По став ши услед оту ђе но сти од Бо га, од 
исти не, не спо со бан да раз ли ку је до бро од зла, исти ну од ла жи, све тлост 
од та ме и жи вот од смр ти, та кав чо век „пре о бли ку је“ чи тав свој уну тра-
шњи свет и чи тав свој свет око се бе, по „обра зу (сли ци) сво јој“, то јест по 
сли ци и па ра диг ми сво га бо го о ту ђе ња, у је дан ла жни свет ко ји сво је ла жи 
про гла ша ва за је ди не исти не, сво је не прав де за је ди не прав де, сво ја не де ла 
за је ди на до бра де ла, сво је стра сти за је ди не вр ли не, сво је без вред но сти за 
је ди не вред но сти (на зи вао он те вред но сти и си сте ме вред но сти “ин ди ви-
ду а ли змом“, „ра ци о на ли змом“, „про све ти тељ ством“, „ху ма ни змом“, „се ку-
ла ри змом“, „ате и змом“, „ре во лу ци о на ри змом“ – бур жо а ским, ко му ни стич-
ким, сек су ал ним, ин фор ма тич ким..., марк си змом, фрој ди змом13, сци јен ти-
змом, „мо дер ни змом“, „пост мо дер ни змом“, „ци ви ли змом“, „гло ба ли змом“, 
„фу ту ри змом“ – то јест свим оним по мод ним и про ла зним „из ми ма“ сва ке 
епо хе, его и стич ким иде о ло ги зми ма ла жне ан тро по ло ги је, за сно ва не на 
„ауто но ми за ци ји“ и „еман ци па ци ји“ чо ве ка од сво га ар хе ти па Хри ста).

Али ова кав чо век и ова ква ан тро по ло ги ја ни су не што што је „но во“ и 
„екс клу зив но“ у ду хов ној исто ри ји све та. Још је све ти апо стол Па вле го во-
рио о ова квом ду хов но по мра че ном и из о па че ном, ла жном чо ве ку, на зи ва-
ју ћи га чо ве ком „по мра че на ума, оту ђе ним од жи во та Бо жи јег због не зна ња 
ко је је у ње му, због ока ме ње но сти ср ца ње го вог, ко ји оту пев ши пре да де се бе 
раз у зда но сти, па чи ни сва ку не чи сто ту са по хле пом“ (Ефес. 4, 18-19). И ов де 
као кључ но ме сто уоча ва мо ве зу у ко ју све ти апо стол Па вле до во ди „оту ђе ње 
од Бо га“ са уну тра шњим „не зна њем“ чо ве ко вим. Ово „уну тра шње не зна ње“ 
је сте у ства ри од су ство бо го по зна ња ко је је из вор сва ког са зна ња и зна ња 
чо ве ко вог о се би и дру ги ма и све му што по сто ји. Не ма ње бо го по зна ња 
је узрок чо ве ко вог оту ђе ња од Бо га, а оту ђе ње од Бо га чо ве ку уки да са му 
мо гућ ност бо го по зна ња, та ко да се чо век ту вр ти у за ча ра ном и без из ла зном 
кру гу „не бо го по зна ње-бо го о ту ђе ње“ и „бо го о ту ђе ње-не бо го по зна ње“.

То је упра во онај без из лаз па ло сти у ко ме се чо век „по мра че но га ума“ то 
јест у па си ви зо ва но сти ум них мо ћи сво је лич но сти, што упра во и зна чи – 
„не спо соб ност лич но сти за бо го по зна ње“14, ипо ста сна не спо соб ност за за јед-
ни ча ре ње са Бо гом, не спо соб ност за по зна ње исти не, пре да је „ока ме ње но сти 
ср ца“, то јест рав но ду шно сти пре ма исти ни, пре ма раз ли ко ва њу до бра од зла, 
и у ду хов ној „оту пе ло сти“ то јест озве ре но сти, или ка ко го во ри пре по доб ни 

13 Ви де ти струч ну ана ли зу у Ми ха ил Дро нов, Не све но у пси хо а на ли зи и хри шћан ству, 
„Пра во сла вље“, 958, 2010. Та ко ђе и на адре си: http://pravoslavlje. spc rs/broj/957/tekst/
nesvesnoupsihoanaliziihriscanstvu (при сту пље но 23. ју ла 2010).

14 Проп. Ге ор ги је Ме та ли нос, Пра во слав на ду хов ност – цр кве ни жи вот у Ду ху Све том, 
Цр кве ни жи вот, 5/2003. ВДС Ар хи е пи ско пи је Бе о град ско-Кар ло вач ке, Бе о град, стр. 11. 
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Ју стин Ће лиј ски чак и ођа во ље но сти, де мо ни зо ва но сти, пре да је „раз вра ту“, 
чи ње њу сва ке „не чи сто те“, сва ког гре ха, и то са по хле пом и по хо том.

По сле ди ца чо ве ко вог оту ђе ња од сво га ар хе ти па – бо го чо ве ка Хри ста 
је сте „не ми нов на де ге не ра ци ја са мо га чо ве ка, од ро ђе ње и оту ђе ње чо ве ка од 
са мо га се бе и за то је дан тра ги чан пад у бе сми сле но и без ло го сно ста ње про-
тив при ро де“15, ста ње про тив при род ног функ ци о ни са ња свих мо ћи (ум них, 
вољ них, жељ них) лич но сти16, про тив при род ног на чи на би то ва ња, ко је се, у 
пост хри шћан ском све ту, на зи ва „ху ма ни змом“. Да је та ква ла жна „ху ма ни-
стич ка ан тро по ло ги ја“ са мо по на вља ње, јед но од у свим епо ха ма исто ри је 
„мо дер них“ по на вља ња оне ла жне ан тро по ло ги је фор ми ра не у гре хо па ду 
чо ве ко вом, по ста је нам ја сно ка да схва ти мо да три еле мен та тво ре и ка рак-
те ри шу „ан тро по ло ги ју его и зма“ са вре ме ног ху ма ни стич ког чо ве ка:

Пр во, ис ква ре ње функ ци о ни са ња ума (ко ји је „око ду ше“, сре ди ште лич-
но сти, ор ган за јед ни че ња са Бо гом и бо го по зна ња, по зна ња оно га што је 
не ство ре но), бу ду ћи да је ум пре стао да де лу је на пра ви лан на чин (у скла ду 
са при ро дом).

Дру го, по и сто ве ће ње ума са ра зу мом (од но сно обо го тво ре ње ра зу ма 
(као ор га на ко ји ни је ка дар за бо го по зна ње, већ за са зна ва ње оно га што је 
ство ре но).

Тре ће, на пот чи ње ње (па си ви зо ва ног, по мра че ног) ума стра сти ма, стра
хо ви ма и ути ца ји ма око ли не. А све ово тро је за јед но тво ри чо ве ко ву ду хов ну 
смрт“17 – у ства ри они ни су ни шта дру го не го три еле мен та ко ји су тво ри ли, 
по све тим оци ма цр кве, пр во род ни грех, гре хо пад и ње го ве по сле ди це у 
би то ва њу чо ве ка, у чо ве ко вом иден ти те ту, а он да и у иден ти те ту и по сто ја њу 
све та чо ве ко вог, чи та ве тво ре ви не ко ју је чо век по ву као са со бом у бо го о ту-
ђе ност, пот чи ње ност, тру ле жност и смрт ност. И то је оно ста ње ко је је Алек-
сан дар Шме ман, го во ре ћи о ду бин ски ду хов ним узро ци ма кри зе са вре ме ног 
чо ве ка и ње го вог све та, на звао ста ње „не ев ха ри стиј ског жи вље ња“ (жи вље ња 
без за јед ни ча ре ња са Бо гом, жи вље ња бо го о ту ђе ног) у јед ном не ев ха ри стиј-
ском све ту (све ту ко ји не ма за јед ни цу са Бо гом, све ту бо го о ту ђе ном)“. То је 
свет јед не ко смич ке ла жи чо ве ко ве о се би и свом све ту. А то је упра во онај 
свет ко га све ти Јо ван Бо го слов на зи ва „све том ко ји у злу ле жи“ (1. Јн. 5,19). 

То је сва ки свет ко ји се оту ђио од Бо га, ко ји по ку ша ва сам се бе да уте-
ме љи ми мо свог твор ца и спа си те ља, то је оно што у пра во слав ном пре-
да њу на зи ва мо „овим све том“ – збир ним име ном, по пре по доб ном Иса ку 
Си риј ском, за све стра сти ко је оту ђу ју чо ве ка од Бо га, то јест за све ко ли ку 
15 Епи скоп Ата на си је Јев тић, чо век у бо го чо ве ку хри сту и ни хи ли за ци ја чо ве ка у Сар

тро вом ег зи стен ци ја ли зму, Тра га ње за Хри стом, Храст, Бе о град, 1993, стр. 116.
16 Ми тро по лит Је ро теј Вла хос, Пра во слав на пси хо те ра пи ја, Образ све тач ки, Бе о град, 

1998, стр. 99; и Пра во слав на ду хов ност, Све ти го ра, Це ти ње, 2003, стр. 28.
17 Је ро теј Вла хос, Пра во слав на ду хов ност, Све ти го ра, Це ти ње, 2003, стр. 35.
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бо го о ту ђе ност чо ве ко ву. Та кав је и да на шњи са вре ме ни пост хри шћан ски 
свет са свим сво јим ци ви ли за циј ско-тех но ло шким раз во јем и на прет ком, 
гла му ром и са мо ре кла мер ством. Та квом је све ту спа си тељ, по соп стве ним 
ре чи ма „до шао да су ди“ (Ј. 9, 39) и та квом све ту цр ква ко ја је те ло и Хри ста 
бо го чо ве ка, про ду же но кроз ве ко ве, су ди у сва ком по ко ле њу до Дру гог до ла-
ска Хри сто вог, не да би га осу ди ла на про паст, већ ра ди ње го вог спа се ња и 
истин ско га жи во та. Јер су шти на до мо стро ја спа се ња, су шти на хри шћан-
ства и је сте упра во у то ме да је „Све тлост Хри сто ва за си ја ла они ма ко ји се де 
у обла сти и се ни смр ти“ (Мт. 4, 16). Ни ко ни је од ба чен и ни шта ни је из гу-
бље но за љу бав Бо жи ју ко ји си на сво га је ди но род но га да је за жи вот све та. 

Ху ма ни стич ки его и зам нас под сти че да све око се бе, све љу де, чи тав свет 
и сву тво ре ви ну по сма тра мо као по зив и при ли ку за сти ца ње, по тро шњу 
и ужи ва ње. Све ти Јо ван Зла то уст нас, за јед но са чи та вом цр квом, на сва кој 
бо жан ској ли тур ги ји опо ми ње и по зи ва да „са ми се бе и сав жи вот свој Хри-
сту Бо гу пре да мо“18. Чо век ко ји је у сво јим ми сли ма, ре чи ма и де ли ма за ро-
бљен его и змом, ни је у ста њу да из гра ди пра ви од нос ни пре ма Бо гу ни пре ма 
дру гим љу ди ма, или ка ко ве ли ру ски бо го слов ски аутор из 19. ве ка све ти 
Те о фан За твор ник – по на вља ју ћи го ре по ме ну ту исто знач ну по у ку све тог 
Мак си ма Ис по вед ни ка о стра сти ма као из во ру бо го о ту ђе ња и са мо о ту ђе ња – 
„ка да у чо ве ку по сто ји осе ћај ви ше вред но сти, он не ква ри са мо од нос пре ма 
дру гим љу ди ма, не го по му ћу је и чо ве ков од нос пре ма Бо гу (...) его и зам под-
ри ва чи тав жи вот и за то се вре ди по тру ди ти око ње го вог уни ште ња“19.

Упра во због то га је це ла бо жан ска ли тур ги ја јед но ве ли ко под се ћа ње на 
по тре бу да на ди ђе мо сво је огре хо вље но и без лич но „Ја“ ка ко би смо мо гли да 
за јед ни ча ри мо у жи во ту но ве тва ри, у жи во ту бу ду ће га цар ства, ко ји је у бо жан-
ској ли тур ги ји цр кве већ за по чео. Тај на при но ше ња на жр тву свог без лич ног 
„Ја“, сво је ин ди ви дуе – ла жне „лич но сти“ то јест сво је „ма ске“ у све тој ев ха ри-
сти ји ни је, да кле, по сле ди ца не ког из не над ног и екс тра ва гант ног „ал тру и зма“, 
већ плод ев ха ри стиј ског от кри ве ња о исти ни том иден ти те ту чо ве ка са зда-
ног „по обра зу и по до би ју Бо жи јем“, от кри ве ње ев ха ри стиј ске он то ло ги је лич-
но сти: је дин ка (ин ди ви дуа) за до би ја свој ипо ста сни иден ти тет, по ста је лич-
ност тек и са мо у ев ха ри стиј ском за јед ни штву са дру гим лич но сти ма“20, у те лу 
Хри сто вом, об но ви тељ ским и оса бро њу ју ћим деј ством Ду ха Све то га. 

Све ти Јо ван Зла то уст сјај но об ја шња ва ову тај ну ли тур гиј ског од но са 
лич но сти и за јед ни це као све то та јин ске осно ве до га ђа ја цр кве пре ко од но са 
лич не и ли тур гиј ске мо ли тве: „Мо жеш се, на рав но, мо ли ти и у сво јој ку ћи, 
али се код ку ће не мо жеш мо ли ти она ко ка ко се мо лиш у хра му, где је 
18 бо жан ска ли тур ги ја све тог оца на шег јо ва на Зла то у стог, Бо жан стве не ли тур ги је, 

Бе о град, 1978.
19 Ми тро по лит Јо ван Зи зју лас, је дин ство цр кве, стр. 38.
20 Ибид.
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то ли ко мно штво ота ца, где се јед но ду шно про из но си мо ли тва Бо гу. Ка да 
се сам мо лиш Го спо ду, тво ја мо ли тва не би ва усли ше на исто она ко као ка да 
се мо лиш са сво јом бра ћом. Јер ов де у цр кви има још не што што је из над 
све га: сло га и са гла сје вер них, чвр ста све за љу ба ви и мо ли тве све ште ни-
ка“21. Да кле, чак ни овај лич но-са бор ни прин цип цр кве ног жи во та („ја“ у 
од но су пре ма „ти“ Дух Све ти пре о бра жа ва у на ше цр кве но „ми“) ни је про-
ста „те о ри ја иден ти те та“ лич но сти и за јед ни це, већ се у ето су ин хе рент-
ном Зла то у сто вој ли тур ги ји по ја вљу је као под се ћа ње да је „пре да ва ње Хри-
сту“ за пра во са мо на ше уздар је – уз врат ни наш дар за бо го чо ве ко во де ло 
ис ку пље ња и спа се ња. „Ми у цр кву не до ла зи мо ра ди се бе и не да би смо 
тра жи ли сво је у њој, не го ра ди слу же ња де лу Хри сто вом у све ту. Јер не ма 
дру го га пу та за соп стве но спа се ње из у зев пре да ва ња сво га жи во та Хри сту 
ко ји нас је за во лео и умио нас кр вљу сво јом од гре хо ва на ших, учи нив ши 
нас ца ре ви ма и све ште ни ци ма Бо гу и оцу сво ме“22.

Са вре ме ни чо век ни ка да не ће би ти у ста њу да од го во ри свим зах те-
ви ма ко је дру штво пред ње га ста вља, као ни да до стиг не и ужи ва у свим 
бла го де ти ма ко је му оно омо гу ћа ва. Он је увек у рас це пу из ме ђу не у мо љи ве 
рад не ети ке ли бе рал-ка пи та ли стич ке ци ви ли за ци је, мно штва ути ли тар-
них ин фор ма ци ја, и стал них по ну да и ме диј ско-ре клам них по зи ва да се би 
жи вот учи ни „лак шим“ и „при јат ни јим“, и за то је не пре ста но у опа сно сти 
од гу бље ња ипо ста сног иден ти те та ко ји се ла ко „рас тва ра“ у том без лич-
ном мно штву. Иако од стра не дру штва не пре ста но под сти цан да ство ри 
илу зи ју о то ме ка ко је, на вод но сам „го спо дар сво га жи во та“, он, по сте пе но 
и не при мет но, по ста је слу га и роб соп стве них же ља и стра сти, би ло да се 
ра ди о же љи за те ле сним ужи ва њем би ло да се ра ди о же љи за ко ри шће-
њем „пред но сти“ ин фор ма ци о но-ком пју тер ских тех но ло ги ја (чи јом зло-
у по тре бом се чак и при род на по тре ба за ме ђу лич но сном ко му ни ка ци јом 
мо же из о па чи ти у ства ра ње не по сто је ће „вир ту ел не ствар но сти“). Да кле, 
да би чо век мо гао да од го во ри на про бле ме ко је пред ње га ста вља пост-
хри шћан ска са вре ме ност, он нај пре тре ба да от кри је ову пер спек ти ву цар-
ства Бо жи јег, ко ју је мо гу ће за до би ти ис кљу чи во у бо жан ској ли тур ги ји 
Ду хом Све тим. За то све та ев ха ри сти ја ни је пу ки „ре ли гиј ски оби чај“, ни ти 
об ред на рад ња, не го „са бра ње цар ства“23. Ње на „свр ха“ ни је да на про сто 
по пу ни „ду хов ну пра зни ну“ ко ју са вре ме ни чо век осе ћа у се би и око се бе 
– иако ев ха ри сти ја за и ста и да је све то та јин ску пу но ту на шем по сто ја њу, то 
јест ис це љу је и оце ло вљу је на шу он то ло ги ју и ан тро по ло ги ју.

21 Све ти Јо ван Зла то уст, о не до ку чи во сти бо жи јој, 3,6, ПГ 55,668 Б.
22 Ибид.
23 Алек сан дар Шме ман, За жи вот све та – све то та јин ска фи ло со фи ја жи во та, Бе о-

град, 1983, стр. 12.
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На про тив, бо жан ска ев ха ри сти ја, као тај на цр кве и тај на цар ства Бо жи-
јег, не слу жи да се са мо на ду шев ном пла ну, пси хо ло шки „осе ћа мо лак ше“, 
већ она пред ста вља са му он то ло шку мо гућ ност да се це ло куп но на ше би ће 
„у Ду ху Све том“ пре о бра зи и бу де уз не се но у ес ха то ло шки на чин би то ва ња. 

Са вре ме ни чо век је, у сво јој све де но сти ис кљу чи во на „овај свет“, на ви-
као на при вре ме на „ре ше ња“, нај че шће про ла зног пси хо ло шког ка рак те ра, 
на пси хи ја триј ска „за ле че ња“ уну тра шњих ра на, ко ја, ипак, ни су у ста њу да 
ње го во би ће из ба ве од ду бин ских ко ре на свих ње го вих про бле ма, ко ји се 
увек на ла зи на пла ну са мог по сто ја ња24 на пла ну са мих осно ва ег зи стен-
ци је, од но сно ан тро по ло ги је. За то је чо век мо дер ног и пост мо дер ног до ба 
на ви као да, чак и о ли тур ги ји раз ми шља као о јед ном од „ин стант ре ше ња“, 
да и ли тур ги ји при сту па на је дан ути ли та ран на чин, да је сма тра и схва та 
као из вор тре нут ног пси хо ло шко-ре ли гиј ског „олак ша ња“, као ме сто за 
за до во ље ње сво јих „ин тим них ре ли гиј ских по тре ба“, те да, за то, о њој раз-
ми шља у са свим по гре шним култ ним и пси хо ло шким ка те го ри ја ма25.

На и ме, да на шњи чо век је вас пи тан да не раз ли ку је стра сти и вр ли не, 
бу ду ћи да је и јед но и дру го под ве де но под без лич не ка те го ри је „пси хо ло-
шког мо ти ва“ или „афек та“. На рав но, и отач ка пси хо ло ги ја је вр ло до бро 
зна ла да су исти по ри ви у чо ве ку ти ко ји пра вил ном упо тре бом мо гу би ти 
до бри, а зло у по тре бом ло ши26, али то ни је зна чи ло да се про тив не га тив-
них аспе ка та пси хо ло шких мо ти ва не би тре ба ло уоп ште бо ри ти, већ се са 
њи ма са жи ве ти, на ви ћи се на њих, при хва ти ти их као не што нор мал но, 
ка ко то че сто су ге ри ше са вре ме на по пу лар на пси хо ло ги ја27. Тач ни је ре че но: 
ду хов но очи шће ње лич но сти ни је ствар „те ра пиј ског трет ма на не га тив-
них ефе ка та“, не го је дан це ло сан по сту пак све то та јин ско-све то вр лин ски 
про цес за до би ја ња вр ли не, о ко ме слав ни па стир Ан ти о хи је и Ца ри гра да 
че сто го во ри: „Онај ко се ста ра да хи та пу тем вр ли не и же ли да се уз диг не 
са зе мље на не бо, за по ста вља све ви дљи во и свим сво јим си ла ма се тру ди 
да са вла да све што му сто ји на том пу ту, не за ста је и ни шта му не од вла чи 
па жњу, све док се не устре ми до са мог вр ха не ба“28.

На рав но, и сам по јам „вр ли не“ је да нас под ло жан ре ла ти ви зо ва њу од 
стра не чо ве ка и дру штва, бу ду ћи ре ла ти ви зо ван у скла ду са ан тро по ло шко-
со ци јал ним по тре ба ма, ни је ви ше у сре ди шту ин те ре со ва ња са вре ме ног 
чо ве ка, за шта је де ли мич но од го вор на упра во „мо ра ли стич ка свест“ по све-
24 Јо ван Зи зју лас, Дог мат ске те ме, Бе се да, Но ви Сад, 2003, стр. 74.
25 Алек сан дар Шме ман, За жи вот све та – све то та јин ска фи ло со фи ја жи во та, Бе о-

град, 1983, стр. 38.
26 По зна та је ми сао све тог Мак си ма Ис по вед ни ка да је про рок зло у по тре ба ства ри и 

по гре шна упо тре ба пој мо ва.
27 Скот Пек. Оп. цит. 84. 
28 Све ти Јо ван Зла то уст, На књи гу По ста ња, 28, 6 ПГ 53, 259.
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то вља че них фор ми хри шћан ства, ко ја је вр ли ну по и сто ве ти ла са пу ким 
„ис пу ња ва њем пра ви ла“ и „до сти за њем нор ми“ а не са оства ри ва њем на шег 
ко нач ног на зна че ња – за до би ја њем цар ства бо жи јег29. Ов де, да кле, опет 
мо ра мо да по но ви мо да са мо ли тур гиј ски опит, ви ђе ње и по и ма ње вр ли не 
као пло да чо ве ко вог очи шће ња и про све тље ња кроз за јед ни ча ре ње са Бо гом, 
да је пра ви од го вор на све са вре ме не про бле ме ко ји до ла зе од то га што са вре-
ме ни чо век не ма ја сни он то ло шко-етич ки осло нац и си стем вред но сти.

Же ли мо да ис так не мо још два бит на аспек та бла го дат ног оства ре ња ли тур-
гиј ске све сти код чо ве ка: уце ло сње ње чо ве ко вог би ћа и на ла же ње ду хов ног 
ми ра. На и ме, иако је тра ди ци о нал на ди хо то мич на (и три хо то мич на) ан тро-
по ло ги ја одав но пре ста ла би ти ак ту ел на, са вре ме на на уч на и по пу лар на схва-
та ња ни шта ма ње до во де у пи та ње це ло ви тост чо ве ко вог би ћа. 

Чо век је да нас углав ном су о чен са два кул та: кул том те ла и кул том 
ин те лек ту ал нопси хо ло шке за ба ве, ко ји се ну жно не ис кљу чу ју, али ко ји 
до ми ни ра ју сво јим на мет ну тим про то ти пи ма. По дво је ност ова два до ми-
нант на дру штве на мо де ла, ко ја пред ста вља истин ски иза зов за са вре ме ну 
пе да го ги ју, за сно ва на је на јед ном плит ком ин си сти ра њу и јед но стра-
ном уни фи ко ва њу са мо јед ног аспек та дво је ди ног људ ског би ћа. Опет је 
ли тур гиј ски етос у ства ри мо гућ ност на ди ла же ња ове по де ле, то јест све та 
ли тур ги ја, као „тај на је дин ства“ вас по ста вља и це ло ви тост људ ског би ћа30. 
Нај пре, ли тур ги ја је до га ђај у ко ме уче ству је це ло ку пан чо век, са сво јом 
ду шом и те лом, са свим оним што он је сте и што он тре ба и мо же да бу де, 
са свим сво јим чу ли ма, пре о бра же ним сва ка ко, деј ством Ду ха Све то га.

Ка ко ка же све ти Јо ван Зла то уст, „ми сли, дра ги мој, на то да до ди ру јеш 
ру ком и сто га, ни ка да, да је ни си по ди гао да уда риш не ко га (...) Бу ди све-
стан да не до ди ру јеш Хри ста са мо ру ком, не го му се при бли жа ваш и сво јим 
усти ма, па одр жа вај свој је зик чи стим, не из го ва рај бе стид не и ру жне ре чи, 
кле ве те и кле тве (...) А кад се опет се тиш да тво је ср це при ма ону стра шну 
тај ну, не смеш ни ка да у ње му ко ва ти лу кав ства про тив бли жње га, већ сво је 
ср це чу вај чи стим од сва ке зло на мер но сти. Та ко ћеш би ти ка дар да очу ваш 
без бед ним и сво је очи и уши (...) По зван си у сва то ве, дра ги мој!“31.

Чо век за и ста мо же би ти оно што је де, али, ка ко је бо го слов ски про-
ту ма чио и пре ту ма чио Фо јер ба хо ву ви ро нич ну опа ску про та Алек сан-

29 Јо ван Зи зју лас, обо же ње Све тих као ико на цар ства бо жи јег, Ви до слов, 23/2010.
30 Епи скоп Јо ван Пу рић, бо го слу же ње и вас пи та ње по све том јо ва ну Зла то у сту, 

Ма на стир Острог, 2009, стр. 95-96.
31 Све ти Јо ван Зла то уст, они ма ко ји же ле да се про све тле, 2,2 ПГ 49, 233-234. По чет не 

ре чи се од но се на древ но хри шћан ску прак су да се и древ ни при че шћу ју као да нас 
све ште ни ци, при ма њем у ру ку све тог те ла и ис пи ја њем све те ча ше кр ви Хри сто ве.
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дар Шме ман32, то не мо ра да зна чи да је чо век осу ђен да, на је дан ба на лан 
на чин, бу де роб сво јих при род них по ри ва. Чо век је и оно што слу ша и оно 
што ви ди, али то не зна чи да је он не ми нов но роб оно га што му се сер ви ра 
као хра на те ле сна, ду шев на, ум на. 

У ве зи са пи та њем кул ту ре од но сно ан тро по ло ги је его и зма или ин ди-
ви ду а ли стич ког его цен три зма сто ји и про блем са ко јим се су о ча ва цр ква 
да нас, а то је про блем ду хов не осе тљи во сти и нео се тљи во сти ме ђу са мим 
хри шћа ни ма, удо ви ма те ла Хри сто вог. Оту ђе но дру штво са зда ва, „по сво-
јој сли ци и при ли ци“, оту ђе ни свет „свет у кри зи“ (јер кри за је од су ство 
за јед ни це у исти ни!), свет све о бу хват не „еко ло шке кри зе“. Кри зе до ма чо ве-
ко вог, све та у ко ме чи та ва твар по ста је објект не за ја жљи ве чо ве ко ве по хо те 
и по хле пе, же ље за овла да ва њем и по се до ва њем и екс пло а та ци јом33.

Тре ба, у ве зи са овим, на рав но ре ћи да по јам „лич но сти“ ни је ка те го ри ја 
ко ја при па да ис кљу чи во хри шћан ском дис кур су и ми шље њу. По јам „лич но-
сти“ мо гу ће је на ћи, раз у ме се, дру га чи је тер ми но ло шки ар ти ку ли сан, у те о-
ло шким и фи ло соф ским схва та њи ма дру гих ре ли ги ја, фи ло со фи ја или етич-
ких уче ња34. Ме ђу тим, мо же се са си гур но шћу твр ди ти да је је ди но хри шћан-
ство про бу ди ло, раз ра ди ло и ар ти ку ли са ло це ло ви ту те о ло ги ју и он то ло ги ју 
лич но сти, то јест хри сто ло шки за сно ва ну ипо ста со ло ги ју (уче ње о лич но сти) 
и на њој за сно ва ло од го ва ра ју ћу оп тич ко-прак тич ну пе да го ги ју лич но сти. 

Чо век увек има бо жан ску ли тур ги ју као мо гућ ност да он то ло шки 
ис це ли и уце ло сни сво је би ће кроз за јед ни ча ре ње са Бо гом и бли жњи ма у 
Ду ху Све том, и то та ко што ће се, уче ство ва њем у ра до сти цар ства Бо жи-
јег, осло бо ди ти и стра ха од смр ти и са мог ро бо ва ња смр ти ко ја је нај ве ћи 
не при ја тељ це ло ви то сти и по сто ја ња на шег би ћа. Све ти Јо ван Зла то уст је 
са мим сво јим жи вот ним пу тем и ду хов ним опи том че сто био у при ли ци 
да осе ти уз не ми ре ност због па ко сти злих ду хо ва и злих љу ди35. Па, ипак, 
ње го ве по след ње ре чи би ле су: „Сла ва Бо гу, за све!“.

32 Алек сан дар Шме ман, За жи вот све та – све то та јин ска фи ло со фи ја жи во та, Бе о-
град, 1993, стр. 21.

33 Хри сто Ја на рас, Исто риј ска и дру штве на ди мен зи ја цр кве ног ето са, Сло бо да мо ра-
ла, Ка ле нић, Кра гу је вац, 2007, стр. 167.

34 Јо ван Зи зју лас, је дин ство цр кве у Све тој ев ха ри сти ји и у епи ско пу у пр ва три ве ка, 
Бе се да, Но ви Сад, 1997, стр. 38-39.

35 Ви ди од лич ну мо но гра фи ју И. В. По по ва, Све ти јо ван Зла то у сти и ње го ви не при ја
те љи, Вр њач ка Ба ња, 2007.
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ORT HO DOX EX PE RI MENT OF PER SO NA LITY 
AND “CUL TU RE OF EGO ISM’’

Ab stract: this pa per analyzes the post chri stian world, i.e. mo dern era who se gre
a test chal len ge is cul tu re of sel fis hness and selfcen te red in di vi du a lism. Mo desty and 
hu mi lity, ho nesty and so bri ety, the con sci o u sness of his pla ce and his fun ction in the com
mu nity, wit hin the “com mon parts” (li turgy) com mu nity, was a mat ter of et hni cal in te
grity, in the tra di ti o nal ort ho dox ser bian so ci ety. to day, this so ci ety suf fers of ra di cal 
ne ga ti ve chan ges that co me down to in di vi dual brag ging and selfpro mo tion. new va lue 
system is com ple tely op po si te to the chri stian va lue system. an thro po logy of mo dern man 
is no lon ger a chri stian, but “post chri stian” an thro po logy. we stern man has, by its sins 
“ free will” un ruly chan ged the on to lo gi cal fo un da tion of his hu ma nity, so it has de ci ded 
to no mo re ba se his iden tity and his bu ild cre a ted ness on the ima ge of god. when the re 
is no war, na tu ral kil ling, ta kes a war that kills the so uls. with lo sing god, with re jec ting 
god, the hu man ra ce – and in ge ne ral, and in the “per so na lity” – li ves with one a com
pre hen si ve re ver sing to him self: ego ism in the li te ral sen se of this word. so that man might 
re spond to an is sue who was bro ught be fo re his by post chri stian mo der nity, he first 
ne eds to find this per spec ti ve of the king dom of god, in self, be ca u se he can get this king
dom only in the di vi ne li turgy of the holy spi rit. 

KEY WORDS: ort ho doXy, per so na lIty, an thro po logy, ego IsM. 
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Mр Ма ја Ву ка ди но вић
Фа кул тет за кул ту ру и ме ди је Meгатренд уни вер зи те та

ЗВЕ ЗДЕ МЕ ДИЈ СКЕ КУЛ ТУ РЕ – ИКО НЕ 
НА ШЕГ ДО БА

Ре зи ме: Слав не лич но сти до ми ни ра ју са вре ме ном ме диј ском кул ту ром. Рад 
про бле ма ти зу је зве зде као ме диј ске тек сто ве и ука зу је да је про цес ме ди ја ци је 
да нас нео п хо дан да би не ко по стао сла ван. Уло гу ме ди ја у ства ра њу зве зда по твр
ђу ју ак ту ел не ти по ло ги је слав них лич но сти ко је прет по ста вља ју ин те рес гло
бал не ме диј ске ин ду стри је да кон стант но про из во ди но ве зве зде, све че шће из 
ре до ва „обич них љу ди“. ме ди ји има ју и ве ли ку уло гу у фор ми ра њу иден ти те та и 
ими џа зве зде и ње ног од но са са пу бли ком. За хва љу ју ћи ме ди ји ма, пу бли ка са зна је 
ин фор ма ци је о сва ко днев ном жи во ту зве зда и сти че ути сак да „по зна је“ слав не 
лич но сти, ко је исто вре ме но оста ју ми сте ри о зне и не до дир љи ве. Па ра докс је у 
то ме да пу бли ка ни кад за и ста не мо же да упо зна слав не лич но сти кроз ме диј ске 
тек сто ве, јер су ови тек сто ви кон стру и са ни као и сва јав на по ја вљи ва ња зве зда

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ме ДИј Ска кУл ТУ Ра, Зве ЗДе, ме ДИ ја цИ ја, коН СТРУкТ 

* * *

ме диј ске зве зде су спек та ку лар не пред ста ве жи вих људ ских 
би ћа, про јек ци ја оп ште ба нал но сти у сли ке мо гу ћих уло га. 

Ги Де бор, Дру штво спек та кла

Про у ча ва ње ме диј ских зве зда и слав них лич но сти у по след њих де сет 
го ди на је у фо ку су те о ре ти ча ра ме ди ја, кул ту ре и по пу лар не кул ту ре, али 
и со ци о ло га, со ци јал них пси хо ло га, ко му ни ко ло га и дру гих на уч ни ка у 
обла сти дру штве но-ху ма ни стич ких на у ка. Са вре ме ни ауто ри пре по зна ју 
зве зде и њи хов ути цај као је дан од нај у пе ча тљи ви јих дру штве них, ме диј-
ских, еко ном ских и по ли тич ких фе но ме на да на шњи це.

Све ве ће ака дем ско ин те ре со ва ње за ову те му у ди рект ној је ве зи са све 
из ра же ни јим при су ством зве зда у јав ној сфе ри. Слав не лич но сти до ми-
ни ра ју гло бал ном по пу лар ном кул ту ром у ко јој го то во сва ко у од ре ђе ном 
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тре нут ку мо же да по ста не сла ван. Са др жа ји ко ји се ба ве по зна тим лич но-
сти ма пре о вла ђу ју у ме ди ји ма два де сет пр вог ве ка. То ком чи та вог два де-
се тог ве ка зве зде су чи ни ле ва жан сег мент ма сов не кул ту ре, али ни ка да 
ни су би ле при сут ни је у ме ди ји ма не го што је то слу чај да нас. За раз ли ку 
од прет ход них де це ни ја ка да су ин фор ма ци је о зве зда ма би ле углав ном 
ве за не за та бло и де, спе ци ја ли зо ва не ча со пи се и од ре ђе не те ле ви зиј ске 
про гра ме, у пр вој де це ни ји два де сет пр вог ве ка са др жа ји о јав ним лич но-
сти ма су пре пла ви ли ме диј ски про стор. Ко мер ци јал не те ле ви зи је, та бло-
и ди, лај фстајл ма га зи ни, Ин тер нет пре зен та ци је и бло го ви, али све че шће 
и углед не днев не но ви не и не дељ ни ци, сва ко днев но из ве шта ва ју о жи во ту 
по зна тих и про мо ви шу но ве зве зде. 

2. ЗВЕ ЗДЕ КАО МЕ ДИЈ СКИ КОН СТРУК ТИ

Фо кус на слав ну лич ност као жа нр ме диј ског дис кур са до ми ни ра 
са вре ме ним те о риј ским ра до ви ма о зве зда ма. Ова те о риј ска по зи ци ја 
по чи ва на уве ре њу да слав не лич но сти пред ста вља ју ме диј ске тек сто ве. 
Ак ту ел на ли те ра ту ра прет по ста вља да су слав не лич но сти да нас оне ко је 
су при сут не у ме ди ји ма, као и да је раз у ме ва ње мо дер не сла ве у не по сред-
ној ве зи са уло гом и ути ца јем ко ји ме ди ји има ју у дру штву (Холмс и Ред-
монд, 2006; Ро јек, 2001; Холмс и Ред монд, 2007; Ке шмор, 2006; Џајлс, 2000). 
Те о ре ти чар ме ди ја Да глас Кел нер у књи зи „Ме диј ска кул ту ра“ на гла ша ва 
до ми нант ну уло гу ме ди ја у мо дер ном дру штву: Тер мин „ме диј ска кул ту ра“ 
та ко ђе има ту пред ност што ис ти че да на ша кул ту ра је сте ме диј ска кул ту ра, 
да су ма сов ни ме ди ји ко му ни ка ци ја за ме ни ли ра ни је ви до ве кул ту ре, као 
што су књи ге или усме но из ра жа ва ње, и да жи ви мо у све ту у ко јем ме ди ји 
до ми ни ра ју сло бод ним вре ме ном и кул ту ром“1. Да нас ин фор ма ци је има ју 
ве ли ку уло гу у фор ми ра њу ста во ва, а ма сов ни ме ди ји у ве ли кој ме ри од ре-
ђу ју дру штве не од но се и об ли ку ју чо ве ков од нос пре ма све ту. Ме диј ска 
кул ту ра сна жно ути че и на иден ти тет пу бли ке и њен од нос са зве зда ма. 
„Ме диј ска кул ту ра ства ра из ра зи то сна жне сли ке и при зо ре иден ти фи-
ка ци је, ко ји мо гу ди рект но да ути чу на пу бли ку, ства ра ју ћи мо де ле по на-
ша ња, оде ва ња и сти ла“.2 

Дру штве ни ути цај зве зда у ди рект ној је ко ре ла ци ји са раз во јем и по пу-
лар но шћу ма сов них ме ди ја (Бор стин, 1961; Мо рен, 1979; Да јер, 1986; Гам сон, 
1994; Џајлс, 2000; Ро јек, 2001). Да нас, сла ва и по пу лар ност про из ла зе го то во 
ис кљу чи во из ме диј ског при су ства, или, ка ко Бор стин ка же, слав не лич но сти 
су „са мо из ми шљо ти не ме ди ја“ (Бор стин Д., 1961: 60). Дру гим ре чи ма, би ти 
1   Кел нер 2004 (64).
2   Исто (182).
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уни вер зал но по знат у мо дер но до ба под ра зу ме ва при мар ну уло гу ма сов них 
ме ди ја у ди стри бу ци ји и ре про ду ко ва њу сли ка слав них лич но сти. Пре ма 
Ал бе ро ни ју, зве зде су „чла но ви за јед ни це ко је сви мо гу да про це њу ју, во ле 
или кри ти ку ју. Оне су иза бра ни објек ти ко лек тив ног ого ва ра ња, њих упо зна-
је мо кроз ма сов не ме ди је“.3 Слав ну лич ност ства ра ју сви љу ди ко ји је до бро-
вољ но гле да ју на те ле ви зи ји, ко ји чи та ју но вин ске тек сто ве о ње ном при ват-
ном жи во ту или раз го ва ра ју о њој са при ја те љи ма на Ин тер нет фо ру ми ма.

Осла ња ју ћи се на Бор сти но ве ста во ве, Дрејк и Ма јах ука зу ју да се сла ва 
сти че јав ним по ја вљи ва њем и да су ме ди ји и ма сов на пу бли ка нео п ход ни 
да би не ко по стао по зна та лич ност. Пре ма то ме, глав ни ква ли тет и су шти на 
слав не лич но сти је сте ње но по ја вљи ва ње у јав но сти. Те о ре ти ча ри ис ти чу: 
„По зна та лич ност је сте ме ди ја ти зо ва на јав на лич ност ко ја се раз ли ку је од 
ствар не, не ме ди ја ти зо ва не осо бе ко ја је го то во увек не по зна та пу бли ци“4.

Пси хо лог ме ди ја Деј вид Џајлс по сма тра сла ву као про цес и ис ти че да је 
слав на лич ност у су шти ни „ме диј ски про из вод“5. Џајлс на по ми ње да је ме диј-
ска сла ва про ла зна, али и да се ме ди ји на исти на чин од но се пре ма сва ко ме ко 
је до се гао тре ну так сла ве. Фе но ме ни сла ве и по зна то сти су, за хва љу ју ћи раз-
во ју ме диј ског тр жи шта у пр вој де це ни ји два де сет пр вог ве ка, до би ли пот пу но 
но ву ди мен зи ју. Са вре ме на ме диј ска кул ту ра бри ше гра ни це из ме ђу јав ног 
и при ват ног, обич ног и слав ног. Џајлс твр ди да ме ди ји да нас на исти на чин 
при сту па ју сви ма они ма ко ји су сте кли сла ву: „Бру тал на ре ал ност мо дер ног 
до ба је сте да су сви слав ни љу ди тре ти ра ни као по зна те лич но сти од стра не 
ме ди ја, без об зи ра да ли се ра ди о по ли тич кој фи гу ри, осо би за слу жној за 
ва жну кам па њу, умет ни ку ‘са оре о лом ге ни ја’, се риј ском уби ци или Мо рин из 
Ауто шко ле (је дан од уче сни ка бри тан ског ри ја ли ти шоу про гра ма). Но ви не 
и те ле ви зиј ски про гра ми од го вор ни за њи хов пу бли ци тет не по вла че ни јед ну 
зна чај ну раз ли ку у од но су на то ка ко су сте кли пу бли ци тет6.

3. ТИ ПО ЛО ГИ ЈЕ СЛАВ НИХ ЛИЧ НО СТИ

По твр ду да је про цес ме ди ја ци је из у зет но зна ча јан да би не ко по стао 
зве зда, на ла зи мо и у по сто је ћим ти по ло ги ја ма слав них лич но сти. Те о ре-
ти чар фил ма Џемс Мо на ко је ус по ста вио три ка те го ри је слав них лич но сти. 
Нај зна чај ни ји је „хе рој“, осо ба ко ја је, пре ма Мо на ку, ура ди ла или по сти гла 
не што зна чај но. Астро на у ти, на уч ни ци и про на ла за чи при па да ју овој ка те-
го ри ји. Дру гу ка те го ри ју чи ни „зве зда“ ко ја сти че сла ву кроз раз вој јав не 
3   Ал бе ро ни 1972 (85).
4   Дрејк и Ма јах 2010 (51, 52).
5   Џајлс 2000 (4).
6   Исто (5).
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пер со не ко ја је мно го ва жни ја од ње ног про фе си о нал ног про фи ла. У ову 
ка те го ри ју Мо на ко убра ја филм ске глум це, али и по ли ти ча ре ко ји има ју 
аспи ра ци ју да по ста ну „зве зде“ у ци љу уна пре ђе ња по ли тич ке ка ри је ре. 

Нај ни жа ка те го ри ја слав них лич но сти је сте „ква зар“ ко ји је по 
ми шље њу Мо на ка нај ин те ре сант ни ји тип слав них лич но сти за то што нај-
че шће не ма кон тро лу над сво јим јав ним ими џом. Ове осо бе сти чу псе у до 
по пу лар ност ко ја обич но крат ко тра је, а њи хо ва сла ва се мо же ту ма чи ти 
као ефе кат са вре ме них трен до ва у ме диј ској кул ту ри.7 Псе у до по пу лар ност 
сва ка ко је сте је дан од нај у пе ча тљи ви јих па ра док са да на шње ме диј ске кул-
ту ре. Слав не осо бе ко је Мо на ко на зи ва „ква за ри ма“ пред ста вља ју ме диј ске 
кон струк те – осо бе ко је су, у скла ду са чу ве ном Бор сти но вом мак си мом, 
„по зна те по сво јој по зна то сти“ и чи ја је сла ва ве штач ки ство ре на. Ка те го-
ри ја „ква за ра“, уоп ште но го во ре ћи, ко ре спон ди ра са тер ми ном „слу чај на 
слав на лич ност“ ко јим Тар нер и са рад ни ци (2000) опи су ју осо бе ко је су 
до шле у фо кус па жње без соп стве не кри ви це или за слу ге и кроз про цес 
над ко јим има ју ма ло кон тро ле.8

Мо на ко ва кла си фи ка ци ја ука зу је на раз вој кон цеп та слав не лич но-
сти као мо дер ног фе но ме на ко ји је бли ско по ве зан са ме диј ским тех но-
ло ги ја ма и са вре ме ним дру штвом. Иако jе рeч о за ни мљи вој ти по ло ги ји, 
Мар шал (1997) је ту ма чи као не до вољ но раз ви је ну за то што не узи ма у 
об зир то ка ко су слав не лич но сти по ве за не с ин те ре со ва њи ма пу бли ке и 
у ко јој ме ри са вре ме ни ме ди ји игра ју ва жну уло гу на свим ни во и ма сти-
ца ња сла ве. По ред то га, Мо на ко да ље не раз ра ђу је ме ха ни зме ко ји ути чу на 
ства ра ње од ре ђе них ти по ва слав них лич но сти, што се по себ но од но си на 
ка те го ри ју „ква за ра“ ко ја је пре ма Тар не ру пре вас ход но ефе кат са вре ме ног 
функ ци о ни са ња ме диј ске ин ду стри је и кул тур ни фе но мен, пре не го ка те-
го ри ја слав них лич но сти.9

Ком плек сни ју ка те го ри за ци ју слав них лич но сти дао је со ци о лог Крис 
Ро џек. Он на во ди три ти па, од но сно три ста ту са слав них лич но сти ко ји су 
ка те го ри са ни у од но су на то ка ко је ста тус сла ве оства рен:

ста тус је ‘до де љен’ кроз крв не ве зе (нпр. кра љев ска по ро ди ца, моћ не •	
по ро ди це по ли ти ча ра или по слов них љу ди);
ста тус је ‘сте чен’ кроз де ло или та ле нат (спор ти сти, умет ни ци, •	
по слов ни љу ди, сви они ко ји по се ду ју ре дак та ле нат или ве шти ну), и
ста тус је ‘при пи сан‘ за хва љу ју ћи ме ди ји ма и па жњи јав но сти, при •	
че му осо ба мо же, али и не мо ра да по се ду је спе ци фи чан та ле нат 10

7   Тар нер 2004 (21).
8   Исто (21).
9   Исто (22).
10   Исто (22).
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Из ме ђу по ме ну тих ти по ва не по сто је оштре гра ни це и мо гу ће је да се 
ста ту си слав них лич но сти пре кла па ју и ме ђу соб но про жи ма ју. При ме ра 
ра ди, све до ци смо да сла ва не ког умет ни ка или спор ти сте ни је са мо ре зул-
тат ње го вих спо соб но сти и ква ли те та, већ и ин те ре со ва ња ме ди ја за ње гов 
рад. Ово нас на во ди на за кљу чак да ста ту си о ко ји ма Ро џек го во ри мо гу 
би ти хи брид ни, а то се пре све га од но си на спа ја ње „сте че ног“ и ста ту са 
ко ји је „при пи сан“ де ло ва њем ме ди ја.

Ро џек по ред по сто је ћих ти по ва по зна тих лич но сти де фи ни ше још јед ну 
из дво је ну ка те го ри ју ко ју на зи ва це ле то ид. Пре ма овом те о ре ти ча ру, це ле то-
и ди пред ста вља ју спо ред не по ја ве у ме диј ској кул ту ри, као што су до бит ни ци 
на лу три ји, му зи ча ри ко ји су се про сла ви ли јед ним хи том, ју на ци ри ја ли ти 
шоу про гра ма, парт не ри јав них лич но сти и раз не дру ге осо бе ко је за вре ђу ју 
ме диј ску па жњу вр ло крат ко и би ва ју бр зо за бо ра вље ни.11 Ова ка те го ри ја је 
екви ва лент на Мо на ко вом „ква за ру“ и у из ве сном сми слу пред ста вља под-
гру пу слав них лич но сти са „при пи са ним“ ста ту сом, за то што оба ти па слав-
них лич но сти до ла зе до сла ве за хва љу ју ћи ме диј ском де ло ва њу. Мо же мо се 
сло жи ти са Ро џе ком ка да ка же да су це ле то и ди пра ти о ци кул ту ра ор га ни зо-
ва них око ма сов них ко му ни ка ци ја и про из ве де не аутен тич но сти.

Гло бал на екс пан зи ја ко мер ци јал них ме диј ских фор ма та, по го то во 
те ле ви зиј ских ри ја ли ти про гра ма, до ве ла је до по ве ћа ног при су ства „обич-
них љу ди“ у ме ди ји ма и усло ви ла но ви кон цепт сла ве чи ји су ди рект ни 
ре пре зен ти це ле то и ди. Ана ли зи ра ју ћи овај фе но мен, Тар нер ко ри сти по јам 
„на род ни пре о крет“ (de mo tic turn) ко ји ука зу је на струк ту рал не про ме не у 
ме диј ској про из вод њи слав них лич но сти и ре пре зен та ци ји „обич них љу ди“ 
у ме диј ској сфе ри. Тар нер об ја шња ва да се ова про ме на од но си, пре све га, 
на ри ја ли ти те ле ви зи ју и Ин тер нет и да у су шти ни озна ча ва пре о крет од 
елит ног ка ор ди нар ном.12 Иако је ‘обич ност’ од у век за у зи ма ла од ре ђе но 
ме сто уну тар дис кур са слав них лич но сти, у но ви је вре ме су из у зет но раз-
ви је ни ме ха ни зми за укљу чи ва ње „обич них љу ди“ у свет слав них, „чи та ви 
ме диј ски фор ма ти су то ме по све ће ни, а са вре ме ни кон зу мент ме ди ја се све 
ви ше на ви ка ва да бу де све док оно га што се де ша ва „обич ној осо би“ ко ја 
из пот пу не ано ним но сти до жи вља ва из у зет но спе ци фич ну и огра ни че ну 
сла ву“.13 Ро џе ков тип це ле то и да се, та ко, мо же по сма тра ти као је дан од нај-
ак ту ел ни јих кул тур них фе но ме на ко ји по тен ци ра моћ и ин те рес ме ди ја да 
кон стант но про из во де но ве ме диј ске лич но сти.

11   Исто (22).
12   Тар нер 2006 (153-165).
13   Исто (155).
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4. ПРИ ВАТ НО И ЈАВ НО, СТВАР НО И КОН СТРУ И СА НО  
У ЛИЧ НО СТИ ЗВЕ ЗДЕ

Ве ћи на те о ре ти ча ра ко ји ана ли зи ра ју зве зде као ме диј ске тек сто ве, 
ука зу ју на ди стинк ци ју из ме ђу при ват ног и јав ног, од но сно на ди хо то ми ју 
из ме ђу зве зде као ствар не осо бе и сли ке ко ју ме ди ји и ин ду стри ја пу бли ци-
те та ства ра ју о њој. То ком два де се тог ве ка, на прет ком ма сов них ме ди ја су 
се ме ња ле про дук ци о не окол но сти, што је ути ца ло на фор му ли са ње но вих 
тех ни ка за кон стру и са ње јав не сли ке зве зда. Со ци о лог Џо шуа Гам сон иден-
ти фи ку је три кључ не те ме ко је су ути ца ле на раз вој сли ка о слав ним лич-
но сти ма у два де се том ве ку. Пр во, раз вој од но са с јав но шћу је зна чио да је 
„за да так са ку пља ња ин фор ма ци ја и об ли ко ва ња па жње вре ме ном по стао 
‘на уч ни ји’“14. Те о ре ти чар, на и ме, су ге ри ше да су пр во бит не ак тив но сти 
усме ре не на из ми шља ње и ве штач ко ства ра ње сли ка слав них лич но сти у 
хо ли вуд ском „стар си сте му“ ка сни је за ме ње не ма ни пу ли са њем тим сли-
ка ма – ко ри шће њем ме то да од но са с јав но шћу. Дру го, ме ди ји су ути ца ли 
на по пу лар ност фир ми ко је се ба ве од но си ма с јав но шћу, што је ин ди-
рект но до ве ло до то га да по ли ти ча ри и јав не лич но сти ан га жу ју струч ња ке 
за пу бли ци тет ка ко би им по мо гли да из гра де од ре ђе не ква ли те те зве зда. 
Тре ћа те ма се од но си на уло гу те ле ви зи је и ин тер не та ко ји су омо гу ћи ли да 
сли ке слав них лич но сти по ста ну до ступ ни је, што је ба вље ње слав ним лич-
но сти ма тран сфор ми са ло у вр сту жи вот ног сти ла15.

Гам со нов при каз про ме на у про дук ци о ним окол но сти ма не ука зу је са мо 
на то ка ко се имиџ зве зда кон стру и сао са раз во јем ме ди ја, већ и  по твр ђу је 
иде ју да је слав на лич ност да нас мно го до ступ ни ја пу бли ци. У су шти ни, про-
ме не у ме диј ској сфе ри, а по го то во на пре дак у тех но ло шком сми слу, омо гу-
ћи ли су да се пу бли ка осе ћа ви ше по ве за ном са зве зда ма. Ово ме је пре вас-
ход но до при нео Ин тер нет, ко ји омо гу ћа ва пу бли ци да ди рект но ко му ни-
ци ра са оми ље ним зве зда ма пу тем дру штве них мре жа као што је Феј сбук, 
или да пра ти њи хо ве ак тив но сти у ре ал ном вре ме ну по сред ством Тви те ра. 
Мо же се за кљу чи ти да због то га пу бли ка да нас ма ње при ме ћу је и осе ћа раз-
ли ку из ме ђу при ват не лич но сти зве зде и ње ног јав ног ими џа. „Про дук ци о не 
окол но сти под сти чу одо ма ће ње по вр шног: еко но ми ја пи кан те ри ја, на гла сак 
на до ступ ним три ви јал ним ин фор ма ци ја ма о слав ним лич но сти ма ко је се 
мо гу ла ко кон тро ли са ти“16. Ма да тре нут ни про дук ци о ни усло ви ути чу на 
пер цеп ци ју да је пу бли ка бли жа зве зди, још увек је ди стинк ци ја из ме ђу при-
ват ног и јав ног у лич но сти зве зде при мен љи ва.

14   Гам сон 1994 (42).
15   Исто (172, 43).
16   Исто (172).



Год. III (2011): стр. 259-268

Зве зде ме диј ске кул ту ре – ико не на шег до ба 265

Ме ди ји има ју ве ли ку уло гу у фор ми ра њу иден ти те та зве зде. Со ци о лог 
кул ту ре Ед гар Мо рен при ме ћу је да ме ди ји, с јед не стра не, да ју зве зда ма 
ми то ло шку уло гу, али за то за ди ру у њи хов при ват ни жи вот ка ко би про-
на шли људ ску са др жи ну ко ја омо гу ћа ва иден ти фи ка ци ју. Ме ди ји ин си-
сти ра ју на то ме ка ко зве зде за и ста из гле да ју, ка ко се по на ша ју у ствар ном 
жи во ту и у име пу бли ке упо ре ђу ју њи хов „ствар ни“ жи вот са ими џом ко ји 
има ју у јав но сти. Из на ве де ног сле ди да ме ди ји има ју ам би ва лен тан од нос 
пре ма зве зда ма, за то што их исто вре ме но иде а ли зу ју и три ви ја ли зу ју.

Те о ре ти чар фил ма Ри чард Да јер та ко ђе упу ћу је на дво стру ку при ро ду 
зве зда, од но сно на спа ја ње њи хо вих „људ ских“ и „бо жан ских“ ква ли те та, 
на обич но и из у зет но у њи хо вој при ро ди и ими џу.17 За хва љу ју ћи ме ди ји ма, 
пу бли ка са зна је ин фор ма ци је о сва ко днев ном жи во ту зве зда и сти че ути сак 
да „по зна је“ слав не лич но сти, ко је исто вре ме но оста ју ми сте ри о зне и не до-
дир љи ве. Па ра докс је у то ме да пу бли ка ни кад за и ста не мо же да упо зна 
слав не лич но сти кроз ме диј ске тек сто ве, јер су ови тек сто ви кон стру и са ни 
као и сва јав на по ја вљи ва ња зве зда. Иако ме ди ји ху ма ни зу ју зве зде, они их 
ни кад у пот пу но сти не осло ба ђа ју њи хо вог уз ви ше ног по ло жа ја у од но су на 
пу бли ку. Ме диј ске сли ке, да кле, ни кад ни су искрен или тран спа рен тан пор-
трет ствар не лич но сти зве зде, већ пре све га ре пре зен ту ју иден ти тет ко ји је 
ство рен и ко ји цир ку ли ше кроз ка на ле ма сов них ко му ни ка ци ја.

Пре ма то ме, ни је дан ме диј не пру жа пу бли ци пот пу но раз у ме ва ње 
ком плек сне при ро де зве зда. По ја вљи ва ње зве зде у јав но сти и ме диј ски 
из ве шта ји о ње ном при ват ном жи во ту „обез бе ђу ју да ко ји год ни во ин тим-
но сти је до пу штен из ме ђу пу бли ке и зве зде, он то је сте на чи сто дис кур-
зив ном ни воу“18. Ови зна ци су до те ме ре ис пре пле те ни да је го то во не мо-
гу ће раз дво ји ти „ствар ни“ од кон стру и са ног ими џа. Ја сно је да сва зна че ња 
ко ја су про из ве де на кроз сли ке зве зде мо гу, али и не мо ра ју, да ко ре спон-
ди ра ју са ствар ном лич но шћу зве зде. Ме ђу тим, ово не зна чи да је сли ка 
зве зде не што до дат но, не и сти ни то или не а у тен тич но и да се иза ње кри је 
скри ве на исти на о ствар ној зве зди. Мо гу ће је ре ћи да пу бли ка, за пра во, 
по зна је зве зду је ди но кроз сли ку, и у том сми слу је сте тач на прет по став ка 
да је сли ка је ди на исти на или ре ал ност би ло ко је зве зде. Очи глед но, тен зи ја 
из ме ђу иде а ли зо ва не и „ствар не“ осо бе, као и тен зи ја ко ја на ста је из ме ђу 
мо гућ но сти и не мо гућ но сти да се спо зна „пра ва“ исти на о жи во ту зве зде, 
чи ни слав не лич но сти то ли ко при влач ним за пу бли ку.

Очи глед но, зве зде пред ста вља ју ико не да на шњег ме диј ског дру штва. 
По сред ством ме ди ја, зве зде про мо ви шу по жељ не дру штве не вред но сти 
чи ме об ли ку ју иден ти тет гра ђа на. Са вре ме не слав не лич но сти у ве ћој 
ме ри не го про те клих де це ни ја има ју при ступ ме ди ји ма, што им омо гу-
17   Да јер 1979 (5).
18   Мар шал 1997 (90).
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ћа ва ста тус и моћ у до ме ну по пу лар не кул ту ре, али и у дру штву у це ли ни. 
Сто га се мно ги те о ре ти ча ри сла жу да зве зде пред ста вља ју ели ту мо дер ног, 
ме диј ског до ба. С дру ге стра не, ме диј ска ин ду стри ја, мо ти ви са на про фи-
том, има све ве ћу по тре бу за зве зда ма и они ма ко ји то же ле да по ста ну. 
Пре за си ће ност ра зним ин фор ма ци ја ма о зве зда ма ко ре спон ди ра са до ми-
на ци јом за бав них, ко мер ци јал них и че сто три ви јал них са др жа ја у ме диј-
ском про сто ру. Сто га мо же мо за кљу чи ти да ме диј ске лич но сти и са др жа ји 
по све ће ни њи ма пред ста вља ју истин ско огле да ло вре ме на у ко ме жи ви мо. 
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До цент др Смиљ ка Иса ко вић
Фа кул тет за кул ту ру и ме ди је мегатренд универзитета

ДРУ ШТВЕ НИ УТИ ЦАЈ МЕ НА ЏЕ РА  
У МУ ЗИЧ КОЈ УМЕТ НО СТИ  

(На при ме ру Бе о град ске фил хар мо ни је)

Ре зи ме: До при нос ме на џе ра у умет но сти у од но су на за до во ља ва ње со ци јал
них по тре ба и раз вој кул ту ре, од но си се на ак тив но сти у умет нич кој про дук ци ји 
и кон зу ми ра њу кул ту ре у на шем дру штву. Др жа ва се по ја вљу је још увек као нај
ва жни ји спон зор умет но сти у ци љу оп штег кул тур ног раз во ја дру штва, док су 
ме на џе ри нео п ход ни у  про це су не за ви сне умет нич ке ева лу а ци је. Та ко ме на џе ри 
и ор га ни за то ри фор ми ра ју кул тур ну по ли ти ку, ства ра ју ћи по вољ не усло ве за 
умет ни ке. њи хо ва од го вор ност је уто ли ко ве ћа у на шем слу ча ју, јер jе рeч о зе мљи 
у тран зи ци ји, са скром ним ма те ри јал ним, али бо га тим људ ским и умет нич ким 
ре сур си ма. Да би се ак тив но сти у умет нич кој му зи ци, му зич косцен ским умет
но сти ма, од ви ја ле не сме та но, мо ра по сто ја ти сло бо дан про ток кре а тив но сти, 
иде ја, емо ци ја и умет нич ког до жи вља ја. овај рад се ба ви пи та њем дру штве не 
од го вор но сти ме на џе ра у му зи ци, осла ња ју ћи се на по зи ти ван при мер бе о град ске 
фил хар мо ни је. хо ли стич ки при ступ је по тре бан ка ко би умет ност/му зи ка мо гли 
не сме та но из вр ша ва ти сво ју функ ци ју по бољ ша ња ква ли те та жи во та, у ци љу 
бо га ти јег дру штве ног окру же ња и на прет ка бе о гра да и Ср би је.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: мУ ЗИ ка, ИЗ во ђач ке УмеТ Но СТИ, ме На џе РИ У 
УмеТ Но СТИ, ДРУ шТве На оД Го воР НоСТ, ТРаН ЗИ цИ ја
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УЛО ГА И УТИ ЦАЈ МУ ЗИ КЕ

„Ни јед на на у ка без му зи ке не мо же би ти пот пу на. без му зи ке не 
по сто ји ни шта. Твр ди се да је и сам свет са гра ђен по не кој хар мо
ни ји зву ко ва и да се са мо не бо окре ће по треп та ји ма хар мо ни је. 
му зи ка по кре ће осе ћа ња, под сти че чу ла у ра зним прав ци ма.“ 

(Иси дор из Се ви ље, VII в.)

Чо век је у сво јој су шти ни ho mo lu dens. Умет ност је за јед нич ки со ци-
јал ни по ду хват, тран сце ден тан али ни ка ко одво јен од сва ко днев не ре ал-
но сти. Сва ка умет нич ка фор ма пру жа осно ву за ин ди ви ду ал ни раз вој, али 
и со ци јал ну ин тер ак ци ју ко ја сти му ли ше је дин ство ме ђу по је дин ци ма. Од 
вре ме на ра ђа ња ци ви ли за ци је, из во ђач ке умет но сти при па да ју нај ста ри-
јим људ ским со ци јал ним ак тив но сти ма. Пре и сто риј ски ма гиј ски ри ту а ли 
пред ста вља ју нај ра ни је син кре тич ке ви до ве из во ђач ких умет но сти, ко је за 
про те клих 40.000 го ди на ни су из гу би ле сво ју су шти ну, при влач ност и моћ. 
Од свих умет но сти, за хва љу ју ћи сво јој ско ро пот пу ној не за ви сно сти од вер-
бал не или фи зич ке при сут но сти, му зи ка нај ја сни је от кри ва осно ве ин ди ви-
ду ал не и/или ко лек тив не кул ту ре. Му зи ка је у осно ви со ци јал ни фе но мен: 
про из вод људ ске ак тив но сти, сред ство ко му ни ка ци је из ме ђу ком по зи то ра, 
ин тер пре та то ра и слу ша о ца. Као та ква, ути че на со ци јал ни жи вот сва ког 
по је дин ца. Што је кул тур ни и со ци јал ни ути цај му зи ке ја чи, то је ве ћа со ци-
јал на од го вор ност ко ју она зах те ва у свом на ста ја њу и пре зен то ва њу.

Лав Тол стој је ве ро вао у ху ма ну свр ху умет но сти: „кроз умет ност се 
раз ви ја ју људ ска осе ћа ња. Умет ност је до ступ на свим љу ди ма и умет ност, 
са мо умет ност, мо же по ти сну ти на си ље.“1 Он је во лео и ве ро вао у му зи ку. 
Ве ли ка чем ба лист ки ња Ван да Лан дов ска је 1907. и 1909. го ди не го сто ва ла у 
Ја сној По ља ни. Чем ба ло је, уви је но у кр зна, сан ка ма до пре мље но до Тол сто-
је вог до ма, где је он ужи вао у зву ци ма ба рок не му зи ке. Чу ве ни ви о ли ни ста 
Је ху ди Ме њу хин у сво јој књи зи „Те ма са ва ри ја ци ја ма“ ка же: „Му зи ка мо же 
да ство ри ред или ха ос, јер ри там ује ди њу је раз је ди ње но, ме ло ди ја спа ја 
раз дво је но, а хар мо ни ја ускла ђу је не ус кла ђе ност. Та ко ха ос усту па ме сто 
ре ду, а бу ка – му зи ци, док ми кроз му зи ку спо зна је мо онај оп шти, уни-
вер зал ни по ре дак, ко ји по чи ва на фун да мен тал ним од но си ма ге о ме триј-
ских и ма те ма тич ких про пор ци ја, што од ре ђу ју наш и оп шти пра вац, смер 
и циљ“. И, на кра ју, Шек спир (Sha ke spe a re) пи ше у „Мле тач ком тр гов цу“: 
„ч овек к оји у с еби н ема м уз ику, н ити га п окр ећу с агл асн ости сла тких зв ука, 
сп ос обан је за и зд ају, спле тке и св аку шт ету; њ егов дух је т аман као ноћ, а 
њ ег ове скл он ости мра чне као ер ебус. У т аквог ч ов ека н ема јте п ов ер ења.“

1   Иче вић, 1984 (160).
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МОЋ И УПО ТРЕ БА МУ ЗИ КЕ

Му зи ка мо же ди рект но фи зич ки да ути че на наш ор га ни зам, као што 
под сти че раст би ља ка, ути че на кри ста ли за ци ју во де или по на ша ње жи во-
ти ња.  По ми шље њу ста рих на ро да, му зи ка од ре ђу је пра вац раз во ја јед ног 
на ро да или ци ви ли за ци је. У по гре шним ру ка ма то је мо гло зна чи ти про-
паст ци ви ли за ци је, а у ру ка ма про све тље них – ула зак у злат но до ба ми ра и 
про спе ри те та. Ки не ски ца ре ви су про ве ра ва ли ста ње свог цар ства по ујед-
на че но сти шти мо ва ња ин стру ме на та и ква ли те ту му зи ке ко ја се из во ди. 

По Пи та го ри, це ла ва си о на са не бе ским те ли ма кре ће се по за ко ни ма 
му зи ке (Му зи ка сфе ра). Пре ма Пи та го реј ци ма, цео ко смич ки си стем кре ће 
се пре ма ма те ма тич ким јед на чи на ма, ко је од го ва ра ју му зич ким но та ма. 
„Му зи ка сфе ра“, му зи ка ко јом се огла ша ва ко смос у свом ве чи том кре та њу, 
хар мо нич но де лу је на све си сте ме на Зе мљи. За то је Пи та го ра же лео да 
по бољ ша му зи ку свог вре ме на. 2

Дру штве ни зна чај му зи ке и ње на ве ли ка моћ апо стро фи ра ни су још 
од вре ме на древ не Ки не (Кон фу чи је), Егип та (ве за му зи ке са ре ли ги јом и 
хра мом), ан тич ке Грч ке (Пла тон), па све до да нас. По ве за на са ре ли ги о-
зним це ре мо ни ја ма, ра дом, ра том или са мо стал на, му зи ка је увек ис пу ња-
ва ла дру штве ну функ ци ју про па ган де. У ва ви лон ском роп ству Је вре ји ма је 
ди за ла мо рал, об на вља ла на ду у осло бо ђе ње и ја ча ла от пор про тив угње та ча 
(ана ло ги ја са срп ским на род ним пе сма ма за вре ме Ту ра ка). У Егип ту су се 
му зи ком за стра ши ва ли по ро бље ни, а исто ри ја хри шћан ске цр кве, исто ри ја 
је ис ко ри шћа ва ња му зи ке као про па ган де.3 Прет ход ни цу ве ли ког вој ско-
во ђе Алек сан дра Ма ке дон ског у ње го вом по хо ду на свет, чи ни ла је рат на 
му зи ка. Та ко од дав них вре ме на ра ту ју Шко ти. Му зи ка пла ши не при ја те ља, 
али и де лу је охра бру ју ће на вој ску. Јед но лич ни рит мо ви буб ње ва уво де у 
транс, уз ко га се лак ше ра ту је и ги не. Му зи ку ко ја до во ди до тран са ко ри сте 
ву ду ча роб ња ци, али и древ но ја пан ско „Но“ по зо ри ште за сво ју пу бли ку. Уз 
„Мар се ље зу“ го ло ру ки Па ри жа ни ју ри ша ли су на Ба сти љу – му зи ка у слу-
жби ре во лу ци је и ети ке. Два де се ти век из не дрио је Хи тле ра, ко ји је мај стор-
ски ис ко ри стио моћ му зи ке у ор га ни за ци ји фа ши стич ких мон стру о зних 
ма сов них мар ше ва, у ко ји ма се по сти за ло је дин ство ма се као вој ске ро бо та 
– му зи ка упо тре бље на не е тич ки. Слу ша о ци рок кон це ра та на ста ди о ни ма 
јед на ко су хип но ти са ни му зи ком као и пу бли ка ко ја слу ша кон церт три 
те но ра у Аре ни. Дру штве на и со ци јал на функ ци ја му зи ке до ка за на је кроз 
исто ри ју људ ског ро да, као и ње на за во дљи ва моћ. Да на шња и су тра шња 
упо тре ба му зи ке, ко ли ко и ка кве, би ће не по гре шив по ка за тељ ста ња све сти 
не са мо др жа ва не го и ци ви ли за ци је. Да нас је со ци јал ни ути цај му зи ке још 
2   Иса ко вић, 2010 (183/4).
3   Вуч ко вић, 1968(273). 
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ве ћи, из ра же ни ји и опа сни ји, за хва љу ју ћи мо гућ но сти ма гло бал не ди се-
ми на ци је пу тем сред ста ва ма сов не ко му ни ка ци је и ви со ких тех но ло ги ја. 
Ста ње му зи ке не по гре ши во од сли ка ва гло бал но ста ње пла не те.

СА ВРЕ МЕ НО СО ЦИ ЈАЛ НО БЕЗ НА ЂЕ – ПО ТРА ГА ЗА СМИ СЛОМ – 
УМЕТ НОСТ КАО СПРЕ МИ ШТЕ СМИ СЛА

„му зи ка спи ра са ду ше пра ши ну сва ко днев ног жи во та“ 
(Bert hold Auer bach)

Но ви ми ле ни јум обе ле жен је бр зим и на глим про ме на ма све та ко ји 
по зна је мо. По себ ну те шко ћу пред ста вља же сто ко убр за ва ње про ме на, 
на гло „згу шња ва ње“ вре ме на. Све до ци смо за ко на дру штве не астрик ци је, 
са жи ма ња про сто ра и вре ме на. На и ме, нул ти та лас (ло вач ко-са ку пљач ка 
при вре да ) тра јао је сто ти на ма хи ља да го ди на, пр ви та лас (по љо при вред на 
ре во лу ци ја) тра јао је не ко ли ко хи ља да го ди на, дру гом та ла су (успо ну ин ду-
стриј ске ци ви ли за ци је) тре ба ло је око три сто ти не го ди на да се ис цр пи. 
Тре ћи та лас, по стин ду стриј ско дру штво, на стао је пре око по ла ве ка и обе-
ле жен је бр зим раз во јем ин фор ма ци о них тех но ло ги ја.4 Ове про ме не, ко је 
се са да од ви ја ју на го ди шњем пла ну, осе ћа ју се нај ви ше у до ме ну кул ту ре, 
ду хов ног бла га чо ве ко вог и ње го вог са мо свој ног на чи на и сти ла жи во та. 
Лав Тол стој је ре као да се и нај ве ћи гу бе у не ре ду. Не вре ди ни шта па мет 
по је дин ца и та ле нат у др жа ви ко ја не по др жа ва вред но сти, а та ква др жа ва 
не за слу жу је ни да их има. 

Су о чен са на глим ха о тич ним ме ња њем све та у ко ме жи ви, са вре ме ни 
чо век ни је спре ман за, до са да, нај ду бље дру штве не про ме не, у ко ји ма се 
гу бе тач ке со ци јал ног и пси хо ло шког ослон ца на ко ји ма је ци ви ли за ци ја 
по чи ва ла. Еко ном ски и тех но ло шки раз вој по ти сну ли су у дру ги план ху ма-
ни зам и основ не људ ске и мо рал не вред но сти као до ми нант не пре ро га ти ве 
ци ви ли за ци је. „Све све до чи о хит но сти са вре ме ног тра га ња за сми слом... 
По тре ба за сми слом се вр ло че сто ис по ља ва кроз без број по вр шних симп
то ма – уса мље ност, кри ви ца, са мо о ту ђе ње, осе ћај не пот пу но сти, гу би так 
усме ре ња или мо ти ва ци је, де пре си ја, без вољ ност, сек су ал на не си гур ност, 
кри за иден ти те та, агре си ја. Иако по вр шни, та кви симп то ми мо гу то ли ко 
да уз не ми ре да ће мно ги љу ди по ку ша ти да их убла же без од ла га ња, за не
ма ру ју ћи при том њи хов основ ни узрок... Умет но сти би та ко ђе мо гле да 
по слу же као спре ми ште сми сла – за оне ко ји су спрем ни да им при сту пе као 
не чем ви шем од пу ке за ба ве или езо те рич ног кул та по се би – за оне ко ји су 

4   Tof fler, 1980. 
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спрем ни да их схва те као „ору ђе ви ђе ња“ и да их „про у ча ва ју“ она ко ка ко су 
љу ди у ше сна е стом ве ку про у ча ва ли лу те ров пре вод би бли је“.5

У књи зи „Но ва ре фор ма ци ја“ (1927) Ми хај ло Пу пин ка же: „На да мо се 
да ће бо ље раз у ме ва ње фи зич ке ре ал но сти ре фор ми са ти на ше мен тал не 
ста во ве, и на чи ни ти их спрем ни јим за пре по зна ва ње исти не о то ме да су 
фи зич ка и ду хов на ре ал ност пло до ви истог др ве та са зна ња, на то пље ног 
(nur tu red by the soil) људ ским ис ку ством“. Сва ка ко и му зи ком.

МЕ НА ЏЕ РИ У УМЕТ НО СТИ  
И СО ЦИ ЈАЛ НО ОД ГО ВОР НО ПО НА ША ЊЕ

„ме наџ мент је нај кре а тив ни ја умет ност – умет ност 
ор га ни зо ва ња та ле на та.“

(Jean-Jac qu es Ser van-Schre i ber)

Из во ђач ке умет но сти осла ња ју се на мре же со ци јал но ор га ни зо ва них 
струк ту ра (кон цер ти, хо ро ви, ор ке стри, му зич ки клу бо ви, клу бо ви при ја-
те ља му зи ке…), што чи ни гло бал ну ци ви ли за циј ску мре жу. На тај на чин се 
оства ру је со ци јал но вред но сло бод но вре ме, обо га ћу је се емо тив ни ста тус 
је дин ке, раз ме њу ју се иде је, по зи тив но се до при но си оп штем пси хо ло шком 
ста ту су и до бро би ти дру штва. Ин ди рект но, умет ност обо га ћу је окру же ње, 
сти му ли ше кре а тив ност на свим ни во и ма, отва ра пут ино ва тив но сти. Умет-
нич ка оства ре ња слу же као ре ци пи јен ти ко лек тив ног пам ће ња, али и кре а-
тив не и ин те лек ту ал не осно ве за раз вој бу ду ћих ге не ра ци ја. Про мо ви шу ћи 
со ци јал ну ко хе зи ју, ин тер кул ту рал но раз у ме ва ње и са о се ћа ње, сва ка ко 
обо га ћу ју ква ли тет сва ко днев ног ин ди ви ду ал ног и ко лек тив ног жи во та.

По мо дер ној со ци јал ној па ра диг ми је дан од глав них за да та ка ме наџ-
мен та ор га ни за ци ја је оства ре ње ду го роч не до бро би ти дру штва. Ја сно је да 
у пла си ра њу из во ђач ких му зич ко-сцен ских умет но сти ле жи ве ли ка од го-
вор ност, и то од го вор ност во де ћих љу ди ме наџ мен та у умет но сти, ор га ни-
за то ра и про мо те ра, али и ме ди ја то ра, кри ти ча ра, ме ди ја и ши ре јав но сти. 
Ипак, оно што се ну ди, што бе о град ска пу бли ка мо же да чу је, за ви си у нај-
ве ћој ме ри од ме на џе ра. А ка ко је ути цај умет но сти зна ча јан, по себ но из во-
ђач ких ко је ди рект но ко му ни ци ра ју са пу бли ком, ов де и сад, на не ки на чин 
ме на џе ри об ли ку ју на шу ствар ност. Њи хо ва уло га је код нас још ва жни ја, 
због тран зи ци о них вре ме на у ко ји ма се на ла зи мо, у ко ји ма је вре ме про-
ме на до не ло не ста бил ност, те жак жи вот и не из ве сност у бу дућ но сти. Исак 
Ади жес ну ди умет ност као ре цепт за пре мо шћа ва ње ја за из ме ђу на глог и 

5   Беј џент, Ли, Лин колн, 1994 (151).
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бр зог раз во ја дру штва и оста ја ња ho mo sa pi en sa у су шти ни истим она квим 
ка кав је био наш пра и сто риј ски пре дак.

Ме на џе ри су од го вор ни за при вла че ње пу бли ке на кон цер те, да би на 
тај на чин ство ри ли по зи тив ну на ви ку при су ства на умет нич ким до га-
ђа ји ма у, вр ло че сто, не за ин те ре со ва ним окру же њи ма. Пре ма те о ри ји 
ефек та леп ти ра Едвар да Ло рен ца (Ed ward Lo renz, 1917-2008) чак и ма ло 
де ло по је дин ца ме ња на не ки на чин дру штво, јер “... сва ки по сту пак не из-
о став но про у зро ку је дру ги по сту пак, а тај про у зро ку је тре ћи и та ко иде 
све до кра ја...“(Марк Твен, 1916). Ка ко је њи хо ва од го вор ност ути ца ја на 
сре ди ну ве ли ка, по ку ша ли смо да утвр ди мо про фи ле про фе си о нал них и 
кре а тив них иден ти те та ме на џе ра у умет но сти.

Спро ве де на је се ри ја струк ту ри ра них ин тер вјуа са ди рек то ри ма 
ва жних ин сти ту ци ја у умет но сти у Ср би ји (Бе о град, Не го тин, Аран ђе ло-
вац) и ино стран ству (Изра ел, Ма ке до ни ја). Не ке од ин сти ту ци ја би ле су 
др жав не (Ју го кон церт, Мер мер и зву ци, Мо крањ че ви да ни, Изра ел ски кул-
тур ни цен тар, Охрид ско ле то), не ке не вла ди не (Му зич ка омла ди на Ср би је) 
и при ват не (Ма дле ни ја нум). Те ме ис тра жи ва ња су би ле: про фил ме на џе ра, 
струк ту ра њи хо вог по сла, оце на ра да, кор по ра тив ни про фи ли, од но си са 
окру же њем, ева лу а ци ја умет нич ког ква ли те та, умет нич ки и со ци јал ни 
ути цај и оце на пу бли ке.

Ана ли зи ра ју ћи ин тер вјуе по ка за ло се да ве ћи на ме на џе ра (у свим 
слу ча је ви ма ди рек то ри ин сти ту ци ја) по се ду је ви со ко обра зо ва ње, да су 
ве ћи на му шког по ла, углав ном ста ри ји, јер очи глед но мла ди ме на џе ри не 
ви де кул ту ру и умет ност као про фи та бил ну. Ис по љен је ви со ки ни во са мо-
за до вољ ства по слом као и ви сок ни во мо ти ва ци је не за ви сно од ма те ри-
јал них мо ти ва. Од го во ри ду го го ди шњег ди рек то ра фе сти ва ла „Мер мер и 
зву ци“ у Аран ђе лов цу, Сло бо да на Не дељ ко ви ћа, од сли ка ва ју оно што је 
про ве ја ва ло кроз ин тер вјуе. 

– По ва шем ми шље њу, ко је су ве шти не по треб не за успе шно оба-
вља ње по сло ва на ва шем рад ном ме сту?
Ма ђи о ни чар ске.•	

– Сма тра те ли да је за ба вље ње ме на џер ством у умет но сти ва жни је 
му зич ко зна ње или зна ње у ме наџ мен ту?
Ово дру го.•	

– Ко је су спо соб но сти по треб не?
Бо жан ске.•	

– Ка ко фор ми ра ти успе шне ме на џе ре у кул ту ри и умет но сти?
Пер ма нент ним уса вр ша ва њем.•	

– Ко ји је кључ ни мо ти ва ци о ни фак тор за опре де љи ва ње љу ди да се 
ба ве ме на џер ским по слом?
Љу бав•	
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– Да ли су код нас до вољ но сти му ли са ни да га до бро оба вља ју? 
Не ве ру јем, ми слим да ве ћи на ра ди из ен ту зи ја зма•	 .

– Шта учи ни ти да се по ве ћа ни во мо ти ва ци је за рад?
Бо ља дру штве на кли ма и ви ше раз у ме ва ња нај од го вор ни јих јер не •	
тре ба смет ну ти с ума ре чи Бе ле Хам ва ша из“Ан то ло ги је ху ма на“ 
(1946): „... Шта се за ових пет хи ља да го ди на зби ло на по вр ши ни, то 
је са чу ва ла исто ри ја све та, про кле та исто ри ја ра то ва, гла ди, ре во-
лу ци ја, про па сти на ро да, про ли ва ња кр ви. Ни је то је ди на исто ри ја. 
Ис под и иза ње на ла зи се бла го сло ве на исто ри ја умет но сти, ре ли-
ги ја, фи ло со фи је, по е зи је. Ова дру га, она је пра ва.

 Текст пра ве ме ло ди је чо ве ко вог бит ства ни је жа ло пој ка и про кли-
ња ње, лу ди ло, ро пац вла сти Ва ви ло на, смр вље ног Егип та, ни тру-
лог Ри ма и Ви зан ти је, не го не мо зна ње ко је су са чу ва ле пи ра ми де, 
грч ке скулп ту ре, ки не ски хра мо ви и мек сич ки гра до ви. На ше пра во 
бит ство се на ла зи у оно ме што смо ство ри ли, а не у оно ме што смо 
ра зо ри ли. У оно ме што оста је, не у оно ме што је про ла зно.“

За ни мљи во је да су сви ди рек то ри кул тур них ин сти ту ци ја ко је се ба ве 
из во ђач ком му зич ко-сцен ском умет но шћу има ли ско ро иден тич не ко мен-
та ре, за па жа ња и зах те ве. Од но си се на др жа ву ко ја не до вољ но по ма же 
умет нич ке ор га ни за ци је, ко ја би тре ба ло да по ве ћа ва по моћ у ви ду спон зо-
ри са ња и бу џе ти ра ња умет но сти и про је ка та, да од ре ди ја сну и кон ти ну и-
ра ну кул тур ну по ли ти ку, да по мог не у пла си ра њу вр хун ских умет ни ка као 
ком пе ти тив ног из во зног брен да, да де цен тра ли зу је кул ту ру и умет ност. 
Сви су се сло жи ли око по тре бе па жљи вог ба лан си ра ња из ме ђу умет нич-
ког ква ли те та, фи нан сиј ских мо ме на та и дру штве не до бро би ти. Као и да 
је обра зо ва ње (и/или еду ка ци ја) нео п ход но за бо ље ис ко ри шћа ва ње свих 
по сто је ћих ре сур са.

БЕ О ГРАД СКА ФИЛ ХАР МО НИ ЈА

У са вре ме ном све ту, по ред ви со ких естет ских и умет нич ких стан дар да, 
од ме на џе ра у умет но сти се тра жи и со ци јал на од го вор ност. Пра ће ње со ци-
јал но од го вор ног кон цеп та ор га ни за ци је умет но сти до бра је осно ва за пла-
ни ра ње кул тур не по ли ти ке на ду же ста зе. По зи ти ван при мер пред ста вља 
Бе о град ска фил хар мо ни ја.
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Исто ри јат

Бе о град ску фил хар мо ни ју осно ва ли су 13. ју на 1923. го ди не чла но ви 
ор ке стра опе ре На род ног по зо ри шта и на став ни ци Му зич ке шко ле у Бе о-
гра ду. Ини ци ја тор и осни вач био је Сте ван Хри стић, та да шњи ди ри гент 
Опе ре. Пр ви пред сед ник био је Алек сан дар Бе лић (1923-1925), а од 1925. 
го ди не ком по зи тор Сте ван Хри стић, ко ји је од осни ва ња до 1934. био и шеф-
ди ри гент. Бе о град ска фил хар мо ни ја осно ва на је са ци љем да из во ди сим-
фо ниј ску му зи ку стра них и до ма ћих ауто ра, у че му је би ла ве о ма успе шна. 
На кон цер ти ма, ко ји су пр во одр жа ва ни у На род ном по зо ри шту, а ка сни је 
у дво ра ни Ко лар че ве за ду жби не (Ко лар чев на род ни уни вер зи тет), из ве-
де не су мно ге пре ми је ре пар ти ту ра до ма ћих ком по зи то ра, као и стра них, а 
пу бли ка је мо гла да чу је ис так ну те до ма ће и стра не ди ри ген те и со ли сте.

До 1935. ор ке стром ди ри гу је Сте ван Хри стић, он да до ла зи Ло вро Ма та-
чић (до 1941), по ред ко га ди ри гу ју и Ми ха и ло Вук дра го вић и дру ги до ма ћи 
ди ри ген ти. По сле Дру гог свет ског ра та Бе о град ска фил хар мо ни ја на ста вља 
са ра дом. Већ но вем бра 1944. ор ке стар је са ста вљен од чла но ва ор ке стра 
Опе ре и Ра дио-ста ни це, а пред сед ник је Оскар Да нон. Ја ну а ра 1951. осно-
ван је Сим фо ниј ски ор ке стар НРС, од че га по чет ком 1952. на ста је Бе о град-
ска фил хар мо ни ја као по себ на уста но ва. Шеф је Кре ши мир Ба ра но вић, 
а по ред ње га стал ни ди ри ген ти су Жи во јин Здрав ко вић и Ђу ра Јак шић. 
Од 1962. го ди не ди рек тор и умет нич ки шеф је Жи во јин Здрав ко вић, а до 
да нас су би ли и Ан гел Шу рев, Ан тон Ко лар, Хорст Фер стер, Јо ван Ша и но-
вић, Ва си лиј Си нај ски, Емил Та ба ков, Урош Ла јо виц и До ри јан Вил сон.

Они су ор ке стар во ди ли од пр вих, не си гур них ко ра ка у да ни ма ка да 
се тек ус по ста вљао ре до ван му зич ки жи вот у Ср би ји, пре ко пр вих по сле-
рат них го ди на и по сте пе ног и ду го трај ног из гра ђи ва ња за вид ног ни воа 
му зи ци ра ња ко ји је кул ми ни рао 60-их го ди на про шлог ве ка. БФ је одр жа ла 
број не кон цер те, абон ма не, при ред бе за Му зич ку омла ди ну, где су се пред-
ста вља ла де ла стра не ли те ра ту ре, али и про па ги ра ла му зи ка ју го сло вен ских 
ком по зи то ра. По ред сни ма ња за ју го сло вен ске ра дио ста ни це, ор ке стар је 
успе шно го сто вао у мно гим зе мља ма, уче ство вао на фе сти ва ли ма у зе мљи 
(Ду бро вач ке љет ње игре, За гре бач ки би је на ле, БЕ МУС...) и ино стран ству.

Бе о град ску фил хар мо ни ју, ко ју је та да пред во дио Жи во јин Здрав ко вић, 
свет ски струч ња ци су ран ги ра ли на пе то ме сто нај бо љих европ ских ор ке-
ста ра, че му су до при не ли и сним ци за углед ну свет ску из да вач ку ку ћу ЕМИ. 
Во де ћи на ци о нал ни ор ке стар је та да и у го ди на ма ко је су сле ди ле имао бли-
ста ве за јед нич ке тре нут ке на по ди ју ми ма са умет ни ци ма као што су Ра фа ел 
Ку бе лик (Rap hael Ku be lik), Мал колм Сар џент (Mal colm Se ar gent), Ан дре 
На ва ра (An dre Na var ra), Карл Бем (Karl Böhm), Ле о полд Сто ков ски (Le o-
pold Sto kow ski), Ки рил Кон дра шин, Ге на диј Ро жде ствен ски, Зу бин Мех та, 
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Је ху ди Ме њу хин (Yehu di Me nu hin), Да вид Ој страх, Исак Штерн (Isa ak Stern), 
Хен рик Ше ринг (Hen rik Sche ring), Ле о нид Ко ган, Мсти слав Ро стр о по вич, 
Ар тур Ру бин штајн (Art hur Ru bin stein), Свја то слав Рих тер, Емил Ги љелс, 
Ру долф Кемпф, Ги дон Кре мер, Иво По го ре лић, Гу став Кун (Gu stav Kuhn), 
Иван Фи шер (Ivan Fischer), Вла ди мир Крај њев, Мак сим Вен ге ров, Ју ли јан 
Ра хлин (Ju lian Rac hlin), Ва ле риј Афа на сјев, Нај џел Ке не ди (Ni gel Ken nedy)...

По сле бур них 90-их го ди на, ко је су се од ра зи ле на ква ли тет му зич ке 
сце не Ср би је, но ви ми ле ни јум до нео је на ду у по вра так ор ке стра Бе о град-
ске фил хар мо ни је на ме ђу на род не по ди ју ме. Мла ди му зи ча ри, шко ло ва ни 
у свет ским му зич ким цен три ма, до шли су у Бе о град ску фил хар мо ни ју гра-
де ћи но ви имиџ ор ке стра, чи ји је про сек ста ро сти 28 го ди на.

ма те ри јал ни ре сур си

То ком се зо не 2003/2004. ор ке стар се по сле ре кон струк ци је вра тио у 
сво ју мо дер но опре мље ну згра ду сме ште ну у са мом цен тру гра да, са аде-
кват ном дво ра ном из у зет не аку сти ке, ко ја по се ду је 201 ме сто. Ве ћи део 
кон це ра та, по тра ди ци ји, одр жа ва се у дво ра ни За ду жби не Или је М. 
Ко лар ца, док се ма тич на са ла ко ри сти за по себ не до га ђа је или се усту па 
дру гим умет ни ци ма за ка мер не на сту пе. У са ли Бе о град ске фил хар мо ни је 
сни ма ли су се умет нич ки и мул ти ме ди јал ни спо то ви, али су се пред ста-
ви ле и мно ге свет ске ком па ни је, као што су Аме рич ка при вред на ко мо ра, 
Рош, Фар ма Свис, Ати ка Ме диа, итд.

Осим дво ра не, ма те ри јал не ре сур се пред ста вља и ин стру мен та ри јум – 
ин стру мен ти у сво ји ни БФ, ко је ко ри сте не ки, али не сви, му зи ча ри у ор ке-
стру. У по след ње вре ме ку пље но је до ста но вих ин стру ме на та за ор ке стар – 
Ја пан ска вла да је би ла ве ли ки спон зор у овом по ду хва ту, као и вла да Швед-
ске. За оне ко ји сви ра ју на сво јим ин стру мен ти ма, од ре ђе на је на док на да за 
ко ри шће ње. Иако бу џет ски фи нан си ра на уста но ва, упра ва Фил хар мо ни је 
на сто ји да се укљу чи у са вре ме не ме на џер ске то ко ве, про на ла зе ћи ал тер-
на тив не на чи не фи нан си ра ња, у ци љу по сти за ња још бо љег умет нич ког 
ква ли те та. Ква ли те ту ра да ор ке стра зна чај но до при но си Фон да ци ја бе о
град ске фил хар мо ни је осно ва на 2004. го ди не са ци љем по бољ ша ња фи нан-
сиј ске си ту а ци је Бе о град ске фил хар мо ни је си сте мом спон зо ра и при ја-
те ља. Иде ја је би ла да се на јед ном ме сту оку пе нај у глед ни је ин сти ту ци је, 
ком па ни је и по је дин ци, ко ји ће, по ред до бро чин ства пре ма Бе о град ској 
фил хар мо ни ји, и ме ђу соб но са ра ђи ва ти и обра зо ва ти сво је вр сну ин те ре-
сну гру па ци ју. Ви зи ју Фон да ци је БФ пред ста вља под сти ца ње и не го ва ње 
сим фо ниј ске му зи ке и раз вој му зич ке кул ту ре у Бе о гра ду и Ср би ји, а 
ми си ју – по бољ ша ње фи нан сиј ске си ту а ци је уз по моћ при ја те ља и до на-
то ра. Ци ље ви су: на бав ка ква ли тет них ин стру ме на та за ор ке стар, ан га жо-
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ва ње свет ских име на кла сич не му зи ке, про дук ци ја ви део и аудио за пи са и 
из да ва ње пу бли ка ци ја, по др шка тур не ја ма и го сто ва њи ма БФ у ино стран-
ству, по бољ ша ње усло ва ра да му зи ча ра, по бољ ша ње ста ту са пен зи о ни са-
них и угро же них чла но ва БФ, мар ке тин шка пре зен та ци ја БФ, шко ло ва ње 
мла дих та ле на та и уса вр ша ва ње афир ми са них чла но ва БФ, ре ги о нал ни 
му зич ки на сту пи, раз вој кул тур них про је ка та у са рад ња са фил хар мо ни-
ја ма из су сед них зе ма ља, раз вој про је ка та при бли жа ва ња кла сич не му зи ке 
мла ђој по пу ла ци ји, спе ци јал ни про гра ми у до го во ру и са рад њи са стра те-
шким парт не ри ма, раз вој мла дих ка дро ва у обла сти ме наџ мен та кул ту ре, 
уна пре ђе ње по сло ва ња кроз раз вој ин фор ма ци о ног си сте ма, као и дру ге 
ак тив но сти ко ји ма се оства ру је ми си ја Фон да ци је. 

Осни ва чи Фон да ци је су ХВБ бан ка, Co ca-Colа Ср би ја, Ми ни стар ство 
кул ту ре и ме ди ја Ср би је, Срп ски би знис си стем, Те ле ком Ср би ја, Оп шти на 
Ста ри град, Аса мер хол динг, ЈАТ. Пр ви при ход, са кон цер та одр жа ног 28. 
апри ла 2004. го ди не, на ко ме је це на ула зни це би ла 500 евра, био је 75.000 
евра, што је ап со лут ни ре корд у нас. Овај но вац био је по чет ни ка пи тал 
но во о сно ва не Фон да ци је БФ. Са мо у пр вој го ди ни по сло ва ња оства ре ни 
су сле де ћи ци ље ви: ку пље но је 15 но вих ин стру ме на та ви со ког ква ли те та, 
13 ква ли тет них гу да ла руч не из ра де, де сет му зи ча ра по сла то је на уса вр-
ша ва ње у ино стран ство, сти пен ди ра но је шест мла дих та ле на та Шко ле за 
му зич ке та лен те у Ћу при ји, пру же на је јед но крат на по моћ за ле че ње пен-
зи о ни са ног чла на БФ.

То ком кон церт не се зо не 2004/2005. Фон да ци ја је по кре ну ла осни ва ње 
ВИП клу ба ФБФ. Члан ВИП клу ба се по ста је за ку пом се ди шта у Са ли Фил-
хар мо ни је на пе ри од од го ди ну да на. Вред ност јед ног се ди шта из но си 1000. 
евра. У пр ве две се зо не по сто ја ња, ВИП клуб је при хо до вао бли зу 300.000 
евра. Ина че, на сва ком за ку пље ном се ди шту ис ти че се по ча сна пло чи ца са 
име ном чла на клу ба. Име чла на клу ба, од но сно ње гов ло го, ис так нут је на 
пу бли ка ци ја ма, про гра ми ма и дру гим при год ним штам па ним и елек трон-
ским ма те ри ја ли ма БФ. Име на по је ди нач них до на то ра, чла но ва ВИП клу ба, 
ис так ну та су на по ча сној та бли у фо а јеу БФ, и за њих се ор га ни зу ју по себ ни 
кон цер ти екс клу зив ног абон ма на Бе о град ске фил хар мо ни је, за тво ре ног 
ти па. На осно ву члан ске кар те ВИП клу ба, чла но ви клу ба ужи ва ју при ви-
ле ги је као што су при о ри тет у ин фор ми са њу о про гра ми ма, при о ри тет у 
ко ри шће њу огла сног про сто ра ме диј ских парт не ра БФ6, при о ри тет и по пу-

6 Ме диј ски спон зо ри БФ су днев не но ви не Пресс, ТВ Ме тро по лис, АРТ ка нал, МТВ 
ка нал, Ен тер те ле ви зи ја, Playboy, Маxim, Gra zia, Зе нит, Еу Мар кет, Бе о скоп, Wi ne 
Style.

 Елек трон ски при ја те љи су Press pu blis hing gro up, По ли ти ка on li ne, SEE Cult.org, 
Блиц, Спорт ска цен тра ла.cоm, Ен тер, На сло ви нет, Ме ди ја цен тар, План плус, Вос 
ме ди а тор...
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сти на све услу ге При ја те ља БФ, оку пље них у Bel gra de Li festyle club, као и у 
ко ри шће њу дво ра не БФ (прав на ли ца).

Тех но ло шка стра те ги ја

Бе о град ска фил хар мо ни ја ула же у ин стру мен те, јер се са мо са до брим 
ин стру мен ти ма по сти же ква ли те тан звук ор ке стра. У ју ну 2003. го ди не 
вла да Ја па на, пре ко Ам ба са де у Бе о гра ду, до ни ра ла је БФ му зич ке ин стру-
мен те у вред но сти од око 400.000 до ла ра. То је до да нас нај ве ћа до на ци ја 
Ја па на срп ској кул ту ри. Два кла ви ра, хар фа, тим па ни, кон тра ба си, ли ме ни 
ду вач ки ин стру мен ти на ла зи ли су се у овој до на ци ји. 

На ини ци ја ти ву јед ног од нај ве ћих ди ри ге на та да на шњи це, Зу би на 
Мех те,  у се зо ни 2005/2006. у окви ру Фон да ци је Бе о град ске фил хар мо ни је 
осно ван је и по се бан фонд за об но ву ин стру мен та ри ју ма (на бав ка но вих 
ин стру ме на та), ко ји но си ње го во име. Ма е стро Мех та се од ре као свог хо но-
ра ра за кон цер те одр жа не 2005. го ди не у ци клу су „Hom ma ge Han su Sva-
rov skom“ у вред но сти од 60.000 до ла ра, и то је по ло жио као по чет ни улог 
фон да. Ак ци ји на бав ке но вих ин стру ме на та кра јем 2006. го ди не при кљу-
чи ла се и на ша др жа ва. Из сред ста ва На ци о нал ног ин ве сти ци о ног пла на 
Ре пу бли ке Ср би је, у де цем бру 2006. из дво је но је ми ли он евра за на бав ку 
уни кат них гу дач ких ин стру ме на та мај стор ске из ра де, ко је су во ђе де о ни ца 
у фе бру а ру 2008. иза бра ле у Ци ри ху. За хва љу ју ћи до на ци ја ма, ор ке стар је 
од ско ра бо га ти ји за се дам на ест но вих ви о ли на, се дам ви о ла, се дам ви о-
лон че ла, два кон тра ба са, два де сет гу да ла, као и за но ве ку ти је за ин стру-
мен те. По след њом до на ци јом Аме рич ке ам ба са де на ба вље не су че ти ри 
но ве тру бе. Од 2001. го ди не оп шти на Ста ри град до ни ра ла је БФ сред ства 
за кон церт ну гар де ро бу, ви о ли ну, пи ко ло фла у ту и ку ти је за ин стру мен те. 
Ула га ње у БФ је исто вре ме но и ула га ње у јав ни ин те рес, јер БФ пред ста-
вља на шу зе мљу на нај бо љи на чин. Се зо ну 2007/2008. обе ле жа ва стра те шко 
парт нер ство са ДДОР Но ви Сад, а тренд се на ста вља пот пи си ва њем но вих 
парт нер ских уго во ра сва ке го ди не.

То ком те шких тран зи ци о них вре ме на ко ја су по го ди ла Бал кан, Бе о-
град ска фил хар мо ни ја је ус пе ла да оста не јед на од ор га ни за ци ја у умет но-
сти Ср би је ко је нај бо ље функ ци о ни шу, нај пре за хва љу ју ћи свом вр хун ском 
упра вљач ком ме наџ мен ту. На рав но, пред ност пру жа ју по др шке и град-
ског и ре пу блич ког бу џе та, па је та ко БФ сло бод на да би ра ин те ре сант не и 
про во ка тив не про гра ме, по шту ју ћи прин цип ви со ког умет нич ког ни воа. 
Та ко ђе, по сто ји оба ве за да се је дан део кон це ра та одр жи ван Бе о гра да, 
до при но се ћи де цен тра ли за ци ји кул ту ре ко ја пред ста вља је дан од при о-
ри те та кул тур не стра те ги је Ср би је. Иван Та со вац, ду го го ди шњи ди рек тор 
БФ, ка же: „кла сич на му зи ка не би тре ба ло да бу де ели сти стич ка. Тре ба ло 
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би да је до ступ на сва ко ме, све док оста је вер на сво јој  пра вој умет нич кој 
фор ми“. Пре ма Пе те ру Дра ке ру (Pe ter Druc ker), ве ли ком гу руу са вре ме ног 
ме наџ мен та, пред ме наџ мент на вр ху ком па ни је (CEO, ди рек тор) се по ста-
вља ју три ци ља: да де тер ми ни ше спе ци фич ну уло гу и ми си ју ком па ни је, 
да оси гу ра про дук тив ност ком па ни је – да за по сле ни ра де кон струк тив но, 
као и да по ве де ра чу на о ко ри сно сти за це ло дру штво (док три на со ци-
јал не од го вор но сти). У слу ча ју БФ то зна чи да ди рек тор и Умет нич ки са вет 
мо ра ју да про на ђу пра ви од нос из ме ђу про це не умет но сти у све тлу фи нан-
сиј ске ко ри сно сти (про дук тив ност/ефек тив ност), и со ци јал но-кул тур-
них по тре ба дру штва Ср би је. Да до бро про це не шта ће и ка ко пла си ра ти 
пу бли ци Бе о гра да и Ср би је. Иван Та со вац, као ис ку сан ме диј ски чо век, 
зна да ис ко ри сти со ци јал ну енер ги ју кон церт не са ле Ко лар че ве за ду жби не, 
оства ру ју ћи си нер ги ју му зи ке, умет ни ка и пу бли ке. Ис ко ри стив ши тре-
нут не со ци јал не трен до ве, БФ је укљу чи ла у сво ју кон церт ну се зо ну и ром-
ске му зи ча ре и ет но му зи ку, као до при нос европ ској Де ка ди Ро ма. Та ко ђе, 
Фил хар мо ни ји ца у ко јој на сту па ју та лен то ва на де ца сле ди свет ске трен-
до ве, као што је el si ste ma у Ве не цу е ли, али на ма њој ска ли.

СО ЦИ ЈАЛ НИ И УМЕТ НИЧ КИ УТИ ЦАЈ БЕ О ГРАД СКЕ ФИЛ ХАР МО НИ ЈЕ

Со ци јал ни ста тус и ути цај Бе о град ске фил хар мо ни је на пу бли ку Бе о-
гра да и Ср би је нај бо ље се по ка зао за вре ме бу џет ске кри зе ко ја је по го ди ла 
ор ке стар 2009. го ди не. Зна ју ћи да су му зи ча ри ло ше пла ће ни, ди рек тор БФ 
је по кре нуо ши ро ку ме диј ску кам па њу у Ср би ји и ино стран ству, ко ја се 
за вр ши ла ње го вом по ну ђе ном остав ком Ми ни стру кул ту ре Ср би је (ко ја 
ни је при хва ће на). Чак су и ли сто ви lon don fi nan cial ti mes и In de pen dent 
у ју ну 2009. об ја ви ли тек сто ве ко ји ма по др жа ва ју ста во ве Та сов ца и БФ.7 8 
По др шка Бе о гра да, Ср би је и ино стран ства би ла је ве ли ка и укљу чи ва ла је 
све сег мен те дру штва. Овај су коб ин фор ми сао је јав ност и про ме нио мно га 
схва та ња о ста ту су ор ке стар ских му зи ча ра, али и му зи ча ра у обла сти 
умет нич ке му зи ке у Ср би ји, што је те ма ко јом је по треб но по за ба ви ти се 
ши рим, озбиљ ним ис тра жи ва њем. У сва ком слу ча ју, Бе о град ска фил хар-
мо ни ја је по ка за ла да се са њом мо ра озбиљ но ра чу на ти у кул тур ном ми љеу 
Ср би је. Ре зул та ти ове кам па ње ће се тек ви де ти у бу дућ но сти. Умет нич ки 
али и дру штве ни ути цај БФ на ши ру за јед ни цу Бе о гра да и Ср би је по ка зао 
је да код нас по сто је по зи тив ни при ме ри умет нич ких ор га ни за ци ја, ко је би 
мо гле да сле де слич не ор га ни за ци је у кул ту ри и умет но сти Ср би је.
7 http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/music/features/available-for-

birthdays-weddings-and--bar-mitzvahs-one-of-europes-leading-orchestras-1724475.html
8 or che stra eyes wed dings to sta ve off its fu ne ral, Neil Mac Do nald in Bel gra de, Ju ne 16 2009, 

The Fi nan cial Ti mes Li mi ted, 2009.
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ЗА КЉУ ЧАК

„кул ту ра и кре а тив ност су ве о ма ва жни по кре та чи ин ди ви ду ал ног 
раз во ја, со ци јал не ко хе зи је и еко ном ског ра ста. Да на шња стра те ги ја 
про мо ци је ин тер кул ту рал ног раз у ме ва ња по твр ђу је ме сто кул ту ре у 
са мом цен тру на ше по ли ти ке“. 

(Европ ска ко ми си ја) 

Око 7,5 ми ли о на љу ди де лу је у сек то ру кул ту ре и умет но сти да нас у 
Евро пи, а кре а тив не ин ду стри је по ста ле су ва жан чи ни лац свет ске еко-
но ми је. Си нер ги ја из ме ђу обра зо ва ња и кул ту ре (обра зо ва ње у кул ту ри, 
кул ту ра у обра зо ва њу) пред ста вља је дан од ци ље ва Европ ске уни је кроз 
де ло ва ње Са ве та и Ко ми си ја за кул ту ру. На жа лост, Ср би ја ни је укљу че на у 
мно ге од ових ак тив но сти, па је при ну ђе на да са ма из на ла зи нај а де кват ни ја 
ре ше ња. Хо ли стич ки при ступ умет но сти и ши ро ко уче ство ва ње дру штва 
пред ста вља ју кључ за пре ва зи ла же ње бол них по сле ди ца гло бал не ре це си је. 
Бе о град ска фил хар мо ни ја при ме њу је са вре ме не трен до ве „емо ци о нал ног 
мар ке тин га“. Ди рек тор и ме наџ мент ор ке стра су све сни да се но ви еко ном-
ски мо де ли ба зи ра ју на по сту ла ти ма „емо ци о нал не еко но ми је“, јер су љу ди 
пр во емо ци о нал ни а он да ра ци о нал ни. Емо ци о нал на и со ци јал на иден-
ти фи ка ци ја са умет нич ким брен дом као што је Бе о град ска фил хар мо ни ја 
су моћ ни про це си ко ји при вла че ши ро ки ауди то ри јум на кон цер те. Ко ри-
сте ћи моћ емо ци ја, ме на џе ри у умет но сти са мо тре ба да при ме не атри бу те 
оно га што пла си ра ју. Ча ро ли ја умет но сти ће ура ди ти оста ло.
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MU SIC ARTS MA NA GERS’ SO CIAL IM PACT 
CA SE STUDY: BEL GRA DE PHIL HAR MO NIC 

OR CHE STRA 

Ab stract:Con tri bu tion of arts ma na gers to sa tis fac tion of so cial ne eds and cul tu
ral de ve lop ment re la te to ac ti vi ti es in the fi eld of ar ti stic pro duc tion and con sump tion 
of cul tu re.  go vern ment is the most im por tant spon sor, thus sha ping our cul tu ral po licy, 
whi le arts ma na gers eva lu a te  in de pen dently ar ti stic qu a lity, which  is im por tant in the 
tran si ti o nal ti mes, when ma te rial re so ur ces are mo dest, but hu man re so ur ces rich. this 
pa per di scus ses  arts ma na gers’ so cial re spon si bi lity, dra wing from the po si ti ve exam ple 
of bel gra de phil har mo nic or che stra. a ho li stic ap pro ach is ne e ded  in or der to ena ble 
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bel gra de and ser bia.
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Сне жа на Бе рић, ма стер
Фа кул тет за кул ту ру и ме ди је ме га тренд уни вер зи те та

РЕ БРЕН ДИ РА ЊЕ У КУЛ ТУ РИ – ПРИ МЕР 
БЕ О ГРАД СКЕ ФИЛ ХАР МО НИ ЈЕ

Резиме: Рад се ба ви стра те ги јом ре брен ди ра ња у кул ту ри на при ме ру бе о град
ске фил хар мо ни је. осам де сет пет го ди на тра ја ња бе о град ске фил хар мо ни је осли
ка но је у ци клич ним па до ви ма и успо ни ма про же тим упор но шћу да се оп ста не и 
бу де у вр ху, јер у вр хун ској умет но сти не по сто је сред ња ре ше ња. По след ња и нај
те жа кри за тра ја ла је 23 го ди не, по чев од 1977. го ди не, да би кул ми ни ра ла у го ди ни 
пре ла ска у но ви ми ле ни јум.

ка ко је бе о град ска фил хар мо ни ја ин сти ту ци ја од на ци о нал ног зна ча ја, иде ја 
и про цес ње ног ре брен ди ра ња зах те ва ли су из у зет ну упор ност, кре а тив ност и 
ан га жо ва ње. Но ви ме наџ мент за те као је Фил хар мо ни ју у ве о ма те шком ста њу: 
згра да је би ла на иви ци уру ша ва ња, чла но ви ор ке стра ко ри сти ли су ста ре, ско ро 
не у по тре бљи ве ин стру мен те.

Иако умет нич ке ин сти ту ци је у са вре ме ним усло ви ма тр жи шне при вре де не 
на ста ју да би пра ви ле про фит, све оне, да би оста ле и оства ри ле ци ље ве сво га 
по сто ја ња, мо ра ју да се по на ша ју тр жи шно, а са мим тим да се ве зу ју за мар ке
тинг и за ра ду. У фор ми ра њу и од ре ђи ва њу ре пер то а ра по ла зна по зи ци ја бе о град
ске фил хар мо ни је уте ме ље на је у схва та њу му зи ке као пси хо ло шког, со ци јал ног 
и тр жи шног фе но ме на са ја сно де фи ни са ним по ре клом роб не мар ке, као бит ног 
и оба ве зу ју ћег у окви ру брен да ко ји је био у са мом вр ху срп ске кул ту ре и ме ђу нај
зна чај ни јим ор ке стри ма евро пе. У све сти мно гих љу би те ља вр хун ских му зич ких 
вред но сти, из мно штва „вр ста му зи ке“ тре ба ло је из ди фе рен ци ра ти „про из вод“ 
бе о град ске фил хар мо ни је од дру гих „по ну ђа ча“ слич ног про из во да. Ре че но је зи ком 
еко но ми је, тре ба ло је ре брен ди ра ној роб ној мар ки вра ти ти пу но по ве ре ње слу ша
ла ца (по тро ша ча), од но сно тр жи шта – углед брен ду.

Но ви ме наџ мент имао је са мо је дан ар гу мент, за сно ван на са зна њи ма са вре ме не 
еко но ми је, со ци о ло ги је и пси хо ло ги је по тро ша ча, је дан али до вољ но мо ћан, про во ка
ти ван и при вла чан, а то је емо ци ја ко ја се по кре ће му зи ком бе о град ске фил хар мо ни је.

До шло се до не стан дард ног брен да кроз ино ван тан ре брен динг. 
КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: кУл ТУ Ра, бРеНД, Ре бРеН ДИ Ра ње, мУ ЗИ ка, емо цИ о

Нал Но, ФИл хаР мо НИ ја, хаР мо НИ ја, бе о ГРаД, СР бИ ја.
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ИСТО РИ ЈАТ ПРО БЛЕ МА БРЕН ДА БЕ О ГРАД СКЕ ФИЛ ХАР МО НИ ЈЕ  
И ПО ТРЕ БЕ ЗА РЕ БРЕН ДИ РА ЊЕМ

– Па ра докс не ма шти не: на умет нич кој 
стра ни ус пе си, на ма те ри јал ној те шко ће –

Бе о град ска фил хар мо ни ја осно ва на је 1923. го ди не и вр ло бр зо је по пу-
ла ри зо ва ла сим фо ниј ску му зи ку, до тле у Ср би ји не до вољ но при хва ће ну, 
из во ђе њем ви со ко зах тев них про грам ских са др жа ја уз из во ђач ки ква ли-
тет. И та да се, као и ка сни је, ра ди ло без згра де, са ма лим бро јем про ба, без 
ин стру мен та ри ја1 и но то те ке, да би Дру ги свет ски рат пре ки нуо њен рад.

Го ди не 1951. се об на вља рад, али опет под истим усло ви ма. јер осни вач, 
град Бе о град. ни је обез бе дио згра ду... Та ко се Фил хар мо ни ја већ на са мом 
по чет ку су ко би ла са ни зом про бле ма ко ји су оме та ли њен рад и оте жа ва ли 
ње ну ми си ју. 

Осни ва ње Бе о град ске фил хар мо ни је и уки да ње Сим фо ниј ског ор ке-
стра Ра дио Бе о гра да зна чи ло је да Фил хар мо ни ја пре у зи ма све про грам ске 
зах те ве Ра дио Бе о гра да. Али тај до го вор ни је био ни пи сме но фор му ли-
сан ни прав но оза ко њен. Ме ђу тим, то је од ре ђи ва ло и на чин фи нан си ра ња 
Фил хар мо ни је: њу је тре ба ло да фи нан си ра ју осни вач и Ра дио Бе о град (са 
по 50 про це на та), али ни то ни је би ло ре гу ли са но. 

Убр зо ће се по твр ди ти да је то пот пу но по гре шан при ступ. Свет ска 
прак са је да се фил хар мо ни је ба ве ис кљу чи во кон церт ном де лат но шћу, а 
ра диј ски ор ке стри по сто је по себ но. Бе о град ска фил хар мо ни ја је у пр ве две 
го ди не по сто ја ња да ва ла је два 12 кон це ра та то ком јед не се зо не, а број ван-
ред них кон це ра та до сти зао је је два 10 из во ђе ња.

Ме ђу тим, вр ло бр зо, за ма ње од се дам го ди на, Бе о град ска фил хар мо-
ни ја по ста је пр ви ор ке стар Бе о гра да, жи жа му зич ке кул ту ре, раз ви ја ју ћи 
свој пу ни ства ра лач ки по тен ци јал, иако је, услед на ста лих дру штве них 
про ме на, Ра дио Бе о град из го ди не у го ди ну за не ма ри вао до го вор и сво је 
фи нан сиј ско уче шће, а у фи нан сиј ски нај те жем тре нут ку Ра дио Бе о град је 
на пу стио до го вор о фи нан си ра њу Фил хар мо ни је (1960).

По сле ди ца то га је да је 1961. го ди не ан самбл ство рен ве ли ким тру дом 
из гу био по ло ви ну сво јих чла но ва. Они су оти шли у дру ге ор ке стре и дру ге 
гра до ве, углав ном у ино стран ство, за бо љим жи во том. 

И по ред то га, то ком дру ге по ло ви не ше зде се тих по стиг нут је број кон-
це ра та ко ји осни ва чи ни су пред ви ђа ли ни ти мо гли да за ми сле: ви ше од 60 
пре ми јер них из во ђе ња ко ја су об у хва та ла на сту пе ка ко у Бе о гра ду, та ко и 
то ком го сто ва ња у зе мљи и ино стран ству.

1  А квалитет инструмената на којима су свирали. 
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Тим ре зул та ти ма Бе о град ска фил хар мо ни ја је у крат ком вре мен ском 
пе ри о ду пре ва зи шла про грам ску ори јен та ци ју с по чет ка 1951. го ди не, али 
се фи нан си ра ла на исти на чин и 1971. го ди не, ка да је ње ном де лат но шћу, 
ква ли те том и бро јем кон це ра та знат но из ме ње на кул тур на сли ка Бе о гра да 
и Ср би је у све ту.

Ме ђу тим, пр о бле ми из 1961. го ди не по но во су за ку ца ли на вра та Фил-
хар мо ни је у 1970. го ди ни. Бе о град ски ор ке стар на пу шта 15 нај бо љих чла-
но ва. Они од ла зе у дру ге до ма ће ор ке стре ко ји им ну де знат но по вољ ни је 
фи нан сиј ске усло ве.

Па ра докс не ма шти не ис по љио се у пу ном сми слу у се зо ни 1970/71. ка да 
је Фил хар мо ни ја оства ри ла мак си ма лан број на сту па „ко ји пре ва зи ла зи не 
са мо њен рад ни по тен ци јал, већ пре све га по тре бе бе о град ске пу бли ке“, а 
да ни је оства ри ла од го ва ра ју ће фи нан сиј ске ре зул та те (БФ, 1971: 40). Ово 
се из ве ло по став ком не мо гу ћих усло ва при пре ма ња на сту па – по треб но 
вре ме и број про ба ра ди кал но су скра ће ни ка ко би се по сти гао ве ћи број 
пре ми јер них на сту па. 

Са вре ме ни ком по зи то ри, по пут Ен ри ка Јо си фа, по ста вља ли су пред 
ор ке стар ска сим фо ниј ска те ла зах те ве ко ји су у тех нич ко-рит мич ком вир-
ту о зи те ту би ва ли све сло же ни ји, а ко ји се мо гу ис пу ни ти са мо ис трај ним 
му ни ци о зним ра дом. До тле се сред ства и за ко ни рен та би ли те та у да том 
тре нут ку срп ске еко но ми је све ви ше су прот ста вља ју на су шној по тре би 
умет нич ке ре ал но сти:

Услед то га умет нич ко ве ће Бе о град ске фил хар мо ни је ни је мо гло сло-
бод но да се опре де љу је за ре пер то ар ду го роч ног умет нич ког успо на, већ 
је пре вас ход но бри ну ло ка кав ће би ти од зив пу бли ке, од но сно це ни ло је 
ка кав ће фи нан сиј ски ефе кат до не ти пред ло же ни про грам. Про грам ска 
ори јен та ци ја ни је ства ра на за по тре бе умет нич ког тре нут ка и за по тре бе 
умет нич ког раз во ја Фил хар мо ни је, већ се ис кљу чи во за сни ва ла на „осно ву 
по ка за те ља ко је усло вља ва ди нар“.

И по ред ве ли ких ис ку ше ња Бе о град ска фил хар мо ни ја је и да ље пра-
зно ва ла ве ли ке да ту ме сво јих успе ха у Мо скви, Лон до ну, Пра гу, Бер ге ну 
и дру гим му зич ким цен три ма Евро пе, и то у тре нут ку ка да ни је има ла не 
са мо ком пле тан ин стру мен та ри јум, већ че сто ни до вољ но фра ко ва за сво је 
члан ство, оде ћу без ко је се не мо же на сту па ти ни на јед ном озбиљ ном сим-
фо ниј ском кон цер ту. За хва љу ју ћи по сто ја њу број них умет нич ких уста но ва 
у Бе о гра ду, по зајм љи ва ни су ин стру мен ти, а од ор ке стра На род ног по зо ри-
шта фра ко ви, ка ко би се оба ви ла зна чај на кул тур на ми си ја у ино стран ству, 
што је ве ро ват но је дан од рет ких при ме ра у све ту му зи ке.

И на ред них де це ни ја, све до но вог ми ле ни ју ма, си ту а ци ја је би ла исто-
вет на: умет нич ки ус пе си су се ни за ли, ан самбл фил хар мо ни је је одр жа вао 
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ве ли ки број на сту па на до ма ћем и ин тер на ци о нал ном пла ну, а фил хар мо-
ни ја је уго шћа ва ла нај бо љи свет ске ан сам бле.

ПРА ВИ ТИ НО ВО ИЛИ ПО ПРА ВЉА ТИ СТА РО?

Две хи ља ди та го ди на, по оце ни мно гих ана ли ти ча ра, озна чи ла је пре-
крет ни цу у раз во ју срп ског дру штва у мно гим ње го вим аспек ти ма: по ли-
ти ци, еко но ми ји и кул ту ри. Из јед ног об ли ка по ли тич ког си сте ма пре шло 
се у дру ги. Др жав но вла сни штво над при вре дом тран сфор ми ше се у при-
ват но. У тим усло ви ма и кул ту ра је мо ра ла да оства ри но ве мо гућ но сти 
за по сто ја ње, као и це ло куп но дру штво, ко је се на шло у фа зи тран зи ци је, 
укљу чу ју ћи ње не ка ко по зи тив не та ко и не га тив не ком по нен те.

За те че но ста ње 2000. го ди не из гле да ло је ова ко: ор ке стар ни је био у 
пу ном са ста ву, ста ро сно до ба му зи ча ра би ло је у про се ку 40 го ди на, ин стру-
мен ти су би ли ста ри и прак тич но не у по тре бљи ви, а фун дус фра ко ва ни је 
био об на вљан 15 го ди на.

Бе о град ска фил хар мо ни ја ни је има ла ше фа-ди ри ген та. Згра да је би ла 
за пу ште на и ру и ни ра на. Пла ни ра на се зо на ни је по сто ја ла пу них 11 го ди на, 
а то зна чи да ку ћа ни је има ла ни або не на та.

Да кле, у ве о ма те шким и зах тев ним да ни ма по чео је про цес ре брен ди
ра ња Бе о град ске фил хар мо ни је...

Оно што је у сва ко днев ном жи во ту и у прак си ско ро пра ви ло – да је лак ше 
пра ви ти но во не го по пра вља ти ста ро – ни је мо гло да се при ме ни на про це се 
ко ји ма је зна чај и углед Бе о град ске фил хар мо ни је вра ћан. По ступ ци и при-
ме не ре брен дин га мо гли су се по ре ди ти са ре ста у ра ци јом згра де од из у зет не 
исто риј ске и кул тур не вред но сти ко ја је под за шти том др жа ве: „фа са ди“ 
мо ра да се вра ти њен пр во бит ни за шти ће ни из глед, а „уну тра шњост“ згра де 
до зво ље но је при ла го ди ти са вре ме ним усло ви ма и по тре ба ма. 

С том не у га ше ном искром на де но ви ме наџ мент Бе о град ске фил хар-
мо ни је ушао је у про цес вра ћа ња брен да, ви со ког кул тур ног ими џа срп-
ској му зи ци. На стра ни но ве ге не ра ци је би ле су чи ње ни це про шло сти, а 
по кре тао га је, тим чи ње ни ца ма уте ме љен, исто риј ски оп ти ми зам: би ло је 
и опет мо же да бу де оно што је нај бо ље на срп ској му зич кој сце ни.

ПР ВИ КО РА ЦИ

У пре до че ним усло ви ма до ве ден је но ви ди рек тор, вр хун ски пи ја ни ста 
Иван Та со вац, ко ји је унео пот пу но но ву енер ги ју сво јим по ле том, праг ма-
тич ним и кре а тив ним а не стан да рд ним ре ше њи ма. Све ово је из вео кроз 
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при зму јед но став не по став ке ства ри. Ци ти рам га: „Мој по сао је био вр ло 
јед но ста ван. Ја сам же лео да Бе о град ска фил хар мо ни ја бу де нај бо љи ор ке-
стар на овим про сто ри ма и да по ста не кон ку рен тан на свет ској сце ни“.

Но ви управ ник и они ко ји су до шли има ли су чвр сту на ме ру да Бе о-
град ској фил хар мо ни ји, уга ше ном брен ду, вра те сјај и умет нич ки углед. 
По ста ви ли су се би по чет но  пи та ње: Шта же ли мо да по стиг не мо? 

Од го вор је био ве о ма јед но ста ван и из у зет но ам би ци о зан:
нов, ур бан, мо де ран имиџ Бе о град ске фил хар мо ни је;1. 
да Бе о град ска фил хар мо ни ја по ста не му зич ки сим бол Бе о гра да, а 2. 
са мим тим и Ср би је, и
да пу бли ка бу де од 7 до 107 го ди на.3. 

Је дан од пр вих усло ва за по сло ва ње зах те вао је фор ми ра ње соп стве ног 
про сто ра за при пре ме кон це ра та и на сту пе. Др жа ва је то раз у ме ла и сво јим 
бу џе том то и оства ри ла. По сле об но ве згра де (2001) кон церт на са ла мо же 
да при ми 850 слу ша ла ца. Об но вље на је кон церт на гар де ро ба по сле ви ше од 
15 го ди на. Али, про сек го ди на по се ти ла ца и да ље је око 60 го ди на.

Три кри те ри ју ма: ква ли тет, ква ли тет и ква ли тет

Про ме ње на су пра ви ла при је ма но вих му зи ча ра, чи ме је отво рен про-
стор за до ла зак нај ква ли тет ни јих умет ни ка, а за тим и оста лих не до ста ју-
ћих ка дро ва.

Уве де не су ауди ци је иза па ра ва на, у ко ји ма ко ми си ја са зна је ко је сви-
рао тек ка да до не се од лу ку ко је при мљен. Основ ни циљ ни је био да се под-
мла ди ор ке стар, већ да они ко ји нај бо ље сви ра ју на ауди ци ји бу ду у фил-
хар мо ни ји.

На тај на чин вра ће но је по ве ре ње ве ли ког бро ја мла дих му зи ча ра ко ји 
су сви ра ли по ино стра ним ор ке стри ма. Кре ну ли из Швај цар ске, Аустри је, 
Не мач ке, Фран цу ске да се вра ћа ју у Бе о град са на ме ром да узму уче шће у 
ор ке стру фил хар мо ни је.

Да нас, про сеч на ста рост чла но ва ор ке стра је 28,5 го ди на. Овај по да-
так, Бе о град ску фил хар мо ни ју свр ста ва ме ђу нај мла ђе у све ту. У еми си ји 
из кул ту ре Ра дио Бе о гра да 1 „Де сет и по“ 30. ју ла 2008, го во ре ћи о Бе о-
град ској фил хар мо ни ји, Алек сан дра Вре ба лов, ком по зи тор ка из Њу јор ка 
ко ја се убра ја ме ђу нај зна чај ни је мла де ства ра о це у све ту, по сле пре ми јер-
ног из во ђе ња ње ног де ла ис ти че низ умет нич ких и ор га ни за ци о них ква ли-
те та Фил хар мо ни је, па и „мла дост и зна ње стра них је зи ка свих му зи ча ра 
ко ји ве о ма ла ко сту па ју у кре а тив ну ко му ни ка ци ју са стра ним, го сту ју ћим 
ди ри ген ти ма и со ли сти ма“. 
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За фор ми ра ње управ ног од бо ра ва жио је исти прин цип. Рас пи сан је 
кон курс, а кан ди да ти су про ла зи ли не ко ли ко ета па при је ма.

Фор ми ран је пр ви жен ски управ ни од бор са Алек сан дром Дре цун 
као пред сед ни цом и Жа кли ном Ку шић, Сне жа ном Спа со је вић, Ма ри ном 
Не на до вић и Све тла ном Стан чев, ко је су из Фил хар мо ни је. 

„Све чла ни це, а њих има је да на ест, ра ни је су, и ина че, ре дов но до ла-
зи ле на кон цер те. И ту су функ ци о ни са ла два кри те ри ју ма. Је дан је да су 
оне успе шне у свом по слу, и дру ги да су на не ки на чин већ би ле по ве за не 
са Бе о град ском фил хар мо ни јом. Зна чи, да раз у ме ју ту при чу и же ле сво јим 
зна њем, сво јим кон так ти ма, сво јом хра бро шћу да до при не су на шој европ-
ској или свет ској афир ма ци ји“.

Ло јал ност Фил хар мо ни ји и ње ним на по ри ма је био и остао услов ко ји 
про жи ма сва ки сег мент ње не де лат но сти.

Мно ги су би ли из не на ђе ни ка да су са зна ли да је но ви управ ни од бор 
са ста вљен ис кљу чи во од же на, и то пр ви пут у Ср би ји. Од го вор из Фил хар-
мо ни је ука зао је на још је дан кри те ри јум ква ли те та ко ји је усло вио та кву 
од лу ку:

„Управ ни од бор са ста вљен са мо од при пад ни ца леп шег по ла про ис те-
као је из све сти да же не у сво јим јав ним и при ват ним де лат но сти ма по ка-
зу ју да су то ле рант не а од луч не, успе шне а сен зи бил не, па мет не а емо тив не, 
моћ не а не жне…“. (Но ва ре ви ја, 2008: 16)

Фор ми ран је ме ђу на род ни умет нич ки ко ле ги јум у ко ме су Да вид 
Штерн, Дми три је Ашке на зи, Гор дан Ни ко лић, кон церт-мај стор Лон дон ске 
фил хар мо ни је, и Ро берт Бо ком, кон церт-мај стор Све ка над ског ор ке стра 
ко ји је и пред сед ник тог те ла, и ди рек тор Фил хар мо ни је Иван Та со вац. 

Про сеч на ста рост ова ко фор ми ра ног ру ко во де ћег ти ма је 30 го ди на, 
што чи ни зна чај ну осно ву за да љи раз вој и одр жи вост ви со ких умет нич-
ких до ме та Бе о град ске фил хар мо ни је. При то ме је оства ре на ге не ра циј-
ска бли скост чла но ва умет нич ког ко ле ги ју ма, ви со ко по зи ци о ни ра них на 
свет ској му зич кој сце ни. 

„Ства ра лач ка енер ги ја и по тен ци јал Фил хар мо ни је не са мо да је удво-
стру чен, већ упе то стру чен. Ро берт Бо ком је сво јим зна њем, ме ђу на род ним 
ути ца јем и ха ри змом отво рио мно га свет ска вра та ко ја за нас ни су би ла 
отво ре на. Та ко да се ми са да на ла зи мо у том не ка квом топ ме наџ мен ту 
европ ских и свет ских окви ра“. (Но ва ре ви ја, 2008: 16)

Ква ли тет во де ћег чо ве ка Фил хар мо ни је по ка зао се у сте че ном по ве-
ре њу љу ди са ко ји ма ра ди. О то ме Та со вац ка же: „Ја сам овај по сао схва тио 
пре све га као ме на џер ски, а не као умет нич ки. Јер умет ник се пре све га 
ба ви са мим со бом. Ме на џер се ба ви љу ди ма у умет но сти, љу ди ма у уста но-
ва ма кул ту ре. Мој успех је по ве зан са оним што ра де љу ди око ме не“. (Но ва 
ре ви ја, 2008: 17)
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ПРО БЛЕМ ПУ БЛИ КЕ

У Бе о град ској фил хар мо ни ји по ла зи се од две ју чи ње ни ца: да ши ро ка 
пу бли ка те шко при хва та те ко ви не ви со ке умет но сти и да се мо ра ути ца ти 
на циљ ну гру пу, на ње не мо гућ но сти, по тре бе и же ље. 

Про це нат љу ди ко ји слу ша ју кла сич ну му зи ку ни је исти у Ср би ји, у 
Фран цу ској и у Њу јор ку. То је увек не ка вр ста ели те. С јед не стра не ин те-
лек ту ал не, а с дру ге стра не по слов не ели те. За то су по гре шна по ре ђе ња са 
би ло ко јом дру гом вр стом му зи ке. 

„Не ко гле да бокс, а не ко игра голф. Да кле, то је ствар лич ног из бо ра. 
Вр хун ски умет ни ци ко ји ма рас по ла же Бе о град ска фил хар мо ни ја пра ве 
умет ност и ту да љи раз го вор пре ста је, а по чи ње зо на од го вор но сти о пла-
сма ну тог ства ра ла штва – про из во да“. (Но ва ре ви ја, 2008: 17).

Пи та ње од го вор но сти од но си се и на оп шту кли му у му зич ком жи во ту 
Ср би је, о че му у свом ин тер вјуу та ко ђе го во ри Та со вац: „Ме ђу прет плат ни-
ци ма, што је ап сурд но, не ма мо ни јед ног про фе со ра ФМУ и ни јед ног са вре-
ме ног ком по зи то ра, а ку по ви на ка ра та мо ра ла би да им бу де са став ни део 
по сла. Да ви де шта се у овом тре нут ку де ша ва, а нај бо ље је на европ ској и 
свет ској сце ни. Исто та ко, ни ко ни је до шао од њих да ме пи та ка ко сте ви за 
7 го ди на ус пе ли да на пра ви те је дан од нај бо љих ор ке ста ра. Нај бо љи у зе мљи 
и нај бо љи у ре ги о ну. То је про блем ко ји го во ри о му зич ком жи во ту код нас.“ 

БЕ О ГРАД СКА ФИЛ ХАР МО НИ ЈЕ: СРП СКИ БРЕНД А КЛА СЕ

Има јед на кон стан та у ви ше де це ниј ском по сто ја њу Бе о град ске фил-
хар мо ни је и огле да се у ци клич ним па до ви ма и успо ни ма про же тим жи ла-
вом упор но шћу да се оп ста не и бу де у вр ху, јер у вр хун ској умет но сти не 
по сто је сред ња ре ше ња. 

У су прот ном, ор ке стар би из гу био сво ју свр ху, раз лог по сто ја ња и 
по нов ног вра ћа ња на му зич ку сце ну Ср би је и Евро пе. 

Да нас је Бе о град ска фил хар мо ни ја за ма ње од се дам го ди на ре брен-
дин га, из ра сла у „срп ски бренд А кла се“ („Mарк етинг Ср би ја“, 3/2007: 18), 
та ко да је пре сти жни пред став ник кул ту ре Ср би је и до при но си вра ћа њу 
ње ног на ци о нал ног угле да.

У Мал меу, у Швед ској, то ком ок то бра 2006. го ди не одр жан је јед но-
ме сеч ни фе сти вал по све ћен Шо ста ко ви чу, ко јом при ли ком је из ве де но 
ње го вих 15 сим фо ни ја. Ево јед не од јав них оце на: „Гран ди о зна за вр шни ца 
Фе сти ва ла кул ми ни ра ла је рет ко из во ђе ном Ше стом сим фо ни јом у из во-
ђе њу Беогрaдске фил хар мо ни је. Овај мла ди ор ке стар тре нут но је нај моћ-
ни је ПР оруж је Ср би је у овом кри ти зер ском и Ср би ји не баш на кло ње ном 
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све ту. Под ди ри гент ском па ли цом До ри ја на Вил со на ор ке стар Бе о град ске 
фил хар мо ни је је зву чао као да ле ко ве ћи ор ке стар не го што за пра во је сте. А 
та кве ства ри су увек ма гич не!“ („Mарк етинг Ср би ја“, 3/2007: 18)

По сле 30 го ди на про па да ња, Бе о град ска фил хар мо ни ја је из ини ци-
јал не фа зе ре брен дин га пре шла у фа зу ре по зи ци о ни ра ња и брен ди ра ња.

РЕ А ЛИ ЗА ЦИ ЈА РЕ БРЕН ДИН ГА БЕ О ГРАД СКЕ ФИЛ ХАР МО НИ ЈЕ

Па ра лел ни ци ље ви: умет нич ки и тр жи шни

Ре брен ди ра ње Бе о град ске фил хар мо ни је је про цес за по чет у крај ње 
де ли кант ном дру штве ном пе ри о ду кроз ко ји про ла зи Ср би ја. Про ме ном 
вла снич ких од но са у тзв. тран зи ци о ном пе ри о ду ра ди кал но су по кре ну та 
пи та ња ор га ни за ци о ног, ме на џер ског и мар ке тин шког пре струк ту ри ра ња 
при вред ног си сте ма Ср би је. 

На исти, ра ди ка лан на чин тран зи ци ја се од ра жа ва и у кул ту ри где се, 
на јед ној стра ни, да ју ши ра овла шће ња и тр жи шне мо гућ но сти ин сти ту-
ци ја ма кул ту ре, чи ме се под сти че сти ца ње и уче шће соп стве ног при хо да 
у реализaцији умет нич ких ци ље ва, а на дру гој стра ни, сма њу је уче шће 
др жа ве у њи хо вом фи нан си ра њу из ре пу блич ких или ре ги о нал них фон-
до ва и бу џе та. 

За кљу чак је не дво сми слен: умет ност, па и она вр хун ска, иза ћи ће на 
тр жи ште или је не ће би ти; и шта, при то ме, не мо же да се ме ња, а шта мо ра 
да се ме ња?

Бе о град ска фил хар мо ни ја је мул ти функ ци о нал на ор га ни за ци ја са 
ви ше стру ким ци ље ви ма у срп ској кул ту ри где су на је дан уз о ран на чин 
мар ке тин шки мо де ли и тех ни ке до при не ли ди на мич ном раз во ју и ефи ка-
сном оства ре њу по ста вље них умет нич ких и фи нан сиј ских ци ље ва. 

При то ме су ко ри шће ни тра ди ци о нал ни и по кре ну ти са свим но ви 
фе но ме ни ко ји де фи ни шу од нос умет но сти и тр жи шта; пу бли ке и про да је. 
Су шти на но вих по ја ва про ис те кла је из функ ци о нал не при ме не мар ке
тин га у умет но сти и умет но сти у мар ке тин гу.

Би ло је ја сно да у но ви по че так Фил хар мо ни ја по ла зи од „ну ле“, или 
од оста та ка „слав не про шло сти“, ко ји су у но вом ми ле ни ју му код но ве, тек 
умет нич ки ста са ле пу бли ке је два или са мо у тра го ви ма при сут ни у ак ту-
ел ним кре та њи ма му зич ког жи во та Бе о гра да и Ср би је. За то се ме наџ мент 
од лу чу је за стра те ги ју ре брен ди ра ња ко ја мо ра да бу де кре а ти ван, ин те ли-
ген тан, ино ва ти ван, аван ту ри стич ки, од го во ран, ди сци пли но ван чин иза 
ко га сто је вр хун ски умет нич ки ре зул та ти. 

Фил хар мо ни ја је мо ра ла да са вла да че ти ри основ на за дат ка:
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1. Да са мом со бом пред ста ви но во оли че ње Бе о град ске фил хар мо ни је 
као брен да са мог по се би где су ко му ни ка ци ја и ак ци је по је ди на ца 
ускла ђе ни са основ ним ци љем и вред но сти ма ко је је фил хар мо ни ја 
има ла и ко је у са вре ме ним усло ви ма мо ра да пре ва зи ђе.

2. Да схва ти оно што је би ло зна чај на пред ност брен да, да то шти ти и 
над гра ђу је сход но но вом ду ху вре ме на.

3. Да стал но тра жи и ис ти че оно што је чи ни је дин стве ном. 
4. Да при о ри те ти пу бли ке, кон ку рент ски окви ри мо ра ју да пра те 

ди на ми ку тр жи шта ко је је из у зет но по кре тљи во и не ста бил но; да 
об на вља ње брен да зах те ва стал ну тр жи шну ре ле вант ност ко ја је, 
пак, усло вље на раз ли чи то шћу и кре ди би ли те том брен да. 

Осе ћај за стра те ги ју: не стан дар дан бренд – ино ван тан ре брен динг

Сва ки мар ке тинг план мо ра да об у хва ти и део у ко јем се при ка зу је 
ка ко ће ком па ни ја ко ри сти ти мар ке тин шке ко му ни ка ци је. Пи та ње ни је да 
ли тре ба да се ко му ни ци ра, већ шта да се ка же, ко ме, на ко ји на чин, ко ли ко 
че сто и ко ја би сред ства ко му ни ка ци је тре ба ло да се ко ри сте.

Огла ша ва ње у ко му ни ка ци о ном сми слу од ре ђу је се као по се бан фе но-
мен, док се у обла сти кул ту ре фор ми ра као ко му ни ка ци о на и сим бо лич ка 
вред ност ко ја има не ке до дир не тач ке са умет но шћу.

Оглас мо же да ура ди три ства ри за бренд (Фел двик, 2004: 137):
да пру жи ин фор ма ци је о брен ду;•	
да учи ни бренд по зна тим и бли ским, и•	
да ство ри из ра зи те схе ме асо ци ја ци ја и зна че ња ко је бренд чи не •	
при влач ни јим и бо љим за про да ју.

При том асо ци ја ци је и зна че ња у по ступ ку пер цеп ци је огла ша ва ња 
мо гу би ти не вер бал не и не све сне, али циљ мо ра да оста не исти – да се 
ство ри ве за са брен дом и да се пред ста ви са др жај.

Чул на и емо ци о нал на ис ку ства спа да ју у не ис тра же ну област брен ди-
ра ња. Тре нут на, сна жна и спо соб на да у мо мен ту и из те ме ља про ме не наш 
жи вот, ова ис ку ства се у пу ној ме ри не при ме њу ју при ли ком брен ди ра ња 
од ре ђе них про из во да ко ји ма би ова вр ста пред ста вља ња, пре ма ње го вим 
осо би на ма, на ме ни и циљ ној гру пи, од го ва ра ла.

Ни јан са све тло сних еле ме на та бо је на сли ци, при јат ност уку са, под се-
ћа ње на при јат не до жи вља је му зи ке, не жни до дир не ке тка ни не, асо ци ја-
ци ја на жи вот не си ту а ци је ко је мо же да иза зо ве при ја тан ми рис – све су то 
зна ци ко ји оста вља ју не из бри си ве тра го ве у на шем пам ће њу.
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На про сто ри ма умет но сти, по себ но до жи вља ја му зи ке ко ја ко му ни-
ци ра за хва љу ју ћи лич ним од но си ма, умет ник – ин тер пре та ци ја – слу ша-
лац, као ком плекс чул них и емо ци о нал них ути са ка (до жи вљај умет нич-
ког де ла), ди зајн огла ша ва ња зах те ва, ви ше не го у би ло ко јој дру гој вр сти 
по ну де, емо ци је, има ги на ци ју и ви зи ју. Пу бли ка тра жи ис ку ство ко је ће је 
из ба ви ти, ко је ће се раз ли ко ва ти од ис ку ста ва сва ко днев ног жи во та.

Линд стром (2007: 138), сма тра ју ћи ана ли зу деј ства чул них и емо тив них 
ути са ка на бренд „ни ма ло ла ким за дат ком“, на шао се пред ви ше пи та ња: 
ко ли ко су ути сци о брен ду, ко је по бу ђу ју емо ци је, ја ки; да ли су по зи тив ни 
или не га тив ни; ка рак те ри стич ни или стан дард ни; ка кве емо ци је иза зи ва ју 
и ка ко иза зва не емо ци је ути чу на по сто је ћу ре ал ност брен да.

У те о ри ји огла ша ва ња по сто ји увре же но схва та ње да се бренд нај ја че 
ис по ља ва кроз ди зајн ко ји му омо гу ћа ва да пре не се сна жну по ру ку нео п-
ход ну за ус по ста вља ње трај не ве зе из ме ђу са др жа ја; у слу ча ју Бе о град ске 
фил хар мо ни је – го ди шњег ре пер то а ра и пу бли ке. 

„Од у век се сма тра ло да ди зајн при па да XXI ве ку; пред ви ђа ња да ће 
но ви век би ти век емо ци ја са да по чи ње да се оства ру је“ (Го бе, 2006: 107).

Ра сту ћа по тре ба са вре ме ног дру штва за ин ди ви ду ал ним из ра зом у 
гра ни ца ма мо гућ но сти; по тре ба да у хлад ном све ту ви со ких тех но ло ги ја 
умет ност де лу је при сту пач но и ху ма но, чи не Го бе о ве прет по став ке не са мо 
мо гу ћим, већ да нас по сто је ћим.

Ис кљу чи во истин ски та лен то ва но (ду бо ко из лич ног по и ма ња и осе-
ћа ња све та), ди зајн по ста је део уни вер зал не по тре бе за ле пим и по сто ја-
ним. 

У мо мен ту ка да се Бе о град ска фил хар мо ни ја од лу чи ла да ста ре тех-
но ло ги је огла ша ва ња, осло ње не на хлад не ин фор ма ци је или на пад ну 
ру жно ћу, оста ви у про шло сти и за ме ни их но вом то пли ном и ле по том ко ја 
је по ве зу је са но вом умет но шћу жи вље ња, ди зај не ри су раз у ме ли овај ком-
плекс оче ки ва ња ме наџ мен та Бе о град ске фил хар мо ни је

Емо ци о нал ни ди зајн, но ви ин стру мент у ства ра њу брен до ва

Је дан од од го во ра и до при но са иза зо ву емо ци о нал ног брен ди ра ња Бе о-
град ске фил хар мо ни је у ани ми ра њу јав но сти огла ша ва њем, би ло је ан га-
жо ва ње сту ди ја „Оранж“ и ви со ко кре а тив ног ти ма.

Про грам ски са др жа ји за се зо ну 2006/2007. на сло вље ни су је зич ким 
од ред ни ца ма ко је озна ча ва ју емо ци је. Ре пер то ар је по ну дио 19 кон це ра та. 
Сва ком од кон це ра та дат је над на слов ве зан за не ко емо тив но ста ње у ко јем 
слу ша лац мо же да се слу ша њем му зи ке до ве де до ка тар зич ног рас по ло-
же ња:  За хвал ност, Секс, Ра за ра ју ћа љу бав, За ба ва, Суд би на, Но стал ги ја, 
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Ка ја ње, Ве ра, Пат ња, Ши зо фре ни ја, Жр тво ва ње, У по тра зи за Бо гом, Ба ха-
на ли је, За бра ње на љу бав, Оп се си ја, На да, Са ња ре ње, Ек ста за и Осве та. 

Пред у слов за ова ко де фи ни са ње ком по зи ци је и му зич ког из во ђе ња 
био је у из у зет ном по зна ва њу му зи ке, од ре ђе них ком по зи ци ја, ком по зи-
то ра, па и рас по ло же ња у ко ји ма су де ла пи са на, у на ди да ће на тај на чин 
де ло ва ти, тим атри бу ти ма усме ра ва них до жи вља је и на слу ша о це. 

Со фи сти ци ра на фо то граф ска ре ше ња ко ја су пра ти ле по ру ке из над на-
сло ва скренулa су па жњу јав но сти и ство ре на је пот пу но но ва сли ка, имиџ 
Бе о град ске фил хар мо ни је.

Слу ша лац је иза зван да, ула зе ћи у оквир над на сло ва, бу де во ђен но вим 
пу тем до по зна те му ком по зи ци је.

„Као што то обич но би ва ка да су у пи та њу ве ли ки по ду хва ти, јед но-
став но упут ство за по сти за ње кре а тив но сти не по сто ји. Да би се она ис по-
љи ла, нео п ход на је по све ће ност ства ра њу јед не по себ не, отво ре не кул ту ре 
спрем не да са му се бе стал но из но ва де фи ни ше, кул ту ре осе тљи ве на емо-
ци је и спо соб не да их схва ти и на њих од ре а гу је“ (Го бе, 2006: 106).

По сма тра ју ћи се ри ју огласa Бе о град ске фил хар мо ни је, по твр ђу је се 
пра ви ло да до бра илу стра ци ја вре ди хи ља ду ре чи; ма ко ли ко оно би ло 
пре те ра но у сво јој су шти ни, ипак са др жи до ста исти не. 

Успе шни чул ни под сти ца ји на ста ју са мо као ре зул тат ин те ли гент не 
стра те ги је ко ја зах те ва од го во ре на кључ на пи та ња:

ко ја му зи ка мо же да од ра зи од ре ђе на емо ци о нал на ста ња, емо ци о-•	
нал ни иден ти тет од ре ђе не ком по зи ци је;
ка ко ви зу ел но ре ше ње мо же да ис так не од ре ђе но емо ци о нал но рас-•	
по ло же ње ко је ства ра му зич ки (аудио) до жи вљај, и 
на рав но, тре ба зна ти ка да за ста ти или од ре ди ти пра ву ме ру кам-•	
па њи пред мо гућ но шћу пре те ра ног под сти ца ња пу бли ке за од ре-
ђе ни ре пер то ар ски про грам то ком кон церт не се зо не.

Еле мен ти лич ног од но са са пу бли ком, ко ји ре зул ти ра ју из у зет ним уза-
јам ним повeрењем, до дат не по год но сти и стал на и ра зно вр сна под се ћа ња 
на ак тив но сти Фил хар мо ни је по ка за ли су се као из у зет но про дук ти ван 
на чин ко му ни ка ци је умет но сти и тр жи шта.

Вред ност се ри ја огла са за Бе о град ску фил хар мо ни ју је сте у то ме што је 
јед ну пре ви ше озбиљ ну те му „при зе мљи ла“ и за ин три ги ра ла пу бли ку ко ја 
не би обра ти ла па жњу да су на фо то гра фи ја ма из во ђа чи или ма ње атрак-
тив ни мо ти ви.

Уоче ни су и ис так ну ти раз ло зи успе шно сти огла ша ва ња ко ји се да ју 
оце ни ти и про це ни ти: иде ја, је зич ка и стил ска фор му ла ци ја, об ли ко-
ва ње иде ја, вред ност об ли ко ва ног де ла, ја сно ћа по ру ке, је дин ство тек ста 
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и по ру ке, увер љи вост, спе ци фич ност огла сне по ру ке, ком по зи ци ја огла сне 
по ру ке, ква ли тет огла сне по ру ке, на рав но, по сма тра ју ћи огла се у це ли ни.

Чул ни еле мен ти мо гу да обез бе де бо га то и ма што ви то ис ку ство, не што 
по пут „асо ци ја тив не хи сте ри је“. За до вољ ство пу бли ке му зи ци ра њем и асо-
ци ја тив но оби ље сва ка ко пред ста вља ју зна чај ну ком по нен ту и пред у слов у 
мар ке тин шким ак тив но сти ма Бе о град ске фил хар мо ни је.

Асо ци ја ци је ко је прoвоцирају пу бли ку ка но вим до жи вљај ним ис ку-
стви ма: сли ке, са ња ре ње, емо ци је, секс, у тра га њу за Бо гом… под јед на ко су 
зна чај ни аспек ти од но са у мо мен ту пред ста вља ња ре пер то а ра.

Спе ци фич ност огла са кам па ње „Оранж сту ди ја“ се огле да у то ме што 
је у до ме ну кул ту ре – про мо ци ји му зич ких про гра ма, по стиг нут ви сок 
сте пен ко му ни ка ци је, што је раз ли чи то шћу из ра за и је дин ством тек ста и 
сли ке по стиг ну та вред на и ра зу мљи ва по ру ка. На рав но, Огла си Бе о град-
ске фил хар мо ни је ура ђе ни су тех нич ки бес пре кор но.

Бли скост са по се ти о ци ма је оства ре на у но вом ду ху, без уста ље них 
ша бло на ко му ни ка ци о них тех ни ка и са др жа ја огла ша ва ња.

По во дом то га одр жан је па нел у ор га ни за ци ји нај у ти цај ни јег мар ке-
тин шког ча со пи са у Ср би ји. Та бе лар ни пре глед за сно ван на раз ли чи тим 
кри те ри ју ми ма (иде ја, је зич ка и стил ска фор му ла ци ја, об ли ко ва на иде ја, 
вред ност об ли ко ва ног де ла, ја сно ћа по ру ке, је дин ство тек ста и по ру ке, убе-
дљи вост и ар гу мен то ва ност, спе ци фич ност огла сне по ру ке, ком по зи ци ја 
огла сне по ру ке, ква ли тет огла сне по ру ке) дао је про сеч ну оце ну ве ћу од 
90% уче сни ка па не ла у ди ску си ји о ефек ти ма и до ме ти ма кам па ње огла-
ша ва ња ше сто ме сеч ног ре пер то а ра Бе о град ске фил хар мо ни је. Ре дак ци ја 
ча со пи са „Та бу“ је за кљу чи ла (2007: 45): „Ми шље ња де ве то ри це ува же них 
ства ра ла ца и по зна ва ла ца ви зу ел них ко му ни ка ци ја пред ста вља ју још јед ну 
по твр ду да се ра ди о из у зет ном по ду хва ту ко ји смо пре по зна ли, на ње га 
ука за ли ка ко би про је кат ра све тли ли са по зи ци ја мар ке тин шке фи ло со-
фи је, ко му ни ка тив но сти и об ли ко ва ња.“ 

Да нас је те шко за ми сли ти Бе о град без Бе о град ске фил хар мо ни је ко ја 
„ства ра но ви ри там гра да“, јед на је од мар ке тин шких по ру ка и од го нет ки 
успе ха; „Бе о град ска фил хар мо ни ја ин спи ри са на Бе о гра дом“; „За јед но са 
Ва ма Бе о град ска фил хар мо ни ја по ста ће сим бол Бе о гра да“... 

На рав но, све ово је пра ти ла и про ме на ло го ти па Бе о град ске фил хар мо-
ни је. Ше зде се тих го ди на Бе о град ска фил хар мо ни ја је пр ви пут уве ла гра-
фич ки знак – сим бол (бренд) ко ји је озна ча вао ту ин сти ту ци ју. То је био 
мо тив кен та у ра са гу дач ким ин стру мен том (БФ, 1971: на слов на стра на). 
Ти ме се су ге ри са ла уко ре ње ност му зи ке у ан тич ком ми ту. 

Но ви ме наџ мент је же лео да зна ку дâ кон крет не по ка за те ље и да га про-
ши ри, већ у пр вом кон так ту, зна ње пу бли ке о основ ним чи ње ни ца ма: шта 
(сим фо ниј ска му зи ка); ко (Бе о град ска фил хар мо ни ја); ода кле (Бе о град, 
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Ср би ја). Гра фич ки знак се ме ња у сти ли зу ју ћи ви о лин ски кључ – чи не ћи 
га спи рал ним об ли ком, као сим бо лом про гре са, на чи јем је вр ху за ста ви ца, 
али до да је дво је зич ни, срп ски и ен гле ски на зив: Бе о град ска фил хар мо-
ни ја, где бе о град ска од ре ђу је на сле ђе и по ре кло, а фил хар мо ни ја де лат ност 
– ис кљу чи во ба вље ње сим фо ниј ском му зи ком.

Ко ни је од мах раз у мео гра фич ки сим бол, ја сно му је на пи са но шта он 
пред ста вља. Овим је де фи ни сан мо гу ћи не спо ра зум у кон так ту пу бли ке са 
умет нич ком ин сти ту ци јом: реч је о „по зи ву“ на кон церт сим фо ниј ске му зи ке, 
на су срет са умет но шћу ви со ког му зич ког ран га ко ја по ти че из Бе о гра да.

Ко тлер пи ше (1990: 14): „Пра вац ево лу ци је мар ке про из во да, као и 
по слов не ори јен та ци је, де фи ни сан је тр жи штем. Мар ке тинг кон цепт при-
вред них су бје ка та и кон цепт мар ке про из во да не ис кљу чу ју се, они се ди ја-
лек тич ки сје ди њу ју у усло ви ма тр жи шне при вре де и по ста ју фак тор кон-
ку рент ске спо соб но сти пред у зе ћа.“

У овом слу ча ју знак се схва та и као обе ћа ње брен да у ви ду ви зи је о то ме 
шта бренд мо ра да бу де и шта мо ра да ура ди за пу бли ку. Ме ђу тим, истин-
ску вред ност брен да и ње го ве из гле де у бу дућ но сти ипак од ре ђу је пу бли ка, 
њи хо во зна ње о брен ду и њи хо ве ре ак ци је на мар ке тинг као ре зул тат тог 
зна ња. Раз у ме ва ње зна ња по тро ша ча о брен ду од су штин ске је ва жно сти 
јер пред ста вља основ вред но сти брен да.

ЗА КЉУ ЧАК

Ка ко би ти успе шан и осво ји ти свет ко ји је пре тр пан ин фор ма ци ја ма? 
Окру же ње у ко ме се сва ког ми ну та лан си ра но ви веб-сајт, где се го ди шње 
по ша ље 13 ми ли јар ди ка та ло га, где љу ди 60% свог буд ног вре ме на „тро ше“ 
на при ма ње ин фор ма ци ја, где са мо у јед ном бро ју „Њу јорк тај мса“ има 
ви ше ин фор ма ци ја не го што их је про се чан Ен глез у XVII ве ку са знао у 
жи во ту.

У по след њих 30 го ди на на ста ло је ви ше ин фор ма ци ја не го у прет ход-
них 5.000 го ди на за јед но, а иста реч, и по ред уми ра ња не ких је зи ка, до жи-
вља ва сто ти не ва ри јан ти у зна че њу и мо же да се на пи ше на исто то ли ко 
је зи ка: бренд.

За ви сни од ме диј ског ком плек са огла ша ва ња у скла ду са мар ке тин гом, 
брен до ви мо ра ју да пра те са вре ме не ино ва ци је у сред стви ма ко му ни ка-
ци је, од но сно но ве об ли ке и мо гућ но сти сла ња и при ма ња по ру ка.

Кон цеп ти брен ди ра ња у но вим усло ви ма ко му ни ка ци је до жи вља ва ју 
дра ма тич не про ме не, а је дан од до ми нант них зах те ва је да сва ка ко об ли ко-
ва ње брен да тре ба да де лу је исто вре ме но на свих пет чу ла. Раз вој кон цеп-
ту ал них ору ђа, а пре све га Ин тер не та, ши ро ким мо гућ но сти ма ин тер ак-
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ци је ко јом се про да ја за сни ва на по тро ша чу, учи ни ле су да ку пац пре у зи ма 
вла сни штво над брен дом.

Те о ри ја брен ди ра ња пред ви ђа да ће се бренд у не по сред ној бу дућ но сти 
ра ди кал но ме ња ти пре ва зи ла же њем фа за про да је, за сно ва не на по тро ша чу 
кроз још со фи сти ци ра ни је об ли ке и на чи не ко му ни ка ци је, ко ји ма ће би ти 
омо гу ће на  до ми на ци ја хо ли стич ких брен до ва. Ти брен до ви про и за ћи ће 
из тра ди ци је, об ли ка, сим бо ла, ри ту а ла, ко ри сти ће ис ку ства чул ног брен-
ди ра ња, чи ме ће хо ли стич ки бренд ис ти ца ти вла сти ти иден ти тет.

Ова ко, син те тич ко схва та ње брен да дâ се уочи ти у прак си ко му ни ка-
ци је ко ју ус по ста вља Бе о град ска фил хар мо ни ја, што је чи ни је дин стве ном 
уста но вом у до ме ни ма срп ске кул ту ре.

Да нас је, углав ном, за ве ћи ну брен до ва ја ча зе мља по ре кла од мар ке – 
ма да ће су тра мно ги брен до ви би ти ја чи од зе мље у ко јој су ство ре ни. Ту 
се, мо жда, и кри је бу дућ ност ма лих зе ма ља, а пре све га оних у тран зи ци ји. 
Јед на од мо гућ но сти за про бој срп ске кул ту ре у том сми слу је и Бе о град ска 
фил хар мо ни ја.

Те о риј ским раз ма тра њем фе но ме на ре брен дин га Бе о град ске фил хар-
мо ни је, ко ји је ре зул ти рао по нов ним ус по ста вља њем јед ног од нај зна чај-
них срп ских брен до ва, по твр ђе на је основ на хи по те за да се „чи ње ни ца ма 
и ре зул та ти ма ства ра лач ке прак се у ре брен ди ра њу Бе о град ске фил хар мо-
ни је до ка зу је ка ко и у на шим усло ви ма уста но ве ви со ке умет нич ке кул ту ре 
мо гу по ста ти на ци о нал ни бренд и до при не ти да се срп ски имиџ у све ту 
ре по зи ци о ни ра и за у зме зна чај ни је ме сто у гло бал ним кре та њи ма свет ског 
кул тур ног про сто ра“.

По ла зе ћи од за кључ ка да је сим фо ниј ски кон церт, као ре пер то ар ска 
је ди ни ца јав ног, тр жи шног на сту па – ро ба, по твр ђе на је и по моћ на хи по-
те за да ис ку ство, при ме ри ма успе шног ре брен ди ра ња Бе о град ске фил-
хар мо ни је, мо же ди на ми зо ва ти це ли ну при вред ног (кул тур ног) жи во та 
Ср би је, и ути ца ти да и дру ги брен до ви (уста но ве кул ту ре), ино ви ра њем 
сво јих ко му ни ка ци о них стра те ги ја и про на ла же њем аде кват них пу те ва до 
по тро ша ча (пу бли ке) по вра те или ус по ста ве зна чај не по зи ци је ме ђу свет-
ским при вред ним (кул тур ним) то ко ви ма.

Чул но ис ку ство јав но сти је про це сом ре брен ди ра ња Бе о град ске фил-
хар мо ни је за до во ље но слу хом и ви дом, а ис про во ци ра на је емо ци о нал на 
ра до зна лост и из у зет на при влач ност – бренд Бе о град ска фил хар мо ни ја 
по твр дио се као мо дер на ин сти ту ци ја са ни зом од ли ка: углед на и уз ви-
ше на, лич на и не по сред на, чи ја се ви зи ја огле да у но вом ду ху без уста ље ног 
ша бло на ко му ни ка ци је. 

Услед то га је оства рен мак си мал ни про дај ни ка па ци тет, са ви со ком 
ефи ка сно шћу брен дин га и ни ским тро шко ви ма. При то ме су све кон цер те 
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Бе о град ске фил хар мо ни је пра ти ли и сло га ни ко ји су де фи ни са ли од нос 
Фил хар мо ни је пре ма Бе о гра ду, Ср би ји и на да ље све ту.

У ко ли кој ме ри су ко му ни ка ци о не стра те ги је у слу ча ју Бе о град ске фил-
хар мо ни је про ис ти ца ле из ис ку ства, зна ња или та лен та, а без тих атри бу та 
не ма ни ре брен ди ра ња ни брен ди ра ња, ме ђу ре а ли за то ри ма про гра ма и 
ци ље ва ни је се по ста вља ло као пи та ње. Али, по ка за ло се да су од го во ри 
иза зо ви ма оства ре ни кор пу сом ис ку стве них и те о риј ских са зна ња са вре-
ме ног брен ди ра ња.

За вр ша вам ре чи ма Ива на Та сов ца, ди рек то ра Бе о град ске фил хар мо-
ни је, из го во ре ним у раз го во ру ко ји је во ђен  8. ју на 2008. го ди не: „Ка да 
ка жем да је да нас Фил хар мо ни ја је дан од нај пер спек тив ни јих и нај ин те-
ре сант ни јих ан сам ба ла за Евро пу, по ста вља се пи та ње ка ко ја то ме рим? 
Ме рим по аген ци ја ма са ко ји ма ра ди мо, о умет ни ци ма ко ји до ла зе, по по ну-
да ма ко је има мо за тур не је. Ме ђу тим, ми ових не ко ли ко се зо на озбиљ но 
из ла зи мо на европ ску и свет ску сце ну, та ко да је те шко у то ку тог про це са 
све те ре зул та те и до ме те ран ги ра ти и од ре ђи ва ти не ко ме сто у европ ским 
или свет ским кон сте ла ци ја ма. Али, у сва ком слу ча ју, то је је дан еви дент но 
зна ча јан про цес не са мо за Фил хар мо ни ју, не го за срп ску кул ту ру и срп ско 
дру штво у це ли ни“. 

Про це сом ре брен ди ра ња Бе о град ске фил хар мо ни је у прак си се до ка-
зу је сна га мо дер них те о ри ја брен да и ре брен ди ра ња, ко је су у овом ра ду 
пре до че не или до так ну те. Јед на мул ти ди сци пли нар на це ли на ко ја се умно-
го ме за сни ва на ди на мич ним еле мен ти ма по пут со ци о ло ги је, пси хо ло-
ги је, кул ту ре, ме наџ мен та и ор га ни за ци о них на у ка, да ла је сво је ефек те 
ко ји има ју ду го роч ну вред ност ко ја се пре но си на сво ју око ли ну - дру штво, 
зе мљу и свет.
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Sne za na Be ric, МА
fa culty of cul tu re and Me dia Me ga trend uni ver sity

RE BRAN DING IN CUL TU RE – THE BEL GRA DE 
PHIL HAR MO NIC OR CHE STRA EXAM PLE

Ab stract: the study is de a ling with the re bran ding stra tegy, using the exam ple of the 
bel gra de phil har mo nic or che stra. 

re bran ding – ge rund of the word brand, de pen ding on its use in prac ti ce, me ans: to 
chan ge or up da te the ima ge of an exi sting brand (an or ga ni za tion or pro duct).

eighty fi ve years of exi sten ce of the bel gra de phil har mo nic or che stra, an in sti tu tion 
of na ti o nal im por tan ce, re flect in cyclic ups and downs. 

the new ma na ge ment had to be dif fe ren ti a ted from ot her “of fe rers’’ of si mi lar pro
duct, with only one ar gu ment, ba sed on cog ni tion of con tem po rary eco nomy, so ci o logy 
and psycho logy of con su mers, – emo tion stir red by mu sic of the bel gra de phil har mo nic 
or che stra, a nonstan dard brand, re ac hed thro ugh an in no va ti ve brand. 

KEY WORDS: cul tu re, brand, re bran dIng, Mu sIc, eMo tI o nal, 
phIl har Mo nIc, har Mony, bel gra de, ser bIa
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Љи ља на Волф, проф. фран цу ског је зи ка и књи жев но сти 
Фа кул тет за кул ту ру и ме ди је ме га тренд универзит етa 

КУЛ ТУР НЕ ДИ МЕН ЗИ ЈЕ УЧЕ ЊА  
СТРАНОГ ЈЕ ЗИ КА

Ре зи ме: На став не прак се кул ту ре–ци ви ли за ци је, у окви ру про гра ма под у ча
ва ња стра ног је зи ка се за сни ва ју на за јед нич кој ме то до ло ги ји ко ја се мо же по сма
тра ти кроз тра ди ци о нал ну упо тре бу са вре ме не на став не уџ бе нич ке ли те ра
ту ре, осла ња ју ћи се на док три ну ко ја се пре по зна је кроз ле ги тим ну ефи ка сну 
на став ну прак су у сле де ћем: је зи ку се, пре вас ход но, по све ћу је, и да ље, ве ћа па жња, 
у од но су на кул ту руци ви ли за ци ју, без ди фе рен ци ра ња на став них ак тив но сти 
ко је се ме ђу соб но про жи ма ју, уз ко ри шће ње по ли ва лент них на став них сред ста ва, 
од су ство си сте ма тич но сти у при сту пу стра ној кул ту ри, ак тив но сти ма ко је 
су свој стве не кул тур ним ди мен зи ја ма, огра ни ча ва ју ћи се на од ре ђе ни број истих 
(по ре ђе ње стра не и до ма ће кул ту ре, ко лек тив не ди ску си је о дру штве ним пи та
њи ма, ко ри шће ње ин фор ма тив них чла на ка из пи са них ме ди ја). овај „па кет“ 
ме то до ло шких на че ла се мо же по сма тра ти са мо као оквир у на став ној прак си, 
ко ји мо же да по слу жи пре да ва чу стра ног је зи ка да утвр ди од го ва ра ју ћи кул ту ро
ло шкоци ви ли за циј ски об лик, ко ји му се чи ни нај по де сни јим, за утвр ђи ва ње пе да
го шког ра да, а на осно ву лич них и про фе си о нал них уве ре ња и ис ку ста ва.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: кУл ТУ РацИ вИ лИ За цИ ја, еТ НоцеН ТРИ Зам, објек
ТИ вИ За цИ ја ма ТеР ње кУл ТУ Ре, кУл ТУР На коН веР ЗИ ја 

УВОД

Уче ње кул ту ре у на ста ви стра ног је зи ка ни је са мо обра зов ни про блем, 
већ он по кре ће низ дру гих пи та ња из обла сти по пут ет но-лин гви сти ке, 
обра зов ног и дру штве ног раз во ја. Овај текст мо же да по слу жи као по ла зна 
осно ва пре да ва чи ма стра ног је зи ка да иден ти фи ку ју и ство ре од го ва ра-
ју ћи на став ни кул ту ро ло шко-ци ви ли за циј ски оквир ко ји нај ви ше од го-
во ра по тре ба ма пу бли ке. Он ће та ко ђе сам вр ши ти ода бир ре сур са за да ље 
раз ви ја ње при сту па на ста ви, од од го ва ра ју ће на став не ме то де, у за ви сно-
сти од вр ста обра зов них ци ље ва, до ко ри шће ња аутен тич них до ку ме на та. 
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Про фе сор ски дис курс, ода бир уџ бе ни ка,али и до га ђа ји ко ји про из ла зе из 
сва ко днев них дру штве них зби ва ња су са мо по ла зне тач ке из ко јих се кон-
стру и шу пред ста ве дру шта ва. Због то га је ва жно да се они ко ри сте на ча су 
на ста ве је зи ка, ка ко би сту ден ти уви де ли да су и стра на дру штва, та ко ђе 
сло же на, исто као и њи хо ва, а да, с дру ге стра не, има ју при ви ле ги ју да 
по ста ну гра ђа ни те, ту ђе, дру га чи је кул ту ре.

* * *

Текст се, у ве ли кој ме ри, ба ви кул тур ним ди мен зи ја ма је зи ка. На стао 
је као не ка вр ста под сет ни ка на основ не смер ни це, ко је је дао, пре све га, 
Жан–Клод Бе а ко (Jeаn–cla u de be ac co), по зна ти фран цу ски ди дак ти чар, 
гра ма ти чар, про фе сор на Уни вер зи те ту Па риз III, аутор ви ше од осам де-
сет пу бли ка ци ја, спе ци јал ни са вет ник Са ве та Евро пе, аутор број них про-
је ка та, по пут „Жи ви је зи ци“ и књи ге „Кул тур не ди мен зи је уче ња је зи ка“, 
ко ја тре ти ра про блем под у ча ва ња је зи ка, али и не ки дру ги ди дак ти ча ри. 
Ба ви ти се ци ви ли за ци јом у кла сич ном сми слу, не пред ста вља ни ка кву ино-
ва ци ју. Жан-Клод Бе а ко уво ди јед ну сло же ни цу „кул ту ра – ци ви ли за ци ја„ 
да на зна чи сло же ни пред мет чи ја ди дак тич ка ме то до ло ги ја на ста ве ће би ти 
раз ма тра на у свој сво јој спе ци фич но сти. Нео п ход но је под ву ћи да по сто ји 
из ве стан не до ста так на уч них опи са кул ту ре дру шта ва, од но сно ин тер ку лу-
рал них од но са, ко ји су нео п ход ни да би се утвр ди ле од го ва ра ју ће на став не 
прак се. Из бо ри ко је пре да вач тре ба да на пра ви при ли ком из ра де на став ног 
про гра ма уче ња кул ту ре-ци ви ли за ци је за ви се у ве ли кој ме ри од лич них 
уве ре ња на став ни ка и обра зов них вред но сти ко је он за сту па. У пред го во ру 
ње го ве књи ге, Жан-Клод Бе а ко на гла ша ва да је ње го ва књи га, пре све га 
кри тич ки есеј ко ји тре ба да по слу жи као оквир за да ља ис тра жи ва ња.

1. По зна ва ње стра них је зи ка се увек це ни ло, али са мо као циљ, по се би, 
а не као сред ство за при ступ дру гој кул ту ри. Кул тур на функ ци ја кла сич-
них је зи ка ће би ти мно го ка сни је по све ће на са вре ме ним је зи ци ма и не 
мо же да из бри ше ак ту ел не дру штве не пред ста ве. Оно што је стал но при-
сут но, то је стал ност кул тур не по тра жње у раз ли чи тим си ту а ци ја ма уче ња. 
Та ко се, по Бе а коу, по јам кул ту ре у на ста ви је зи ка од но си на жи вот не жан-
ро ве, мо рал, вред но сти, итд. Та ко по сто је раз ли чи те пер спек ти ве кул ту ре 
– ци ви ли за ци је: уни вер зал на/на ци о нал на; на ци о нал не кул ту ре/кул ту ре 
гру пе; тра ди ци о нал не/мо дер не кул ту ре; пост-ин ду стриј ска. Из то га про-
из ла зи да ак ту ел ни об ли ци пред ме та кул ту ре-ци ви ли за ци је по ка зу ју кон-
ти ну и тет. Ме ђу тим, они у из ве сној ме ри до во де до сте ре о ти пи је схва та ња 
дру шта ва и кул ту ра је зи ка ко ји се про у ча ва ју. Та ко ђе, мо же мо да при ме-
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ти мо да по сто ји ет но цен три зам, ко ји је, у пер спек ти ви мар ги на ли зо ван. 
Да би се по бе дио ет но цен три зам и бо ље уса гла си ли ста во ви пре ма дру-
го сти, нео п ход но је пре ва зи ћи ове сте ре о ти пе, ко ји им пли ци ра ју пра во 
обра зо ва ње за дру гост и ин тер кул ту ра ли зам као и спо соб ност пре да ва ча 
да од и гра уло гу кул тур ног ин тер ме ди ја то ра-по сред ни ка из ме ђу соп стве не 
кул ту ре и стра не кул ту ре и ефи ка сно упра вља у си ту а ци ја ма у ко ји ма се 
ја вља ју кул тур не не до у ми це и не спо ра зу ми. У нај ра зли чи ти јим обра зов-
ним си ту а ци ја ма нео п ход но је да пре да вач има на уму сле де ће па ра ме тре: 
ни во је зич ке ком пе тен ци је уче ни ка, дру штве но ис ку ство по ла зни ка, као 
и вр сту обра зов не ин сти ту ци је. На кон то га мо же да од го во ри на глав на 
пи та ња од но са из ме ђу кул ту ра у кон так ту, од нос из ме ђу кул ту ра ко је мо гу 
да ис по ље тре нут ке кул тур ног кон ти ну и те та и дис кон ти ну и те та, а те кул-
ту ре се ме ђу соб но про жи ма ју. По сто је и спе ци фич не си ту а ци је у ко ји ма 
по сто ји кул тур ни кон такт у ко ји ма се утвр ђу ју раз ли ке из ме ђу окру же ња 
ко је мо же би ти хе те ро глот но и хо мо глот но. Ве ћи на је зи ка се учи у кон тек-
сту хе те ро глот ног окру же ња и не ко ри сти се из ван учи о ни це.

2. Ве жба ци ви ли за ци је се не мо же све сти на про у ча ва ње до ку мен та, 
од но сно чи та ње. Ова ми ни мал на де фи ни ци ја је функ ци о нал на са мо и 
стрикт но у ака дем ском сми слу. Оно што се пред ла же је да се раз ви ја ју 
ве шти не ко је ће се ба ви ти не до ста ци ма, ко ји су свој стве ни у си ту а ци ја ма 
ка да се по је ди нац на ђе у ино стран ству и от кри ва аспек те соп стве ног иден-
ти те та, ко је до та да ни је мо гао да ис тра жи: као стра нац ко ме су упу ће ни 
по гле ди и осо бе но сти ње го ве прак се ко је су му до та да би ле пот пу но не по-
зна те, су не по бит ни до каз. Не спо ран је зна чај са вре ме них сред ста ва ко му-
ни ка ци је. У ко му ни ка циј ско окру же ње се, сва ка ко, сме шта и уче ње је зи ка. 
Ре сур си ко је ну де ме ди ји мо ди фи ку ју, у из ве сној ме ри, пе да го шке прак се, 
по себ но оне ко је се од но се на кул тур не ди мен зи је. Ја сно је да по сто ји хи рер-
хи ја  је зи ка – кул ту ре и да се нај ве ћа бри га по све ћу је уче њу је зи ка.

3. Оно што та ко ђе тре ба има ти у ви ду у про це су на ста ве су кул тур не и 
струк ту рал не инер ци је. У прин ци пу, ме сто пре да ва ча, ко ји ни је ис кљу чи во 
лин гви ста, се сво ди на уче ње је зи ка по сред ством уџ бе ни ка и ак тив но сти 
ко је се ве зу ју за рад уну тар учи о ни це. У са вре ме ној ме то до ло ги ји на ста ве 
је зи ка и кул ту ре–ци ви ли за ци је не ма раз ли ке. По ми шље њу Бе а коа, али 
Пор ше ра (Por cher), упра вља ње кул тур ним ди мен зи ја ма у на ста ви стра них 
је зи ка се осла ња на док три ну у тран свер за ли ко ја ни је на пи са на. Ди дак-
ти ча ри сма тра ју да се раз у ме ва ње из во ди из чи та ња пи са них до ку ме на та. 
Обич но се ко ри сте члан ци из пи са них днев них и не дељ них ли сто ва. При-
су ство аутен тич ног до ку мен та је га ран ци ја мо дер не ме то до ло ги је. Та ко да, 
као део кур са ци ви ли за ци је и про у ча ва ња од ре ђе ног до ку мен та, пре да вач 
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не ће раз ма тра ти за тво рен скуп зна ња, већ ће ор га ни зо ва ти са уче ни ци ма 
ис тра жи вач ки рад, на во де ћи их, при том, да ис пи та ју све чи ње ни це и еле-
мен те, ко ји су кључ ни за раз у ме ва ње тек ста, у ци љу по сти за ња „кул тур не 
кон вер зи је“, а реч је о од но су ма тер ње и стра не кул ту ре, што и је сте пред-
мет спе ци фич ног про у ча ва ња.

4. То под ра зу ме ва да ће уче ник сте ћи сло же на зна ња, ва жно је, да кле, да 
је спо со бан да пре по зна им пли цит не кул тур не пред ста ве у до ку мен ту; да 
ока рак те ри ше дру штве ну при пад ност оно га ко је из да ва лац или при ма лац 
тек ста, а за пре да ва ча да иден ти фи ку је по тен ци јал не тач ке не у спе ха, кроз 
ана ли зу кул тур них ре фе рен ци у игри и да ор га ни зу је текст да на ве де уче-
ни ке да по ста ну све сни кул тур не ко но та ци је. Сто га, док рад на ин тер пре ти-
ра њу и де ко ди ра њу не ког до ку мен та ци ви ли за ци је под ра зу ме ва, углав ном, 
је зич ке ак тив но сти и зна ња о дру штве но-кул тур ном кон тек сту циљ не кул-
ту ре, уло га уче ња је ши ра: уче ник је дру штве ни ак тер у да тој кул ту ри и за то 
он, кроз соп стве не пред ста ве, де ко ди ра стра ну ре ал ност. Же ља за ко му ни-
ка ци јом и мо ти ви са ност ни су ни ка ква га ран ци ја про ла ска јед ног вред но-
сног си сте ма у дру ги. Тре ба, да кле, има ти на уму, од по чет ка, да по сто ји 
озби љан кул ту ро ло шки јаз из ме ђу ту ма че ња стра но сти и не че га што је 
ма тер ње; уче ње ко је про ис ти че из тог прин ци па и те исти не би тре ба ло да 
омо гу ћи да се раз от кри је то ста ње ства ри и да му се омо гу ћи да кон стру и ше 
соп стве ни ди на мич ни и ре флек сив ни на чин раз у ме ва ња и да се уз диг не 
од пр вот них ути са ка и ни за кли шеа и сте ре о ти па, јер је то је ди ни на чин да 
уче ник – стра нац до сег не тзв. објек ти ви за ци ју ма тер ње кул ту ре; По Бе а-
коу, лин гив стич ко-пе да го шка убе ђе ња мо гу зна чај но да ути чу на кул тур не 
пред ста ве и ме то до ло ги ју ко ју пре да вач ко ри сти као што се и ње го ва про-
фе си о нал на иде о ло ги ја упи су је у пе да го шку тран свер за лу ко ју вред ну је реч. 
Ка да је реч о пла ни ра њу упра вља ња вре ме ном, курс кул ту ре ци ви ли за ци је, 
ра ди је има ка рак тер не-ор га но зо ва но сти. Пред ла жу се игре, ре кре а тив ни 
аспек ти – ту ри зам и раз ма тра ња ни су озбиљ на.

5. Кад је реч о ус по ста вља њу ди дак тич ких ци ље ва и обра зов них си ту-
а ци ја, до дат ни по да ци ука зу ју на то да је ва жно ус по ста ви ти обра зов не 
ци ље ве на кур су ку лу ре-ци ви ли за ци је. Ми сли се, при том, на скуп ве шти на 
и зна ња ко је се мо гу ефи ка сно при ме ни ти у окру же њу, ко је се на зи ва упра-
вља ње сва ко дне ви цом. На гла ша ва се ва жност по зна ва ња стан дар да дру-
штве ног по на ша ња и кул ту ре. Али, ин тер кул ту рал на пе да го ги ја би тре ба ло 
да де лу је на пред ста ве и о соп стве ној кул ту ри и кул ту ри дру го га. На став ник 
тре ба да ука же на ме тод кре та ња и тран сфор ма ци је, да их су прот ста ви и 
упо ре ди, да их бо ље ре ла ти ви зу је. Ни је ва жно го ми ла ње кул тур них зна ња, 
већ зна ња као ве шти не и кул тур не ком пе тен ци је, ко је мо гу да омо гу ће да 
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уче ник бо ље раз у ме стра ну кул ту ру. Ни је кул ту ра Дру го га пред мет про у ча-
ва ња, већ од нос пре ма дру го сти ко ји под ра зу ме ва зна ња и ин тер пре та тив ну 
при ме ну кри те ри ју ма и зна че ње тер ми на ту ма че ња. И ка ко ка же Же не вјев 
За рат (Ge ne vi ève Za ra te): „Уло га ко ја нам је при пи са на у ино стран ству је она 
ко ја тре ба да нам по мог не да др жи мо на дис тан ци стра ну ствар ност, а с 
дру ге стра не да објек ти ви зи ра мо ма тер њу кул ту ру“.

6. Да ли реч ник мо же да олак ша при ступ стра ној кул ту ри? Ре чи мо гу 
би ти по ла зна тач ка у пе да го шким ак тив но сти ма. Али, исто та ко, по сто је и 
дру ге кул тур не прак се на став ни ка ко је ста вља ју на гла сак на дис кур зив ни 
об лик ко му ни ка ци је. На при мер, ет но-лин гви сти ка до при но си ко му ни ка-
ци ји и ис ти че ко му ни ка тив не ин тер ак ци је у ет но-лин гви стич ким по гле-
ди ма на је зик на ста ве. И у ме ди ји ма су та ко ђе при сут не ва ри ја ци је у за ви-
сно сти од вр сте дру штве ног дис кур са.

ЗА КЉУЧ НА РАЗ МА ТРА ЊА

Да за кљу чи мо, рад по др жа ва при ступ ана ли зи дис кур са гра ђан ског 
обра зо ва ња, чи је је зна ње за сно ва но на по тре би да се по диг не свест дру гих 
ком плек сних дру шта ва. Из у зет но је те шко да се бу де објек ти ван у на шој 
ви зи ји зе мље или кул ту ре, по себ но ка да се на ша уве ре ња те ме ље на сте ре о-
ти пи ма, за кључ ци ма и ана ли за ма ко ји не про ис ти чу из ди рект них и уте ме-
ље них са зна ња о не кој зе мљи и ње ној кул ту ри. Ова ква упо тре ба сте ре о ти па 
и кли шеа је про цес ко ји се де ша ва ка да је и са ма Фран цу ска до при не ла ства-
ра њу ра си стич ких кли шеа и сте ре ти па о Је вре ји ма, Ара пи ма, а да не го во-
ри мо о Ци га ни ма – Ро ми ма. Те шко се осло бо ди ти кли шеа, па чак и за не ког 
ко је по ре клом из зе мље (а са мим тим и го во ри је зик), и он је та ко ђе „не зна-
ли ца“, као и стра нац у по гле ду љу ди соп стве не зе мље, бу ду ћи да по сма тра 
дру го га са дис тан це из соп стве не при зме. И да се под се ти мо ре чи Бе а коа: 
Ме ђу пред ста ва ма стра них за јед ни ца, по сто је сте ре о ти пи, из ве сна опа-
жа ња, па чак и фан та стич на, на гра ни ци ал тер на тив не ствар но сти. Иден-
ти тет сте ре о ти па је до бро по знат и ана ли зи ран је у обла сти дру штве них 
на у ка; са же ти опи си и уни вер зал не упо тре бе, по пут „Фран цу зи су на ци о-
на ли сти“ – по ста је ви ше зна чан ар гу мент. Стра нац че сто и сам до при но си 
ства ра њу сте ре о ти па, и у том свој ству ње го во зна ње мо ра да се кон стру и ше 
на јед ној но вој по став ци, упра во због ова квих ше ма ти зо ва них све де них 
пред ста ва о ње му. У са да шњем вре ме ну, у ко јем вла да ју ра си зам, не то ле ран-
ци ја, ис кљу чи вост, ку лу тр не ком по нен те би, у учи о ни ци, у окви ру на ста ве 
стра них је зи ка, тре ба ло да има ју фун да мен тал ну уло гу. 
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Проф. др Дра ган Ни ко ди је вић
Фа кул тет за кул ту ру и ме ди је ме га тренд уни вер зи те та

СТВА РА ЛАЧ КА И ДО ЖИ ВЉАЈ НА  
ДИ МЕН ЗИ ЈА СВЕ ТА УМЕТ НО СТИ

„ка да би умет нич ко де ло мо гло би ти ра ци о нал но ство ре но, он да би 
мо гло би ти и ра ци о нал но ту ма че но. Ра ци о нал но ту ма че ње је не мо гу ће 
та мо где је су шти на јед ног де ла ван ра ци ја.“ 

– Бо ри слав Пе кић

Ре зи ме: Ин те ре со ва ње за ства ра лач ку и до жи вљај ну ди мен зи ју умет но сти 
и при ро ду људ ских по тре ба ко је сто је иза њих, има ду гу и бо га ту тра ди ци ју. ова 
те ма је за о ку пља ла мно ге – од хе лен ских ми сли ла ца, пре ко по то њих фи ло зо фа и 
есте ти ча ра, ро до на чел ни ка пси хо а на ли зе и те о ри је мо ти ва ци је... све до са вре ме
них мар ке тин шких екс пе ра та чи је иде је на ла зе сво ју при ме ну на те ре ну про мо
ци је и про да је умет нич ких са др жа ја. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: УмеТ НоСТ, По ТРе бе, По ДРа жа ва ње, СТва Ра ње, 
До жИ вља ва ње, Не У Ро За, мо ТИ ва цИ ја 

* * *

Мо жда се наш углед ни фи ло зоф-есте ти чар до не кле и „пре ја ко“ из ра-
зио твр де ћи да је „сло же ни ји (је) акт у ко ме на ста је умјет нич ко дје ло не го 
акт у ко ме на ста је жи вот“1, али не тре ба ни ми сли ти да је јед но став но 
под цр та ти на шу не моћ да се он раз у ме и об ја сни.

Не мач ки те о ре ти чар умет но сти из пе ри о да ро ман ти зма, јо хан Ге ор ге 
ха ман,  ис ти че да је „ства ра ње нај не и зре ци ви ји, нај не о пи си ви ји, нај не ра
шчла њи ви ји лич ни чин ко јим људ ско би ће ста вља свој  пе чат на при ро ду, 
до пу шта ју ћи сво јој во љи да се уз ви не, из рек не сво ју реч ко ја је у ње му и ко ја 
не тр пи ни ка кву вр сту пре пре ке.“2

1 Зу ро вац, Мир ко, Дје тињ ство и зре лост умјет но сти, Пр ва књи га, Пла то, Бе о град, 
1997, стр. 7.

2 На ве де но пре ма: Бер лин, Иса и ја, ко ре ни ро ман ти зма, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 
2006, стр. 57.
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Нај зна чај ни ји срп ски пи сац Ан дрић твр ди да умет нич ко ства ра ла штво 
ни је без сво јих узо ра у ре ал ном све ту, али оно ства ра  и је дан но ви, свој свет 
– „По про кле тој му ци и не у по ре ди вој дра жи ово га по сла, ми осе ћа мо ја сно да 
од не ко га не што оти ма мо, узи ма ју ћи од јед ног там ног све та за дру ги, не ки 
ко ји нам је не по знат, пре но се ћи из ни че га у не што што не зна мо шта је... 
ми ства ра мо об ли ке, као не ка дру га при ро да... ако је бог ство рио и учвр
стио об ли ке, умет ник је онај ко ји их ства ра за свој ра чун и утвр ђу је по но во... 
Умет ник је та ко тво рац но вих, слич них али не јед на ких по ја ва и вар љи вих 
све то ва по ко ји ма људ ско око мо же да ше та са ужи ва њем и по но сом...“.3

Исто то ли ко ко ли ко је те шко спо зна ти су шти ну ства ра лач ког про це са, 
те шко је раз у ме ти и об ја сни ти при ро ду естет ског до жи вља ја у умет но сти. 

Ка да ком по зи тор ар нолд шен берг ка же: „ако је умет ност, ни је за сва
ко га; ако је за сва ко га, ни је умет ност!“ – сма тра ли он да до жи вљај не спо-
соб но сти од но сно при јем чи вост за умет нич ке вред но сти ни су сви ма свој-
стве не? Да ли су по сре ди по тре бе ко је ни су код свих јед на ко раз ви је не; 
мо жда је за умет нич ки до жи вљај нео п ход но од ре ђе но обра зо ва ње или емо-
ци о нал ни и ин те лек ту ал ни на пор...? Мо жда оно што се до би ја без ика квог 
на по ра и кон цен тра ци је не ма умет нич ку вред ност, те са мим тим за по сле-
ди цу од но сно ре зул тат има пре за ба ву, ре лак са ци ју и про вод не го умет-
нич ки до жи вљај? Умет нич ки до жи вљај или про вод – два су, у вред но сном 
по гле ду, ме ђу соб но ве о ма уда ље на и на раз ли чи тим по тре ба ма за сно ва на 
оче ки ва ња у од но су на свет умет но сти (Д. Тр бо је вић). По ме ни мо уз гред да 
би ово ста но ви ште без сум ње мо гло би ти до бра по ла зна по зи ци ја за про-
ми шља ње ак ту ел ног од но са пре ма умет но сти  у на шој сре ди ни. 

Ства ра лач ко и до жи вљај но по дра жа ва ње и пре о бра жа ва ње:  
од ре про ду ко ва ња веч не иде је до но вих ства ра лач ких па ра диг ми

По дра жа ва лач ки од но сно ми ме тич ки (µιµησιζ) ка рак тер умет но сти је 
јед но од цен трал них ме ста фи ло зоф ских рас пра ва по све ће них умет но сти у 
ан тич ком раз до бљу. Пла то нов фи ло зоф ски оквир за раз ми шља ње о ка рак-
те ру умет но сти чи не иде ал на др жа ва и ду шев не де лат но сти по да ни ка ко ји 
јој слу же. Ду шев не де лат но сти ко је Пла тон раз ли ку је и ис ти че су тро ја ке:

ум•	  са му дро шћу као вр ли ном ко ја га пра ти,
ср це•	  са вр ли ном  хра бро сти, и 
чул на по жуд ност •	 са вр ли ном са мо са вла ђи ва ња.

Сна гу по да ни ка Пла то но ве иде ал не др жа ве ја ча ју са мо оне де лат но сти 
ко је у се би но се ве ли ке, у пр вом ре ду бо жан ске иде је. Иде је а не пред ме ти 
3   Ан дрић, Иво, Раз го вор са Го јом (Ста зе, ли ца, Пре де ли), 1965, стр. 128-129.



Год. III (2011): стр. 309-324

Ства ра лач ка и до жи вљај на ди мен зи ја све та умет но сти 311

су осно ва ег зи стен ци је. Да кле, Пла тон, су прот но од да на шњег вла да ју ћег 
фи ло зоф ског ста но ви шта, по ла зи од то га да пој мо ви и иде је, а не пред-
ме ти, има ју прет ход ну ег зи стен ци ју, те је у том сми слу умет ност већ по 
се би по дра жа ва ње сен ки и ти ме дво стру ко уда ље на од са ме ег зи стен ци је4. 
За Пла то на ова кав ка рак тер умет но сти, у пр вом ре ду пе сни штва, раз лог је 
да се умет ност про гла си де лат но шћу ко ја на но си ште ту др жа ви и угро жа ва 
ње не те мељ не вр ли не. „ми слим да се пе сни штво уко ли ко оно по дра жа ва, 
ни ка ко не при ма у на шу др жа ву, јер да се оно не тре ба при ми ти ни под 
ко јим усло вом, то ми се по ка зу је још ја сни је, по што смо на пра ви ли раз
ли ку по је ди них об ли ка ду шев не де лат но сти.“ (Др жа ва X, 1). Умет ност ко ја 
би др жа ви и по је дин цу би ла од ко ри сти тре ба да при ка зу је бо жан ства као 
са вр ше на би ћа, а не да по дра жа ва не што дру го, да се из по дра жа ва ња не би 
раз ви ло штет но из јед на ча ва ње са не чим ло шим. За то Пла тон на гла ша ва да 
по е зи ја и дру ге умет но сти ко је су по дра жа ва лач ке, то јест „сен ке сен ки“, не 
вас пи та ва ју не го раз ве се ља ва ју. Јер, по ње му, „кад би пе сни ци зна ли пра ву 
исти ну ства ри, они би се за ни ма ли де ли ма а не по дра жа ва њем.“5 

Умет ност као та ква ни је од зна ча ја за прак тич ни жи вот иде ал не Пла-
то но ве др жа ве. Шта ви ше, она му на но си ште ту. Пра ва умет ност, пре ма 
Пла то ну, мо ра у сво јој осно ви има ти ве ли ке бо жан ске иде је, као пра о бра-
зац ко ји ће по дра жа ва ти. Јер иде је, а не пред ме ти, су са др жа ји прет ход не 
ег зи стен ци је.

ари сто тел до не кле пра ви от клон у од но су на Пла то но во ста но ви ште 
ко је у са мом чо ве ку не ви ди ства ра лач ке мо ћи већ их при пи су је ре про ду-
ко ва њу веч не иде је и прет ход но по сто је ћих при род них фор ми. Он др жи 
као и Пла тон да је ка рак тер умет но сти ми ме тич ки, по дра жа ва лач ки, али, 
за раз ли ку од Пла то на, он на ла зи да је то ко ри сно и да је за пра во ду жност 
умет но сти да по дра жа ва ствар ност, при род ну и људ ску, али на чи ном ко ји 
ства ра ти по ве, па ра диг ме. По дра жа ва ју ћи и ства ра ју ћи па ра диг ме, умет-
ност ујед но пре о бра жа ва и пре ва зи ла зи не по сред ну ствар ност тво ре ћи 
ти ме но ву умет нич ку ствар ност. У би ти те но ве умет нич ке ствар но сти 
на ла зе се ве ли ке иде је, оно оп ште. Умет нич ке тво ре ви не су за пра во тај  
пра о бра зац – па ра диг ма (πσραδειγµα). 

По Ари сто те лу, ме ђу умет но сти ма по сто је раз ли ке у сред стви ма, пред
ме ти ма и на чи ни ма по дра жа ва ња. У по гле ду сред ста ва ко ја се ко ри сте у 
умет но сти „све за јед но по дра жа ва ју рит мом, го во ром и хар мо ни јом, слу же ћи 
се тим сред стви ма или одво је но или по ме ша но.“6 Оно што је сам пред мет 
4 Ег зи стен ци ја ли стич ка фи ло зоф ска шко ла, у пр вом ре ду Мар тин Хај де гер, иде ја ма 

прет по ста вља фе но ме не ко ји од ра жа ва ју чо ве ко во по сто ја ње, ег зи стен ци ју – тзв. 
ег зи стен ци ја ле.

5 Ари сто тел, o пе снич кој умет но сти, Кул ту ра, 1955, из Пред го во ра, стр. XXXVII.
6 Исто, стр. 5.
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по дра жа ва ња ме ђу соб но раз ли ку је по је ди не умет но сти – ре ци мо, тра ге ди ју 
од ко ме ди је. Та ко ђе, исти пред ме ти у умет но сти мо гу би ти по дра жа ва ни на 
раз ли чи те на чи не – ре ци мо, пе снич ко ка зи ва ње и про зно при по ве да ње. 

Ари сто тел на сто ји да про ник не у са му су шти ну умет нич ког ства ра ња 
од но сно по дра жа ва ња, тра га ју ћи за њом у са мој при ро ди  људ ске вр сте – „Уоп
ште, чи ни се, пе снич ку умет ност до не ла су два, и то у људ ској при ро ди за сно
ва на узро ка. јер, по дра жа ва ње је чо ве ку уро ђе но...“. 7 Шта ви ше, и са му до жи-
вљај ну стра ну у умет но сти он об ја шња ва скло но шћу на ше вр сте за по дра жа-
ва њем – „сви љу ди осе ћа ју за до вољ ство кад по сма тра ју тво ре ви не по дра жа
ва ња. До каз је за то онај ути сак што га у на ма оста вља ју умет нич ка де ла.“8

Ари сто те ло ва де фи ни ци ја тра ге ди је као умет нич ке вр сте је очи гле дан 
при мер ње го вог ту ма че ња ка рак те ра умет нич ког ства ра ла штва: „Тра ге ди ја 
је, да кле, по дра жа ва ње озбиљ не и за вр шне рад ње ко ја има од ре ђе ну ве ли
чи ну, го во ром ко ји је от мен и по се бан за сва ку вр сту у по је ди ним деловимa, 
ли ци ма ко ја де ла ју а не про по ве да ју; а иза зи ва њем са жа ље ња и стра ха вр ши 
про чи шћа ва ње та квих афе ка та.“9

И ства ра ње и до жи вља ва ње у умет но сти ни су под ло жни ра ци о нал ном 
ту ма че њу, те се оту да већ у хе лен ском све ту ја вља ју ста во ви ко ји ма се умет-
нич ко ства ра ла штво до во ди у ве зу са по себ ним ду шев ним ста њи ма, ко ја 
се, шта ви ше, гра ни че са бо ле шћу: „из ме ђу пи јан ства, лу ди ла и пси хич ког 
за но са при ства ра њу по сто ји ве ли ка слич ност“ (еури пид); „здра ви пе сни ци 
ни су вре де ли мно го“; „не ме ге ни ја без при ме се лу ди ла“ (ари сто тел)...10 

Две хи ља де го ди на ка сни је, ве за из ме ђу из ве сних ду шев них по ре ме-
ћа ја и ства ра ла штва ис по ста вља се као те ма ко ја у зна чај ној ме ри оку пи ра 
пси хо а на ли тич ка ис тра жи ва ња.

Пси хо а на ли тич ко ту ма че ње ства ра лач ких и до жи вљај них по тре ба

„Умет ност је осе ћа ње не ла год но сти у ци ви ли за ци ји“ 
Сиг мунд Фројд 

Од са мог на стан ка умет но сти, ства ра лач ки чин је пра ћен нај ра зли чи-
ти јим на сто ја њи ма да се об ја сне ње гов ка у за ли тет и са ма су шти на. Нај-
пре су то би ла ма гиј ска, по том ре ли гиј ска ту ма че ња да би се цен трал на 
зо на рас пра ве о овом фе но ме ну уста ли ла у фи ло зо фи ји, од но сно, још уже, 
у есте ти ци. Фор ми ра њем но вих на уч них ди сци пли на, по ло ги ци ства ри, 
7   Исто, стр. 8.
8   Исто.
9   Исто, стр. 15.
10   Ви де ти о то ме: Ерић, Љу бо мир, о цр те жу, Ар хи пе лаг, Бе о град, 2010.
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вре ме ном је ово пи та ње ушло и у њи хов до мен, по нај пре у де ло круг пси-
хо ло ги је, у ме ри да је вре ме ном кон сти ту и сан је дан њен за се бан огра нак 
– пси хо ло ги ја умет но сти или пси хо ло ги ја ства ра ла штва. 

Став о то ме да се ства ра лач ки чин од ви ја у сфе ри не све сног хи по те-
тич ки је при су тан од са мих по че та ка кон сти ту и са ња пси хо ло ги је као 
на уч не ди сци пли не. Ме ђу тим, тек са раз во јем та ко зва не „ду бин ске пси хо-
ло ги је“, од но сно пси хо а на ли тич ког прав ца чи ји је ро до на чел ник Сиг мунд 
Фројд, овај став се, до не кле ко ри го ван ка сфе ри пред све сног, у зна чај ној 
ме ри по твр ђу је и уста љу је.

Пси хо а на ли за по зна је две глав не чи ње ни це ве за не за ис по ља ва ње 
не све сног: сан и не у ро зу11. Оту да је при род но да су се ње на на сто ја ња да 
об ја сни ма ни фе ста ци је не све сног у умет но сти од ви ја ла у све тло сти ова два 
основ на ви да ис по ља ва ња не све сног. Као по сле ди ца то га, у пси хо а на ли зи 
су се и по ја ви ле прет по став ке и тврд ње да се умет ност на ла зи на раз ме ђи 
сна и не у ро тич ног и да се у ње ној осно ви на ла зи кон фликт ко ји је „већ пре
зрео за сно ве, али још ни је по стао па то ген“ (Фројд). 

И са ми ства ра о ци су у ве ли кој ме ри све сни по ве за но сти сна са умет-
нич ком кре а ци јом – „Умет ност је екс тер на ли зо ван сан. она је сан ви шег 
ни воа. код умет но сти и сно ва исто ве тан је прин цип одва ја ња ства р но
сти од сва ко днев ног и обич ног, и уче шће у скло пу дру ге ре ал но сти. То је оно 
што умет ност одва ја од оста лих ства ри око нас.“12 

И до жи вљај умет нич ке пу бли ке, у овом слу ча ју филм ске, бли зак је сне-
ва њу – „У кон так ту с умет нич ким де лом, филм ски гле да о ци до жи вља ва ју 
је дин ствен пси хич ки ути сак ко ји је ве о ма сли чан до жи вља ју ка рак те ри
стич ном за пе ри од сне ва ња. је зик  филм ске умет но сти је чу лан, ви ше сло
јан и сим бо ли чан по зна че њу као и људ ски сно ви... Ди на мич ке ви зи је фил ма 
ја сан су до каз сно ли ке при ро де фил ма.“13

У тра ди ци о нал ној пси хо а на ли зи вр ло су че ста ту ма че ња ко ја ства ра-
лач ки чин у умет но сти без ве ли ког око ли ша ња до во де у не по сред ну ве зу 
са ста њем бо ле сти, што се као став про ши ри ло и на по је ди на фи ло зоф-
ска ту ма че ња  – „По себ на су ста ња ко ја усло вља ва ју умет ни ка: сва ко ја су 

11 Не у ро за (грч. не у рон; ме ди цин ски нер во за) – спа да у гру пу пси хо па ти ја, а не у ро-
ти ча ри су јед на од вр ста пси хо пат ских осо ба. Зна чај не у ро зе се на ме ће у днев ном 
жи во ту због од но са не у ро ти ча ра пре ма се би са ми ма и пре ма око ли ни у ко јој жи ве. 
По себ но је ва жно  раз у ме ва ње и кон тро ли са ње број них не у рот ских ма ни фе ста ци ја 
у окви ру раз ли чи тих дру штве них од но са у ко ји ма чо век уче ству је. У ко ло кви јал ном 
го во ру: нер во за – бо лест жи ва ца, сла бост жи ва ца; раз дра жљи вост, уз бу дљи вост.

12 Ба бац, Мар ко, Иза мон та же, Ме га тренд уни вер зи тет, Бе о град, 2009, стр. 7.
13 Ра ни је ци ти ра но де ло, стр. 8.
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ду бо ко срод на и сра сла с бо ле сним по ја ва ма, па се не чи ни мо гу ћим би ти 
умет ник а не би ти бо ле стан.“14

 Јед на ли ни ја пси хо а на ли тич ког при сту па вре ме ном је, од по чет них 
на сто ја ња да се пси хо ло шким ме то да ма об ја сни при ро да ства ра лач ког 
чи на, ево лу и ра ла ка пси хо па то ло ги ји ства ра ла штва и чвр сто се уста ли ла 
на те ми бо ле сти ства ра ња. За сту па ју ћи сво ја уве ре ња, овај огра нак пси хо-
а на ли тич ке шко ле, ме ђу тим, пре ма на шим са зна њи ма, ни је по ну дио при-
хва тљив од го вор на кључ но пи та ње: због че га пси хо ло шка ста ња ко ја се 
по ве зу ју са ства ра ла штвом, у јед ном слу ча ју ре зул ти ра ју умет нич ким тво-
ре ви на ма, а у дру гим слу ча је ви ма про ду ку ју асо ци јал но по на ша ње?  

Из кон ста та ци ја да је „сва ки чо век (...) у из ве сном сте пе ну при пра ван да 
по ста не не у ро ти чар, ма да то ве ћи на љу ди не по ста је“,15 про ис хо де сле-
де ћа пи та ња:

За што се пре вас ход но у по во ду умет нич ке ства ра лач ке прак се •	
по се же за  лак шим или те жим пси хо пат ским од ред ни ца ма као обе-
леж ји ма мен тал ног про це са у ко јем на ста је умет нич ко де ло?
За што се тај пси хо а на ли тич ки ин стру мен та ри јум не сма тра ре ле-•	
вант ним и за дру ге обла сти људ ског ства ра ња – ре ци мо на уч ног? 

И во де ћи аутор на те ре ну со ци јал не исто ри је умет но сти, а. ха у зер, не 
де ли ста во ве тра ди ци о нал не пси хо а на ли зе. „Не све сни на го ни, нео ства ре не 
те жње, осу је ће на на сто ја ња што по ти чу од не до пу ште них и по ти сну тих 
же ља мо гу про из ве сти ду шев ну на пе тост ко ја во ди до умет нич ког де ла 
као свог из ра за или сво га ре ше ња, али се са ма из ра жај на сна га ипак не мо же 
об ја сни ти са мим на го ном или на пе то шћу (под ву као Д. Н).“16

Мо дер ни ји ста во ви ове ди сци пли не се у на че лу сла жу да је „ства ра
лач ки про цес че сто ве о ма бли зак они рич ноха лу ци нант ним ста њи ма“,17 
али се оспо ра ва тврд ња да се ства ра лач ки ак ти и не у ро за од и гра ва ју на јед-
нак на чин и са слич ним по сле ди ца ма. Они ту под вла че од сеч ну раз ли ку: 
„не у ро за и ства ра ла штво од и гра ва ју се на истом те ре ну, али је ис ход раз
ли чит. За раз ли ку од не у ро ти ча ра, ко га ње го ви не раз ре ше ни кон флик ти 
и ра не тра у ме те ра ју у ла ви ринт без из ла за, и због ко јих он иде у бо лест 
– до тле умет ни ци успе ва ју да из сво јих ћор со ка ка про на ђу спа со но сан из лаз 
кроз умет нич ко ства ра ње. Ства ра лац се раз ли ку је од не у ро ти ча ра, пре 
све га по то ме што ни је из гу био по ве ре ње у се бе, док не у ро ти чар не ве ру је ни 
14 Ни че, Фри дрих, во ља за моћ, Мла дост, За греб, 1988, стр. 386.
15 Д. М. Ј., ме ди цин ски осно ви суд ске пси хи ја три је, Бе о град, 1948, стр. 225.
16 Ха у зер, Ар нолд, Фи ло зо фи ја по ви је сти умјет но сти, Ма ти ца хр ват ска, За греб, 1963, 

стр. 67.
17 Пе тро вић, П. Сте ван, Пси хо ло ги ја и мо гућ но сти зло у по тре бе, Деч је но ви не, 1984, 

стр. 36.
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у се бе ни у свет“.18 Иста ова тврд ња са др жа на је и у сле де ћем ста ву јед ног 
на шег ве о ма це ње ног пси хо а на ли ти ча ра али и по бор ни ка Јун го ве шко ле 
ком плек сне пси хо ло ги је: „Пси хо ло шки гле да но, умет ник се на ла зи из ме ђу 
сне ва ча и не у ро ти ча ра. У сва три слу ча ја по сто ји бек ство од ре ал но сти и 
по вра так у има ги на ти ван свет, с том раз ли ком што сне вач по но во про на
ла зи ре ал ност бу де ћи се, умет ник је про на ла зи сво јом кре а ци јом, а је ди но 
не у ро ти чар оста је за тво рен у сан свог из ми шље ног све та.“19

Прет ход но ту ма че ње раз ли чи то сти не у рот ских по сле ди ца мо же се 
сма тра ти при хва тљи вим с об зи ром на то да оп шти став пси хо а на ли зе у 
ве зи са не у ро зом об ја шња ва да „при сут ност не у ро зе у чо ве ку пред ста
вља вр сту при ти ска ко ји на шу кон струк тив ну енер ги ју мо же (под ву као Д. 
Н.) да усме ри на пут де струк ци је“20. Да кле, пу те ви из ла ска из не у ро тич-
ног ста ња ни су ну жно де струк тив ни. Као и код не у ро ти ча ра, и ду шев но 
ста ње умет ни ка ка рак те ри ше гу би так по ве ре ња у спо ља шњи свет, али, за 
раз ли ку од не у ро ти ча ра, он ни је из гу био и по ве ре ње у са мог се бе – што је 
кључ за раз ли ко ва ње со ци јал не по зи ци је умет ни ка од не у ро ти ча ра. 

Од ре ђе ну ве зу из ме ђу не у ро тич них ста ња и умет нич ког ства ра ла штва 
по твр ђу ју и при ме ри из кли нич ке прак се. На и ме, па ци јен ти ко ји се ни ка да 
ни су ба ви ли умет но шћу, у ста њу акут не не у ро зе ис по ља ва ју скло ност ка 
умет нич ким ак тив но сти ма. По из ле че њу ово ин те ре со ва ње пре ста је. Умет-
ни ци у истом ста њу по ка зу ју из у зет ну ства ра лач ку ак тив ност. Уко ли ко се 
под врг ну ле че њу пси хо а на ли тич ком те ра пи јом ко ја ће укло ни ти њи хо ве 
не у ро тич не син дро ме, до га ђа се да мно ги од у ста ју од умет нич ких ак тив но-
сти. Оту да је до бро по зна та окол ност да умет ни ци из бе га ва ју пси хо а на ли-
тич ки трет ман. У пра ви лу има и из у зе та ка. хер ман хе се је, ре ци мо, на кон 
успе шног ле че ња од не у рот ске кри зе на пи сао сво ја нај ве ћа де ла. Не ки ме ђу 
нај ве ћи ма, као ре ци мо ван Гог, каф ка или кјер ке гор, ни у свом  ду хов ном 
ства ра ла штву ни су на шли ко на чан из лаз из ду шев них бо ле сти ко је су их 
уни шти ле. Из мно го број них Ван Го го вих пи са ма бра ту, ко ји је и сам био 
сли кар и тр го вац умет нич ким де ли ма, уоча ва мо да је ве ли ки умет ник био 
све стан свог ду шев ног ра строј ства – „...или ме за тво ри те пра во у ће ли ју за 
опа сне лу да ке, ја се то ме не  опи рем у слу ча ју да се ва рам, или ме пу сти те 
да ра дим свим сво јим сна га ма.“21 Он, та ко ђе, ду бо ко осе ћа те сну по ве за-
ност ства ра лач ког на бо ја са ду шев ним не ми ром. О то ме пи ше у свом не по-
сла том пи сму од 29. ју ла 1890. го ди не, на дан са мо у би ства – „е, па што се 

18 Исто.
19 Је ро тић, Вла де та, бо лест и ства ра ње, БИГЗ, 1976, стр. 23.
20 Хор нај, Ка рен, Не у ро за и раз вој лич но сти, Чи го ја штам па, 2006.
21 Вин сент Ван Гог, Пи сма бра ту, Sto per bo ok, Бе о град, 2002, стр. 161 – пи смо из 1889. 

го ди не.
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ти че мог ра да, ја због ње га из ла жем опа сно сти свој жи вот и због ње га ми је 
на по ла по мра чен ра зум...“22

Спи сак умет ни ка са раз ли чи тим пси хо па то ло шким син дро ми ма 
је не у по ре ди во ду жи не го код дру гих про фе си ја: мо па сан, Стринд берг, 
Го гољ, јо не ско, Стен дал, Нер вал, До сто јев ски, Пруст, џојс, ма лер, бо длер, 
ед гар По, Рем бо, ле о нар до да вин чи, Рем брант23... Ви ше не го до вољ но за 
илу стра ци ју  зна чај них по ду дар но сти ко је по сто је из ме ђу ства ра лач ког и 
не у рот ског син дро ма.

Но ви ја пси хи ја триј ска ис тра жи ва ња, ме ђу тим, по ка зу ју да ни су са мо она 
пси хо ло шка ста ња ко ја су ди јаг но сти ко ва на као не у рот ска у бли ској ве зи са ства-
ра лач ким им пул си ма. И дру га мен тал на обо ље ња су, твр де струч ња ци, уче ста-
ли ја ме ђу ге ни ји ма умет но сти (и на у ке) не го код оста лих љу ди. С тим у ве зи се 
по ми њу лак ши об ли ци аути зма, та ко зва ног аспе р ге ро вог син дро ма24 (ком по зи-
тор и му зи чар бе ла бар ток и пи ја ни ста Глен Гулд). Твр ди се да је и ми ке лан ђе ло 
па тио од лак шег об ли ка аути зма – „Не дру же љу би ви уса мље ник ми ке лан ђе ло ни је 
имао мно го при ја те ља. че сто се љу тио, био је чу дан и не у кро тив: срећ ни ји под 
сво дом Сик стин ске ка пе ле не го у дру штву са вре ме ни ка.“

Број ни умет ни ци су па ти ли од пси хич ких по ре ме ћа ја по зна тих као 
би по лар не смет ње – об у зе тост пси хо ло шким ста њи ма, од ме лан хо лич не 
де пре си је (ин те лек ту ал на успо ре ност) до нео б у зда них ства ра лач ких за но са. 
На ову по ја ву ме ђу ве ли ка ни ма ње го вог вре ме на ука зи вао је још Ари сто тел 
у сво јим спи си ма. Би по лар не смет ње су за жи во та или по смрт но при пи-
си ва не мно гим умет ни ци ма и на уч ни ци ма: сли ка ру По лу Го ге ну, фи зи ча ру 
Иса ку њут ну, пи сци ма вир џи ни ји вулф, ед га ру ала ну Поу, вик то ру Игоу, 
чар лсу Ди кен су... Осим већ по ми ња них пси хо ло шких по ре ме ћа ја, у ве зу са 
по је ди ним умет ни ци ма до во де се и ве о ма те шка пси хич ка обо ље ња у ко ја 
спа да и схи зо фре ни ја.

По пра ви лу, умет ни ци и са ми ни су у ста њу да об ја сне при ро ду ства-
ра лач ког по ри ва. Пол Го ген о ства ра ла штву го во ри као о тра га њу за од го-
во ри ма на пи та ња: „ода кле до ла зи мо, ко смо и ку да иде мо?“ Наш углед ни 
сли кар љу ба По по вић о свом умет нич ком ра ду кон ста ту је: „мо је сли ке 

22 Исто, стр. 194.
23 Еки па изра ел ских исто ри ча ра умет но сти, пред во ђе на струч ња ком за пла стич ну 

хи рур ги ју, на осно ву ана ли зе 40 ауто пор тре та овог сли ка ра, до шла је до за кључ ка 
да је Рем брант (1606-1669) умро од де пре си је. Ови струч ња ци су на сли ка ма утвр-
ди ли про ме не на ли цу у пе ри о ду из ме ђу 22. и 63. го ди не жи во та, на ро чи то на обр-
ва ма ко је су по ста ја ле све опу ште ни је и очи ма у ко ји ма се ви де ла ту га. По њи хо вом 
ми шље њу, Рем брант је у дру гој по ло ви ни жи во та био ве о ма асо ци ја лан, па су бо је 
на ње го вим сли ка ма све мрач ни је. 

24 Овај син дром се очи ту је у оп се сив ној ра ди но сти, те шко ћа ма у оп ште њу, же љи за 
пот пу ном кон тро лом и нат про сеч ним кво ци јен том ин те ли ген ци је (ИQ).
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на ста ју пот пу но не кон тро ли са но, из јед ног под зем ног из во ра о ко ме ја не 
знам ни шта.“

Исто та ко, умет ни ци не рет ко ис ка зу ју и не си гур ност у по гле ду сми сле-
но сти и оправ да но сти оно га што су њи хо ве пре о ку па ци је. Је дан од мно го-
број них при ме ра ко ји то по твр ђу је пре по зна је мо у ре чи ма на шег но бе лов ца 
Иве Ан дри ћа: „ми сли те ли да је нор мал но ово на ше пи са ње? чо век тре ба да 
пот пи ше не ки ра чун кад му стиг не ро ба, то се мо ра, али пи са ти по чи стој 
хар ти ји та ко без раз ло га, из чи стог ми ра, то не што ни је у ре ду.“

По ред већ из ре че них ста но ви шта о сну и не у ро зи, Фројд ука зу је и на 
дру ге ви до ве ис по ља ва ња не све сног и ме ња ња ствар но сти, ко ји су бли ски 
умет но сти. То су де чи ја игра и са ња ре ње на ја ви – „пе сник чи ни што и де те 
ко је се игра: ства ра свет фан та зи је, ко ји схва та вр ло озбиљ но, тј. снаб де ва 
га ве ли ком ко ли чи ном афе ка та, док га од ства р но сти оштро раз лу чу је“. 
Ка да де те пре ста не да се игра оно не мо же да од у ста не од ужи ва ња ко је му 
игра при чи ња ва. Та ко и умет ник, „уме сто да се игра он са да фан та зи ра“. 
„Пе снич ко де ло, као сан на ја ви, (је) на ста вак и за ме на не ка да шње де чи је 
игре.“ (Фројд) 

На рав но, оста је ве ли ко пи та ње ко је мо жда не ма са мо те о риј ски пред-
знак: ка да пре ста ју игра и ства ра лач ка фан та зи ја, где су њи хо ве гра ни це, а 
где по чи ње по тре ба за пси хо те ра пи јом?

Ако по сма тра мо ве о ма раз у ђе ну умет нич ку прак су, за па зи ће мо да су  
фе но ме ни ко ји ма се ба ви пси хо а на ли за ве о ма при сут ни у окви ру глу мач-
ког по зи ва;  по нај пре због чи ње ни це да се у глу ми јед но вре ме но оства ру ју 
и кре а тив ни чин и ње го ва пре зен та ци ја. Јед на од нај при зна ти јих глу мач-
ких шко ла, по зна ти ја као „си стем Ста ни слав ски“,25 до ка зу је нам зна чај 
пси хо а на ли тич ких ту ма че ња у глу мач кој тран сфор ма ци ји и ин тер пре та-
ци ји драм ских са др жа ја. У ра ду са глум ци ма Ста ни слав ски је ин си сти-
рао на са мо а на ли зи ко јој се они мо ра ју под вр ћи ка ко би „уну тра шњим 
оком“ до пр ли до соп стве них емо ци о нал них се ћа ња. На тај на чин, сма трао 
је Ста ни слав ски, глу мац по но во про жи вља ва већ до жи вље на осе ћа ња, да 
би он да, за бо ра вља ју ћи на се бе, пре у зео но ви иден ти тет ли ка ко ји ту ма чи 
и та ко сте као ве ру у оно што се де ша ва на по зор ни ци. Да кле, соп стве на 
про жи вље на осе ћа ња тре ба из ву ћи из не све сног, ожи ве ти их и у сцен-
ском из во ђе њу тран сфор ми са ти у осе ћа ња ли ка ко ји се ту ма чи. Ис ку ства 
шко ле Ста ни слав ског на За пад је пре нео ње гов уче ник ми ха ил че хов, бра-
та нац по зна тог драм ског ауто ра ан то на Па вло ви ча че хо ва. Ова ис ку ства 
су по ста ла те мељ глу мач ке шко ле ко ју је у Аме ри ци пред во дио ли Стра
зберг. У шко ли кроз ко ју су про шли нај по зна ти ји аме рич ки глум ци под-
руч је не све сног оста је и да ље цен трал но у ко јем се по сред ством раз ли чи-
25 На зва на по ру ском по зо ри шном пе да го гу кон стан ти ну Сер ге је ви чу алек се је ву, 

по зна ти јем по свом умет нич ком име ну Ста ни слав ски.
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тих ме то да и тре нин га тра га и по ни ре у афек тив ну ме мо ри ју из ко је се 
из вла че нај ду бља осе ћа ња. Иза то га сле ди глу мач ка им про ви за ци ја ко јом се 
ова осе ћа ња тран сфор ми шу у сцен ски при каз. 

Пси хо а на ли за на гла ша ва да ни ка ко не фан та зи ра сре ћан већ са мо 
не за до во љан чо век. Стен дал је не где за пи сао да је „умет ник чо век по ма ло 
ме лан хо ли чан и до вољ но не сре ћан“. Не за до во ље не же ље су по кре тач ки сти-
му лан си ма ште. Сва ка фан та зи ја је ис пу ње ње же ље, ко рек тив ствар но сти 
ко ја не за до во ља ва.

Шта се до га ђа са умет нич ком пу бли ком? Ка ко се ова кво ту ма че ње 
од ра жа ва на раз у ме ва ње до жи вљај них по тре ба у умет но сти? 

Од го вор ко ји ну ди пси хо а на ли за је сле де ћи: умет ност од но сно умет-
нич ко де ло мо же да ис пу ни свој за да так у сми слу за до во ља ва ња до жи вљај-
них по тре ба „услед то га што је при ли ком свог на ста ја ња игра ло у умет ни
ко вом ду шев ном жи во ту исту уло гу као и за слу ша о ца при ли ком ре про ду
ко ва ња, то јест пру жа ло је мо гућ ност од во ђе ња и фан та стич ног за до во
ља ва ња не све сних же ља ко је су им за јед нич ке“. Јер „пе сник у свом ства ра
ла штву осло ба ђа сво је не све сне скло но сти по мо ћу ме ха ни зма пре но ше ња 
или за ме њи ва ња, спа ја ју ћи ра ни је афек те са но вим пред ста ва ма“ (Фројд). 
До жи вља ва ње умет нич ког де ла се од ви ја у скла ду са обр ну том оп ти ком 
ства ра лач ког чи на. Не ко ко је умет нич ки при јем чив, у тој при јем чи во сти 
оства ру је вр ху нац сво је на дра жљи во сти. По зна то је да и из ван пси хо а на-
ли тич ких ту ма че ња ег зи сти ра као вр ло рас про стра ње но ста но ви ште да су 
умет ник и по сма трач „два сту ба у ства ра њу умет но сти“ – „по сма трач ком
пле ти ра умет нич ки рад кроз агре га ци ју ин тер пре та ци је“ (duc hamp).

Нај но ви ја екс пе ри мен тал но по твр ђе на са зна ња ука зу ју на при су ство из ве-
сних не у рот ских син дро ма код пу бли ке у су сре ту са ре мек-де ли ма умет но сти. 
Код пре о се тљи вих осо ба за бе ле же не су по ја ве убр за ног ди са ња, вр то гла ви це, 
па чак и при вре ме не ха лу ци је и не у рав но те же ност. Све је то пра ће но зна чај-
ним па дом ни воа кор ти зо ла, хор мо на стре са – и до 45%. Уисти ну, ова по ја ва 
је по зна та и од ра ни је као Стен да лов син дром26, али се тек у но ви је вре ме 
по дроб ни је из у ча ва ју ње го ве  ка рак те ри сти ке са ме ди цин ског ста но ви шта.  

26 Стен дал је пр ви опи сао овај син дром  у пу то пи су по Ита ли ји. Не у роп си хи ја три у 
ита ли јан ским гра до ви ма  по зна тим по кон цен тра ци ји ве ли ких умет нич ких оства-
ре ња – Фи рен ци, Ри му и Ве не ци ји, ве о ма че сто има ју по сла са па ци јен ти ма ко ји су 
‘’жр тве’’ овог син дро ма. За бе ле же но је да су са мо у бол ни ци ‘’Сан та Ма ри ја Ну о ва’’ 
пси хи ја три од 1982. го ди не има ли 107 пу та при ли ку да кон ста ту ју ову ди јаг но зу. 
Сли чан Стен да ло вом је и је ру са лим ски син дром: по се ти о ци древ ног гра да, ина че 
урав но те же ни љу ди без ика квих пси хич ких по те шко ћа, усред мно штва ре ли ги о-
зних мо ти ва по ста ју оп сед ну ти иде ја ма, што кли нич ки на ли ку је озбиљ ном по ре ме-
ћа ју све сти – пси хо зи. 
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Да ље пси хо а на ли тич ко ту ма че ње умет но сти, као ства ра ња и до жи вља-
ва ња, ука зу је на два ви да за до вољ ства у умет нич ком де лу: је дан је прет
ход но ужи ва ње, а дру ги – пра во ужи ва ње. 

На то прет ход но ужи ва ње ана ли ти ча ри сво де уло гу умет нич ке фор ме: 
„пе сник убла жа ва ка рак тер его и стич ног сна на ја ви из ме на ма и са кри ва
њи ма, и при до би ја нас чи сто фор мал ним, тј. естет ским за до вољ ством 
ко је нам пру жа пред ста вља њем сво јих фан та зи ја... ја ми слим да је та кво 
прет ход но ужи ва ње од ли ка свег естет ског за до вољ ства ко је нам при ба вља 
пе сник и да ужи ва ње у свој стве но умет нич ком де лу по ти че из осло бо ђе ња 
од на пе то сти у на шој ду ши“. (Фројд)

Умет нич ка фор ма се об ја шња ва „као про че ље, иза ко јег се кри је ствар но 
ужи ва ње, а де ло ва ње то га ужи ва ња за сни ва се, на кра ју кра је ва, пре на са др
жи ни де ла не го на ње го вој фор ми“. (ви гот ски)

По све му су де ћи, тај на су шти не и ства ра лач ког и до жи вљај ног чи на 
са кри ве на је у нај ду бљој ин ти ми умет ни ка и ње го ве пу бли ке. На у ка је 
не до ра сла ње ној спо зна ји. Пси хо ло ги ја уоста лом и са ма при зна је да још 
увек ни је до сти гла це ло ви ту те о риј ску син те зу уз по моћ ко је би об ја сни ла 
људ ско по на ша ње, по го то во не оно ко је се ве зу је са умет ност.

Ту ма че ње ства ра лач ких и до жи вљај них по тре ба у те о ри ји мо ти ва ци је: 
за до во ље ње по тре ба се не оства ру је увек по пра ви ли ма  

уни вер зал не мотивацијe

Где је на ши ро кој и раз у ђе ној ска ли људ ских по тре ба ме сто ства ра лач-
ким и до жи вљај ним по тре ба ма у умет но сти? Да ли је хи је рар хи ја људ ских 
по тре ба кру та и не про мен љи ва? Да ли основ не, фи зи о ло шке и ег зи стен-
ци јал не по тре бе ап со лут но по ти ску ју у дру ги план сва ку вр сту по тре ба 
пре ма умет но сти, као што је то твр дио Д. И. Пи са рев27 – „шкри па та љи га 
ко је до вла че хлеб глад ном чо ве чан ству има ве ћу умет нич ку вред ност не го 
му зи ка мо цар та или сти хо ви Пу шки на.“

Од го во ре на прет ход на пи та ња ну ди те о ри ја мо ти ва ци је, „тре ћа 
си ла“28 у пси хо ло ги ји, чи ји је ро до на чел ник абра хам ма слов.

Оно што је су штин ски но во и бит но у при сту пу Ма сло ва, је сте ра ди-
кал но дру га чи је ви ђе ње ци ље ва пси хо ло ги је: да се уна пре ди жи вље ње про-
у ча ва њем „здра вих је дин ки“, на спрам до ми нант ног про у ча ва ња де ви јант-
27 Ди ми триј Ива но вич Пи са рев (1840-1868) – ру ски кри ти чар и пу бли ци ста чи је су 

иде је пре те че со ци јал ног ре а ли зма.
28 Ве ру је се да је на зив „тре ћа си ла“ ху ма ни стич кој пси хо ло ги ји ско вао Ма слов да би 

је су прот ста вио пси хо а на ли зи и би хеј ви о ри зму, пр вим две ма си ла ма у пси хо ло ги ји, 
са чи јим се ста во ви ма ни је сла гао.
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них или па то ло шких пси хо ло шких ис по ља ва ња. У окви ру здра ве по пу ла-
ци је, он чак из бе га ва и ка те го ри ју „про сеч них“ јер то од вла чи у ста ти сти ку 
и за кљу чи ва ња о оно ме што „је сте“ а не и оно ме што „мо же“ или што би 
„тре ба ло“. Про у ча ва њем „про сеч ног“ до ла зи се до пој ма „до бро при ла го ђе-
ног“, а не „до бро раз ви је ног“ би ћа, твр ди Ма слов.

Ма слов не не ги ра да су фи зи о ло шке по тре бе моћ ни је од свих дру-
гих људ ских по тре ба – „чо ве ка ко ји је из у зет но и по ги бељ но гла дан, је ди но 
за ни ма хра на. он са ња хра ну, се ћа се хра не, ми сли о хра ни, го во ри са мо 
о хра ни, опа жа је ди но хра ну и је ди но же ли хра ну... ор га ни змом вла да ју, 
и ње го во по на ша ње ор га ни зу ју, са мо не за до во ље не по тре бе“29 Ме ђу тим, 
по тре ба ко ја је за до во ље на пре ста је да бу де ва жна у тре нут ној ак тив но сти 
је дин ке а ти ме се ме ња и хи је рар хи ја ње них по тре ба. По тре ба и пред мет 
од но сно са др жај по тре бе сто је у не по сред ној ко ре ла ци ји. При ме ра да чо век 
не опа жа по ја ве ко је ни су у ко ре ла ци ји са ње го вим по тре ба ма је мно го.30

Ме ђу тим, Ма слов твр ди да се за до во ља ва ње по је ди них по тре ба не 
оства ру је увек по пра ви ли ма уни вер зал не мо ти ва ци је – „сва по на ша ња 
или ре ак ци је ни су мо ти ви са ни, бар не у уоби ча је ном сми слу тра же ња под
ми ре ња, тј. тра га ња за оним што не до ста је или што је по треб но.“31 Ово 
ту ма че ње је раз ли чи то од тра ди ци о нал ног ко је пре фе ри ра чвр сту и не из-
мен љи ву хи је рар хи ју људ ских по тре ба а са мим тим и де ло ва ња ко је је 
њи ма мо ти ви са но. Ука зу је се, зна чи, на јед ну уну тра шњу и про мен љи ву 
ди на ми ку и струк ту ру ко ја зах те ва пра ће ње и са гле да ва ње у од но су на 
кон крет не окол но сти – „ва ља на те о ри ја мо ти ва ци је мо ра да во ди ра чу на 
о си ту а ци ји“32. 

Ма слов при том на ро чи то има у ви ду по тре бе за са мо о ства ри ва њем 
и естет ске по тре бе.  И јед на и дру га вр ста по тре ба ве о ма ко ре спон ди ра 
29 Ма слов, Абра хам, мо ти ва ци ја и лич ност, Но лит, Бе о град, 1982, стр. 93, 94, 95.
30 При мер 1: јед на умет ни ца је, у окви ру свог па ци фи стич ког умет нич ког пер фор ман-

са, ско ро два ме се ца ше та ла цен тром Бе о гра да (кра јем  2009. и по чет ком  2010. го ди-
не) но се ћи у ру ци или о ра ме ну ауто мат ску пу шку ти па ка ла шњи ков са окви ром за 
му ни ци ју. Та ње на ак тив ност ни је при ме ће на од ве ћи не су гра ђа на ко ји су, по све му 
су де ћи, би ли за о ку пље ни сво јим по тре ба ма за ку по ви ном.

 При мер 2: у екс пе ри мен ту ко ји се од но сио на људ ско опа жа ње, ан га жо ван је је дан 
од нај по зна ти јих жи вих ви о ли ни ста,  џо шуа бел (Jos hua bell). Он је, у оде ћи улич-
ног ви о ли ни сте, са сво јим стра ди ва ри ју сом вред ним 3,5 ми ли о на до ла ра, из во дио 
нај ком пли ко ва ни је Ба хо ве со на те на јед ној ста ни ци под зем не же ле зни це у Ва шинг-
то ну. То ком јед ног са та, ко ли ко је он сви рао, крај ње га је про шло укуп но 1.097 љу ди, 
уба цив ши у ње го ву отво ре ну ви о лин ску ку ти ју 32 до ла ра и 17 цен ти. Про ла зни ци 
су, очи глед но, би ли об у зе ти по тре бом да се што пре пре ве зу на од ре ди ште. Чи тав 
екс пе ри мент је за бе ле жен ви део ка ме ром и мо же се ви де ти на Ин тер не ту.

31 Ма слов, Абра хам, мо ти ва ци ја и лич ност, Но лит, Бе о град, 1982, стр. 86.
32 Исто, 1982, стр. 87.
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са умет нич ким ства ра ла штвом. Пр ва чо ве ка мо ти ви ше на ак тив но сти 
соп стве ног оства ре ња у сми слу „да бу де оно што мо же да бу де“, а дру га 
по кре ће им пул се за ле по том, си ме три јом, јед но став но шћу, до вр ше но шћу 
и ре дом. У ве зи са естет ским по тре ба ма Ма слов на во ди  и при ме ре из свог 
кли нич ког ис ку ства – „уве рио сам се да бар код не ких по је ди на ца по сто ји 
истин ска основ на естет ска по тре ба. они се (на по се бан на чин) раз бо ле од 
ру жно ће, а ле па их око ли на из ле чи; они ак тив но жу де за ле пим и њи хо ву 
че жњу мо же за до во љи ти је ди но ле по та.“33

Ова кво раз у ме ва ње при ро де људ ског по на ша ња мо ти ви са ног по тре-
ба ма чи ја хи је рар хи ја ни је фик си ра на, те да „основ не по тре бе не од ре ђу ју 
све ко ли ко по на ша ње“34, пред ста вља до бро по ла зи ште за раз у ме ва ње при-
ро де ства ра лач ких и до жи вљај них по тре ба у умет но сти.

У усло ви ма че стих фру стра ци ја и оту ђе но сти са вре ме ног дру штве-
ног ам би јен та, људ ска је дин ка до ла зи у ис ку ше ња ко ја ука зу ју на па до ве 
на ле стви ци хи је рар хи је по тре ба, бу ду ћи да по тре бе ви шег ни воа не ну де 
олак ша ње. Нај ни жи ни во по тре ба на ко ји се не ко мо же спу сти ти је сте 
по тре ба за пре жи вља ва њем, чи је за до во ља ва ње во ди раз ли чи тим об ли-
ци ма де струк ци је – нај че шће кри ми на лу и на си љу. Је дан од по зна тих при-
ме ра у ре а го ва њу на стре сне си ту а ци је је и по се за ње за пре ко мер ним ко ли-
чи на ма хра не у усло ви ма стре са. Ти ме, да кле, је дин ка оста је на ни воу фи зи-
о ло шких по тре ба иако су оне објек тив но за до во ље не. Уко ли ко ово раз-
ми шља ње пре не се мо на те рен умет но сти, ви де ће мо да усло ви дру штве не 
оту ђе но сти и фру стра ци је во де окре ну то сти оних ко ји су из ло же ни не га-
тив ним дру штве ним ути ца ји ма ка естет ски нај ни жим ни во и ма по ну де на 
тр жи шту ко мер ци јал не умет но сти на ла зе ћи у то ме при вид рас те ре ће ња, 
без има ло ам би ци је и спрем но сти да се би ло шта про ме ни. Ово нас мо гу ће 
по но во вра ћа на по ме ну ту Шен бер го ву иде ју о то ме да оно што се до би ја 
без ика квог на по ра и кон цен тра ци је, по пра ви лу, не ма умет нич ку вред-
ност те као та кво ко ре спон ди ра са по тре ба ма ни жег ре да.

Со ци јал но-еко ном ски аспек ти умет нич ких по тре ба – дру штве ни 
ци ље ви ко је тре ба за до во љи ти

По ред ин ди ви ду ал но-пси хо ло шке ди мен зи је, по тре бе у умет но сти су 
од ре ђе не  и со ци јал ним кон тек стом. За то су исте те по тре бе, овај пут као 
пред мет со ци о ло ги је, ока рак те ри са не као дру штве ни ци ље ви ко је тре ба 
за до во љи ти.

33   Исто, стр. 106.
34   Исто, стр. 110.
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Ге не рал но, на по тре бе у оп штем сми слу се гле да као на дру штве но усло-
вље ну ка те го ри ју чи је на ста ја ње, раз вој и за до во ља ва ње за ви се од об ли ка и на чи на 
про из вод ње, с јед не стра не, и на чи на на ко ји љу ди при за до во ља ва њу сво јих 
по тре ба сту па ју у кон такт са ре зул та ти ма те про из вод ње, с дру ге стра не. Пре не то 
на те рен умет но сти, да кле, умет нич ка по тре ба се фор ми ра и оства ру је тек у спо ју 
са од ре ђе ним умет нич ким са др жа ји ма ко ји ег зи сти ра ју у вр ло кон крет ним фор-
ма ма. Све до тле по тре ба има ла тент ни ка рак тер. Без умет нич ког ства ра ла штва, 
од но сно умет нич ке про дук ци је, не ма ни умет нич ких по тре ба. Исто вре ме но, 
умет нич ко ства ра ла штво до во ди до то га да јед ном ус по ста вље не и ста би ли зо ва не 
умет нич ке по тре бе сти чу сво ју са мо стал ност и по ста ју кон стан та ко ја оства ру је 
по вра тан ути цај на умет нич ко ства ра ла штво од но сно усло ве ко ји су их иза зва ли.

У прак тич ном по гле ду, со ци јал ни план по тре ба у умет но сти у зна чај-
ној ме ри усло вљен је и дру гим сло же ним фак то ри ма. Ту спа да ју еко ном ске 
мо гућ но сти да се до ђе у до дир са умет нич ким де ли ма или да се она при ба ве. 
Ме ђу тим, „еко ном ска мо гућ ност има не јед нак зна чај и с об зи ром на ка рак
тер про из во да кул ту ре и с об зи ром на мо ти ви са ност, од но сно за ин те ре со
ва ност лич но сти за те про из во де.“35 Са по тре ба ма су по ве за ни и усло ви за 
ефи ка сну про стор ну по кре тљи вост у ур ба ним сре ди на ма и ствар но сло
бод но вре ме. У ур ба ним сре ди на ма пи та ње ло ци ра но сти уста но ва кул ту ре 
у од но су на ве ли ка стам бе на на се ља скоп ча но је са озбиљ ним про бле ми ма 
ко ји мо гу зна чај но мо ди фи ко ва ти ин тен зи тет по тре ба. Сло бод но вре ме, у 
свом кван ту му, на ме ће се као ре а лан оквир са ко јим се мо же ра чу на ти са 
ста но ви шта за до во ље ња умет нич ких од но сно кул тур них по тре ба. „Сло
бод но вре ме је не га ци ја дру гих оба ве за: по ро дич них, гра ђан ских, дру штве
них, ду хов них.“ (ж. Ди ма зди је) Оно је нај че шће за пра во то вре ме ко је се 
по ду да ра са усло ви ма за ис по ља ва ње и за до во ља ва ње кул тур них по тре ба. 
С об зи ром на то да ће бу дућ ност чо ве чан ства би ти обе ле же на све оп штом 
„не ста ши цом вре ме на“, очи глед но је да ће овај фак тор би ти од све ве ћег 
ути ца ја на људ ске по тре бе у умет но сти.

У сва ком слу ча ју, ка ко на пси хо ло шком та ко и на со ци јал ном пла ну, 
по тре бе су ве о ма сло жен до мен са ни зом про мен љи вих ко је ути чу на крај ње 
ис хо де. Упр кос ре ла тив но раз ви је ној ме то до ло ги ји пси хо-со ци о ло шких 
ис тра жи ва ња ко ја се ба ве овом про бле ма ти ком, не рет ко су у оп ти ца ју не до-
вољ но по у зда ни ре зул та ти. На при мер, у ис тра жи ва њу по тре ба у умет но сти 
вр ло че сто се ко ри сти ме то да сег мен та ци је тр жи шта, ко ја тре ба да по мог не 
де фи ни са њу од ре ђе не уну тра шње дру штве не стра ти фи ка ци је у овом до ме ну. 
Оп шта прак са по на ша ња у по тро шњи, ме ђу тим, вр ло че сто по ка зу је да пред 
со бом нај че шће има мо јед но не из ди фе рен ци ра но тр жи ште и до ми нант ни 
обра зац ма сов ног по на ша ња у по тро шњи, ко ји не ко ре спон ди ра са прет-
ход ном ме то до ло ги јом. Овај обра зац по на ша ња је већ де це ни ја ма мо де ли-
35   Не ма њић, Ми лош,  Филм ска и по зо ри шна пу бли ка, Бе о град, 1991, стр. 74.
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ран ко мер ци јал ним мар ке тин гом и вр ло га је те шко ad hoc ре де фи ни са ти 
и учи ни ти дру га чи јим у од но су на по ну ду ко ја до ла зи из све та умет но сти. 
Че сто пред со бом има мо уме сто из ди фе рен ци ра ног со ци јал ног кор пу са 
по тро шач ку ма су ко ја упра во по се ду је она обе леж ја ка ква од го ва ра ју та ко-
зва ном то тал ном ко мер ци јал ном (или по ли тич ком) мар ке тин гу – по сво јим 
ди мен зи ја ма, па сив но сти, ла ко вер но сти и при јем чи во сти за спо ља шње (нај-
че шће ме диј ске) ути ца је. То је упра во рен та бил на кли јен те ла ко ја по го ду је 
ин ду стриј ској про дук ци ји од но сно кре а тив ним ин ду стри ја ма ко је све ви ше 
по ти ску ју у дру ги план свет тра ди ци о нал них ле пих умет но сти.
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До цент др Ви о ле та Цвет ков ска Оцо ко љић
Фа кул тет за кул ту ру и ме ди је ме га тренд уни вер зи те та

Проф. др Та тја на Цвет ков ски 

Фа кул тет за по слов не сту ди је ме га тренд уни вер зи те та

САЛ ЦБУР ШКИ МИ САЛ: ИКО НО ГРАФ СКА 
АНА ЛИ ЗА ИЛУ МИ НА ЦИ ЈЕ ДР ВЕ ТА СМР ТИ 

И ДР ВЕ ТА ЖИ ВО ТА

Ре зи ме: овај рад се ба ви ико но граф ском ана ли зом јед не илу ми на ци је из Сал
цбур шког ми са ла, ко ји по ти че из 15. ве ка. Илу ми на ци ја је на зва на Др во смр ти и 
др во жи во та и пред ста вља јед ну од нај за го нет ни јих илу ми на ци ја. Рад об у хва та 
кра так осврт на умет ност ауто ра Сал цбур шког ми са ла, на умет нич ке ути ца је 
у ба вар ској и свр ху и на ру чи о ца ми са ла. 

На гла сак ра да је на ис тра жи ва њу пи са них из во ра ко ји да ју ту ма че ње ове илу
ми на ци је. Рад ту ма чи ка ко је мо гу ће спо ји ти две пот пу но раз ли чи те сце не уну
тар јед не сли ке, кроз пи са не и сли ка не из во ре. На кра ју, да та је ге о ме триј ска ана
ли за илу ми на ци је и об ја шње на је ње на спе ци фич на сим бо ли ка.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Сал цбУР шкИ мИ Сал, ДР во жИ во Та, 15. век, Ико Но
ГРа ФИ ја.

УВОД

„И за при је ти Го спод бог чо вје ку го во ре ћи: је ди сло бод но са 
сва ко га др ве та у вр ту; али с др ве та од зна ња до бра и зла, 
с ње га не је ди; јер у ко ји дан оку сиш с ње га, умри је ћеш“ 

(1 Мој. 2,16-17)

На на ве де ни на чин је хри шћа нин, пре у зев ши ју деј ско пре да ње, об ја-
снио смрт ност чо ве ка пре мно го ве ко ва. Др во од зна ња до бра и зла, ко је је 
уне ло смрт ност у чо ве ко во фи зич ко те ло, би ло је јед но од број ног др ве ћа 
ко је је Го спод ство рио у Едем ском вр ту (1 Мој. 2,9). Дру го ва жно др во ко је 
се спо ми ње у Едем ском вр ту би ло је др во жи во та (1 Мој. 2,9; 1. Мој. 3,22) 
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ко је је омо гу ћа ва ло бе смрт ност. Иако Го спод на по ми ње да је чо век по стао 
као је дан од бо го ва раз ли ку ју ћи шта је до бро а шта зло, он му не од у зи ма 
тај дар ис те ру ју ћи га из ра ја, већ га про кли ње и по ста вља хе ру ви ма на вра-
ти ма вр та ка ко би за шти тио др во жи во та (1 Мој. 3, 24), то јест, спре чио 
чо ве ка да по ста не бе смр тан. Та ко спо соб ност чо ве ка да вр ши ода бир и 
про це њу је на осно ву соп стве них вред но сти до бро ту и зло, ство ри ла је пр ву 
би блиј ску ду ал ност уну тар ње га као бо жан ске „па ле“ тво ре ви не. 

„И Го спод бог иза гна га из вр та Едем ско га да ра ди зе мљу од ко је би узет“ 
(1 Мој. 3, 24). Бог је ство рио чо ве ка од пра ха зе маљ ско га и ду нув ши му у нос 
дух жи вот ни, до зво лио му да по ста не ду ша жи ва (1 Мој. 2,7) и ство рио Еву, 
чо вје чи цу, од ње го вог ре бра. Та ко ђе, све зви је ри пољ ске и пти це не бе ске 
Го спод је ство рио од зе мље. Ме ђу тим, „Адам1 над је де же ни сво јој име Је ва, 
за то што је она ма ти свје ма жи ви ма“ (1 Мој. 3, 20). Пра ро ди тељ ски грех са 
со бом је до нео смрт ност а ти ме и свим жи вим би ћи ма ко ја је Го спод по да рио 
Ада му и Еви. Та ко је ово основ но људ ско пи та ње, о по ре клу жи во та, смрт-
но сти и ду ши до би ло од го вор кроз хри шћан ско пре да ње о спа се њу, ко је је 
по твр ђе но у Но вом За ве ту. Чо век до би ја мо гућ ност ис ку пље ња јер је Хри-
стос при хва тио да се уни зи и при ми зе маљ ско те ло, да си ђе у Ад и из ба ви 
пра ро ди те ље и ста ро за вет не про ро ке и оста ле пра вед ни ке, да по стра да 
на кр сту му че нич ком смр ћу и да се те лом ваз не се на не бе са. Та ко ђе, Бо го-
ро ди ца ко ја је до бро вољ но при ста ла на без гре шно за че ће и по ста ла вра та 
за ула зак Хри ста у зе маљ ски свет, вра та пре веч ног Бо га, пред ста вља пр во 
људ ско би ће ко је се та ко ђе те ле сно ваз не ло на не бо. Та ко гре си пр вих љу ди 
Ада ма и Еве, ко ји су осу ди ли љу де на хро но ло шко вре ме, на смрт ност, до би-
ја ју кроз Хри ста и Бо го ро ди цу жи вот бу ду ћег ве ка. 

1. САЛ ЦБУР ШКИ МИ САЛ: ПО РЕ КЛО И НА МЕ НА

Сал цбур шки ми сал (енгл. the sal zburg Mis sal, нем. sa zbur ger Mis sa le)2 
на стао је у дру гој по ло ви ни 15. ве ка у Ре ген сбур гу (Re gen sburg) у Ба вар ској 
и пи сан је на ла тин ском је зи ку, по на руџ би ни сал збур шког ар хи би ску па 
Бер нар да (Ber nhard von Ro hr). Ко декс се са сто ји из пет књи га и са др жи 22 
ли тур ги је за нај ва жни је пра зни ке цр кве не ка лен дар ске го ди не, ко је је сла-
ви ла Салцбур шка ка те дра ла. Та ко ђе, са др жи 23 сце не ко је пред ста вља ју 

1 Пре ма Зо си му Па на по лит ском (3. век) са мо име Адам, то јест онај ко ји је на де нуо 
име на свим те ле сним ства ри ма (1 Мој. 2, 19-20) али и Еви, зна чи де ви чан ска, кр ва ва 
или ог ње на зе мља (Јунг, 1984: 373). 

2 Салцбур шки ми сал да нас се на ла зи у Мин хе ну у Ба вар ској др жав ној би бли о те ци 
(Mu nich, Bayerische Sta at sbi bli ot hek, Clm 15708-15712, 5. Vol).
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ва жне те ме у исто ри ји спа се ња. Уну тар це ло куп ног ма ну скрип та укуп но је 
30 илу ми ни ра них ми ни ја ту ра и 18 ка нон ских сли ка. 

Ар хи би скуп Бер нард нај пре је ан га жо вао чу ве ног илу ми на то ра Ул ри ха 
Шре је ра (Ul rich Schre i er), али убр зо је већ тра гао за но вим умет ни ком ко ји 
је пре ва зи шао за ста ре ли на чин сли ка ња и ко ји је при па дао но вој шко ли 
ме ког сти ла, и на шао је сли ка ра по ко ме је ма ну скрипт и да нас по знат. Сли-
кар ство ауто ра Сал цбур шког ми са ла, Бер тол да Фурт ми ра (Bert hold Furt-
meyr) по зна тог не мач ког ми ни ја ту ри сте, би ло је на дах ну то Нир нбер шким 
(Nu rem berg) шта фе лај ним сли кар ством (pic tu ra in ta bu la) из кру га Ми ха-
е ла Вол ге му та3 (Mic hael Wohlge mut), учи те ља Ди ре ра (Al brecht Dürer), али 
и умет ни ка из за пад ног де ла Не мач ке и фла ман ске шко ле4. Аутор је екс пе-
ри мен ти сао са но вим фор ма ма и бо ја ма, као и са про ме ном на чи на на но-
ше ња под ло ге, на тај на чин до би ја ју ћи спе ци фич ну све жи ну бо је них сло-
је ва. Ви ше слој но на но ше ње тан ких ла зу ра омо гу ћи ло му је до би ја ње сен ки 
и све тло сти, на лик сфу ма ту, тех ни ци ко ја је та да тек би ла у за чет ку раз во ја 
у за пад ном сли кар ству5. Ипак, сма тра се да је ње го ва ор на мен ти ка пот пу но 
ори ги нал на, без ту ђих ути ца ја (Walt her, Wolf, 2005: 383). 

Илу ми на ци ја под на зи вом Др во смр ти и др во жи во та (енгл. the tree 
of de ath and the wo od of li fe, нем. ba um des to des und des le bens, 1481), ко ја 
пред ста вља Бер тол до во ре мек де ло и јед ну од нај леп ших и нај за го нет ни јих 
илу ми на ци ја 15. ве ка, са сто ји се из пет ме да љо на6. Сре ди шња сце на пред-
ста вља глав ну по ру ку сли ке док пре о ста ла че ти ри ма ња ме да љо на пред-
ста вља ју пра те ћу, до пун ску по твр ду. Це ло куп на илу ми на ци ја је укра ше на 
сти ли зо ва ним злат ним гра на ма, ко је има ју уло гу уокви ра ва ња сце на, са 
цр ве ним ру жа ма и зе ле ним ли сто ви ма. 

Це ло куп на сце на пра ти пи са не из во ре о по ре клу пр вих љу ди (Ада ма и 
Еве) као и но во за вет но све до чан ство о из ба вље њу људ ског ро да кроз Ису са 
3 Сли кар ски стил (ка сна го ти ка) овог умет ни ка (1434-1519) та ко ђе се раз ви јао под 

ути ца јем фла ман ског сли кар ства. Осо бе ност ка рак те ра и из ве сна опо рост на ли ко-
ви ма, ко ју је вре ме ном од ра жа ва ло ње го во сли кар ство, си гур но је оста ви ло тра га и 
у сли кар ству Фурт ми ра. Та ко ђе, Вол ге му то вим ли ко ви ма не рет ко се при пи су је и 
ка рак те ри стич на ру жно ћа и ин ди ви ду ал ност, ко је ни су би ле спе ци фич не за пе ри од 
у ко ме су на ста ја ле (Lub ke, 1904: 291).

4 Ба вар ска умет ност се за пра во по ја вљу је као про из вод прав ца це ло куп не Се вер не 
Не мач ке шко ле, под фла ман ским ути ца јем, али са ду бо ким ожи вља ва њем ан тич ке 
умет но сти (Lub ke, 1904: 290).

5 Ова сли кар ска тех ни ка ја вља се већ у ико но пи су Ан дре ја Ру бљо ва.
6 Већ у дру гој по ло ви ни 13. ве ка илу ми на то ри раш чла њу ју стра ни цу ко дек са ме да-

љо ни ма ко је ис пу ња ва ју сит ним при зо ри ма или по је ди нач ним ли ко ви ма, док су 
ме ђу про сто ри ис пу ње ни ор на мен ти ком. Уоби ча је но, на овим при ка зи ма пре о вла-
да ва сре ди шњи ве ћи ме да љон са глав ном те мом, а ма њи са сит ни јим де та љи ма су 
по ста вље ни око ло.
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Хри ста. Сре ди шњи део сце не до ми ни ра, док до ња два ме да љо на, по др жа-
ва ју глав ну сце ну и та ко ђе од ра жа ва ју па ра бо лу до бра и зла, где не вер ни 
па стир пу шта сво је ов це да лу та ју док вер ни (до бри) па стир бри не о сво ме 
ста ду. До бро и зло су око сни ца илу ми на ци је као и од нос ста рог и но вог 
чо ве ка, али и гре ха и ис ку пље ња.

2. ОСНОВ НИ ИКО НО ГРАФ СКИ ЕЛЕ МЕН ТИ  
И ЊИ ХО ВА СИМ БО ЛИ КА

„Сим бо ли зам је игра ума, али игра ума са све тим“ 
(Ра би но вич, 1989:93).

На ве де на сли ка (Сли ка 1) пред ста вља удру жи ва ње Ста рог и Но вог 
За ве та. Ства ра ње чо ве ка и же не и њи хо во про те ри ва ње из ра ја опи са но 
је у Пр вој књи зи мој си је вој ко ја се зо ве по ста ње (1. Мој. 2, 7-25; 1. Мој. 3, 
1-24). Илу ми на ци ја Др во смр ти и др во жи во та већ у свом на сло ву об је ди-
њу је два др ве та ко ја се по ми њу у ста ро за вет ном по ста њу. Из ме ђу др ве та 
по зна ња до бра и зла и др ве та жи во та ов де не по сто ји ја сна гра ни ца већ се 
њи хо ва свој ства удру жу ју и об је ди њу ју.

У сре ди шту сце не, у Едем ском вр ту, на ла зи се др во од по зна ња до бра и 
зла (1 Мој. 2, 29). Оно је по ста вље но у сре ди ну та ко да сце ну де ли на два де ла. 
Пре ма Ар хај му (1988: 135) цен трал ни по ло жај се упо тре бља вао за то да би 
се дао опи пљив из раз бо жан ској или не кој дру гој уз ви ше ној вла сти. Та ко ђе, 
др во има уло гу осе си ме три је јер се сце не са ле ве и де сне стра не на из ве стан 
на чин пре сли ка ва ју, као у огле да лу7. Уз ста бло др ве та ус пи ње се зми ја, чи ја 
је ко жа пла ве бо је, ко ја да је Еви ја бу ку8 а у окру гла стој кро шњи др ве та са 
ле ве стра не се на ла зи Рас пе ће Хри сто во а са де сне Ада мо ва ло ба ња. Пло до ви 
„др ве та од зна ња до бра и зла“ су пло до ви др ве та (по мо ран џе) али и хлеб 
ев ха ри сти је9, ко ји под јед на ко из ме ша но ви се на гра на ма. У дну др ве та, на 

7 Овај на чин сли ка ња, са на из глед пре сли ка ним фи гу ра ма, до ми нант но се ис ти че већ 
у сли кар ству зре ле епо хе Па ле о ло га,  а на ро чи то је при ме тан у фре ско пи су ма на сти-
ра Де ча ни  (То дић, Ча нак-Ме дић, 2005: 461).

8 На илу ми на ци ји су при ка за ни пло до ви др ве та по мо ран џе ко ји су се сли ка ли у Евро-
пи до ита ли јан ске ре не сан се, ка да по чи ње да се сли ка др во ја бу ке са сво јим пло-
до ви ма. Ме ђу тим, ра ни је, мно го ста ри је пред ста ве го во ре о то ме да је рај ско др во 
жи во та за пра во по и сто ве ћи ва но са пал мом. 

9 Хлеб ев ха ри сти је је екви ва лент пло до ви ма др ве та жи во та.
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ли ва ди на ла зи се Адам у по лу ле же ћем по ло жа ју, ко ји је наг и ле вом ру ком се 
др жи за гла ву10 док му је де сна на сло ње на на плод ко ји је узео. 

Са ле ве стра не др ве та при ка за на је Бо го ро ди ца ко ја бе ре хлеб ев ха-
ри сти је ле вом ру ком док де сном хра ни вер ни ке иза ко јих сто ји ар хан ђел 
Га ври ло. Оде ве на је у цар ску оде ћу са кру ном на гла ви и злат ним оре о лом. 

Са де сне стра не др ве та на ла зи се Ева. Ду га сме ђа ко са па да јој низ на го 
те ло. Она, де сном ру ком узи ма плод са др ве та из усти ју зми је а ле вом хра ни 
гре шни ке иза ко јих се на ла зи смрт у ви ду људ ског ске ле та11. У да љи ни, иза 
Еве и Ада ма на зи ре се пе ћи на. 

Нат пи си су пре у зе ти од То ме Аквин ског и ис пи са ни су на ла тин ском 
је зи ку. Але го ри ја смр ти др жи сви так у ко ме је на гла ше на по ру ка смрт-
но сти као ис хо да узи ма ња пло до ва др ве та зна ња до бра и зла, док ар хан-
ђел Га ври ло ука зу је на пло до ве ев ха ри сти је и „хлеб ан ђе ла“. Та ко ђе, као 
око сни ца и до пу на це ло куп не сли ке ис пи сан је и сле де ћи текст: „Са овог 
др ве та до шло је зло смр ти и до бро жи во та“ (Duby, Ze mon Da vis, 1993: 193).

Илу ми на ци јом до ми ни ра ју кру жни об ли ци12 (5 ме да љо на). Кру жни13 
об ли ци (или уоби ча је но део кру жни це на ико на ма, у гор њем де лу, при вр ху) 
сим бо ли зу ју отво ре на не бе са а пре ма Гри го ри ју Бо го сло ву „за тво рио их је 
Адам за се бе и сво је на сле ђе, као што је за тво рен Едем ски врт пла ме ним 
ма чем“ (Ус пен ски, Ло ски, 2008: 164). Ме ђу тим, ако се кре не од ту ма че ња 
ор на мен ти ке ру же, до би ја се ро зе та као сим бол др ве та све та чи ја је сре-
ди шња оса об гр ље на ру жи ним др ве том. Иако је пеј заж са фи гу ра ма при-
ка зан на ту ра ли стич ки, у при род ним бо ја ма а у по за ди ни се на зи ре пла во 
не бо, злат не гра не ко је об гр љу ју ме да љо не го во ре о дру га чи јој сим бо ли ци. 
Злат на бо ја, ко ја пре о вла да ва на ви зан тиј ским по за ди на ма, ов де је ипак 
при сут на. Она сим бо ли зу је Бо жан ску, не за ла зну све тлост, по твр ђу ју ћи да 
је до га ђај ко ји се од и гра ва про из вод дру ге, без вре ме не ствар но сти14. Та ко је 
рај ско др во исто вре ме но и жи вот но др во све та, где исто вре ме но тра ју без-
вре ме ност (злат ни Бо жан ски сјај) и хро но ло шко вре ме (на ту ра ли стич ки 
пеј заж) ко је чо ве ка осу ђу је на смрт ност. 

10 Ова кав по ло жај те ла у ко ме Адам под у пи ре гла ву ру ком, сим бол је ње го вог оча ја ња. 
Пре ма Ра до ва но вић, 1988: 139.

11 Уоби ча је на але го ри ја смр ти, ко ја је би ла ве о ма по пу лар на на илу ми на ци ја ма 15. 
ве ка, у ви ду ске ле та (плес смр ти), ов де је за пра во при ка за на као леш там но-бра он 
бо је и пре под се ћа на му ми фи ци ра но те ло. 

12 Је дан од уоби ча је них мо ти ва ка сне го ти ке су и ро зе те та ко да кру жни об ли ци на 
сли ци, ор на мен ти са ни ру жа ма, мо гу има ти па ра ле лу са ро зе том на Сал збур шкој 
ка те дра ли. 

13 Кру жни об ли ци пре ма Ар нхај му (1988: 94) сма тра ју се нај те мељ ни јим по кре та чем 
цен трал не ком по зи ци је и на гла ша ва ју ње ну уло гу као сре ди шта ва се ље не.

14 При су ство Бо жан ске све тло сти ис ка за но је и кроз оре о ле Бо го ро ди це и Хри сто са.
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Ако се сли ка ту ма чи по вер ти ка ли, у сре ди шту је оса сли ке, др во 
жи во та, али су при сут ни и Адам и зми ја. Ов де се до не кле ис ка зу је му шки 
прин цип јер се Адам на ла зи у дну др ве та а у кро шњи се на ла зе ра за пе ти 
Хри стос и Ада мо ва ло ба ња. Но ви жи вот – бе смрт ност и по зна та, не пре ва-
зи ђе на смрт ност. Пло до ви су из ме ша ни са ев ха ри сти јом што зна чи да др во 
но си две мо гућ но сти: жи вот и смрт. Та ко др во по ста је не ка вр ста ка пи је, 
гра нич ник из ме ђу жи во та и смр ти из ме ђу ра ја и зе маљ ског све та. 

Са ле ве стра не је Бо го ро ди ца са ар хан ђе лом Га ври лом и вер ни ци ма. Са 
де сне стра не је Ева са зми јом, гре шни ци ма и але го ри јом смр ти. Та ко ђе, две 
же не пред ста вља ју ка пи је за ула зак у дру ги свет. По но во се ја вља мо гућ-
ност из бо ра: ула зак у рај или од ла зак у смрт. Ипак, оне су са мо по сред ни це 
јер смрт ни ци ма ни је да то да са гле да ју пло до ве ра ја и др ве та жи во та. Пре ко 
же на, то јест Је ве (1 Мој. 3,20) ко ја је ма ти свих жи вих би ћа и Бо го ро ди це 
ко ја ра ђа бо го чо ве ка ко ји је спа се ње свих жи вих би ћа, људ ски род се мо же 
из ба ви ти. Ка да је Хри стос си шао у Ад он је нај пре из ба вио Ада ма и Еву, пра-
ро ди те ље, а по том оста ле ста ро за вет не про ро ке и пра вед ни ке. То је по че так 
но вог жи во та. Ако је Ева би ла пр ва же на ко ја је жи ве ла у Едем ском вр ту, ра ју 
или не бе си ма, он да је Бо го ро ди ца дру га же на јер је пр во људ ско би ће ко је 
се ваз не ло на не бо и омо гу ћи ло по том ци ма пра ро ди те ља исту мо гућ ност. 
Ева да је пло до ве гре ха Је вре ји ма (и свим не зна бо шци ма), а Бо го ро ди ца хлеб 
ев ха ри сти је Хри шћа ни ма (све ште ни ци ма, мо на хи ња ма и вер ни ци ма). 

Ме ђу тим, илу ми на ци ја има и дру го зна че ње. Иако је др во, ко је је на њој 
при ка за но, обе ле же но као др во жи во та и смр ти, оно се мо же и дру га чи је 
ту ма чи ти. Ева ну ди пло до ве зна ња до бра и зла а Бо го ро ди ца ну ди пло до ве 
жи во та. Та ко су два др ве та из Едем ског вр та, ком по зи циј ски об је ди ње на 
уну тар јед ног. По твр да о овом об је ди ње њу ин ди рект но се мо же про на ћи 
на гро бу све тог Ба ди ло ра из 7. ве ка, где је Бо го ро ди ца при ка за на из ме ђу 
два др ве та ко ја сим бо ли зу ју рај ски врт15.

Основ на ком по зи циј ска по став ка у ви ду си ме три је има ве о ма су ге стив но 
деј ство. Сце не ко је су по ве за не, јед на са дру гом, сред стви ма си ме три је, ко ја 
је по ја ча на ви зу ел ном слич но шћу пред ста ва (у овом слу ча ју их има до ста), 
сва ка ко ути че на под све сно про на ла же ње њи хо вог ме ђу соб ног сми сла и 
си гур не по ве за но сти. Та ко је функ ци ја си ме три је да за о ку пи по сма тра ча и 
до ве де га до са зна ња да су све ства ри ко је по сма тра на не ки на чин по ве за не. 
Та кве ком по зи ци је су ви зу ел но екви ва лент не ими та тив ној ма ги ји (Ko er ner, 
1993, 315). Та ко ђе, ли ков ни ана ло зи нај че шће слу же као по сред ни ци из ме ђу 
чул них ис ку ста ва и не те ле сних си ла (Ар нхајм, 1985: 124).

Кер нер (Ko er ner, 1993) да је до бар при каз ве зе из ме ђу др ве та Рас пе ћа 
и др ве та по зна ња до бра и зла. Он на во ди да је ова иде ја ја ко ста ра и да је 
де ли мич но за сно ва на на ра ној хри шћан ској ле ген ди да је Хри стов др ве ни 
15   Де таљ ни је о овом при ка зу у Та тић – Ђу рић, 2005: 111.
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крст на ко ме је ра за пет од Ри мља на, за пра во на пра вљен од др ве та по зна ња 
до бра и зла, из Едем ског вр та. Он на гла ша ва да као и у мно гим дру гим 
ти по ло шким фор му ла ма спа се ње до ла зи кроз оне ства ри ко је су јед ном 
би ле про кле те (Ko er ner, 1993: 314). 

„Ако је Хри стос Но ви Адам, Ње гов Крст је Но во Др во Жи во та, ко је 
вра ћа па лом све ту не по роч ност Ра ја“ (Ус пен ски, Ло ски, 2008: 150). Ра до ва-
но вић, (1988: 137) ту ма че ћи ме да љон са по пр сјем Хри ста, у кро шњи Едем-
ског др ве та жи во та, на фре сци из ма на сти ра Де ча ни, по и сто ве ћу је др во 
жи во та са Хри сто вом пра сли ком. По зи ва ју ћи се на Јо ва на Да ма ски на ко ји 
на во ди да је „Др во жи во та, за са ђе но усред ра ја, ра ђа ло пло до ве ко ји су 
чу ва ли чо ве чи је те ло од бо ле сти и смр ти“ и пра ве ћи по ре ђе ње са но во за-
вет ним Хри сто вим ре чи ма да сва ко ко је де ње го во те ло и пи је ње го ву крв 
има ће жи вот веч ни (Јн. 6,54), он за кљу чу је да др во жи во та „има зна че ње 
пра сли ке Хри ста а ње го ви пло до ви су ев ха ри стиј ски да ро ви, тј. те ло и крв 
Хри сто ва“ (Ра до ва но вић, 1988: 137). 

Као што је већ ис так ну то, сце на се са сто ји из ду ал но сти: ста ро и 
но во, Ева и Бо го ро ди ца, Адам и Христ, смрт и жи вот, ве ра и без бо жни-
штво, чи сто та и грех. Та ко и Рас пе ће Хри сто во ко је сто ји на су прот смрт-
ној ло ба њи Ада ма у кро шњи рај ског др ве та ука зу је на њи хо ву по ве за ност 
и исто вет ност. Хри стос је сво јом кр вљу спрао Ада мов грех16. „Хри сто вом 
жр твом на кр сту, љу ди су сте кли пло до ве бе смрт но сти, а при че шће те лом и 
кр вљу ње го вом за лог су очи шће ња и об но вље ња“ (Ра до ва но вић, 1988: 137). 
Ис ку пље ње, пр вог Ада ма Хри сто вом кр вљу, и до ла зак, ства ра ње Но вог 
Ада ма – Хри ста, ко ји се оте ло тво рио да би спа сао људ ски род сим бо ли зу је, 
пре ма Ло ском (Ус пен ски, Ло ски, 2008) и то што се сам чин ра за пи ња ња 
де ша ва на отво ре ном, ти ме ис ка зу ју ћи не са мо зе маљ ски већ и ва се љен-
ски зна чај жр тве и ис ку пље ња, јер Хри стос про чи шћу је ва здух и осло ба ђа 
ва се ље ну од вла сти де мо на (под не бе сје). 

„Као су прот ност гре шног и не по слу шног Ада ма, сто ји по слу шни Хри-
стос – дру ги, са вр ше ни ји Адам (Пр ви Адам је пра о браз Дру гог Ада ма – 
Хри ста (Рим. 5,14)). Ада мо вом не по слу шно шћу на стао је грех ме ђу љу ди ма, 
а кроз грех је до шла смрт. По слу шно шћу Хри ста уве де на је прав да да 
опло ди жи вот љу ди ко ји су до та да би ли мр тви. У цр кве ном ту ма че њу 
до га ђај Си ла ска у ад је не раз дво ји во сје ди њен са ис ку пље њем. „По што је 

16 На сце ни Рас пе ће хри сто во уоби ча је но се сли ка ка ко крв из Хри сто вог те ла, ко је је 
ра за пе то, кли зи низ те ло и крст, и па да на (по пре да њу) Ада мо ву ло ба њу јер је Христ 
ра за пет на Гол го ти на истом ме сту где се на ла зи ло и Ада мо во тру ле жно те ло. Пе ћи-
на, у ко јој је, пре ма пре да њу, би ла за ко па на Ада мо ва ло ба ња, под Гол го том, се та ко ђе 
на зи ва ла ко стур ни ца (Ло ски, 2008: 181). Ада мо ва ло ба ња сим бо ли зу је стра да ње и 
смрт ност свих ње го вих по то ма ка, то јест све у куп ног људ ског ро да, а Хри сто ва крв 
ко ја „пе ре“ ње го ву ло ба њу сим бо ли зу је „спи ра ње“ пра ро ди тељ ског гре ха. 
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Адам умро, уни же ње Спа си те ља, ко ји је пре у зео ње го ву при ро ду, тре ба ло 
је да до сег не исту ду би ну до ко је је до про Адам“ (Ло ски, 2008: 188). 

Као што је пр во са зда ни Адам до био сво је те ло од нео бра ђе не и још де ви-
чан ске зе мље (1 Мој. 2,5), и био ство рен ру ком Бож јом, то јест Ло го сом (Јн. 
1,3), та ко је и сам Ло гос, об на вља ју ћи у се би Ада ма, ро ђен од Ма ри је ко ја је 
би ла Де ва. Као су прот ност не по слу шне Еве, сто ји но ва Ева – Бо го ро ди ца. 
Ева је на зва на Је ва - „ма ти свих жи вих“ јер је од ње на стао сав род људ ски. 
Ме ђу тим, Ма ри ја ро див ши Жи зно дав ца, да је све ту жи вот и та ко ђе по ста је 
ма ти жи вих. „Ева сво јим гре хом до не се у свет смрт, а пре ко Ма ри је ро ду 
чо ве чи јем да је се жи вот“ (Ра до ва но вић, 1988: 155). Пре ма Епи фа ни ју Ки пар-
ском „Ева је на зва на мај ком жи вих са мо за то што је би ла пра о браз Ма ри је“.

Ева је исто риј ски, у пи са ним и сли ка ним из во ри ма, до во ђе на у ди рект ну 
ве зу са гре хом. Бре дли (Bra dley, 2008: 644) на во ди да се ње на ви зу ел на ве за 
са зми јом, ко ја је под јед на ко при каз сен зу ал но сти и сек су ал но сти, упра во 
огле да у ње ној при јем чи во сти за грех и ис ку ше ње. С об зи ром на то да је 
на ста ла као део Ада ма, од ње го вог ре бра, она пред ста вља би ће ко је је сла-
би је и пре ма Бре дли ју (2008) сим бол је сен зу ал но сти ко ја сто ји на су прот 
из ра же ног ра зу ма у му шком аспек ту. Ева и Адам при ка за ни су пот пу но 
на ги, што го во ри о за до би ја њу ко жних ха љи на (1 Мој. 3,21), пре ко све тло-
сних те ла, ко је им је на чи нио Го спод. Са са зна њем сво је на го сти они су се 
по сти де ли Бо га. Иако по пре да њу они но се смо кви не ли сто ве, овај де таљ 
се не на ла зи на сли кан на њи хо вим те ли ма. Ме ђу тим, за раз ли ку од очај ног 
Ада ма, на ли цу Еве не ма на ро чи тог из ра за раз о ча ре ња. Она узи ма пло до ве 
ко је јој да је зми ја и њи ма хра ни гре шни ке, ко ји су, па ра док сал но, у мо ли-
тве ном по ло жа ју. Мо жда би се мо гло ре ћи да на ње ном ли цу по сто ји из ве-
сна до за ту ге, али она је ви ше усме ре на ка гре шни ци ма, као да пред о се ћа 
њи хов пад и стра да ње. Из над ње, на др ве ту, при ка за на је Ада мо ва ло ба ња 
као сим бол смрт но сти, а ис хо ди ште гре шни ка огле да се у але го ри ји смр ти 
ко ја их пра ти и упо зо ра ва. Са дру ге стра не, Бо го ро ди ца бе ре пло до ве са 
истог др ве та али она хра ни вер ни ке. Из над ње не ру ке на ла зи се Рас пе ће 
хри сто во, и она ње го вим те лом, ев ха ри сти јом, хра ни сво је след бе ни ке, 
над гле да на ар хан ђе лом Га ври лом. Та ко исто вре ме но, са истог др ве та, ну ди 
се и жи вот и смрт, и чи сто та и грех. Ме ђу тим, из ве сна сим бо ли ка ја вља 
се у бо ја ма оде жди. Бо го ро ди ца је оде ве на у пла ву ха љи ну чи ја је по ста ва 
си ве бо је. У ис тој пла вој бо ји је и оде ћа, то јест ха љи на пр вог гре шни ка 
ко јег хра ни Ева. Пре ко ра ме на пре ба че на му је ка па са ша лом си ве бо је. 
Ова слич ност нај ве ро ват ни је ука зу је на мо гућ ност пре о бра ће ња гре шни ка 
и по сред ни штво Бо го ро ди це пред Хри стом, за чи тав људ ски род. 

Мо жда је нај не о бич ни ји ком по зи циј ски део ове сце не упра во њен 
хро но ло шки ре до след. Ако се сли ка ту ма чи по за пад ном на чи ну чи та ња, 
с ле ва на де сно (Ар нхајм, 1988), хро но ло шки би Ева прет хо ди ла Бо го ро-
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ди ци а не обр ну то. Еви но ме сто на ле вој стра ни ком по зи ци је на гла ша ва 
ње ну ва жност и по ста вља је хро но ло шки на кон Бо го ро ди це. То би мо гло 
да зна чи да Бо го ро ди чи на „жр тва“ ни је у пот пу но сти из бри са ла пра ро-
ди тељ ски грех. Ме ђу тим, ова тврд ња би се мо жда и одр жа ла у уму ра ци-
о нал ног, за пад ног чо ве ка, али у ду ху пре да ња она је не мо гу ћа. Глав ни 
раз лог је упра во не по сто ја ње хро но ло шког вре ме на на хри шћан ским сли-
ка ма. По сто ји са мо ес ха тон, без вре ме ност, веч ност. То се огле да у број-
ним ико на ма, фре ска ма и илу ми на ци ја ма у ко ји ма се ме ша ју про шлост 
и са да шњост, ар хи тек ту ре ра ни јих до ба са фи гу ра ма из нај ра зли чи ти јих 
вре мен ских, исто риј ских пе ри о да. То са мо ука зу је на су шти ну ико не, а 
она је по ру ка дру гог све та. За то се и на при ка за ној илу ми на ци ји ме ша ју 
до га ђа ји ко је де ле хи ља де го ди на. По че так људ ског ро да, ње го во на ста ја ње, 
пр ви грех и ка зна, и дру ги по че так но вог чо ве ка, ко ји је кроз вра та Бо го ро-
ди це ушао у свет и спа сио чо ве чан ство и по стра дао за ње га. Све се де ша ва 
исто вре ме но и све је са да. Удва ја ње ове две сце не сим бо лич но ис ка зу је и 
мо гућ ност чо ве ко вог из бо ра, ње го ву сло бод ну во љу. Исто вре ме но се ну де 
и бе смрт ност и смрт ност, и љу бав и грех, и на гра да и ка зна. Чо век је тај 
ко ји вр ши ода бир и ко ји од лу чу је да ли ће ући у рај кроз Хри сто са, или ће, 
во ђен пра ро ди тељ ским гре си ма, оста ти ис пред ње го ве ка пи је. 

Ме ђу тим, чак и ако би се ова илу ми на ци ја по сма тра ла хро но ло шки, 
кроз вре мен ски ток она би опет има ла зна че ње ис ку пље ња и но вог жи во та. 
Рас пе ћем хри ста и ње го вим Си ла ском у ад (ко је се ти ме, што је при ка за но 
на сли ци, за пра во већ де си ло) ис ку пље ни су пра ро ди те љи и отво ре на су 
вра та не бе са. „Осло ба ђа ју ћи ста рог Ада ма, а са њим и чо ве чан ство из роп-
ства, ко је је гре шно у та ми и тру ле жно сти, Он ну ди те мељ но вог жи во та, 
но вом пре по ро ђе ном чо ве чан ству, од но сно сви ма ко ји се сје ди њу ју у Хри-
сту“ (Ус пен ски, Ло ски, 2008: 189). Та ко је на илу ми на ци ји нај ве ро ват ни је 
при ка за на ис ку пље на Ева, очи шће на од пра ро ди тељ ског гре ха ко ја за јед но 
са Бо го ро ди цом по зи ва вер ни ке (али и не вер ни ке да се пре о бра те) и да је 
на ду у мо гућ ност ула ска у Едем ски врт. Та ко ђе, „ле ва стра на рас по ла же 
по себ ном те жи ном, она узи ма функ ци ју ја ког цен тра са ко јим гле да лац 
те жи да се по и сто ве ти17“ (Ар нхајм, 1998: 66). Та ко илу ми на тор скре ће 
па жњу на су шти ну при ка за, а то је ис ку пље ње кроз лик Бо го ро ди це. 

17 Ар нхајм (1988: 66) обра зла же „те жи ште“ ле ве стра не, чак и ка да по сма трач гле да у 
цен тар сли ке, фи зи о ло шким узро ком функ ци ја мо жда них по ло ви на.
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3. ГЕ О МЕ ТРИЈ СКА АНА ЛИ ЗА

Илу ми на ци ја је из де ље на и об је ди ње на кроз кру жне об ли ке и, као што 
је већ на го ве ште но, сре ди шња сце на (ме да љон) пред ста вља Едем ски врт и 
свет ес ха то на. Ка да се по ву че оса си ме три је из тач ке А до тач ке Б (Сли ка 
3) до би ја се у сре ди шту ста бло др ве та жи во та об мо та но зми јом. Ова сце на 
је ве о ма ста ра и по ти че још из ан ти ке, сим бо ли зу ју ћи Аскле пи јев штап, 
то јест му дрост и зна ње, као и ис це ље ње. Иако су Адам и Ева прог на ни 
због до би ја ња бо жан ске осо би не спо зна је и раз ли ко ва ња до бра и зла, др во 
ко је је пут, ну ди и смрт ност и бе смрт ност у сво јој кро шњи (са ле ве и де сне 
стра не). Ова по ру ка на гла ше на је ис пи са ним тек стом на дну свит ка: „Са 
овог др ве та до шло је зло смр ти и до бро жи во та“. Ов де пре о вла да ва му шки 
прин цип јер је на гла сак еле ме на та ве за них за др во жи во та на Ада му (на гом 
Ада му ко ји ле жи), на Хри сто вом рас пе ћу и на Ада мо вој ло ба њи. Та ко се 
до би ја пре о бра жај ко ји се де ша ва кроз три сте пе на: те ле сни Адам, ка жњен 
про гон ством из ра ја (на го те ло), тру ле жни, смрт ни Адам (ло ба ња) и об но-
вље ни Адам те ле сно ваз нет на не бе са (Христ на кр сту). 

Ка да се по ву че сле де ћа ли ни ја под углом од 90 сте пе ни, ко ја де ли кру-
жни цу на по ла, во до рав но, из тач ке Ц до тач ке Д (Сли ка 3), до би ја се пре сек 
ко ји спа ја пу пак (сре ди ште те ла) Бо го ро ди це и Еве, а из ме ђу њих две ли ни ја 
до ди ру је Ада мо ву гла ву и врх пр сти ју ње го ве ру ке. Та ко је до дат но ис так-
нут зна чај жен ске утро бе: Еви не утро бе као пра мај ке људ ског ро да у гре ху и 
Бо го ро ди ци не утро бе као вра та спа се ња. У гор њем де лу кру жни це ис так нут 
је је дан но ви аспект под јед на ко ва жан за по ру ку сли ке. У ње му до ми ни ра ју 
по пр сја Еве и Бо го ро ди це са ра ши ре ним ру ка ма. Мо жда је пре ви ше сме ла, 
али сва ка ко ин те ре сант на тврд ња да је то сти ли зо ва ни и до не кле из ме ње ни 
мо дел Бо го ро ди це Оран те – за ступ ни це људ ског ро да, ко ја се и ов де ја вља као 
иде ја ме ди ја ци је из ме ђу љу ди и Го спо да. Овај ико но граф ски мо дел уоби ча је но 
при ка зу је Бо го ро ди цу ко ја сто ји са ра ши ре ним ру ка ма (јед на вр ста мо ли тве) и 
по сре ду је пред Хри стом за це ло ку пан људ ски род. „Ње не ра ши ре не ру ке сим-
бо ли шу гест Хри ста рас пе то га на кр сту“ (Та тић-Ђу рић, 2005: 12). Гри го ри је из 
Ни се из два ја лик Де ве „као сим бол по сред ни штва из ме ђу не ба и зе мље. Она 
је та ко ја во ди хи пер ко смич ко ко ло ра ди људ ског спа се ња (...) Де ва ко ја као 
пре чи сто огле да ло зра чи ми ло шћу“ (Та тић-Ђу рић, 2005: 101). Та ко је по ја ча на 
иде ја ду ал но сти: са јед не стра не је Ева ко ја је ро ди ла смрт ног чо ве ка, а са дру ге 
је Бо го ро ди ца ко ја је ро ди ла бе смрт ног. Та тић-Ђу рић (2005) та ко ђе на во ди да 
се Бо го ро ди ца За ступ ни ца (Оран та) као пред став ни ца људ ског ро да у ра ју, 
одав но при ка зу је са дла но ви ма окре ну тим ка по сма тра чу. Иако на да тој илу-
ми на ци ји она др жи хлеб ев ха ри сти је у ру ка ма, дла но ви су под јед на ко окре-
ну ти ка по сма тра чи ма та ко да се но ва по ру ка до дат но по твр ђу је. Две жен-
ске фи гу ре, ко је во до рав но пред ста вља ју жен ски прин цип, об је ди ње не чи не 
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„ва се љен ску мај ку“ (Duby, Ze mon Da vis, 1993: 193) или ка ко Јо ван Да ма скин 
ка же, обра ћа ју ћи се Бо го ро ди ци: „Мај ко Бо га, вра та све тло сти, из во ре жи во та 
и она ко ја ис ку пљу је пад жен ског ро да“ или ка ко Ја коб Бе ме ис ти че да је Бо го-
ро ди ца „огле да ло ко је ре флек ту је Бо га“ (Та тић-Ђу рић, 2005: 475). 

Ге о ме триј ском ана ли зом мо гу ће је утвр ди ти два нео бич на елип са ста18 
об ли ка, уну тар кру жни це, ко ја фор ми ра ју те ла Еве и Бо го ро ди це. Овај 
об лик на ро чи то је при ме тан на Еви а де ли мич но је об ли ко ван ње ном ду гом 
ко сом. Елип са сти об лик из ра зи то је ди на ми чан јер по ља си ла ко ја он ства ра, 
ути чу на опа жа ње чул них ви зу ел них пред ста ва (Ар нхајм, 2003: 317). Ди на-
ми ка је до дат но по ја ча на ис те за њем жен ских те ла ко ја се на ги њу ка спо ља 
у од но су на др во жи во та. Та ко ђе, њи хо ва те ла по на о соб фор ми ра ју сти ли-
зо ва но сло во Θ ко је је јед но од че ти ри грч ка сло ва (ΜΡ ΘΥ) ко ја озна ча ва ју 
Бо го ро ди цу а зна че Ма ти (ΜΡ) Бо га (ΘΥ), а ли ни ја ко ја се из др ве та ра чва и 
спа ја са ли ни ја ма елип си чи ни дру го грч ко сло во Υ (Сли ка 4). Та ко је, да кле, 
на гла сак на Бо гу као ство ри те љу и вла да о цу це ле ва се ље не. 

Кро шња др ве та је ли ков но пре ве ли ка за план у по за ди ни (и гор њи део 
сли ке) али је ње ном ве ли чи ном на гла ше на ва жност ње ног са др жа ја и сим-
бо ли ке: два мо гу ћа ис хо ди шта у ви ду спа се ња и веч ног жи во та (Рас пе ће 
Хри сто во) и у ви ду стра да ња, гре ха и смрт но сти (Ада мо ва ло ба ња).

Јед на ко стра нич ни упи са ни крст у кру жни ци, ко ји се до би ја по вла че њем 
ли ни је из тач ке А у тач ку Б, и во до рав но, из тач ке Ц у тач ку Д, сим бо ли зу је 
Рас пе ће хри ста. Крак ко ји во ди од о здо на го ре сим бо ли зу је апо фа тич ки, уз ла-
зни пут ка Го спо ду и спа се ње кроз до бро вољ но стра да ње Ису са Хри ста док је 
во до рав на ли ни ја кр ста сим бол жен ског прин ци па и (умно жа ва ња) на ро да. 
Ту про на ла зи мо из ба вље ну Еву и Бо го ро ди цу ко ја је без гре шно за че ла и ко ја 
је вра та Едем ског вр та. Кроз њу ула зе на ро ди, вер ни ци ко ји су при ми ли Хри-
ста и ко ји до бро вољ но при хва та ју жр тву у ко рист бу ду ћег ве ка.

18 Пре ма Ар нхај му (1998: 116) елип са је ства ра лач ка сли ка, јер су ње на два по ла ка рак-
те ри стич на за уни вер зум: они кон тро ли шу кре та ње ко смо са и пред ста вља ју сим бол 
чо ве ка са ње го вом по лар ном струк ту ром ду ха и ду ше.
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Сли ка 1. Илу ми на ци ја Др ве та  
смр ти и др ве та жи во та19,  
bert hold furt meyr, 15. век

19 Ре про дук ци ја је пре у зе та из књи ге Ma ster pi e ces of Il lu mi na tion: the world`s most fa mo
us il lu mi na ted ma nu scripts 400 to 1600, (In go, Wolf, 2005: 382).

Сли ка 2. Де таљ илу ми на ци је,  
сре ди шњи ме да љон

Сли ка 3. Гра фич ки при каз  
упи са ног кр ста у кру жни цу

Сли ка 4. Гра фич ки при каз  
сти ли зо ва них сло ва ΘΥ
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ЗА КЉУ ЧАК

Ико на је од пе ри о да ра ног хри шћан ства ко ри сти ла је зик сим бо ла ка ко 
би ис ка за ла на ма те ри ја лан, опи пљив на чин не ви дљи ви свет. Ње на уло га 
огле да ла се и у то ме да упу ти оне ко ји лу та ју, али и да утвр ди вер ни ке на 
њи хо вом пу ту. 

У пе ри о ду на стан ка при ка за не илу ми на ци је (15. век) при сут на су број на 
пре ви ра ња уну тар са мог ту ма че ња пре да ња ко ја су отво ри ла пут но вим и 
об но вље ним але го ри ја ма и ме та фо ра ма из ра ни јих ве ко ва и ан ти ке. Те ле-
сност ко ја се у Ви зан ти ји ни ка да ни је ис по љи ла, а на ро чи то не на ра чун 
ду хов ног при ка зи ва ња, на За па ду по ста је глав но обе леж је при ка зи ва ња 
Хри ста, Бо го ро ди це и оста лих све ти те ља и му че ни ка. У же љи да при бли же 
хри шћан ску по ру ку, но ви сли ка ри при бе га ва ју при ка зи ма ко ји ис ти чу те ле-
сност и ко ји на тај на чин по ку ша ва ју да сли ков но до ча ра ју обич ном чо ве ку 
хри шћан ско уче ње. Мо то љу ди по пут нас, љу ди ко ји су би ли као и ми, ипак 
ће се ис по ста ви ти као не до вољ но до стој ни Бо жи јег пе ча та са ми по се би, 
та ко да но ви вид сли ка ња пре пун але го ри ја и сим бо ли ке, са из ве сном но том 
ми сти ци зма, пу ни би блиј ске сце не и на но ви на чин по ку ша ва да их ожи ви.

На ве де на ана ли за илу ми на ци је Др во смр ти и др во жи во та ука зу је на 
низ сим бо ла ко ји су про ми шље но по ста вље ни и чи ја по ру ка об у хва та и 
Ста ри и Но ви За вет. Ова илу ми на ци ја об је ди њу је уну тар се бе основ не 
жи вот не про бле ме сва ког чо ве ка, а на ро чи то хри шћа ни на. Пи та ње жи во та 
и смр ти, као и мо гућ ност бе смрт но сти, про на ла зе се уну тар ове ком по зи-
ци је. У њој је при ка зан и по че так и крај, то јест, но ви по че так но вог, об но-
вље ног чо ве ка. Едем ски врт у ко ме је по пре да њу све по че ло и из ко јег је 
чо век ис те ран због по ку ша ја да се по и сто ве ти са Бо гом, по ву као је стра-
шну ка зну. Ме ђу тим, ти ме што је до био мо гућ ност да раз ли ку је до бро и 
зло, чо век је до био и мо гућ ност сло бод не во ље, из бо ра. За то су на овој илу-
ми на ци ји при ка за ни и грех и чи сто та. Исто вре ме но чо век има мо гућ ност 
да ода бе ре веч ни жи вот у Хри сту, или да за др жи зло се ме гре ха. Ко на чан 
ис ход је ја сан. У за ви сно сти од из бо ра уна пред је од ре ђен и крај. Та ко је иза 
Бо го ро ди це и вер ни ка при ка зан ан ђео, док се иза Еве и не вер ни ка на ла зи 
смрт ко ја увек вре ба. По сле ди це ње ног гре ха ја сно су ис ка за не и Ада мо вом 
ло ба њом на др ве ту жи во та, као што су и по сле ди це Бо го ро ди чи ног без гре-
шног за че ћа, до бро вољ ног чи на за рад спа се ња људ ског ро да, при ка за не Рас
пе ћем хри сто вим, под јед на ко до бро вољ ним за рад ис ку пље ња чо ве чан ства 
и ства ра ња но вог чо ве ка у Хри сту. Та ко Бо го ро ди ца по ста је за ступ ни ца 
жи вих у ра ју, о че му нај бо ље све до че сле де ћи на во ди: „Вра та за кљу ча на, 
на зва те про рок Чи ста, њи ма ни ко не про ђе сем Бог је ди ни, отва ра ју ћи нам 
опет Едем ске вр то ве, на ма вер ни ма ко ји те сла ви мо“ (Та тић-Ђу рић, 475).
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ЖЕНА КАО УМЕТНИЦА СОЛИДАРНОСТИ – 
КЕТЕ КОЛВИЦ

Резиме: Не би било мудро усвојити начин посматрања, који нажалост 
ствара дифузију и широко је распрострањен, да се историја уметности бави 
уметношћу женског рода, будући да су жене укључене као омиљени објекат фигу
ративних уметника. оно што треба приметити јесте да уметници нису били 
заинтересовани за жене као субјекте. њихов интерес борави у мушко дефиниса
ним, спољним, квалитетима жена или пак сексуалној привлачности којом одишу 
жене на њиховим делима. Из овог разлога, укључити жене као протагонисте у 
овакву мушкоцентричну историју је од велике важности. ово је додатно нагла
шено уколико посматрамо квалитете кете колвиц као уметнице, друштвене 
и политичке активисткиње, која је посветила свој живот борби за друштвену 
еманципацију. вредност наслеђа дела кете колвиц свакако је покушај да створи 
свеобухватну уметност, са вечним акцентом на демократију и враћање свес
ности субјектима заборављеним или потпуно искљученим из историје. борба за 
повратак улоге жена као субјекта, а не објекта у уметности, представља главну 
одлику опуса кете колвиц. њен рад је доказ постојања жена и мушкараца – без 
биографије, и као такав битан је за све нас које занимају солидарност, учество
вање и индивидуалност. људи које нам она показује нису никаква хомогена маса, 
нису један обичан пример потрошеног живота, већ су то, пре свега, портрети 
који живе један живот и труде се да га креирају кроз борбу против сиромаштва и 
економског понижавања. емоције и емпатија су биле покретачки мотор, суштин
ска и дистинктивна ознака дела кете колвиц. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: кеТе колвИц, СолИДаРНоСТ, жеНе, емПаТИја, 
оПРеСИја, РаТ
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1. ЖЕНА И УМЕТНОСТ

Није једноставно, мада можда на први поглед тако не изгледа, причати 
о женама ствараоцима. Ово је резултат тога што су хроничари – аутори 
историјe уметности, често минимализовали или пак изостављали радове 
великог броја жена – уметница1. Уврстити једну жену, као што је Кете Кол-
виц (Käthe Kollwitz)2 у историју уметности, подразумевало би враћање 
женама, њихову способност да буду субјекат а не објекат у уметности, и 
поред тога да буду самосвестан субјект који је, у исти мах, и протагонист 
посвећен борби за друштвену еманципацију.

Очигледно је да је било жена уметница, али већина њихових креација 
су биле приписане мушкарцима – њиховим очевима, пријатељима или учи-
тељима. Мали број биографија и списа који постоје о радовима уметница, не 
односе се на њих као на аутономне ствараоце, већ су посматране као кћерке, 
супруге или мајке. Истичу се аспекти зависности – нарочито када је реч о 
Кете Колвиц често се инсистира на њеном материнском духу, улози супруге 
и мајке и губитку њене деце, док са друге стране имамо случај Артемисије 
(Artemisia Gentileschi )3, где се посебно наглашава њено сексуално понашање, 
дајући идентификацију жене са сексом. С тим у вези, веома често можемо 
наћи податке који припадају њеном приватном животу, а не њеним умет-
ничким делима. Исто се дешава са радовима Софонизбе Ангисоле (Sofonisba 
Anguissola)4, где критичари махом истичу њен приватни живот и односе 
са мушкарцима, далеко више него што се анализира њен уметнички опус, 
доживљавајући је често као особу са дефектима. Но, ретко ко ставља у први 
план физички дефект Тулуз Лотрека (Toulouse-Lautrec)5, већ се искључиво 
анализира његово ликовно изражавање; или, пак, кроз дела Пабла Пикаса 
не видимо да ико ставља у први план контекст његовог приватног живота, 
већ се његова „љубав према женама“ истиче као позитивна анегдота. Сам 
Пикасо је изјавио да је сликати исто као и пенетрирати у невино, младо 
платно. Треба имати на уму да се у генези женских услова у друштву, кроз 
векове, ствара доживљај женског тела „(...) као универзално тело – за пос-
матраче, стално изложено погледима и суду других“6, како истиче познати 
француски социолог, Пјер Бурдије, у свом чувеном делу мушка доминација. 

1 За више информација погледати: Cao, L. F., (2000): creación artística y mujeres, Narcea 
S. A., Madrid.

2 1867-1945.
3 1593-1656.
4 1532-1625.
5 Henri Marie Raymond de Toulouse-Lautrec-Monfa (1864-1901).
6 Bourdieu,  2000: 48.



Год. III (2011): стр. 341-352

Жена као уметница солидарности – Кете Колвиц 343

2. ДРУШТВЕНО ОКРУЖЕЊЕ УМЕТНИЦЕ СОЛИДАРНОСТИ

Кете Колвиц рођена је у Кенигсбергу, у Источној Прусији, 1867. године. 
Одрасла је у веома културном, богатом и прогресивном окружењу. Како би 
се изборила са тешкоћом пруског образовања, Кете се образовала у при-
ватним центрима. Са шеснаест година почиње да се бави цртањем радника 
и морепловаца које је виђала у очевој радњи. У жељи да настави са школо-
вањем у време када нису постојали престижни факултети или академије за 
девојке, Колвиц се уписује у Уметничку школу за жене у Берлину. Већ и ово 
искуство је довољно да њено окружење буде неконвенционално за ту епоху 
и социјална свест образује део њене едукације. 

Године 1933. Хитлер је именован за канцелера Немачке. У оквиру екс-
пресионистичког амбијента одигравају се честе дебате о карактеру Немаца. 
Читава једна серија излагача овог правца симпатише нацизам, док се други 
декларишу као социјалисти, међу којима се истичу Бертолд Брехт, Бечер, 
Валден и Колвиц. Одређени сектори унутар левице, у којима се, у то време, 
налазила Кете, супротстављају се уметности која приказује индивидуалност 
и аутономност, и насупрот овој концепцији нуде једну уметност која служи 
као инструмент солидарности, онакву уметност за какву Кете Колвиц почиње 
активно да се залаже. У свом дневнику из 19227. она јасно наглашава да жели 
да ствара дела са једним јасним циљем, а то је помоћ и постојаност у једном 
социјалном правцу. Била је прва жена изабрана као професор на Прускoj ака-
демији, али је избачена са тог места након што је Хитлер дошао на власт.

Већ 1936. године дела Кете Колвиц сматрала су се дегенерисаним због тема 
које је представљала. Њено коришћење пацифистичког садржаја, као и портрети 
бола немачких жена које је приказивала, налазили су се у директној опозицији са 
сликом Немачке какву је Трећи Рајх желео да пројектује. Исте ове године, Пруска 
академија уметности припремала је изложбу „150 година скулптуре у Берлину“. 
Два дела уметнице солидарности су била изабрана – меморијал палим сељацима 
и одмарају у миру у њиховим рукама – али су повучена дан пре инаугурације 
изложбе. У исто време, било је веома тешко изнети дела Кете Колвиц из Немачке. 

7   Kollwitz, 1955: 72.
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3. КОНЦЕПТУАЛНА ОСНОВА ДЕЛА КЕТЕ КОЛВИЦ

Слика 1. Удовице и сирочићи, 1919.

Сељаци и сељанке, радници и раднице, који настају из руку Кате Кол-
виц, представљени су са свом својом јачином и незадовољством у једном 
времену прожетим мржњом, екстремизмом и оскудицом. Може се осе-
тити лепота људског бића, жене и мушкарца, док живи живот беде и угње-
тавања. Дела Кате Колвиц су сведок постојања оних који су избачени из 
писане историје. Они представљају још неписану историју. Можемо рећи 
да су то оне жене и мушкарци који се, дан за даном, свом својом снагом 
труде да умакну систему и опстану. То су они који негују идеје солидар-
ности и непрестаног учествовања, они који се налазе под епиграфом – 
оних без биографије. 

Људи које нам она показује нису никаква хомогена маса, нису један 
обичан пример потрошеног живота, већ су то, пре свега, портрети субје-
ката који живе један живот и труде се да га креирају кроз борбу против 
сиромаштва и економског понижавања. Они нису сиромашни, већ су оси-
ромашени због система у ком живе. Она не описује апстрактни рат, већ 
рат са именом и учесницима. Из овог разлога експресионизам у њој зрачи 
као део представљања, као врисак. Њен врисак, међутим, није индивиду-
ално незадовољство, већ је то пре, и пре свега, позив на колективну соли-
дарност, на учешће, на бунт пред друштвеном неправдом, на заједничку 
акцију против експлоатације и доминације. То је уметност која се подиже 
изнад ега, изнад ужаса, изнад смрти.
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њено дело измиче стереотипима, и отвара простор индивидуама у 
оквиру једне групе, које представљају измучена бића, где се могу осетити 
психолошко изражавање и дубина осећања8. Супротно моделима које је при-
казивао нацизам, Колвиц не уздиже раднике у једну лажну и романтичну 
визију, нити представља функцију жене као мајке. Портрети уметнице о којој 
говоримо чине супротност херојима, и ови портрети као такви узнемиравају 
нацисте, будући да људи, које она ствара у својим радовима, не желе да се 
уклопе у систем који им је наметнут, већ афирмишу властиту визију живота.

Ако је поредимо са Фридом Кало (Frida Kahlo)9, на чији дух је такође 
утицао политички систем, морамо приметити да се Фрида исто као и 
Кете залагала за солидарност, са разликом што у Фридиним делима доми-
нира њен сопстевни бол настао услед њеног крхког здравственог стања. 
Конвулзивна уметност Фриде Кало у појединим случајевима представља 
политичку димензију повезујући се са надреалистичном чежњом за соли-
дарношћу и јединством. Фрида Кало је живела у једнопартијском посте-
револуционарном Мексику. У то време, како наглашава Карлос Фуентес 
(Carlos Fuentes)10 у предговору Фридиног интимног дневника „(...) није 
било другог начина борбе против непријатеља Револуције: унутрашње 
реакције (Католичка црква, латифундисти лишени својих поседа), али и 
спољашње (Влада Сједињених Америчких Држава и групе које је Вашинг-
тон подржавао у Мексику) (...) Револуционарне владе су свакако проме-
ниле Мексико: аграрна реформа, државно образовање, систем здравства 
и комуникација... Аура револуционарног прогреса привукла је у Мексико 
многе радикалне странце“11 На овај начин Фрида се упознаје са оснивачима 
Кубанске комунистичке партије. Кроз читав спектар дешавања у тадашњој 
Латинској Америци, Фрида Кало као и други уметници мексичке револу-
ције откривају да Мексико садржи културу без пукотина, снажну, свео-
бухватну прекривену велом историјског наслеђа. „(...) на њу се надовезује 
модерност, не искључујући је. И управо то треба да буде, по мом схватању, 
истински циљ Латинске Америке, континенета који је немогуће објаснити 
без његових индијанских, црначких и европских компоненти“12. 

Но, Фридина политичка делатност и визија, преко анархизма до дог-
матског комунизма, јесу биле у директној вези са визијама Дијега Ривере 
(Diego Rivera)13, за разлику од Кете Колвиц која потпуно независно улази у 

8 Cao, 1997: 45.
9 1907-1954.
10 Carlos Fuentes Macías, један од најистакнутијих мексичких писаца данашњице.
11 Фуентес, Карлос (предговор у делу Фриде Кало „Интимни портер“), Clio, 2002, str. 27.
12 Ibid. str. 30.
13 Мексички сликар, муралиста, анархиста и комуниста. Муж Фриде Кало.
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анализу политике сопствене домовине, приказујући је на својим сликама 
кроз лица која у себи носе печат опресије, бунта и туге. Она презентује, као 
и Фрида, свој унутрашњи бол, али и бол који се у истом моменту среће код 
свих угњетаваних и понижених, не само у периоду када је Колвиц стварала, 
већ кроз читаву историју људске самосвести. „Она нам приказује достојан-
ство људског бића у оним сферама у којима се налази: као радник, као очај-
ник, као одговорна особа за своју децу, као волонтер, као неко ко је прежи-
вео неправду“14. Достојанство једног мушкарца или једне жене, не због оног 
што ради, већ због оног што јесте. И она тражи правду, мобилизацију, отпор 
и дезерцију. Дезерцију у смислу напуштања једне ситуације пуне неправди. 
Излазак из једног бесмисленог рата, излазак због банди послатих одозго15, 
одлазак због лошег концепта државе. Све ово, још једном и још више смета 
нацистима, чија концепција света се налази у потпуном противречју у 
односу на свет који види и приказује уметница солидарности. 

„Артур Милер (Arthur Miller) је шестог јуна 1937. године, на дан отва-
рања изложбе16 графика Kate Колвиц у часопису „Енџелс тајмс“ написао 
следеће:

„овог месеца, галерија џејк Зејтинг показаће двадесет и пет литогра
фија, резбарија и ксилографија уметнице кете колвиц. ово је једно дирљиво 
искуство, чак се може рећи уздигнуто. овде се налази, без сумње, највећа 
уметница нашег времена, уистину потпуни геније трагедије, можда најге
нијалнији живи уметник било ког пола“17.

Колвиц је до данашњег дана уметник било ког пола, како би рекао 
Милер, која је најбоље успела да изрази хуманизам у једном нехуманом 
времену, особа која је посветила и живот и дело у доследној акцији за мир. 

Прве графике Кете Колвиц (1893-1908) представљају два историјска 
догађаја: Побуна ткаља и Рат сељака. Ова серија радова, као што је већ 
речено, базирана је на историјским догађајима Немачке, али Колвиц их 
извлачи из овог контекста, прилагођавајући их околностима које је окру-
жују. Преко ових радова она критикује друштво свог времена. Треба 
истаћи да је, радећи своје прве графике (Побуна ткаља), била инспирисана 
писаним делом Хауптмана (Hauptmann)18, али се концентрисала на прво-
битне сцене које се јављају у Хауптмановом делу. Реализовала је серију 

14   Cao, 1997: 51.
15   У овом случају мисли се на власт.
16   Изложба је одржана у галерији „Џејк Зејтингс“ у Лос Анђелесу.
17   Nagel,1971: 33.
18   1862-1946.
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ових радова са непуних тридесет година и изложила их је на железничкој 
станици Лехтер у Берлину. „Привукла је пажњу пролазника тиме што су 
портрети економски ниже класе приказани на емпатичан, а не на сенти-
менталан начин“19 Серију Побуну ткаља радила је више од четири године, 
у којој се трудила да прикаже теме толико тешке, као што су: сиромаштво, 
смрт деце и крваве побуне. Серија се састоји од шест приказа: Сиромаш
тво, Смрт, Савет, марш ткаља, отварајући врата и крај.

Рат сељака се односи на догађај који се одиграо између 1524. и 1525. 
године у једном окружењу друштвене и политичке неједнакости, у време 
провокација насталих услед Лутерове Реформе. Овај серијал се састоји од 
седам приказа, првобитно реализованих без реда. Међутим, нешто касније 
је формиран низ да би се створила једна наративна секвенца. Са изузетком 
црне Ане20, реч је о циклусу радова који није базиран на историјским лично-
стима, већ на стадијуму једне револуције. У овом случају, дакле, не постоји 
само један литерарни утицај као што је то био случај са Побуном ткаља.

За Кете, жене које она ствара су особе које живе драму једне особите 
друштвене неправде. Не представљају ништа више од оног што јесу оне 
саме. Нису никаква сублимација неке есенције, већ су то бића која прежи-
вљавају у телу жене. И зато Колвиц не тражи сарказам, већ враћа достојан-
ство оној жени која, независно од тога да ли се бави проституцијом, јесте 
једно угњетавано и кажњено биће.

Искуство Кете Колвиц као мајке дало јој је темељ да се изрази у уни-
верзалним терминима. Њени прикази материнства се не раздвајају од 
њене концепције социјализма, јер је у оба случаја видела обавезу солидар-
ности и помоћи људима. Дубље од њених личних искустава, Колвиц преко 
својих слика позива на социјалне реформе и борбу против сваке неправде. 
Тема материнства може се видети и на плакатима и на памфлетима. Након 
смрти њеног сина Петера, ови радови почели су да бивају сваки пут све 
више прожети пацифизмом. 

Циклус Рат настао је у периоду између 1921. и 1923. Он рефлектује њено 
противљење рату и тежњу ка миру. Ова тема је присутна и код уметника 
као што су Калo (Callot)21 или Гоја (Goya)22, који су и били сведоци ужаса 
ратова и који су се изражавали користећи графику као технику, не би ли 
што више појаснили бруталност рата и патњу цивила. За разлику од ова 
два уметника, Колвиц не приказује саучеснике у рату или војнике, већ 
жене посматране из једног активног и централног гледишта. Колвиц нам 
19 Klein, M. C., Klein, H. A, 1972: 92.
20 Колвиц је Портрет Црне Ане урадила под утиском Цимерманове књиге: велики 

немачки рат сељака.
21 1592-1635.
22 1746-1828.
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показује последице рата, и жене као монументалне мајке које не нуде својој 
деци рат, већ које их штите и уздижу се против смрти. 

Колвиц графику сматра најбољим начином да изрази своје идеје о 
друштвеној реформи, али повремено користи и скулптуру као модус изра-
жавања. Њена прва скулптура настала је 1910. године. Била је инспирисана 
радовима Микеланђела и Родена. 

4. ОГЛЕДАЛО ДУШЕ

Када је реч о аутопортретима уметнице соли-
дарности, ваља напоменути да је реализовала преко 
сто радова у периоду од њене осамнаесте до шесде-
сет и шесте године живота. Колвиц се трудила да 
открије себе, своју историју као и бол који се одра-
жавао на њеном лицу. У овим аутопортретима се 
може осетити снага појединачног које се надвија 
над универзалним. Концепција ових радова је један 
унутрашњи процес, који налази простор у највећим 
дубинама њеног бића и који се развија у складу са 
њеним потребама, стањима и жељама, али који 
никад не престаје да буде један физичко-спириту-
ални процес.

Око 1905. године њени аутопортрети се фор-
мирају као пример једног универзалног –лика, ста-

пајући се са приказима жена из радничке класе. Овакав карактер све више 
влада на њеним сликама од 1914. године након смрти њеног сина. У пери-
оду од 1924. до 1933. наилазимо на мали број изведених аутопортрета, с 
обзиром на њену интензивну активност на радовима јавног карактера.

На њеном лицу налази се отисак људског бола, свесног једног нехума-
ног времена коме се она супротставља са достојанством. 

Њене слике нас враћају нама самима, као наследницима прошлости. 
Изазивајући нас и суочавајући нас са нашом сопственом савешћу, на начин 
да могу пробудити емпатију, способност да схватимо патњу других. 

Слика 2. 
аутопортрет из 

1922.
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5. СМРТ КАО САПУТНИК

Тема смрти је веома често присутна у делима Кете Колвиц, и предста-
вља две основне концепције у стварању њених радова. Прикази жена, које 
чврсто у свом наручју држе своју мртву децу, су самилост која сажима очај 
и тугу једне негације будућности, једне будућности која се крије између 
руку и шака радника, сељака и свих оних припадника тешко материјално 
погођене класе у току историје човечанства. Стварност њеног личног 
догађаја – смрт њеног сина и касније унука, у току рата, као и посматрање 
пацијената њеног мужа – чини да смрт наставља да буде присутна у њеним 
делима. То су нападнуте сенке, то су борбе жена за опстанак, оних жена 
које треба да живе због других, то су скелети који нападају животе.

Слика 3. Смрт и жена, 1910. може се осетити психолошка тензија кроз 
драму тела наге жене која стоји између детета коме је преко потребна и 

скелета смрти, који је граби, вуче, одводи.

Временом, смрт се претвара у једно присуство снага које подиже дух, 
прихватајући улогу мајке која штити и дајући енергију из својих груди. 
Коначно, када је прешла седамдесету годину живота, смрт у њеним делима 
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постаје њен сапутник, саучесник који 
уметницу шапутавим гласом милује и 
додирује јој раме у знак пријатељства, и 
тако она смрт, онај застрашујући скелет 
који је нападао жене и децу на њеним 
сликама, претвара се у руку или сенку 
спасиоца.

6. ЗАВРШНА РЕЧ

Идеје о уметности и њеној моћи 
комуникације, емоције и емпатија, су 
без сумње, биле покретачки мотор, 
суштинска и дистинктивна ознака дела 
Кате Колвиц. У њима откривамо не само 

истраживања до њених крајњих консеквенци у графичкој техници, већ и 
остварен циљ Кате Колвиц, а то је управо једноставност дела као средство 
комуникације. Колвиц је свесна да са својим идејама рађа наклоност од 
стране публике којој се обраћа, а то је пре свега радничка класа, класа од 
које се она никада не одваја и која чини њену превасходну тему стварања. 

Психолошки портрет личности који се јавља у њеним графикама даје 
посебну јачину њеним делима. Бића која насељавају њене радове живе као 
одговор на тлачење, и опиру се расној, националној и сексуланој неједна-
кости, или умиру јер желе смрт као бег од немилосрдности. То су особе 
без имена и презимена, али са именом анонимности оних који потврђују 
још недокументовану историју. То су мртви натерани да иду у ратове, то су 
поражени од рата глади, то су лица која напуштају неправду и неједнакост.

Ретко у делима XX века можемо да наиђемо на представљање жене са 
толиким достојанством и снагом, какву успева де представи Кете Колвиц. 
Заједно са Артемисијом Ђентилесћи, Кете Колвиц је у уметности једина 
жена која је успела да гледа и прикаже субјекте-бића и њихову патњу, али 
и њихов отпор и побуњено достојанство, а да у исто време не заборави на 
своју земљу чак и у најгорим моментима, као и да вечито буде верна својим 
уметничким и друштвеним убеђењима.

Слика 4. Позив смрти, 1934/35.
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WOMAN AS ARTIST OF SOLIDARITY – 
KÄTHE KOLLWITZ

Abstract: It would not be wise to adopt a view, unfortunately a wide spread one, 
that history of art is inclusive in terms of gender, as women are included as a favored 
object of a figurative artist. what needs to be acknowledged is that artists were not 
interested in women subjectivity. their interest resides  in representational qualities such 
as male defined beauty or sexual appeal. It is for this reason that including a woman 
as a protagonist into this malecentric history is of foremost importance. this is further 
underscored by the particular qualities kathe kolwitz as an artist, social and political 
activist, who dedicated her life to a struggle for social emancipation. this is, in a sense, the 
main legacy of kolwitz’s work: an attempt to make art more inclusive, more democratic, 
and aware of subjects omitted or outright excluded from its history. this struggle for 
restoring woman as subject, and not an object, of art, forms the very center of kathe 
kolwitz’s opus. her work is a testament to womenand menwithout biographies, as 
well as to all of us interested in solidarity, participation and individuality. for all those 
represented in her art are fully developed individuals, whose life is spent in fight against 
economic poverty and humiliation, and not some homogeneous mass. emotions and 
empathy were the driving engine, substantial and distinctive quality of kathe kolwitz’s 
effort, both as an artist and social activist. 

KEY WORDS: käthe kollwItz, woMen, eMpathy, oppressIon, war 
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Јо ван А. Ђу ка но вић
Фа кул тет за кул ту ру и ме ди је ме га тренд уни вер зи те та

ДВО СТРУ КА ПРИ РО ДА ФИЛ МА –  
О МО ГУ ЋОЈ СИМ БИ О ЗИ УМЕТ НИЧ КОГ  

И ИН ДУ СТРИЈ СКОГ

Ре зи ме: У ери до ми на ци је ме диј ске и ин ду стри ја ли зо ва не кул ту ре, тра ди
ци о нал ни ви до ви умет но сти би ва ју скрај ну ти на мар ги не дру штва и кул тур ног 
жи во та. чи ни се да ки не ма то гра фи ја, иако по сво јим при мар ним одрeдницама 
не сум њи во при па да ме диј ском кор пу су, на чу де сан на чин успе ва да по ми ри вла да
ју ће обра сце и за ко но мер но сти еко ном ског по рет ка са ства ра ла штвом и кре а ци
јом, као кључ ним од ред ни ца ма све та ле пих умет но сти. Зна чи ли то да „ин ду
стриј ско„ и „умет нич ко„ јед но дру го ну жно не ис кљу чу ју од но сно по ти ру ?

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: кИ Не ма То ГРа ФИ ја, УмеТ НоСТ, ИН ДУ СТРИ ја, Гло
ба лИ За цИ ја, еко Но мИ ја

УМЕТ НОСТ БЕЗ АУРЕ

По след њих де це ни ја се на раз ли чи тим ни во и ма и у раз ли чи тим кон-
тек сти ма рас пра вља о ста ту су умет но сти у вре ме ну бу ја ња по тро шач ког 
ка пи та ли зма и ши ре ња зна ча ја и до ме на по пу лар не кул ту ре. Рас пра ва 
за по че та у окри љу пост мо дер ни стич ког те о ре ти са ња и из по тре бе за 
ре фор мом не са мо умет но сти већ и на чи на ми шље ња о њој и дру штву у 
ко ме на ста је, про ши ри ла се у мно штво обла сти ко је на раз ли чи те на чи не 
до ти чу умет ност. У том по гле ду она област ко ја се ра ни је сма тра ла нај у-
да ље ни јом од по све ће ног до ме на умет но сти, еко но ми ја и ње ни са вре ме ни 
из ве де ни об ли ци као што је, из ме ђу оста лих мар ке тинг, по чи ње не са мо 
да се ба ви умет но шћу као сво јим објек том, већ по ста ју ње ни са став ни еле-
мен ти, не рас ки ди во ве за ни за њен пла сман, ко му ни ка ци ју са пу бли ком, 
али и за ње ну са му су шти ну. Умет ност је из гу би ла ауру, она ви ше ни је 
зве зда во ди ља за дру штве не про ме не, она ни је по сед из дво је не ели те, она 
не леб ди у ви си на ма на су прот вул гар но сти и ни ско сти ма сов не кул ту ре. 
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Умет ност све ви ше по чи ње да се раз у ме као је дан од еле ме на та ком плек-
сног жи во та дру штва, она је сим бо лич ки на ста вак не у мит них еко ном ских, 
по ли тич ких и дру штве них про ме на и кре та ња, она тка исто ри ју као што је 
и са ма ње но тка ње. Али, и по ред про ме не ко ју је до жи ве ла у по гле ду свог 
ста ту са, па да ју ћи са пи је де ста ла у си ву зби љу жи во та, она је увек и не што 
дру го и не што по себ но.

Мо же се сло бод но ре ћи да се ових не ко ли ко увод них ре чи по себ но 
од но си на филм. Филм је од сво јих по че та ка био „не где из ме ђу“: из ме ђу 
ма сов не за ба ве и умет нич ког ства ра ња, из ме ђу ин ду стри је и спе ци фич но-
сти аутор ског го во ра, из ме ђу го лог ин те ре са ка пи та ла и по тре ба ду ше и 
ма ште гле да ла ца, из ме ђу про па ган де и кри ти ке, из ме ђу гло бал ног и ло кал-
ног. Та по зи ци ја је по ста ла сло же ни ја од мо мен та ка да је 6̀0. го ди на европ-
ски филм от крио мо гућ но сти ло кал них ки не ма то гра фи ја ин си сти ра ју ћи 
на дру штве ној кри ти ци и умет нич ком екс пе ри мен ту та ко се су прот ста-
вља ју ћи хо ли вуд ској ин ду стри ји. Исто вре ме но, од та да па до са да те че и 
про цес оп ште ко мер ци ја ли за ци је кул ту ре што ути че да се дух по тро шач ког 
ка пи та ли зма пре ли ва пре ко це ло куп не умет нич ке про из вод ње. Гло ба ли за-
ци ја ко ја под ра зу ме ва укруп ња ва ње ка пи та ла сву где, а на ро чи то у окви ру 
филм ске ин ду стри је и но вих ме ди ја, од те ле ви зи је до Ин тер не та, по ста је 
прет ња не са мо мо гућ но сти ма оп стан ка умет нич ког у фил му, већ и ло кал-
ним ки не ма то гра фи ја ма, и то не са мо у Тре ћем све ту већ и у Евро пи. 

С дру ге стра не, уоч љив је про цес ко ји по зи ци ју „из ме ђу“ по чи ње да 
ре ла ти ви зу је до крај но сти. То је тен ден ци ја да се ма сов на ин ду стри ја у 
чи јим се окви ри ма фил ма на ла зио сре ди ном про шлог ве ка, тач ни је је дан 
од нај чвр шћих осло на ца те ин ду стри је, све ви ше при ла го ђа ва не ми нов но-
сти ма по тро шач ког дру штва и зах те ви ма тр жи шта ко ји про ка же ну ин ду-
стри ју кул ту ре пре тва ра ју у кре а тив не ин ду стри је. Та ко ре кла ма и мар ке-
тинг у функ ци ји осва ја ња тр жи шта, све ви ше по ста ју кре а тив не де лат но сти 
ко ји ма се обез бе ђу је ко му ни ка ци ја фил ма са што ши ром пу бли ком. У том 
сми слу мар ке тинг игра огром ну уло гу не са мо као осло нац ве ли ких гло-
бал них филм ских кон гло ме ра та – majorsа – чи ји су ци ље ви про фит, про-
да ја и гло бал ни ути цај већ се пре тва ра и у мо гућ ност про мо ци је и ре ха би-
ли та ци је ква ли тет них, умет нич ких фил мо ва ло кал них ки не ма то гра фи ја. 
Јер, ка ко је на по чет ку ре че но, по ста ју ћи све бли жа жи во ту, си ла зе ћи са 
хе рој ских ви си на из дво је не обла сти дру штве ног жи во та, умет ност има све 
ве ћу од го вор ност пре ма том жи во ту и дру штву уоп ште. То по себ но ва жи 
за филм ко ји, из бо рив ши са за ме сто у но мен кла ту ри умет но сти упр кос 
по ја ви но вих ме ди ја, има још увек моћ но деј ство на го то во све дру штве не 
гру пе, ге не ра ци је, ра се, кла се и на ро де.

За то се у кон тек сту са вре ме них кре та ња чи ни по себ но зна чај ним раз-
ви ти прин ци пе мар ке тин га у оном прав цу где се они мо гу окре ну ти про тив 
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оних ко ји су их из ми сли ли, ве ли ке хо ли вуд ске ин ду стри је сно ва и ис ко ри-
сти ти за отва ра ње но вих вред но сти, но вих спе ци фич них ки не ма то гра фи ја и 
аутор ских гла со ва. У да на шњој бор би на жи вот и смрт са мо ћи ма ка пи та ла 
филм би ва ља ло да ста не на пут ап со лут ној до ми на ци ји не ко ли ко цен та ра, 
јед ног је зи ка, јед не филм ске тра ди ци је под сти чу ћи вред ност, сми сао и ква-
ли тет мно гих гла со ва ко ји че ка ју да се чу ју. У том сми слу се мо же ми сли ти 
да ква ли те тан и кре а ти ван мар ке тинг у са вре ме ним усло ви ма ре ла ти ви зу је 
опре ку – умет ност или ин ду стри ја – по твр ђу ју ћи на го ве шта је о про ме ни 
ста ту са умет но сти, ко је су сво је вре ме но ра ди ка ли зо ва ли пост мо дер ни сти.

ФИЛМ У ЕРИ ГЛО БА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ – ОД УМЕТ НО СТИ, ПРЕ КО  
ИН ДУ СТРИ ЈЕ ДО ПРО ИЗ ВО ДА ПО ТРО ШАЧ КОГ ДРУ ШТВА

Од сво га на стан ка ки не ма то гра фи ја је би ла тре нут ни и ма сов ни успех. 
На стан ком ки не ма то гра фи је умет ност је по пр ви пут би ла до ступ на нај-
ши рој пу бли ци ко ја је на филм ском плат ну и у мра ку би о скоп ске дво ра не 
пре по зна ва ла бо љу и уса вр ше ну ин ди ви ду ал ност. Филм је чи нио да се та 
но ва, филм ска пу бли ка као у не ка квом ма гич ном огле да лу пре по зна је у 
од ра зу филм ских про та го ни ста и у њи хо вим уло га ма. То ком сва ке про јек-
ци је гле да лац би осе тио по не што уз ви ше но, за ми шљао и при жељ ки вао да 
се иден ти фи ку је са хе ро ји ма, ју на ци ма, да ста не у од бра ну уни вер зал них 
људ ских вред но сти от кри ва ју ћи у по крет ним сли ка ма сво ју за по ста вље ну, 
за ту ре ну и нео ства ре ну дру штве ну функ ци ју и зна чај. Ини ци јал но, ки не-
ма то гра фи ја је на ста ла као но ва ме диј ска фор ма за до ку мен то ва ње ствар-
но сти, а он да је пре ра сла у умет нич ку фор му ко ја ин тер пре ти ра па чак 
и умет нич ки об ли ку је ствар ност. Ве ли ки број љу ди, углав ном рад нич ке 
кла се, до ла зио је у од ре ђе но вре ме у би о скоп ске са ле на се ан су ко лек тив не 
изо ла ци је и фан та зи је. Ро ди ла се јед на фа сци нант на, но ва умет ност.

И од нос еко но ми је и но ве умет но сти био је нов јер је филм од свог 
на стан ка на го ве шта вао сво ју дво стру ку при ро ду – да бу де и умет ност и 
за ба ва, по пу ла ран и ели тан, вид умет нич ког ства ра ла штва ко ји по зи ва на 
дво сат но ис кљу че ње из ре ал ног жи во та за рад умет нич ког до жи вља ја ре ал-
ног жи во та, а све по це ни од 5 цен ти. У вре ме ка да је на док на да рад ни ци ма 
за је дан сат про ве ден на по слу из но си ла 10 цен ти, но ва умет ност је бр зо 
сте кла ма сов ну по пу лар ност и озбиљ но ушла у еко ном ске то ко ве.

У нај ши рем сми слу, еко но ми ја јe област раз ме не до ба ра. Она ути че на 
ства ра ње но вих ин ду стри ја, кре и ра по тро шач ке по тре бе и под сти че раз вој 
тех но ло ги је. Ка да ка же мо про из вод ња сма тра мо да се она од но си на ма те-
ри јал на до бра, она ко ја на зи ва мо по треб ним и ну жним, док се умет нич ко 
ства ра ла штво, тј. „про из вод ња„ умет нич ког де ла тре ти ра као про из вод ња 
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бес ко ри сног par ex cel len ce. По тро шач ки мен та ли тет, на стао као по сле ди ца 
гло ба ли за ци је и раз во ја ма сов не ин ду стриј ске про из вод ње и ин тер вен ци ја 
мар ке тин га тј. „мар кет-ин же ње рин га“ (co las se, b. 1992), под сти че кон ти ну-
и ра ну, че сто ира ци о нал ну и не у ро тич ну по тра жњу и ути че на раз вој не га-
тив них тен ден ци ја као што су дру штве на мо но то ни ја, кла сна уни форм-
ност, еко ном ска не у рав но те же ност, у крај њој ин стан ци по ли тич ки дис ба-
ланс. По тра жња ко ја на ста је као по сле ди ца по тро шач ког мен та ли те та не 
ну ди ну жно и за до во ље ње по тре ба, че сто ни оних еле мен тар них.

Да нас, у све ту раз ви је не тех но ло ги је и ме диј ске ин ду стри је ова тврд ња је 
ве о ма очи глед на и про вер љи ва. Ко ли ко је при ме ра из сва ко днев ног жи во та 
ко ји нам по твр ђу ју да се по тро ша чи че сто од лу чу ју да но вац по тро ше на 
про из во де ко ји по твр ђу ју обра сце жи вот ног сти ла, на при мер ауто мо бил, а 
не на оне ко ји су штин ски ути чу на по бољ ша ње ква ли те та жи во та, на при-
мер ма драц. Ипак, ова кве по тро шач ке по тре бе се раз ви ја ју упр кос све му а 
пра те их про из вод не ин ду стри је као ма ње или ви ше ви тал не јер гло бал на 
еко но ми ја и ка пи тал не мо гу без њих да функ ци о ни шу. Исто ри ја нас учи да 
су умет ни ци од у век на сто ја ли да сво ју умет ност до ми шља то спо је са нов-
цем. Све док се осла ња ла на за нат ску еко но ми ју, на уни вер зал не вред но сти 
и ло кал ни сен зи би ли тет, све док је не го ва ла сво ју по себ ност, умет ност је 
и ду го роч но оп ста ја ла као из дво је на, уз ви ше на и фа сци нант на, али и као 
при хва тљив лук суз дру штве них ели та. Као ин ду стриј ски про из вод, умет-
ност гу би сво ју уз ви ше ност, по ста је су прот ност са мој се би, гу бе ћи сво ју 
је дин стве ност или ауру. Пре ма ре чи ма Јо ста Смир са: „Фил мо ви да нас ви ше 
ни су фил мо ви већ „ли цен це“, огром ни хи то ви ко ји се мо гу си сте мат ски 
ре про ду ко ва ти у чи тав низ ме диј ских об ли ка. Иде а лан филм да нас ни је 
са мо филм ко ји је за ра дио мно го нов ца већ и дво сат на про мо ци ја мул ти-
ме ди јал ног про из вод ног про гра ма у чи јем осми шља ва њу се у ви ду има ла 
и ма тич на ком па ни ја и раз ли чи та ме диј ска тр жи шта. Од „Ај ку ле“, пре ко 
„Пар ка из до ба Ју ре“, но ви Хо ли вуд по кре ћу ви ше на мен ске за бав не ма ши не 
ко је про из во де на став ке фил мо ва и ТВ се ри ја, му зич ке спо то ве и ал бу ме са 
му зи ком из фил мо ва, ви део игре и во жње у те мат ским пар ко ви ма, жи во пи-
сне ро ма не и стри по ве и бес кра јан низ ли цен ци ра них про прат них ствар-
чи ца и по тро шне ро бе са брен дом„ (Смирс ј. 2004. 4243). У пи та њу је, да кле, 
спа ја ње за ба ве, ин фор ма ци ја и ре кла ми ра ња, а по сле ди ца је да се у лан цу 
жи во та јед ног фил ма са ма пу бли ка тре ти ра као про из вод ко ји се про да је 
раз ли чи тим огла ши ва чи ма – про ду цент ским кон гло ме ра ти ма – ma jors- 
-има, из да вач кој, му зич кој и дру гим пра те ћим ин ду стри ја ма.

По сле ди ца тих ути ца ја је по ступ но де фи ни са ла и сам од нос еко но ми је 
пре ма фил му. Од на стан ка са вре ме не ки не ма то гра фи је еко ном ски фак то ри 
су се си сте мат ски упли та ли у филм ско ства ра ла штво, ту но ву, ком плек сну 
и у сва ком сми слу пер спек тив ну умет нич ку фор му, на сто је ћи да је пре-
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тво ре у про фи та бил ну ин ду стри ју ус кра ћу ју ћи јој по ступ но та квим при-
сту пом умет нич ке вред но сти. Стро го еко ном ски по сма тра но, ра на ки не ма-
то гар фи ја је под се ћа ла на си ро че ко је жи ви од сит ни ша круп ног ка пи та ла, 
док са вре ме на ки не ма то гра фи ја ma jorsa пред ста вља при мер ино ва тив ног 
пред у зет ни штва. На при мер, про сеч на це на фил ма, укљу чу ју ћи мар ке тинг, 
удво стру чи ла се у по сед њих пет го ди на и из но си 50,4 ми ли о на до ла ра. 
Астро ном ски бу џе ти као они за „Ти та ник“ – 225 ми ли о на до ла ра, „Во де ни 
свет“ – 200 ми ли о на до ла ра, или 200 ми ли о на до ла ра за филм „Бр зи на 2“ 
у ко јем је глав на глу ми ца, хо ли вуд ска зве зда Сан дра Бу лок, до би ла хо но-
рар од 12 ми ли о на до ла ра за трч ка ра ње по ма ке ти бро да у по ја су за спа са-
ва ње, ви ше као да ни ког не из не на ђу ју. Уме сто да је ки не ма то гра фи ја да нас 
по себ на и ви тал на умет нич ка фор ма, очу ва на и бри жно пре не та као не ка-
кво вред но умет нич ко и ци ви ли за циј ско на сле ђе XXI векa, она је у нај ве ћој 
ме ри тек је дан од број них, не а у тен тич них ви до ва по пу лар не за ба ве. Гле-
да но и из угла исто ри је, умет нич ки филм је на си гур ном пу ту да по ста не 
си ро че гло ба ли за ци је. Због то га би се мо гло ре ћи и да је аутен тич ни из раз 
ки не ма то гра фи је да нас де гра ди ран јер се тре ти ра као не ка кав ста ри, 
не про фи та бил ни умет нич ки за нат, јер се ба ви оп штим из пер спек ти ве 
ло кал ног, јер ну ди по себ но уме сто ин ду стриј ског. С дру ге стра не, тзв. main 
stre am ки не ма то граф ска про дук ци ја да нас ви ше за ви си од тех но ло шког 
ин стру мен та ри ју ма и ин тер вен ци ја ка пи та ла и ин тер вен ци ја мар ке тин га 
не го од до брих сце на ри ја, про сла вље них ре ди те ља или глу ма ца. Ве ћи део 
са вре ме не свет ске филм ске про дук ци је под се ћа на ре про ду ко ва ње Мер-
лин Мон ро или Кемп бел су пе у ма ни ру Ен ди ја Вор хо ла не го на умет ност 
са спе ци фич ном ду хов ном оп ти ком и ори ги нал ним из ра зом. У све ту ко ји 
по кре ћу прин ци пи прак тич но сти, раз у ла ре не по тро шње, го ми ла ње ка пи-
та ла и стра хо ви од опа сно сти ра си па ња, ки не ма то гра фи ја би мо ра ла да 
кре не у по тра гу за сво јим из вор ним, не где за ту ре ним зна че њи ма, за сво јим 
на ру ше ним дру штве ним и ин те лек ту ал ним ле ги ти ми те том у за по ста вље-
ној и ско ро екс ко му ни ци ра ној зо ни има ги нар ног ко ја је оси ро ма ше на и 
као да по сто ји још са мо као не ка кав чу дом пре жи ве ли за шти ће ни до мен 
еко ном ске гло ба ли за ци је, ин ду стриј ски и тех но ло шки оп се сив ног све та. 
На то упо зо ра ва и Смирс: „Гло ба ли за ци ја је и за да та струк ту ра и за то је 
1994. осно ва на Свет ска тр го вин ска ор га ни за ци ја (СТО). Ефек ти СТО и 
нео ли бе рал них гло ба ли зо ва них нор ми су ис кљу чи ли би ло ка кву ло кал ну 
за шти ту до ма ћих услу жних де лат но сти и њи хов раз вој. Ка да јед ном схва-
ти мо да су ме ђу тим услу жним де лат но сти ма мас-ме ди ји, те ле ко му ни ка-
ци је, адвер тај зинг, мар ке тинг и ту ри зам, по ста је ја сно да при ме на ових 
нор ми ума њу је ауто но ми ју ло кал них кул ту ра и њи хо ве гло бал не по тен-
ци ја ле. Ло кал на кул тур на тр жи шта су мо но по ли зо ва ле тран сна ци о нал не 
кор по ра ци је ко је оста вља ју ма ло про сто ра за ло кал не кул тур не ства ра о це. 
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Ли бе ра ли зо ва ње свет ске тр го ви не „без гра ни ца“, ка да ма ле и ре сур си ма 
ма ње бо га те зе мље отво ре вра та сво јих тр жи шта стран ци ма, сти му ли ше 
са мо раз вој по тро шач ког мен та ли те та и на чи на жи во та и уни шта ва ком-
пе ти тив не ка па ци те те ло кал них кул ту ра (Смирс ј. 2004. 4950). 

Иако је по сво јој при ро ди филм ска умет ност им пул сив на, окре ну та 
ка тре нут ном и не по сред ном по кре та њу и за до во ље њу има ги нар ног код 
пу бли ке, ин те ре со ва ње и по тре ба за умет нич ким фил мом мо гли би ла ко 
да не ста ну услед не пре кид ног на ме та ња фор му ле филм ских кон гло ме ра та 
чи ји су са стој ци под ре ђе ни нов цу, тех но ло ги ји и ме ди ји ма, али без тај ног 
са стој ка – умет нич ке и кри тич ке ком по нен те ко ја је или пот пу но ис кљу-
че на или мар ги на ли зо ва на у про це су филм ске про дук ци је. Ко рен кри зе 
ки не ма то гра фи је је пре све га у гу бит ку умет нич ке ауре, у не пам тљи во сти 
ин ду стриј ске про дук ци је – у њи хо вом све кра ћем жи вот ном да ху. Та квим 
фил мо ви ма ни је циљ да ак тив но ан га жу ју има ги на ци ју и кри тич ки од нос 
пу бли ке, већ да се ре про ду ку ју у низ при ме ње них про из во да (му зи ка, 
играч ке, игри це, стри по ви...).

Умет нич ки успех јед ног фил ма је те шко по сти ћи јер је под ре ђен еко-
ном ском успе ху. Ин тер вен ци је мар ке тин га су по ста ле ва жни је од са мог 
фил ма, оне му за пра во прет хо де па чак и ло ше осми шље ни ре клам ни пла-
кат, уда ље ност би о скоп ске са ле или пре ску пе би о скоп ске ула зни це мо гу 
не га тив но ути ца ти на успех филм ског оства ре ња и на ње го ву дру штве ну 
при хва тљи вост. Раз ли ке у дру штве ној при хва тљи во сти филм ских оства-
ре ња по сто је за то што филм ска умет ност бу ди на ше нај ду бље емо ци је, она 
нам по ка зу је на ко ји на чин да се ори јен ти ше мо у до ме ни ма ко ји ни су део 
ра ци о нал них ком по нен ти на ших жи во та. Филм ска умет ност за то ни је 
на ме ње на са мо за ба ви, ње на функ ци ја ни је да по твр ђу је по сто је ће обра сце 
на ших жи во та, већ би она тре ба ло да под сти че на ше не скри ве не и скри-
ве не аспи ра ци је у раз ли чи тим сфе ра ма жи во та у ко ји ма уче ству је мо или 
би смо же ле ли да уче ству је мо. Зах те ви и за хва ти гло ба ли за ци је су огра ни-
чи ли, оси ро ма ши ли и ко нач но мар ги на ли зо ва ли филм ско ства ра ла штво 
ус кра тив ши фил му соп стве ну суп стан цу – тај ни са сто јак ма гич не филм ске 
фор му ле. Уме сто да бу де део дру штве не бор бе, умет нич ка кре а ци ја ко ја код 
пу бли ке по кре ће има ги нар но, филм се пре тва ра у је дан од број них ви до ва 
по пу лар не ра зо но де, у про мо те ра тех но ло шких ино ва ци ја и уно сну ин ду-
стри ју осред ње, че сто ба нал не фан та сти ке. Про блем за све оне ко ји тра га ју 
за узро ци ма ова ко нео д ре ђе не, кон фу зне и на су мич не „по тра жње„, од но-
сно по тре бе за је дин стве ним има ги нар ним ис ку ством ко је гле да о цу пру жа 
аутен тич но филм ско оства ре ње, јед ним де лом се на ла зи и у то ме што са ма 
по тра жња за има ги нар ним не прет хо ди на стан ку не ког умет нич ког оства-
ре ња већ се она ства ра и про ми шља у то ку са ме про јек ци је.
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Као и пла стич не умет но сти, и књи жев ност и ки не ма то гра фи ја се осла-
ња ју на спе ци фич ни ме це нат. Као што је Ле о нар до ства рао по на руџ би ни, 
сла ве ћи сво је ме це не Сфор це, Бор џи ја и др. и филм је пот чи њен гло бал-
ној еко но ми ји, иде о ло ги ји тран сна ци о нал ног ка пи та ла и по ли ти ци и про-
из во ди у окри љу ин ду стри је – у скла ду са зах те ви ма гло бал ног тр жи шта. 
Упр кос то ме, по тре ба да се оства ри је дин стве на ко му ни ка ци ја на ре ла-
ци ји филм – пу бли ка, увек се из но ва об на вља на сва кој про јек ци ји, али 
и не ста је од мах на кон ње. Као елик сир и по кре тач ма ште и кре а тив но-
сти – уз ви ше них сно ва – ки не ма то гра фи ја је, еко ном ски гле да но, оп ста ла 
ви ше као ин ду стри ја не го као елит на умет ност ко ја ис ку ства и сен зи би-
ли тет ло кал не кул ту ре чи ни до ступ ним пу бли ци це лог све та. Еко ном-
ски гле да но, main stre am про дук ци ја функ ци о ни ше та ко што ме диј ске 
ин ду стри је ис по ру чу ју гло бал ном тр жи шту ве ли ки број слич них филм-
ских про из во да на ме ње них ма сов ној по тро шњи. Дру гу стра ну ове ме да ље 
чи не не за ви сне филм ске про дук ци је ко је без по др шке и парт нер ства са 
др жа вом, без за кон ске ре гу ла ти ве и суб вен ци ја, не би успе ва ле да одр же 
у жи во ту не за ви сни филм као умет нич ку фор му лу са тај ним са стој ком. У 
од но су на обим и ква ли тет по ну де ко је пу бли ци ну де филм ске ин ду стри је, 
по ну да не за ви сних про дук ци ја је го то во пот пу но мар ги на ли зо ва на и еко-
ном ски ус кра ће на. По сто ји и не што из ме ђу. Филм чи ја про дук ци ја ни је 
на ро чи то ску па, филм без на ро чи те умет нич ке вред но сти ко ји је на ме-
њен са мо ло кал ним тр жи шти ма. Та кве про дук ци је уме ју да бу ду у чуд ној 
ве зи са др жа вом од ко је оче ку ју са мо фи нан сиј ску по др шку. За уз врат ну де 
филм ко ји је ис пра зан, по ли тич ки ко рек тан, тех но ло шки си ро ма шан али 
те жи да по мо ћу спек та ку лар них, че сто би зар них те ма и отр ца не на ра ци је, 
ко је се оп се сив но по на вља ју и ре ци кли ра ју, узме мр ви це нов ца ко ја ну де 
ло кал на тр жи шта. При ме ре за ову тврд њу мо же мо да тра жи мо и на ла зи мо 
у де ли ма са вре ме них срп ских и фил ма џи ја из бив ше СФРЈ. Ло кал на про-
дук ци ја оста је са мо за ло кал ну упо тре бу.

Ис ти чу ћи умет нич ке ка па ци те те фил ма, Бо нел ка же: „Ки не ма то гра-
фи ја је као не ка кав мо то р ни клип ко ји, ра де ћи уну тар гле да о че вог има-
ги нар ног, омо гу ћа ва ин ди ви ду ал но уну тра шње пра жње ње и при вре ме ни 
пре кид кон так та са ре ал ним све том. Окру жен мно штвом љу ди, сва ки гле-
да лац се у са ли за про јек ци је за пра во изо лу је у ма си чи ја је основ на функ-
ци ја да по слу жи као со ци јал на ма три ца за ула зак у сфе ру има ги нар ног. 
Од за мра че не са ле гле да лац оче ку је са мо да му пру жи ефи ка сну га ран ци ју 
ано ним но сти то ком тог пре ла ска у зо ну има ги нар ног и ула ска у сим бо-
лич ко бој но по ље.“ (bon nel r. 1989, 112). У тој зо ни има ги нар ног и сим бо-
лич ког би тре ба ло да оби та ва кла си чан филм ски ју нак, онај ко ји је све стан, 
пр ко си си сте му, пра ве дан је, чо ве ко љу бив и ин вен ти ван. Да нас нам филм-
ска ин ду стри ја ну ди ју на ке ко ји су ти пи зи ра ни и ба на ли зо ва ни, слич ни 
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да на шњем гле да о цу ко ји је кон стант но у еко ном ској, по ли тич кој и пси хо-
ло шкој де фан зи ви у од но су на вла да ју ћи си стем и из бе га ва или не схва та 
да би и сам тре ба ло да сту пи на то сим бо лич ко бој но по ље.

При ро ду фил ма кроз вре ме су зна чај но ме ња ле „ауто ма ти зо ва не ин тер-
вен ци је мар кет-ин же ње рин га„, (rapp s., col lins d. 1992). Струк ту ра фик сних 
тро шко ва про дук ци је у стар ту је мо ра ла би ти по кри ве на, а оп ти мал на рен-
та бил ност се по сти за ла оп ти мал ним при хо ди ма од екс пло а та ци је фил ма. 
Ма сов на main stre am про дук ци ја од по чет ка је на сто ја ла да зна чај но по ве-
ћа ва про фит од екс пло а та ци је фил ма нај че шће на ште ту умет но сти. Вре ме-
ном, про фит је по стао је ди но ме ри ло успе шно сти јед ног фил ма у тој ме ри 
да је еко но ми ја фил ма по ступ но по ста ја ла бит ни ја од филм ске умет но сти. 
Ова ква за ин те ре со ва ност еко но ми је за филм уве ла је при ме ну ин ду стриј-
ског уме сто за нат ског ор га ни зо ва ња у ки не ма то гра фи ји.

Про цес еко но ми за ци је фил ма је от по чи њао ин тер вен ци ја ма у фа зи 
пи са ња сце на ри ја, на ста вљао се у кан це ла ри ја ма ди рек то ра и ре ди те ља 
моћ них филм ских ком па ни ја у ко ји ма је умет нич ка има ги на ци ја про ла-
зи ла кроз раз ли чи те еко ном ске фил те ре и да ље се при ла го ђа ва ла но вом 
ин ду стриј ском мо де лу по де ле ра да. Про цес је на ста вљан ин тер вен ци ја ма 
мар ке тин га: де фи ни са њем ци ље ва, про це на ма еко ном ске оправ да но сти 
фил ма – про из во да, ана ли за ма тр жи шта, осми шља ва њем стра те ги је. Тек 
на кон ових мар ке тин шких ин тер вен ци ја при сту па се про из вод њи у на ро-
чи то ор га ни зо ва ним и при ла го ђе ним про из вод ним ка па ци те ти ма – филм-
ским сту ди ји ма – кроз при ме ну пре ци зно де фи ни са них по сту па ка про мо-
ци је, све до ди фу зи је и ко нач но „по тро шње“ у би о скоп ским дво ра на ма. За 
при ме ну ове ин ду стриј ске ло ги ке у ки не ма то гра фи ји и на ста нак филм ске 
ин ду стри је „нај за слу жни је„ су САД. С дру ге стра не, фил мо ви зе ма ља Тре-
ћег све та и европ ски филм, а по нај ви ше фран цу ски, ма ње-ви ше су са чу-
ва ли ма гич ну филм ску фор му лу са тај ним еле мен ти ма умет нич ке, за нат-
ске ки не ма то гра фи је.

Про це си гло ба ли за ци је и ин ду стриј ска ор га ни за ци ја филм ске про из-
вод ње ипак ни су у пот пу но сти ус пе ли да из ме не из вор ну при ро ду фил ма. 
Сми сао тог, пре ма ре чи ма Мар ша ла Мек Лу е на „го то во нар ко тич ког за до-
вољ ства, да се у та ми кон тем пли ра над из во ром све тло сти и по крет ним 
сли ка ма“, (мек лу ен м. 1971), да се кроз фан та зи ју тра же пу те ви до ре а-
ла ног све та и оства ре ња скри ве них и по ти сну тих ин ди ви ду ал них те жњи, 
гу би се у ин тер вен ци ја ма усме ре ним да се при мар но за до во ље за ко ни то-
сти и ци ље ви еко но ми је.

Ре во лу ци ја на ста ла на кон про на ла ска ра дио та ла са и ома со вље ња 
њи хо ве при ме не по ступ но је осва ја ла и до мен ки не ма то гра фи је. Про на ла-
зак те ле ви зи је зна чио је да пу бли ка по ла ко, али све ви ше, од у ста је од од ла-
ска у би о скоп ске са ле и фил мо ве гле да на ТВ екра ну у кућ ном ком фо ру. 
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Ипак, увек је те же пре пу сти ти се са ња ре њу у соп стве ној днев ној со би или 
оно рич ком тран спор ту у па пу ча ма. Као ме диј ко ји под сти че по вр шност и 
фор си ра ин фор ма ци је, те ле ви зи ја да нас ума њу је зна чај и зна че ње филм-
ског спек та кла јер не под сти че емо ци је. О то ме је го во рио Жан Лик Го дар 
ка да је ре као да еми то ва ње фил ма на те ле ви зи ји ни је ни шта дру го не го 
„сли ка јед не сли ке“ (8. кук Д. а. 2005). Ипак је филм, на соп стве ну ште ту, 
мно го учи нио за раз вој те ле ви зи је. Број ни ауто ри су се ба ви ли ана ли зом 
тог ри ту а ла гле да ња фил ма не де љом по под не у кру гу по ро ди це, као и зна-
ча јем ко ји је те ле ви зи ја има ла за свој рас ту ћи ауди то ри јум. Те ле ви зи ја је 
та ко пу бли ку за др жа ва ла код ку ће и пра зни ла би о скоп ске са ле. Ова за ме на 
би о скоп ске са ле ком фо ром до ма нај ви ше је од го ва ра ла нај ма сов ни јем де лу 
би о скоп ске пу бли ке – рад нич кој кла си ко ју од ли ку ју скром не кул тур не 
на ви ке, уда ље ње зо не ста но ва ња, афек тив не по тро шач ке по тре бе и сла би ја 
ку пов на моћ. Рад нич ка кла са је нај ма сов ни је на пу шта ла би о скоп ске дво-
ра не у ко рист тог но вог изу ма.

Те шко је об ја сни ти ка ко ма ли екран до са да ни је ус пео да пре у зме при-
мат би о скоп ским са ла ма ка да је филм и да нас ве о ма за сту пљен у те ле ви зиј-
ским про гра ми ма и не за о би ла зан је у раз во ју но вих ме диј ских тех но ло ги ја. 
Па ра док сал но је да упра во у САД, ко је има ју нај на пред ни ји и нај моћ ни ји 
си стем ТВ ди фу зи је, те ле ви зи ја нај ма ње или го то во уоп ште не ути че на 
сма ње ње по се та би о скоп ским са ла ма. У раз ви је ним еко но ми ја ма филм ска 
ин ду стри ја је то ком по след њих 15 го ди на до жи ве ла пре о кре те иза зва не 
на глим на прет ком тех но ло ги ја ма сов них ко му ни ка ци ја. Ди вер си фи ка-
ци ја ме ди ја ко ја ути че на по бољ ша ва ње и ома со вље ње ме диј ских услу га 
ко ри сни ци ма, али ре ла ти ви зу је по ли тич ке прин ци пе и про мо ви ше огра-
ни че ња, уки да еко ном ске гра ни це и укруп ња ва ка пи тал и ин тен зи ви ра 
по тра жњу за но вим ме диј ским про гра ми ма, те мељ но угро жа ва из вор ну 
ки не ма то гра фи ју. Из гле да као да су те ле ви зи ја и др. ин фор ма ци о не тех но-
ло ги је за ве ле филм ску про дук ци ју, одво ји ле је од умет но сти и пре тво ри ле 
је у при мар но еко ном ску ка те го ри ју.

Бу дућ ност фил ма за ви си и од раз во ја од но са се те ле ви зи јом. Филм се 
до стој но мо же не го ва ти на ода бра ним филм ским ка на ли ма. У све ту у ко јем 
на пре дак ме ди ја и тран сна ци о нал на ди фу зи ја сли ке и зву ка огра ни ча ва ју 
или кат кад по ни шта ва ју би ло ка кву ауто но ми ју у пла ни ра њу ко му ни ка-
ци је, филм је уз те ле ви зи ју већ одав но у фо ку су на ци о нал них кул тур них 
ели та. Бес по штед на еко ном ска тр ка на тр жи шту ки не ма то гра фи је огле да 
се у на ср та ји ма аме рич ке main stre am про дук ци је и ње ним по ку ша ји ма 
да скр ши струк ту ре на ко ји ма по чи ва ју европ ске и дру ге ло кал не ки нем-
та о гра фи је. Фран цу ска кул тур на по ли ти ка и њен од нос пре ма ки не ма то-
гра фи ји да је при мер за при ме ну ме то да ко ји ма се ума њу ју и крат ко роч но 
не у тра ли шу ло ши ефек ти гло ба ли стич ког при сту па про дук ци је majorsа. 
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По ка за ло се да су др жав на ре гу ла ти ва, фи нан сиј ска по моћ и про мо ци ја 
за шти та фран цу ских си не а ста (фе сти ва ли) зна чај но осла би ли ефек те 
тран сна ци о нал не main stre am про дук ци је у ко рист на ци о нал ног, аутор-
ског, умет нич ког фил ма. Увоз ино стра них филм ских оства ре ња и њи хо во 
при ка зи ва ње у би о скоп ским са ла ма не пре ла зи већ го то во две де це ни је 
ни во од 50 од сто, што фран цу ску ки не ма то гра фи ју одр жа ва ре ла тив но 
ви тал ном и ути цај ном. С дру ге стра не, у оста лим раз ви је ним европ ским 
зе мља ма ко је та ко ђе на сто је да не гу ју сво је на ци о нал не ки не ма то гра фи је, 
тај про це нат се стал но по ве ћа вао а да нас ва ри ра од 60 до 90 од сто, на рав но 
у ко рист ин ду стри ја ли зо ва них про дук ци ја и то углав ном аме рич ких.

„Филм са мо ре флек ту је оно што дру штво на зи ва ре ал ним и при ка зу је 
фан та зме ко ји на са мо два са та под сти чу та кву ре ал ност“, ка же Бо нел (bon
nel r.,1989, 112). Иде ја о за јед ни ци ко ју угро жа ва гру па на о ру жа них бан-
ди та или опа ки дик та тор ни је на ста ла у ки не ма то гра фи ји. Она је по сто-
ја ла да ле ко пре Ди вљег за па да и ста ра је ко ли ко и људ ско дру штво. За да так 
ки не ма то гра фи је и је сте да нас из ло жи ко шма ру, стра ху или пат њи филм-
ских ју на ка, да нас ста вља пред мо рал не и ми са о не ди ле ме, али с ци љем да 
нас на кон сва ке би о скоп ске се ан се вра ћа у ре ал ни свет бар ма ло бо ље и дру-
га чи је, ка дре да се од лу чи мо ма кар и на ми ни мал не ко рек ци је соп стве ног 
кур са – ка раз у ме ва њу и ко ри го ва њу ре ал но сти и дру штва у ко јем жи ви мо.
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Jo van A. Dju ka no vic
Me ga trend uni ver sity, fa culty of cul tu re and Me dia

A DO U BLE NA TU RE OF THE  
CI NE MA TO GRAPHY – THE POS SI BI LITY  

OF SYMBI O SIS BET WE EN THE ART  
AND THE IN DU STRY

Ab stract: In an era do mi na ted by me dia and in du stri a li zed cul tu re, the tra di ti o nal 
forms of art are pus hed to the ed ge of so ci ety and cul tu re. ci ne ma to graphy, be ing wit ho ut 
any do ubt the part of the me di a ted world, se ems to be able, ama zingly, to re con ci li a te 
the do mi nant pat terns and ru les bet we en the eco nomy and the ar ti stic cre a tion. do es it 
mean that the in du strial and the ar ti stic qu a li ti es are not op po sed to each ot her?

KEY WORDS: cI ne Ma to graphy, art, In du stry, glo ba lI za tIon, eco
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Ви сла ва Шим бор ска
Пољ ска књи жев ни ца, до бит ни ца Но бе ло ве на гра де

НЕО БА ВЕ ЗНА ЛЕК ТИ РА

Ре зи ме: овај кра так рад по оби му је кри тич ки по глед ко ји за ди ре ду бо ко у 
са др жа је књи га три раз ли чи та из у зет на пи сца о пред ме ти ма из раз ли чи тих 
вре ме на, ко ји тан ги ра ју са да шњост и не из ве сну бу дућ ност. Пре ве де на су с три 
је зи ка, ла тин ског, шпан ског и ен гле ског на пољ ски. Пр ви пут је би сер ка Рај чић 
пре ве ла Нео ба ве зну лек ти ру ви сла ве шим бор ске на срп ски. То је дар из бо га те 
ри зни це пољ ске но бе лов ке и пољ ске књи жев но сти, јед не од во де ћих у све ту.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Нео ба ве ЗНа лек ТИ Ра, Са ТИ РИ ча РИ, ИН ТеР ме ДИ
јУ мИ, ГРч кИ мИ То вИ

Пе тро ни је: Са ТИ РИ ча РИ  
с ла тин ског пре вео Мје чи слав Бро жек  

Вроц лав, Осо ли не ум, 1968.

Тај ан тич ки ро ман (нај ве ро ват ни је из Не ро но вог вре ме на ко ји је на пи сао 
„онај“ Пе тро ни је) са чу ван је у фраг мен ти ма, при че му је те шко прет по ста-
ви ти ког су оби ма из ве сне пра зни не. Јед но је си гур но: би ло је то обим но де ло 
– пре ко 16 то мо ва, за кључ но с број ним, ма да по при лич но мо но то ним љу бав-
ним аван ту ра ма. Та ко да смо са да пр ви пут до би ли ком пле тан пре вод свих 
фраг ме на та. Јер, до сад је пре во ђен са мо је дан, Трих мал хи о но ва го зба, од ла-
жу ћи оста ле због ла жне скром но сти за ма ње сти дљи ва вре ме на, ка ко се ис по-
ста ви ло - за са да шња. Са да се чи та лац ко нач но мо же уве ри ти да је фраг мент 
с го збом с пра вом ужи вао ве ли ку по пу лар ност – од но сно да је ствар но умет-
нич ки нај бо љи, да је ње гов ху мор ви шег ни воа не го у оста лим фраг мен ти ма. 
Не мо гу да се от мем ути ску да га је на пи са ла не ка дру га ста ро ве ков на ру ка, а 
ако га ни је на пи са ла да га је мо жда пре ра ди ла, до да ју ћи му иро нич ни сјај. 

Ме ђу тим, фи ло ло зи не узи ма ју ту евен ту ал ност у об зир. Очи глед но је 
да има ју ја ке до ка зе о јед ном је ди ном ауто ру ро ма на. Пре ма то ме, ћу тим. 
Уоста лом, има ли сми сла за ке ра ти у ве зи с тек стом од пре две хи ља де 
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го ди на и кат кад ис ти ца ти по вр шност до сет ке? Кад је ху мор нај та на-
ни ја ема на ци ја оби ча ја епо хе, а ти ме и нај ма ње трај на. Пе тро ни је во де ло 
си гур но је би ло ве о ма ко мич но, вр ве ло је од алу зи ја ко је је ве ћи на раз у-
ме ла. Да нас те алу зи је по ку ша ва ју да ожи ве кроз на во де, иако то ли чи на 
по кре та ње жа бљег уда елек трич ном стру јом. Ро ман је је зич ки мо рао би ти 
ве о ма за ба ван. Ње го ви ју на ци, углав ном осло бо ђе ни ци, го во ри ли су је зи-
ком ули це, ве о ма уда ље ним од ре тор ских нор ми. Мо ра да су гра ма тич ке и 
ло гич ке гре шке ко је је пи сац све сно уно сио, за сме ја ва ле. Пре вод све га то га 
је ве о ма те жак, а ка да пре во ди о ца спу та ва оба ве за фи ло ло шке пре ци зно-
сти у ко нач ном ис хо ду то би ва не за хвал но. Али, би ло ка ко би ло, Са ти ри
ча ри не ће ду го ле жа ти у књи жа ра ма. При ста ли ца ма хе пе нин га скре ћем 
па жњу да ће у Три мал хи о ну на ћи свог за штит ни ка. Јер, ње го ва го зба је 
је дан ве ли ки хе пе нинг, је ди но што је мно го ску пљи не го Кан то ров*.

Ми гел де Сер ван тес Са ве дра: ИН ТеР ме ДИ јУ мИ  
пре вод са шпан ског и по го вор Зо фја Шле јен;  

илу стра ци је Ју зеф Вил коњ 
Кра ков, Књи жев но из да вач ко пред у зе ће, 1967.

Број ко ма да ко је је на пи сао Сер ван тес ни је то ли ко уби ствен као у слу-
ча ју Ло пе де Ве ге. У раз ли чи тим епо ха ма би ли су раз ли чи то оце њи ва ни. 
У оп са ди Ну ман ци је ро ман ти ча ри су ви де ли ре мек-де ло тра ге ди је. Да нас 
се пре из во ди као ко ме ди ја, од но сно нај ра ди је као ин тер ме ди јум. Пру жа 
ле пе мо гућ но сти за ин сце на ци ју, јер са др жи еле мен те не у си ље не за ба ве, 
пле са, му зи ке и пе ва ња. Про сто ни ко не ве ру је да су те ве се ле сцен ске сли-
чи це на ста ле у за тво ру. Ма да, ка да је у пи та њу Сер ван тес, ни че му се не 
тре ба чу ди ти: и пр ви део Дон ки хо та је на стао у вре ме ка да се на ла зио под 
кљу чем. Мно ги са вре ме ни ци мно го би да ли да ма кар из да ле ка ви де ка ко 
из бли за из гле да нај ве ћи пи сац Шпа ни је. Чу вар за тво ра имао је ту при ли ку 
за џа бе и по свој при ли ци због то га ни је осе ћао спе ци јал но уз бу ђе ње. И 
ма дрид ски цен зор, мар киз де То рес, ве о ма се из не на дио ка да су из ве сни 
пле ме ни ти Фран цу зи из ра зи ли жар ку же љу да упо зна ју ве ле у ва же ног дон 
Ми ге ла. Ко га, тог гла до мо ра, ту ма ра ла, бо га ља без ру ке? Зар у Кра ље ви ни 
Шпа ни ји ни је би ло ни чег до стој ни јег да се ви ди? Ште та што Сер ван тес 
ни је чуо ту при чи цу. На стао би још је дан ин тер ме ди јум, иако не нај бо љи 
у збир ци По зо ри шта чу да. Тај ко ма дић, ка ко твр де про у ча ва о ци, ауто би-
о граф ског је ка рак те ра. Пред ста вља под сме шљи ву ре пли ку на ис тра жи-
* Ми сли се на аван гард ног пољ ског сли ка ра, сце но гра фа и ре жи се ра Та де у ша Кан-

то ра ко ји је ме ђу пр ви ма у Пољ ској упра жња вао хе пе нин ге и ин ста ла ци је. – Прим. 
прев.
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ва ња ра сне чи сто те, ко ји ма је пи сац био под врг нут у по след њој ета пи сво је 
ка ри је ре на пла ћи ва ча по ре за. Си ро ти Сер ван тес. У жи во ту ни је по сти гао 
ни шта осим веч но сти.

Ро бе рт Грејвс: ГРч кИ мИ То вИ  
с ен гле ског пре вео Хен рик Креч ков ски;  

увод Алек сан дер Крав чук  
Вар ша ва, ПИВ (Др жав ни из да вач ки ин сти тут), 1967.

До би ли смо две књи ге у јед ној. Пр ва је обим на збир ка грч ких ми то ва, 
ко ја об у хва та ве о ма мно го ва ри јан ти на ста лих у раз ли чи тим вре ме ни ма и 
ме сти ма. До пу ње на је фу сно та ма ко је упу ћу ју на из во ре и имен ским ре ги-
стром, те пред ста вља озбиљ ну ен ци кло пе диј ску вред ност. Дру га књи га су 
ко мен та ри. Од њих не тре ба оче ки ва ти све стра ност, јер је Грејвс у ми то ви ма 
фа сци ни ран са мо јед ним мо ти вом, ма да ве о ма ду бо ко, да на уч но утвр ђе не 
прет по став ке тре ти ра исто као и на уч но сум њи ве. Јун ги сти с пра вом за ме-
ра ју Греј всу при ла го ђа ва ње „не по кор них“ мо ти ва оми ље ној те зи. Исту 
пре тен зи ју – по но во с пра вом – Грејвс из но си на адре су јун ги ста. 

Тај пи сац (или пре пра вац на у ке о ми то ви ма, ко ју сим па ти ше) у ми ту 
ви ди по ру ку о кон крет ној исто риј ској ствар но сти. А пси хо а на ли ти ча ри 
– по ру ку о ко лек тив ној под све сти. Са њам о де лу у ко ме ће обе шко ле из ја-
ви ти да јед не без дру гих ви ше не мо гу да жи ве. За Греј вса грч ки мит је 
ги гант ско све до чан ство, ма да не о из не над ном пре вра ту, ка кав је пред ста-
вља ла за ме на ма три јар хал ног си сте ма па три јар хал ним, ко ју су на мет ну ли 
та ла си хе лен ских осва ја ча са се ве ра и ис то ка. Мо жда гре шим, али сам осе-
ти ла се тан тон че жње за вре ме ни ма ка да су же не вр ши ле бо жан ску власт, 
а њи хо ви на ло жни ци би ли при мо ра ни да се јед ном или два пут го ди шње 
пре се ља ва ју у веч ност. Грејвс уоп ште осе ћа из у зет ну сла бост пре ма да ма ма. 
Прет по став ку да је же на би ла аутор ка оди се је у сво јој књи зи по на вља као 
ак си ом, иако му је ар гу мен та ци ја бед на. Из то га се мо же за кљу чи ти да га 
тре ба чи та ти не са мо ди ве ћи се ње го вом та лен ту и огром ној еру ди ци ји већ 
и због опре зно сти. Он је ро ђе ни пе сник ко ји је на пи сао на уч ну књи гу. 

С пољ ског пре ве ла  
Би сер ка Рај чић
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Wi sla wa Szymbor ska
po lish wri ter, no bel pri ze win ner

OP TI O NAL RE A DING

Ab stract: this short pa per by vo lu me is a cri ti cal eye, which go es de ep in to the con
tents of bo oks of three ex cep ti o nal wri ters on su bjects from dif fe rent ti mes, that pre ju
di ce pre sent and un cer tain fu tu re. tran sla ted from three lan gu a ges, la tin, spa nish and 
en glish in to po lish. for the first ti me bi ser ka ra jic tran sla ted in to ser bian “op ti o nal 
re a ding’’ by wi sla wa szymbor ska. It is a gift from a wi de va ri ety of po lish and po lish 
li te ra tu re no bel la u re a te, one of the le a ders in the world. 

KEYWORDS: op tI o nal ra dIng, sa tI rIst, In ter Me dI uMs, gre ek 
Myths
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Ака де мик Ра до мир В. Ива но вић

РЕ ПРЕ ЗЕН ТА ТИВ НИ РО МА НИ  
СВЕТ СКЕ КЊИ ЖЕВ НО СТИ 

(При лог те о ри ји и ти по ло ги ји ро ма на)

„Ро ман је умно го ме и ан ти ци пи рао
бу ду ћи раз вој чи та ве књи жев но сти“.

М. М. Бах тин

Ре зи ме: Са вре ме на на ра то ло ги ја и ге но ло ги ја по себ ну па жњу по кла ња ју те о
ри ји и ти по ло ги ји ро ма на, ка ко у ди ја хро ниј ској та ко и у син хро ниј ској рав ни про
у ча ва ња. адап тив ност, пла стич ност и трај ност у по след њих не ко ли ко де це ни ја 
ро ман по ка зу је тра га њем за но вим фор ма ма (од „но вог“ до „пост мо дер ни стич ког 
ро ма на“), по том за но вим са др жи на ма (те ма ма и мо ти ви ма), као и но вим ства
ра лач ким по ступ ци ма (од афир ма ци је до не га ци је). На тај на чин, као што твр ди 
м. м. бах тин, ро ман је по стао осно ви ца књи жев ног раз во ја у на ци о нал ним и над
на ци о нал ним окви ри ма. 

У број ним ан ке та ма из по след њих го ди на сви ства ра о ци и про у ча ва о ци 
ро ма на са гла сни су у то ме да је у пр ви план ин те ре со ва ња из био хи спа но а ме рич ки 
ро ман (по себ но три ње го ве вр сте: ма гиј ски, чу де сни и фан та стич ни). Та ко ђе су 
сви они са гла сни да у пр ви план тре ба ста ви ти два ам бле ма тич на де ла Га бри је ла 
Гар си је мар ке са (1927) ко ја при па да ју ма гиј ском ре а ли зму: по ли фо ниј ски ро ман 
Сто го ди на са мо ће (cien años so le dad, 1967) и ан ти у то пиј ски ро ман Па три јар
хо ва је сен (el otoño del pa tri ar ca, 1975), у ко ји ма је пи сац де мон стри рао сву су му 
зна ња и уме ња као и све вр сте рас по ло жи вих енер ги ја (ин те лек ту ал ну, кре а тив ну 
и ин ту и тив ну).

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: На Ра То ло ГИ ја, Ге Но ло ГИ ја, Ро маН, хИ СПа Но а ме
РИч кИ Ро маН, Га бРИ јел ГаР СИ ја маР кеС
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РО МАН КАО ВЕР БАЛ НА КРЕ А ЦИ ЈА

(Сто го ди на са мо ће)

1.
У свод ном огле ду „Хи спа но а ме рич ки ро ман да нас“ (2008) Да ли бор 

Сол да тић пи ше о три фа зе раз во ја мо дер ног хи спа но а ме рич ког ро ма на ко ји 
већ не ко ли ко де це ни ја пле ни па жњу уско струч не кри ти ке и нај ши рег чи та-
лач ког ста ле жа. Аутен тич ност ре пре зен та тив них де ла и да нас слу жи као 
иза зов те о ри ји ро ма на и те о ри ји ре цеп ци је, ко ли ко због сло же но сти основ-
них те о риј ских про бле ма и апо ри ја, то ли ко и због сво је вр сно сти чи та-
лач ког до жи вља ја, без об зи ра на про ме ну до ми нант них про дук ци о них и 
ре цеп тив них мо де ла (од но вог до пост мо дер ни стич ког ро ма на). Као знак 
оп штег ин те ре со ва ња, аутор на во ди по да так да су у ре ла тив но крат ком вре-
мен ском раз ма ку чак че тво ри ца при пад ни ка хи спа но а ме рич ке књи жев но-
сти до би ла пре сти жну Но бе ло ву на гра ду: Ми гел Ан хел Асту ри јас (1967), 
Па бло Не ру да (1971), Га бри јел Гар си ја Мар кес (1982) и Ок та вио Паз (1990). 
По себ ну па жњу за вре ђу ју ро ман си јер ска про дук ци ја, о че му Шарл Мин ге 
пи ше (1974): „Ро ман ис ка зу је, на пр вом ме сту, при ро ду ко ју тре ба при пи то-
ми ти, би ћа или ства ри, ко ја тре ба име но ва ти, ко ја тре ба ство ри ти и на зи ва-
ју ћи их не ка квим име ном пр ви пут, у јед ној књи зи. Ро ман, на дру гом ме сту, 
по ка зу је чо ве ка ко јег тре ба од ре ди ти, дру штво ко је тре ба пре о бра зи ти“.1 

Под сна жним ути ца јем му дра ца шпан ског пи сца Хор хе Лу и са Бор хе са, 
по Сол да то ви ће вом ми шље њу, нај пре се ја вља прет ход ни ца „бу ма“: Ку ба-
нац Але хо Кар пен тјер, Уру гва јац Ху ан Кар лос, Гва те ма лац Ми гел Ан хел 
Асту ри јас и Мек си ка нац Ху ан Рул фо, на кон че га на сту па ре пре зе ен та-
тив ни та лас ро ман си је ра: Ар ген ти нац Ху лио Кор та сар (шко ли це), Пе ру а-
нац Ма рио Вар гас Љо са (Град и пси), Ко лум би јац Га бри јел Гар си ја Мар кес 
(Сто го ди на са мо ће) и Мек си ка нац Кар лос Фу ен тес (Смрт ар те ми ја кру са). 
Сви на бро ја ни пи сци при па да ју „аван гард ној књи жев но сти на ме ђу на род-
ној сце ни“, јер су у на ци о нал ним и над на ци о нал ним окви ри ма обо га ти ли 
свет ску књи жев ну ба шти ну (Рул фо гло бал ним сим бо лом ко ма ла, а Гар-
си ја Мар кес сим бо лом ма кон до). Књи жев на екс пан зи ја хи спа но а ме рич ке 
књи жев но сти на ста вље на је де ли ма: Чи ле ан ца Хо се До но са (бе стид на 
ноћ на пти ца), Ку ба на ца Ги љер ма Ка бре ре Ин фан теа (Три ту жна ти гра) и 
Се ве ра Сар ду ја (ко бра), Ар ген тин ца Ма ну е ла Пу и га (По љу бац же не па у ка), 
као и Пе ру ан ца Ма ну е ла Скор це (Зво на за Ран кас). Си ту и ра ње ро ман си-
јер ског сек сте та Гар си ја Мар ке со вог у кон текст хи спа но а ме рич ког ро ма на 
по треб но је до пу ни ти спо ми ња њем гру пе мек сич ких пи са ца, ко ји су се 
ја ви ли на кон 1968. го ди не, као и спо ми ња њем гру пе же на-пи са ца од ко јих 
је нај по зна ти ја Иза бе ла Аљен де, у чи јим ро ма ни ма о љу ба ви и сен ци и ку ћа 
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ду хо ва ни је те шко пре по зна ти под сти ца је, ути ца је и до ти ца је са књи жев-
ним опу сом Гар си је Мар ке са.2

По је ди нач на ана ли за би ло ко јег од на ве де них ро ма на до зво ља ва мно го 
ве ћу ана ли тич ку сло бо ду не го би ло ка ква вр ста те о риј ског уоп шта ва ња, 
осо би то уко ли ко же ли мо да од го нет не мо два кру ци јал на пи та ња књи жев-
но на уч не екс пер ти зе: при пад ност вр ста ма об но вље ног и знат но раз у ђе ног 
ре а ли зма и ти по ве мо дер ног ро ма на. На јед ном по лу де о бе се на ла зи „кла-
сич ни ре а ли зам“ (ко ме при па да ју вр сте ро ма на по све ће не ре ги о на ли зму, 
те лу ри зму, до ку мен та ри зму и ко стум бри зму), а на дру гом „ма гич ни ре а-
ли зам (ко ји је нај че шће раз ма тран у окви ру три ја де – „ма гич ни ре а ли зам“, 
„чу де сни ре а ли зам“ и „фан та стич ни ре а ли зам“). Исто риј ски по сма тра но, 
че сто се де ша ва да се „ма гич ни ре а ли зам“ или „ма гиј ски ре а ли зам“ упо-
тре бља ва у си но ним ном зна че њу са „чу де сним ре а ли змом“ и „ча роб ним 
ре а ли змом“, при че му се за бо ра вља да је тер мин о ко ме је реч по зајм љен 
из исто ри је ли ков не умет но сти. У по зна том де лу По стеск пре си о ни зам. 
ма гич ни ре а ли зам. Про бле ми нај но ви јег европ ског сли кар ства (Nach-ex-
pres si o ni smus. Ma gic her Re a li smus. Pro ble me ver Ne u e sten Euro pischen Ma le-
rei, Le ip zig, 1925), Франц Ро је по ну дио три ја ду – им пре си о ни зам (као те зу), 
екс пре си о ни зам (као ан ти те зу) и ма гич ни ре а ли зам (као син те зу). Ову 
вр сту ре а ли зма мно ги од те о ре ти ча ра ве зу ју и за по е ти ку не дре а ли зма, 
док би, по на шем ми шље њу, нај и справ ни је би ло ко ри сти ти тер мин „ин те-
грал ни ре а ли зам“ као син те зу свих на бро ја них, а та ко ђе и не ких од не спо-
ме ну тих вр ста и под вр ста ре а ли зма. 

У ју жно а ме рич кој књи жев но сти тер мин „ма гич ни ре а ли зам“ нај че шће 
се ве зу је за де ла Рул фа, Асту ри ја са, Кар пен ти је ра, Гар си је Мар ке са, Рое 
Ба сто се, Ар ге да са, Услар Пи је три ја и дру гих. Овај тер мин, ко ји ће на кра ју 
би ти и оспо ра ван, пр ви је де фи ни сао Ан хел Фло рес у члан ку „Ма гич ни 
ре а ли зам у хи спа но а ме рич ким де мо ни ма фик ци је“ (1955). На ма се нај при-
ха тљи ви јим чи ни де фи ни ци ја ко ју је по ну ди ла Лу си ла Инес Ме ма: „Оно 
што се нај че шће на зи ва ма гич ним ре а ли змом са сто ји се од из ве сног про-
до ра у ствар ност од стра не по је ди них ауто ра, чи ме њи хов по глед на свет 
по ста је ду бљи, сло же ни ји и по е тич ни ји. Тај про дор у ствар ност усло вља ва 
ње но раз би ја ње и та да нам се ја вља, не са мо чул ни и објек тив ни вид ства ри, 
већ и њи хо ва скри ве на, дво сми сле на и та јан стве на стра на“. Та ко ђе је за ни-
мљив и пред лог Еми ра Ро дри ге за Мо не га ла ко ји је на XVI кон гре су ибе ро-
а ме ри ка ни ста (одр жа ном ав гу ста 1973. у Ми чи ге ну) пред ло жио да се од у-
ста не од тер ми на „ма гич ни ре а ли зам“, бу ду ћи да пред ста вља ба ласт и да 
у ве ли кој ме ри ства ра кон фу зи ју у ра све тља ва њу ела бо ри ра не те ма ти ке и 
про бле ма ти ке.3 Ме ђу тим, тер мин „ма гич ни ре а ли зам“ вре ме ном до би ја на 
зна ча ју, по себ но от ка ко се ве зу је за по ли фо ниј ски или син те тич ки ро ман 
Сто го ди на са мо ће (Cien años so le dad, 1967). 
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Нај ви ше ана ли тич ких све до чан ста ва о тер ми ну пру жио је пи шчев 
са вре ме ник и при ја тељ Ма рио Вар гас Љо са.4  За вр сту рас пра ве ко ју во ди мо 
у по е то ло шкој мо но гра фи ји ла ви рин ти ча роб ног ре а ли зма Га бри је ла Гар
си је мар ке са (2010) од по себ ног су зна ча ја тер ми ни „пре те ра ни ре а ли зам“ 
и „то тал ни ро ман“, бу ду ћи да се уз њи хо ву по моћ мо же све стра ни је про ту-
ма чи ти и раз у ме ти би нар на опо зи ци ја: ре а ли ја – ма ги ја. Њи ме се, на и ме, 
ука зу је на од ре ђен број ка рак те ри сти ка ко је при па да ју флу ид ним зна че-
њи ма и ко је се, упра во због флу ид но сти, не мо гу ана ли зи ра ти „без остат ка“ 
(осо би то ка да је реч о три нај фре квент ни је ка те го ри је – ма гич но, чу де сно и 
фан та стич но). Чи та ву про бле ма ти ку чи ни још сло же ни јом ми шље ња Але ха 
Кар пен ти је ра ко ји је по ну дио тер мин „аме рич ко чу де сно ствар но“ (lo real 
ma ra vil lo so), што јед ни те о ре ти ча ри јед на че са „ма гич ним ре а ли змом“, док 
га дру ги вид но оспо ра ва ју, по зи ва ју ћи се на до кра ја не де фи ни са ну по де лу: 
„чи сто чуд но“, „фан та стич но чуд но“, „фан та стич но чу де сно“ и „чи сто чу де-
сно“ ко ју је по ну дио Цве тан То до ров у књи зи Увод у фан та стич ну књи жев
ност (In tro duc tion à la littéra tu re fan ta sti que, Pa ris, 1970), чи ме се у ве ћој ме ри 
за му ћу је ви зи ја објек тив не, фик тив не и је зич ке ствар но сти.

Из док тор ске ди се р та ци је Д. Сол да ти ћа Те о ри ја ро ма на ма ри ја вар га са 
љо се (1984) и ра до ва по том об ја вље них (2002, 2008), до зна је мо да је ро ман-
си јер у ве ли кој ме ри ко ри стио соп стве на ства ра лач ка ис ку ства, пи шу ћи 
ро ма не Град и пси, Зе ле на ку ћа и Раз го вор у ка те дра ли, с јед не, и Пан та
лин и по се ти тељ ке, Тет ка ју ли ја и пи ска ра ло и Рак за смак све та, с дру ге 
стра не, де фи ни шу ћи нај бит ни је ка рак те ри сти ке „то тал ног ро ма на“ чи је 
су основ не озна ке: 1. ре тро ак тив но ап сор бо ва ње фик тив не ствар но сти; 2. 
ам би ци о зна кре а ци ја ко ја се так ми чи са ствар ном ствар но шћу; 3. исто вре-
ме но су прот ста вља ње би нар них опо зи ци ја, као што су: тра ди ци о нал но – 
мо дер но, ло кал но – уни вер зал но, ствар но – има ги нар но; 4. нео гра ни че на 
при сту пач ност, при че му ро ман си јер и те о ре ти чар ин си сти ра на до ступ-
но сти и сло же но сти бе ле три стич ког де ла; 5. опи си ва ње то тал не ствар но-
сти, чи ме се алу ди ра на исто вре ме но при ме њи ва ње про це са афир ма ци је 
и не га ци је ствар не и фик тив не ствар но сти, и 6. за тво ре ност све та ко ји 
исто вре ме но ег зи сти ра као ре ал ни и ми то ло шки, ства ра лач ки иде ал ко ме 
се нај ви ше при бли жио Гар си ја Мар кес ми то ло шким ро ма ном Сто го ди на 
са мо ће, те ни је ни ка кво чу до што га је дан од вр сних ства ра ла ца и ми сли-
ла ца на зи ва сим би о зом Ствар но сти, Епо пе је и Ми та. 

За хва љу ју ћи ви ше стру кој да ро ви то сти и спрем но сти да по сле пет 
го ди на ћу та ња (1960-1964) на пи ше ре мек-де ло, Гар си ја Мар кес је исто вре-
ме но до при нео раз би стра ва њу „збр ке исти на и оп сје на“ (у ро ма ну), као и 
за му ћи ва ње те збр ке (у те о ри ји ро ма на). На то ства ра лач ко и ми сли лач ко 
от кри ће упо зо рио је сам ро ман си јер, по ве ра ва ју ћи су ми ра ње жи вот них 
и ства ра лач ких ис ку ста ва и са зна ња ис ко ре ње ном и не и ме но ва ном ка та-



Год. III (2011): стр. 369-406

Ре пре зен та тив ни ро ма ни свет ске књи жев но сти 373

лон ском му дра цу, ко ји тим по во дом под у ча ва сво је ка рип ске уче ни ке и 
след бе ни ке: ...„и не ка, ма гдје би ли, уви јек има ју на уму да је про шлост лаж, 
да се пам ће ње не ма ка мо вра ти ти, да је про ље ће ста рог ви је ка не по врат но, 
те да је и нај лу ђа, нај не и сцрп ни ја љу бав ипак са мо про ла зна исти на“ (стр. 
263), чи ме је по твр ђе на сле де ћа исти на – да чо век, упр кос свим вр ста ма 
чи ње ња и би ти са ња, не мо же иза ћи из „ла ви ри на та раз о ча ра ња“. Ра ди се о 
по ку ша ју про ни ца ња у „збиљ ску при ро ду ства ри“, о че му ро ман си јер, пор-
тре ти шу ћи Ре ме ди ос као „ју на ка не на свом ме сту“, ка же: „Као да је не ком 
ви до ви том про ниц љи во шћу иза сва ке по јав но сти мо гла про зре ти збиљ ску 
при ро ду ства ри“ (стр. 133). Су де ћи по им пли цит ној по е ти ци, од го не та ње 
нај ду бљег сми сла по сто ја ња пре пу ште но је про ро ци ма (Мел ки ја де су), еру-
ди ти ма (ка та лон ском му дра цу), ју ро ди ви ма (Ре ме ди ос) и вра ча ра ма (Пи лар 
Тер не ре). Но ви ну пи шче ве ег зи стен ци јал не фи ло зо фи је пред ста вља из јед-
на ча ва ње тра гич но сти не из ве сног са тра гич но шћу из ве сног. 

О сло же но сти струк ту ре Сто го ди на са мо ће све до че и дру ги ана ли ти-
ча ри. У лек си ко ну хи спа но а ме рич ке књи жев но сти (1993) Љи ља на Па вло-
вић-Са му ро вић на бра ја две гру пе ана ли ти ча ра, у за ви сно сти од при ме ње не 
ме то до ло ги је. Пр ва гру па ис ти че зна чај со ци јал них и по ли тич ких те ма и 
мо ти ва у Ко лум би ји XIX и XX ве ка (њој при па да ју: С. Ле ви не и А. Ра ма), а 
дру га зна чај уни вер за ли за ци је сли ка и иде ја (њој при па да ју: Кар нау, Х. М. 
Ови је до и Ро дри гес Мо не гал). На да ље, Д. Л. Шо де фи ни ше Гар си ја Мар ке-
сов ро ман као „уни вер зал ну ме та фо ру“, А. Дорф ман де лом ко је на за чу ђу-
ју ћи на чин сје ди њу је фик ци ју и ствар ност, Вар гас Љо са под вла чи од су ство 
би ло ка кве хер ме тич но сти у ње го вој струк ту ри, док нај ин те ре сант ни је ана-
ли тич ко ста но ви ште ну ди Кар лос Фу ен тес у члан ку „Смрт и вас кр сну ће 
ро ма на“ (1970), ис ти чу ћи као основ ну ка рак те ри сти ку „вер бал ну кре а ци ју“. 
Под овом ка те го ри јом он под ра зу ме ва „ча роб не ара бе ске ре чи“ или ари-
сто те лов ски схва ћен „вер бал ни енер ги зам“, за хва љу ју ћи ко ме је по стиг-
ну та аутох то ност и аутен тич ност књи жев ног дис кур са: „То ком ше зде се тих 
го ди на, пи сци ро ма на и њи хо ви чи та о ци от кри ли су да је ро ман, пре све га, 
вер бал на струк ту ра. Ни ти ви ше ни ти ма ње (...). По што је ис тро шио сво је 
ста ре ре сур се, но ви хи спа но а ме рич ки ро ман, узор но је при сту пио мно-
штву вер бал них ис тра жи ва ња. На ши нај бо љи пи сци схва ти ли су да, ме ђу 
на ма, све још има да се ка же, све још има да се за ми сли. Јер наш лич ни и 
ко лек тив ни жи вот од ра жа ва се на исто риј ски ла жним је зи ци ма, ства ра-
лач ко пи смо је, на не по сре дан на чин, фор ма и ма те ри ја јед ног но вог за јед-
нич ког жи во та“. За хва љу ју ћи са свим но вом, а не са мо ино ви ра ном је зи ку, 
Гар си ја Мар кес је ус пео да пре мо сти број на ис ку ства и са зна ња, сти ца на у 
ду гом пе ри о ду, од пи кар ског, пре ко ин ди хе ни стич ког до пост мо дер ни стич-
ког ро ма на, због че га се, не рет ко, Сто го ди на са мо ће по де ло твор ној функ-
ци ји у књи жев ном раз во ју по ре ди са Сер ван те со вим Дон ки хо том. 
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По на шој на ра то ло шкој и ге но ло шкој де фи ни ци ји, Сто го ди на са мо ће 
пред ста вља исто вре ме но но ви, мо дер ни, ег зи стен ци ја ли стич ки, ан ти у то-
пиј ски и по ли фо ни ро ман. За и ста, ра ди се о им пре сив ној „књи зи жи во та“, 
спо ју да ро ви то сти, ис ку ства и му дро сти, те се мо же про гла си ти обра сцем 
„му дро но сне про зе“, а њен аутор „мај сто ром-при по ве да чем“. У се кун дар-
ној рав ни он из ве сним струк тур ним еле мен ти ма при па да још и син те-
тич ком, ми то ло шком и але го риј ском ро ма ну, при че му је по све ћен три ма 
сре ди шним стра сти ма на ше ци ви ли за ци је: ерот ској стра сти (хе до ни зму), 
стра сти за ра том (агре сив но сти) и стра сти за зна њем (еду ка ци ји). То зна чи 
да се сав па ноп ти кум зби ва ња, ка ко твр ди Оскар Ко ља сос, од ви ја из ме ђу 
мит ски и би блиј ски за сно ва не Ге не зе (Осни ва ња) и Апо ка лип се (Не ста-
ја ња) Ма кон да као но вог, ствар ног и има ги нар ног „пуп ка све та“. 

У де лу пре те же ло ги ка на ра ци је у од но су на ло ги ку жи во та. При род ну 
ла ко ћу омо гу ћа ва пра и скон ско „при род но при по ве да ње“, пре у зе то из 
пра-вре ме на (Ur-ze it) или де чи је на и ви стич ке сли ке све та, ко ја као во де ће 
оријентирe ко ри сти ва тро ме те „ига ра ду ха“ и „ни зо ве ду а ли те та“. У чи сто 
ми то ло шком и би блиј ском кон тек сту ту ма че ња јед но ве ков не по ро дич не 
исто ри је Бу ен ди је сто је три др ве та: Др во жи во та, Др во са зна ња и Др во 
смр ти. Тра гич на суд би на при пад ни ка ове по ро ди це огле да се у да ва њу 
истих име на и пре зи ме на, што би зах те ва ло ро до слов као нео п ход ни 
до да так. Ме ђу тим, по на вља њем име на и пре зи ме на еп ских ју на ка пи сац 
ин си сти ра на по но вљи во сти тра гич них суд би на без из у зет ка (од пр вог до 
по след њег Бу ен ди је). То овом де лу обез бе ђу је и ква ли фи ка тив апо ка лип-
тич ког ро ма на, фу ту ри стич ки обе ле же ног про ро чан ством веч ног Мел ки-
ја де са као је дин стве ног ства ра лач ког су бјек та: 

   „За чет ник ло зе све зан је за др во, 
   а по след њег му по том ка је ду мра ви“.5 

2.
У по е то ло шкој мо но гра фи ји жи вје ти да би се при по ви је да ло (2002) Гар-

си ја Мар кес пи ше о ве о ма ду гој ин ку ба ци ји ела бо ри ра них те ма и мо ти ва у 
ро ма ну Сто го ди на са мо ће. Та ин ку ба ци ја тра ја ла је пу не две де це ни је, од 
да на ка да је мла ди, ам би ци о зни али још увек не до вољ но об у че ни пу бли ци ста 
за ми слио да на пи ше ро ман ку ће и да у ње му на син те ти чан на чин са оп шти 
сву га му ре ал них и ире ал них зби ва ња из де тињ ства, у ко ме на ла зи не пре-
су шни из вор ин спи ра ци је. Ка ко ни је био са свим за до во љан до та да шњом 
ро ман си јер ском про дук ци јом, на кон об ја вљи ва ња ро ма на Зла коб (1960), 
усле ди ло је пет го ди на ап со лут ног ћу та ња, све док се ни су сте кли усло ви да 
од ја ну а ра 1965. до ју ла 1966. на пи ше ам бле ма тич ни ро ман по ко ме се и да нас 
пре по зна је не са мо де ло по је ди нач ног ства ра о ца не го и чи та ва ро ма неск на 
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про дук ци ја то га до ба у хи спа но а ме рич кој књи жев но сти. О по сте пе ном 
са зре ва њу иде је све до чи пи сац у по е то ло шкој мо но гра фи ји: „Та да сам већ 
знао да ћу јед но га да на на пи са ти ро ман о то ме, али не због са др жа ја по ру ка, 
ко је су углав ном би ле не баш ду хо ви те оп ће по зна те прет по став ке, не го због 
не под но шљи ве на пе то сти што су је ус пје ва ли ство ри ти у оби те љи ма“. 

Ства ра лач ка са мо свест Гар си је Мар ке са вид но је по ка за на у бе се ди ко ју 
је одр жао у Сток хол му 1982. го ди не. У њој на ла зи мо и сле де ћу ре че ни цу: 
„Ми слим да је чу до ви шна ствар ност за слу жи ла Но бе ло ву на гра ду“, при 
че му је вид но да ро ман си јер у под јед на кој ме ри из ра жа ва соп стве ну фи ло-
зо фи ју и пси хо ло ги ју ства ра ња, као и ва жност „ма гич ног ре а ли зма“ ко јим 
је не сум њи во обо га ће на ри зни ца свет ске књи жев но сти. Пи сац је ус пео да у 
вре ме ну тра га ња за но вим фор ма ма и са др жи на ма ро ма на но ви не по тра жи 
у већ по зна том мо де лу, син тен тич ког, по ли фо ниј ског или кон тра пункт 
ро ма на, об је ди нив ши по ступ ке ро ма на-сли ке и ро ма на-иде ја, по том ро ма-
на-ли ка и ро ма на-до га ђа ја, као и фу ту ри стич ког и ан ти у то пиј ског ро ма на.6 

У по ступ ку не то ли ко ра ди ка ли за ци је ко ли ко ино ва ци је и мо дер ни за ци је 
ро ма на, он се осло нио на апоф тег му ма га ма гиј ског ре а ли зма Хор хе Лу и са 
Бор хе са, ко ји је сво је вре ме но за пи сао: „Ре као бих да је ли те ра ту ра јед на 
фор ма ра до сти, али ако чи та те не што са те шко ћом, аутор ни је ус пео“:

При хва ти мо ли ми шље ње Х. Л. Бор хе са, В. Б. Шклов ског и Г. Гар си је 
Мар ке са о „ра до сти ства ра ња“, та да без ика квих огра да мо же мо за кљу чи ти 
да је ро ман Сто го ди на са мо ће јед но од оних узо ри тих де ла ове про ве ни јен-
ци је ко ја сво јом но ви ном и сво јом ма што ви то шћу до но си то ли ко нео че ки-
ва них пе снич ких сли ка и по ет ских иде ја да ра дост ства ра о ца, ра дост ана-
ли ти ча ра и ра дост чи та о ца не пре ста је чак ни пу не че ти ри де це ни је на кон 
об ја вљи ва ња. Исто вре ме но, узе то у до слов ном и пре не се ном зна че њу, ана-
ли зи ра ни ро ман је на ефи ка сан на чин оспо рио број не и скеп тич ки на гла-
ше не на по ме не о „кра ју ро ма на“, „кра ју пи са ња“ и „кра ју умет но сти“, ко је су 
у све му би ле са гла сне са оп ште вла да ју ћим фи ло зоф ским пред ви ђа њи ма о 
„кра ју ве ка“, „кра ју ми ле ни ју ма“ и „кра ју ци ви ли за ци је“. Оства ре но чу до у 
ро ма ну Гар си је Мар ке са ви ди мо пр вен стве но у то ме што је аутор на ма што-
вит  и рет ко сре тан на чин спо јио три мо де ла кул ту ре: Ин ди о ски, За пад ни 
и Ис точ ни, пред ста вља ју ћи ствар но сну про зу као фик циј ску, а фик циј ску 
про зу као ствар но сну.7  Уме сто уоби ча је ног су ко ба по зи тив них и не га тив-
них, ро ман си јер је иза брао тзв. „ме ша не ли ко ве“, по де лив ши их углав ном у 
три гру пе: пр ву пред ста вља ју ка на ла ни (љу ди из ка рип ског под руч ја, чи ји 
je епо ним ни пред став ник пу ков ник Ауре ли ја но Бу ен ди ја), дру гу ка ћа ко си 
(љу ди из уну тра шњо сти, чи ји је пред сед ник Фер нан да дел Цар пио), а тре ћу 
грин го си (љу ди из стра ног све та, чи ји је пред став ник про рок Мел ки ја дес). 

За јед нич ко свој ство свих еп ских ју на ка је тра гич но осе ћа ње жи во та, 
ко је се нај пре огле да у то ме што су сви они, по је ди нач но и скуп но по сма-
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тра ни, „за то че ни ци са мо ће“. Сто га се о ро ма ну Сто го ди на са мо ће нај пре 
мо же го во ри ти као о сим фо ни ји по све ће ној стра да њу, са мо ћи и смр ти, о 
че му ства ра лач ки су бјект, у ви ду аутор ског ко мен та ра, нај пре ка же: „Пу ков-
ник је Ауре ли ја но Буендиjа те шко при хва тио да тај на ва ља не ста ро сти ни је 
ни шта дру го не го ча стан са вез са са мо ћом“, а за тим скеп тич но до да је: „Ку-
ћа пра зна, дје ца нам се ра су ла по сви је ту, а нас дво је, ето, опет сâми, као на 
по чет ку“. На ве де не вр сте аутор ских ко мен та ра оства ру ју дво стру ку функ-
ци ју: на јед ној стра ни све до че о са мо ћи као по ша сти са вре ме не ци ви ли за-
ци је, без об зи ра на то да ли је реч о ру рал ној или ур ба ној сре ди ни, а на дру-
гој стра ни, као во де ћа па ра диг мат ска оса она упу ћу је по вре ме но на осно ву 
ре то ри ке на сло ва, ко ја ујед но слу жи и као ком по зи ци о ни пр стен. Фи нал на 
ре че ни ца ро ма на де лу је као ме сто са уз диг ну тим зна че њем, као по след њи 
на гла ше ни акорд ко ји би, по ства ра о че вој за ми сли, мо рао да трај но оста не 
у чи та лач ком до жи вља ју: „ме ђу тим, при је но што је сти гао до за вр шног 
сти ха већ је схва тио да ни кад не ће из и ћи из те со бе, јер је би ло прет ка
за но да ће град зр ца ла (или тек зр ца ље ња) вје тар срав ни ти са зе мљом и 
из бри са ти из људ ског сје ћа ња у ча су кад ауре ли ја но ба би ло ни ја до кра ја 
од го нет не пер га мен те, и ја сно ре че но да је све у њи ма за пи са но од ви је ка и 
до ви је ка не по но вљи во, јер пле ме на осу ђе на на сто го ди на са мо ће не до би ва ју 
дру гу при ли ку на овом сви је ту“ (стр. 272). 

Јед на ус пут на при мед ба Ауре ли ја на Се гун да, ко ји хе до ни стич ки јед-
на чи се о ски кар не вал у Ма кон ду као „па ган ску све ча ност“ са кар не ва лом 
ко ји при па да „ка то лич кој тра ди ци ји“, мо же да по слу жи као па ра диг мат ска 
оса у рас пра ви о од но су па ган ства и хри шћан ства. На да све за ни мљи вим, 
на ив ним и сли ко ви тим при по ве да њем Гар си ја Мар кес да је ма ха свим рас-
по ло жи вим ства ра лач ким енер ги ја ма, не освр ћу ћи се уоп ште на по сто је ће 
за ко не про дук ци о них и ре цеп тив них мо де ла, од но сно на пре по ру ке ства ра-
ла ца и ми сли ла ца, ро ман си је ра и те о ре ти ча ра, за бри ну тих за да љу суд би ну 
ро ма на. Во ђен ис кљу чи во ства ра лач ким на го ном и ства ра лач ком ви зи јом, 
као да је под ства ра лач ком хип но зом, ро ман си јер је ис пре ме штао и про-
жео све сло је ве ствар но сти, ре ли ги је, ми то ло ги је, есте ти ке и по е ти ке, по ну-
див ши но ви мо дел кон струк ци о не и ком по зи ци о не схе ме ро ма на, по том нов 
на чин пор тре ти за ци је и мо ти ва ци је по сту па ка еп ских ју на ка, као и са свим 
но ве узроч но-по сле дич не ни зо ве (до га ђај не и асо ци ја тив не). Уки да ју ћи гра-
ни цу из ме ђу ствар но сти и фик ци је, Гар си ја Мар кес је осво јио та кав сте пен 
ства ра лач ке сло бо де да му је го то во све би ло до зво ље но; тач ни је ре че но, све 
што во ди ка по ди за њу ни воа ли те рар но сти и обо га ћи ва њу пе снич ког је зи ка. 
О то ме не по сред но све до чи ми шље ње са оп ште но у тре ћој гла ви, би блиј ски 
ин то ни ра но: „Та ко су на ста ви ли жи вје ти у скли ској ствар но сти ко ју су при-
вре ме но за ро би ли у ри је чи ма, али је би ло ја сно да ће им не по врат но ума ћи 
кад јед но га да на ви ше не бу ду зна ли про чи та ти на пи са на сло ва“. У осно ви, 
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Гар си ја Мар кес је по се гао за пра ста рим ми том Ин ка ко ји су има ли „страх од 
пи са ња“, те су га и слу жбе но за бра њи ва ли због су је вер ја. 

Оче вид но, ра ди се о про це си ма ре-ми то ло ги за ци је, о об на вља њу мит-
ских и пра мит ских сли ка, упра во она ко ка ко је зах те вао То мас Ман ства-
ра ју ћи ми те ме (јо сиф и ње го ва бра ћа, IIv), по е те ме (ча роб ни брег) и ми то
по е те ме (Док тор Фа у стус):  „Умет ност се не мо же на у чи ти, она је по клон 
ин ту и ци је“. Из не над ни „по клон ин ту и ци је“ Гар си ја Мар кес је у нај ве ћој 
ме ри по ка зао три ма увод ним гла ва ма, ко је се мо гу тре ти ра ти као је дин-
стве на на ра тив на це ли на (стр. 5-42).8  Он је об но вио ста ри грч ки и би блиј-
ски мит по ко ме је вр хов ни Бог (de us ab scon di tus) ство рио чи тав свет, али 
је Чо ве ку као вр хун ској тво ре ви ни то га све та (de us re ve la tus) по ве рио име-
но ва ње свих ства ри у ње му (по зна тих и не по зна тих). У том сми слу по сто ји 
и про цес хар мо ни за ци је де ло твор но сти ци ви ли за циј ских мо де ла: то пос 
не са ни це при па да Ин ди о ском мо де лу, то пос име но ва ња Ис точ њач ком 
мо де лу, а то пос па да За пад њач ком мо де лу. Као еп ски и ства ра лач ки су бјект 
ко ји их об је ди ња ва, про рок Мел ки ја дес је пред ста вљен као бе смрт ник ко ји 
је са ку пио сва ово стра на и оно стра на ис ку ства, ко ри сте ћи исто вре ме но 
на уч на и не на уч на зна ња и уме ња („Окул ти зам је је зик за раз у ме ва ње на 
ја сан и објек ти ван на чин при ро де на ших умо ва и на ших емо ци ја“, пи ше 
До налд Ј. Де Гра си ја).

Мел ки ја дес је истин ски пред став ник спо ја на у ке и окул ти зма. Он пред-
ста вља спој гра ђа ни на све та, еру ди те, ал хе ми ча ра и ка ба ли сте, чо ве ка не у-
та жи ве жи вот не и на уч не ра до зна ло сти. Сто га је упра во ње му по све ћен 
„то пос по чет ка“, бу ду ћи да се ра ди о ства ра лач ком и еп ском су бјек ту ко ји је 
у под јед на кој ме ри овла дао про шло шћу, са вре ме но шћу и бу дућ но шћу: 

„За дла ку је ума као свим мо гу ћим по ша сти ма и ка та стро фа ма што 
су оши ну ле људ ски род. Пре жи вио је пе ла гру у Пер зи ји, скор бут у ма лај ском 
ар хи пе ла гу, гу бу у алек сан дри ји, бе ри бе ри у ја па ну, бу бон ску ку гу на ма да
га ска ру, по трес на Си ци ли ји и по губ ни бро до лом у ма ге ла но вом мо ре у зу. Тај 
чу де сни чо вјек, ко ји је твр дио да има кључ за ту ма че ње Но стра да му са, био 
је за пра во ту роб на спо до ба, оба ви је на ауром не до ку чи ве ту ге, ази јат ског 
по гле да ко ји се до и мао као вид он крај ма те ри јал ног. Но сио је ве ли ки цр ни 
ше шир, на лик на ра ши ре на га вра но ва кри ла, и бар шу на сти пр слук с оче
вид ном сто љет ном па ти ном. Но, уна точ сил ној му дро сти и тај но ви тој 
ду хов но сти ко јом је зра чио, би ло је у ње му не че га ду бо ко људ ско га, не ке ово
зе маљ ске увје то ва но сти ко ја га је чвр сто ве зи ва ла уз сит не про бле ме сва
ко днев ног жи во та“ (стр. 8).

Као „ме ша ви на на ро да“ или „ко тао на ро да“, Ма кон до у пр вом ре ду 
пред ста вља хро но топ, што зна чи да је пи сац по себ ну па жњу по кло нио ка ко 
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по е ти ци про сто ра та ко и по е ти ци вре ме на. У ро ма ну су из у кр шта ни исто-
риј ско и не ис то риј ско, су бјек тив но и објек тив но, мер љи во и не мер љи во 
вре ме, ко је мо же мо де фи ни са ти као све вре ме. Свим вр ста ма вре ме на са жи-
ма ју се у јед ну про стор ну и вре мен ску тач ку број не ка рак те ри сти ке ан тро-
по морф не ви зи је све та, ко је пре би ва ју у чо ве ку, при ро ди и ко смо су. По вре-
ме ни исто риј ски ин ди ка то ри ни у че му не спу та ва ју не ис то риј ске, и обр-
ну то.9  У пи та њу су тзв. „ал тер на тив не спо зна је“, о ко ји ма за ни мљи во пи ше 
Е. Б. Грин у књи зи Фи ло зо фи ја ти ши не (1940). Мел ки ја дес под у ча ва чла но ве 
пле ме на Бу ен ди ја „уче њу зна ко ва“ као при ме ре ном сред ству за про ни ца ње 
у скри ве не сми сло ве и зна че ња по ја ва и про це са. Ње гов „си стем про ро чан-
ста ва“ (код Пла то на на ла зи мо по да так да су пр ви про ро ци би ли храст и 
ка мен) са сто ји се у ма што ви том про ри ца њу, пр вен стве но за сно ва ном на 
„пра ће њу при че“ (Fol lo wa bi lity), јер про ро чан ства пред ста вља ју нај ста ри ји 
об лик по у зда не и не по у зда не при че. При ча ма се, на и ме, на нај по у зда ни ји 
на чин бри шу гра ни це из ме ђу ми та и исто ри је, ре ли ги је и на у ке, чо ве ка и 
при ро де, нај тач ни је ре че но – из ме ђу жи вих и не жи вих су шта ста ва.10 

Бо гат ство, из вор ност и аутен тич ност ви зи је Гар си је Мар ке са огле да се у 
пре пли та њу ви ше рав ни при по ве да ња: ми то ло шке и би блиј ске, исто риј ске 
и пси хо ло шке. Јед ну од нај ек спре сив ни јих ми то ло шких об но ва пред ста-
вља део ро ма на по све ћен би блиј ском по то пу (у Ма кон ду ки ша не пре кид но 
па да го то во пу них пет го ди на), од но сно во ди као јед ном од нај ва жни јих 
ко смо твор них еле ме на та. У ро ман си је ро вој ви зи ји је дан ко смо твор ни еле-
ме нат за ме њу је дру ги – зе мљу за ме њу је во да, во ду за ме њу је ва здух, од но-
сно апо ка лип тич ки ве тар (би блиј ски ура ган). Том сме ном, у ко јој се кри је 
јед на од нај ва жни јих пла не тар них и ко смич ких за ко ни то сти, Гар си ја 
Мар кес об на вља мит о ци клич ном кре та њу (ге не зи и па лин ге не зи). Ти ме 
же ли да ис так не зна чај кру га као иде о граф ског или сим бо лич ног чво ри-
шта. Ње му при па да ју све људ ске осо бе но сти, од ани мал них на го на до сна о 
не ком бо ље уре ђе ном све ту (ју ро ди ва Ре ме ди ос уз ле ће у не бо и та мо оста је; 
фра Ни ка нор леб ди 12 сан ти ме та ра из над зе мље, итд.). Сто га је Ма кон до 
на по чет ку ро ма на пред ста вљен као Рај а на кра ју као Па као. 

Због дво стру ке за сно ва но сти ро ма на Кар лос Фу ен тес зах те ва „два 
чи та ња“, да би се раз ре ши ле за го нет ке „два пи са ња“. Пр во чи та ње је по све-
ће но по јав ним про це си ма и до га ђа њи ма, а дру го скри ве ним. На тај на чин 
смо, бар у из ве сној ме ри, ус пе ли да одво ји мо лин гви стич ки (in ten tio ope
ris) од ин тен ци о нал ног лу ка де ла (in ten tio auc to ris), че му се, при род но и 
ло гич ки, мо ра при по ји ти и ре цеп тив ни (in ten tio lec to ris). Пр ви лук је по све-
ћен де скрип ци ји и пер цеп ци ји ви дљи ве ствар но сти, а дру ги на слу ћи ва њу 
ла тент не ствар но сти. У обе ма су пре суд ни про це си има ги на ци је, кон тем-
пла ци је и ин ту и ци је, о че му све до че ши фро ва не по ру ке с по чет ка ро ма на. 
Пр ва гла си: „Хо се Ар ка дио Бу ен ди ја, чи ја је нео б у зда на ма шта увек се за ла 
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пре ко гра ни ца при род ног, чак и да ље од чу да или ма ги је“, а дру га је за сно-
ва на на је вреј ској ри зни ци му дро сти: „Имај вре ме на да во лиш и бу деш 
во љен, то је по вла сти ца. Имај вре ме на за при ја тељ ство – то је пут до сре ће. 
Имај вре ме на за рад – то је це на успе ха. Имај вре ме на за раз ми шља ње – то је 
из вор мо ћи. Имај вре ме на за са ња ре ње, то је пут ка зве зда ма. Имај вре ме на 
за смех – то је му зи ка ду ше. Имај вре ме на за чи та ње – то је те мељ му дро-
сти“ (стр. 7). Би ло да је реч о ста ро древ ном би ло о но во ве ков ном ми ту, ка ко 
ка же Ал берт Кук у књи зи мит и је зик (1986), „ми то ви се ства ра ју за то да 
би од го не та ли за го нет ку умет но сти“. 

3.
Из оби ља хро но ло шких и ти по ло шких, од но сно на ра то ло шких и ге но-

ло шких од ред ни ца, ко је би се мо гле при ме ни ти на Сто го ди на са мо ће, из дво-
ји ли смо од ред ни цу по ли фо ниј ски или кон тра пункт-ро ман, као нај при клад-
ни ју, бу ду ћи да се њо ме омо гу ћа ва де ши фро ва ње ве ли ког бро ја скри ве них 
по ру ка ко је се кри ју у те мат ској три ја ди: фи зи о ло шко – пси хо ло шко – ми то-
ло шко. Хар мо ни ја свих струк тур них еле ме на та, с јед не стра не, све до чи о 
апри ор ној кон цеп ци ји, док с дру ге стра не све до чи о исто вре ме ној упо тре би 
не ке од за ко ни то сти књи жев не и му зич ке умет но сти. Из књи жев не умет но-
сти пре у зет је по сту пак али не ар ног при по ве да ња ко јим се оби ље на ра тив-
них ну кле у са спа ја у јед ну тач ку; а из му зич ке умет но сти по сту пак спа ја ња 
ну кле у са и те ма, ко је се су прот ста вља ју јед на дру гој или хар мо ни зу ју у по је-
ди ним тач ка ма (ра ди се о по ступ ку pun ctum con tra pun ctum, нај че шће ко ри-
шће ном у ком по но ва њу фу ге). По се бан зна чај у та квој вр сти ро ма на има 
стре та (stret ta), по сту пак ко ји Гар си ја Мар кес ин вен тив но ко ри сти да би 
на гла сио зна чај лајт-мо ти ва, да би по ве зао раз ли чи те те ме, иде је и осе ћа ња; 
од но сно да би спе ци фич ним улан ча ва њем при ча у пу ној све тло сти по ка зао 
сву „ком плек сност и ам би ва лент ност осе ћа ња жи во та“.11 

О пред но сти ма по ли фо ниј ског ро ма на на дру гим вр ста ма и под вр-
ста ма зна лач ки је пи сао Ми ха ил М. Бах тин у књи зи Про бле ми по е ти ке 
До сто јев ског (1963): „мно штво са мо стал них и не сли ве них гла со ва и све
сти, ствар на по ли фо ни ја пу но прав них гла со ва до и ста је основ на од ли ка 
ро ма на До сто јев ског“. У про ду жет ку аутор пи ше о на по ред но сти ауто ро ве 
све сти и све сти ро ма неск них ју на ка: ...“мно штво рав но прав них све сти и 
њи хо вих све то ва спа ја у је дин ство не ког до га ђа ја, чу ва ју ћи при том сво ју 
не сли ве ност“, као и ра ди кал но из ме ње ном од но су глав них ју на ка као обје-
ка та и су бје ка та: ...“у ства ра лач кој за ми сли са мо објек ти ауто ро ве ре чи, 
већ и су бјек ти соп стве не ре чи ко ја не што не по сред но зна чи“ (сва под вла-
че ња су Бах ти но ва – прим. Р. В. И.).12 У на шој рас пра ви сре ди шно ме сто 
по све ти ли смо од но су ин тер и о ри за ци је (ен до то пи ји) и екс те ри о ри за ци је 
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еп ских и ства ра лач ких су бје ка та (ег зо то пи ји), јер од тог од но са у ве ли кој 
ме ри за ви се про це си ино ва ци је и мо дер ни за ци је ро ма на. 

По ли фо ниј ски ро ман Гар си је Мар ке са пре вас ход но ка рак те ри шу: 
„гу сти на тек ста“ и ра зно вр сност при ме ње них ства ра лач ких про се деа, ко је 
су га ли ши ле „на ра тив них пра зни на“ и „зле ху дих ду љи на“ (ко је се је ди но 
осе ћа ју у гла ви 13, стр. 164-178). Са не у о би ча је ном ла ко ћом пи сац упо тре-
бља ва де се ти не ра зно род них ти по ва при по ве да ња, као и де се ти не ти по ва 
на ра то ра, од ко јих би смо овом при ли ком из дво ји ли са мо два: тип „афир-
ма тив не при че“ (ко ја омо гу ћа ва на ста вак при по ве да ња о по ро дич ној хро-
ни ци Бу ен ди ја у че ти ри ге не ра ци је) и „по ти ру ћу при чу“ (ко ја оне мо гу ћа ва 
на ста вак ду ге и ве што во ђе не при че. О то ме на ла зи мо аутор ски ко мен-
тар ко ји исто вре ме но при па да им пли цит ној и екс пли цит ној по е ти ци: 
„За пра во је Хо се Ар ка дио Се гун до, прем да су га сви сма тра ли лу ђа ком, у 
то до ба био нај при себ ни ји ста нов ник ку ће. Ма ле ног је Ауре ли ја на на у чио 
чи та ти и пи са ти, упу тио га у про у ча ва ње пер га мен та и та ко му чвр сто у 
гла ву уту вио сво је осе буј но ту ма че ње уло ге ба нан ске ком па ни је у по ви-
је сти Ма кон да да ће и мно го го ди на ка сни је, кад се Ауре ли ја но укљу чи у 
жи вот, љу ди сма тра ти да го во ри из ми шљо ти не, бу ду ћи да се ње го ва при ча 
то ли ко ко си ла с оном ла жном ко ју су по вје сни ча ри при хва ти ли или овје-
ко вје чи ли у школ ским уџ бе ни ци ма“ (гла ва 17, стр. 229-230). За ни мљи во је 
на по ме ну ти да је је дан исто риј ски та чан по да так – о по гро му 3000 рад-
ни ка-штрај ка ча пи сац пред ста вио као „не по у зда ну при чу“, а да је је дан 
ма што ви ти фан та зам – о во зу ко ји у 200 ва го на пре во зи 3000 мр тва ца до 
мо ра – пред ста вио као „по у зда ну при чу“, што све до чи о зна ча ју „ства ра-
лач ке игре“ у пи шче вој фи ло зо фи ји и пси хо ло ги ји ства ра ла штва. 

По ли фо ниј ски ро ман Сто го ди на са мо ће не ми нов но зах те ва ро до слов 
пле ме на, бу ду ћи да се у ње му ја вља ју че ти ри Хо се Ар ка ди ја Бу ен ди је и три 
Ауре ли ја на Бу ен ди је, чи ме ро ман си јер же ли да по ве ћа уче шће чи та о ца као 
са-ства ра о ца и да исто вре ме но по ка же зна чај жи вот не и суд бин ске по но-
вљи во сти (no men est omen).13 У ро ма ну су су ко бље на ре ше ња ко ја ну ди 
ан ге ло ло ги ја (у ужем сми слу аре то ло ги ја, чи ји је ти пич ни пред став ник 
Ур су ла) и де мо но ло ги ја (у ужем сми слу охло ло ги ја, чи ји су пред став ни ци 
Ама ран та и Фер ди нан да). За исто риј ску ре кон струк ци ју ствар но сти, ме ђу-
тим, нео п ход на је и „до пун ска при ча“ или „при ча у при чи“ (јед на од нај-
леп ших је при ча о даљ ној ро ђа ци Ре бе ки, стр. 31-36, ко ја се хра ни ило ва чом 
и кре чом и ко ја по ка зу је, без до дат них об ја шње ња, да је чо век нај пре при-
род но, а тек по том и дру штве но би ће). Ту вр сту при че ти по ло зи ро ма на су 
на зва ли „ки не ском ку ти јом“ и де фи ни са ли је на сле де ћи на чин: „По сту пак 
ки не ске ку ти је са сто ји се у при по ве да њу јед не при че као ни за при ча ко је 
су са др жа не јед не у дру ги ма: глав ним и они ма ко је из њих про ис ти чу, при-
мар них и се кун дар них ствар но сти“ (Д. Сол да тић). 
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Исти на, мно ге од на бро ја них по сту па ка не гу ју не ки од по зна тих хи спа-
но а ме рич ких ро ман си је ра, као и дру ги ства ра о ци и ми сли о ци. По зна то је 
да је Хор хе Лу ис Бор хес у сво ме де лу че сто упо тре бља вао „еру дит ске не ста-
шлу ке“, док је Гар си ја Мар кес упо тре бља вао „ства ра лач ке не ста шлу ке“, за ме-
њу ју ћи гло бал не сим бо ле ку га и не са ни ца (ко је је пре у зео из де ла Да ни је ла 
Де фоа Днев ник го ди на ку ге). На да ље, још је Фи лон твр дио да Све то пи смо 
пред ста вља „на дах ну ти крип то грам“, док се за Сто го ди на са мо ће мо же по у-
зда но ре ћи да пред ста вља „на дах ну ти ана грам“. У ро ма ну Уљез (1942) Ро мул 
Га ље гос је ис пи сао оп ти ми стич ку ре че ни цу: „Са сва ким мла дим би ћем на 
не ки на чин по чи ње свет“. У апо ка лип тич кој ви зи ји Гар си је Мар ке са се, 
из ме ђу Еро са и Та на то са, пи сац опре де љу је за бо жан ство смр ти и ту основ ну 
иде ју пре на гла ша ва фи нал ним акор дом ро ма на, јер је: „ја сно ре че но да је све 
у њи ма за пи са но од ви је ка и до ви је ка не по но вљи во, јер пле ме на осу ђе на на 
сто го ди на са мо ће не до би ја ју дру гу при ли ку на овом сви је ту“. У пр вом при-
ме ру је на гла ше на ди ја лек ти ка жи во та, а у дру гом де тер ми ни зам.

При ме ње не ства ра лач ке по ступ ке у по ли фо ниј ском ро ма ну Гар си је 
Мар ке са ка рак те ри ше ин вен тив ност, ино вант ност и ак ту ел ност, бу ду ћи 
да је ши ро ка ле пе за пи шче ве да ро ви то сти не ми нов но зах те ва ла и ши ро ку 
ле пе зу ства ра лач ких по сту па ка. Они су, ван сва ке сум ње, до при не ли ли те-
ра ри за ци ји и по е ти за ци ји, као и рав но мер ном пла си ра њу ли те рар них 
ефе ка та ка ко би се по мо гло хар мо ни ји струк тур них еле ме на та, чи је про-
у ча ва ње зах те ва мо но граф ску об ра ду. При то ме ми сли мо на пет пла но ва 
те мат ско-мо тив ских ела бо ра ци ја ко је је ис прав ни је ана ли зи ра ти скуп но 
не го по је ди нач но, јер оне чи не мо за ич ни део пи шче ве ин те грал не ства ра-
лач ке ви зи је:

– Пр вим је об у хва ћен, у нај ши рем кон цен трич ном кру гу по сма тра но, 
су коб ста рог (ко ји пред ста вља ју чла но ви по ро ди це Бу ен ди ја) и но вог све та 
(ко ји пред ста вља ју про рок Мел ки ја дес, Ци га ни, ка та лон ски му драц и 
још не ки до шља ци). Су дар два све та пред ста вљен је као истин ски по трес 
у пси хо ло ги ји до мо ро да ца и до шља ка, што се ви ди на осно ву сле де ће 
ре че ни це: „Се ло се учас пре о кре ну ло на гла вач ке. Жи те љи су се Ма кон да 
на про сто по гу би ли по сво јим вла сти тим ули ца ма, оша му ће ни са јам ском 
по мет њом“. У пла не тар но за ба че ном „пуп ку све та“ чак и ствар ни пред ме ти 
де лу ју ма гич но: лед, маг нет, дур бин, лу па, ма па, астро лаб, ком пас, сек
стант, пи ја но ла, да ге ро тип, да не спо ми ње мо ча роб не на пит ке од ко јих 
чо век по ста је не ви дљив, ал хе миј ску пећ ата нор, ле те ће ћи ли ме и дру га 
„бе ло свет ска чу да“, ко ја у Ма кон ду на ла зе плод но тло. 

– Дру ги је по све ћен опи су не са ни це, ам не зи је или за бо ра ва, од ко је нај-
пре па ти Ин ди о ско пле ме у пра по стој би ни (иза бај ко ви те пла ни не), чи ји су пред-
став ни ци да ди ља Ви си та ци он и њен брат Ца та у ре, а по том и све ста нов ни штво 
Ма кон да, по том ци Кре о ла и Ара го на. Но ва ци ви ли за циј ска по шаст пре ти тра-
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гич ним по сле ди ца ма сто га што је не са ни ца во ди ла у за бо рав, а за бо рав у сла бо ум
ност, а сла бо ум ност у не ми нов ну смрт. Лек про тив по ша сти про на ла зе ма шта ри 
и ал хе ми ча ри (Хо се Ар ка дио Бу ен ди ја и син му Ауре ли ја но), на сто ја њем да из ми-
сле „ма ши ну за пам ће ње“ и „ро ти ра ју ћи реч ник“ (са ста вљен од 14.000 ре чи). Но, 
тек про у ча ва њем Мел ки ја де со вих древ них за пи са, пи са них на сан скри ту, омо-
гу ћен је по вра так пле мен ске ме мо ри је, чи ме се на још јед ном пла ну по твр ди ла 
за ко ни тост о спо ју на у ке и окул ти зма. Бор бом про тив за бо ра ва мо же се ту ма-
чи ти пи шче во из да ње ети мо ло шког реч ни ка мо дер ног шпан ског ро ма на (Cla ve 
diccíonarío de uso del Espa nol at tual, Me xi co Sity, 1996). 

– Тре ћи, као „сре ди шна при ча“, по све ћен је пу ков ни ку Ауре ли ја ну 
Бу ен ди ји, ко ји је исто вре ме но пред ста вљен као фи зич ко, ле ген дар но и кар-
не вал ско би ће. Ра ђа ње, оства ри ва ње или од у ста ја ње од гло бал них ци ље ва 
по ка за но је у ве ли кој ме ри од но сом пре ма ра ту и ми ру. При том су, као 
ма ни хеј ска сли ка све та, пред ста вље ни су ко би кон зер ва ти ва ца (ко је оте ло-
тво ру ју дон Апо ли на ро Мо ско те и ге не рал Хо се Ра кел Мон ка да и ли бе ра ла 
(ко је оте ло тво ру ју пу ков ник Ауре ли ја но Бу ен ди ја и пу ков ник Ге ри нал до 
Мар кес). Упр кос раз ли чи тим по ли тич ким уве ре њи ма, пу ков ник Бу ен ди ја 
и ге не рал Мон ка да се за ла жу за „ху ма ни за ци ју ра та“ и „чо ве чан по ре дак“, 
али при ти сак спољ не и не ви дљи ве ствар но сти (по де ље не на „гор њи план“ 
и „до њи план“) оне мо гу ћа ва њи хо ве пле ме ни те те жње и пре тва ра их у 
су прот ност оно ме што же ле. Нај че шће су при ка за не кроз опи се са тур на-
ли за ци је и кар не ва ли за ци је. Че сте су па ра ле ле са ра бле ов ски оства ре ном 
хи пер бо лом и гро те ском у ра зним сфе ра ма ег зи стен ци је (пу ков ник Бу ен-
ди ја из гу био је 32 ра та, из бе гао 14 атен та та и 73 за се де, остао жив на кон 
ста ја ња пред стре љач ким во дом, а у мир но доп ским усло ви ма, у крат ком 
вре мен ском ро ку, из гу био 17 ван брач них си но ва, из бе гао тро ва ње, од био 
чин мар ша ла, пред сед нич ки ор ден и на ци о нал ну пен зи ју). Ро ман си јер је 
све сно и вољ но иза брао мо дел сред њо ве ков не на род не сме хо твор не кул-
ту ре, о ко јој за ни мљи во пи ше М. М. Бах тин у књи зи Ства ра ла штво Фран
соа Ра блеа и на род на кул ту ра сред њег ве ка и ре не сан се (Мо сква, 1965).14 

– Че твр ти је по све ћен ерот ској ви зи ји све та, тач ни је ре че но Еро су 
(Еро ту) као жи во то дав ној енер ги ји и нај вид ни јем из ра зу хе до ни зма. 
Енорм на сек су ал на енер ги ја и оп сед ну тост сек сом пред ста вље ни су као 
при род на, дру штве на, пле мен ска, по ро дич на и ин ди ви ду ал на еле мен тар на 
сна га, ко ја у оства ри ва њу ци ље ва ру ши све пред со бом, не оба зи ру ћи се 
на мо рал не нор ме (на ин цест, на при мер). Љу бав не исто ри је су пред ста-
вље не раз ли чи то. Је дан круг при ча по све ћен је оства ре ним љу ба ви ма (Хо-
се Ар ка дио Бу ен ди ја и Ур су ла), дру ги је по све ћен нео ства ре ним љу ба ви ма 
(Ре бе ка и Пје тро Кре спи, Ама ран та и Пје тро Кре спи, Ама ран та и пу ков ник 
Г. Мар кес), а тре ћи оства ре ним и нео ства ре ним љу ба ви ма ко је се за вр ша-
ва ју са мо у би ством). У по се бан круг мо гле би се убро ја ти три љу бав не исто-
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ри је ко је се рет ко мо гу сре сти у бе ле три стич ком на сле ђу: пр ва се од но си 
на Ре бе ку, дру га на кра љи цу ле по те Фер ди нан ду, чи јој тра гич ној суд би ни 
уве ли ко по ма жу оста ли еп ски су бјек ти, а тре ћа на ин це сту о зан од нос 
се стри ћа и тет ке (Ауре ли ја на Ба би ло ни ја и Ама ран те Ур су ле). Ра ђа њем 
де те та са свињ ским ре пом и смр ћу по след њих из да на ка оства ре но је про-
ро чан ство, а исто вре ме но је из вр ше на бож ја, при род на и људ ска ка зна за 
по чи ње ни ин цест као пра и скон ски грех (пад), на кон че га у апо ка лип тич-
кој ви зи ји не ста је све: пре део, се ло, по ро ди ца, еп ски ју на ци, чи тав биљ ни, 
жи во тињ ски и ми не рал ни свет. 

– Пе ти план је по све ћен апо ло ги ји Смр ти, бу ду ћи да је овај гло бал ни 
сим бол схва ћен као крај њи и не у мит ни знак про па да ња. Ро ман Сто го ди на 
са мо ће са др жи енорм но ве ли ки број на ту ра ли стич ки ин то ни ра них опи са 
смр ти мно штво ре а ли стич ких, ве ри стич ких и на ту ра ли стич ких де та ља, те 
се ла ко мо же за кљу чи ти ка ко је Смрт јед на од оп се сив них пи шче вих те ма. 
Од ре ђе ним де лом ро ман при па да тзв. „гро бљан ској при чи“, на ро чи то ка да 
је реч о ма гу и про ро ку Мел ки ја де су ко ји је ви ше пу та бо ра вио у пре де ли ма 
смр ти и по но во се вра ћао жи во ту јер ни је мо гао под не ти са мо ћу Смр ти. При 
то ме се не мо же мо оте ти ути ску да је Гар си ја Мар кес, у се кун дар ном пла ну, 
опи се Смр ти и ње не де ло твор но сти у оба све та под ре дио ху мо ри стич ко-
иро ниј ској про јек ци ји, све сно и вољ но ши ре ћи гра ни це „ма гич ног ре а ли-
зма“. На ху мо ри стич ко-иро ниј ску осно ву упу ћу је гро те ска по све ће на кр ви 
са мо у би це Хо се Аркадиjа, ко ја пле ни но ви ном и екс пре сив но шћу је зи ка: 

„Тан ки се млаз кр ви из ми го љио ис под вра та, пре шао днев ну со бу, про
цу рио на ули цу, по те као пра во црт но пре ко не рав них плоч ни ка, спу штао 
се ни за сту бе и ус пи њао уз ка ме не огра де, про шао кроз ци је лу Тур ску ули цу, 
скре нуо на јед ном углу уде сно па на дру гом ули је во, за вио под пра вим ку том 
пред ку ћом бу ен ди ја, уву као се ис под за тво ре них вра та, про ми лио го стин
ском со бом кли зе ћи уза зи до ве да не умр ља те пи хе, про ду жио кроз дру гу 
со бу, за о би шао у ши ро ком лу ку стол у бла го ва о ни ци, про сли је дио три је мом 
с бе го ни ја ма и нео па жен се про ву као ис под сто ли це на ко јој је сје де ла ама
ран та, по у ча ва ју ћи арит ме ти ци ауре ли ја на хо сеа, и уг ми зао у жит ни цу 
и он да се по ја вио у ку хи њи, гдје се Ур слу ла спре ма ла раз би ти три де сет и 
шест ја ја за крух“ (гла ва 7, стр. 90). 

Про у ча ва ње ви ше де це ниј ске ре цеп ци је ро ма на Сто го ди на са мо ће у 
нај бо љем све тлу по ка зу је за што је он про гла шен нај зна чај ни јим књи-
жев ним де лом у по след њој че твр ти ни про те клог ве ка.15  У том кон тек сту 
по сма тра но, по сто ји оп шта са гла сност ро ман си је ра, те о ре ти ча ра и ти по-
ло га ро ма на, јер се ра ди о де лу ко је као пред став ник „ма гич ног ре а ли зма“ 
на нај бо љи на чин пре зен ту је хи спа но а ме рич ки ро ман.16 Ра ди се о не по-
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но вљи вом, дра го це ном, ујед на че но оства ре ном и у нај бо љим де ло ви ма 
фа сци нант ном ро ма ну, у ко ме је ла ко еви ден ти ра ти број не це ли не пу не 
„ду ге фа сци на ци је“. Сто га ни ка кво чу до не пред ста вља то што су то ком 
про те клих де це ни ја ро ма ну Гар си је Мар ке са оби ла то до де љи ва ни нај по-
зи тив ни ји ква ли фи ка ти ви и што га сви сма тра ју во де ћим ре пре зен том 
хи спа но а ме рич ког ро ма на – „го то во ми то ло шким де лом“.17 На књи жев ну 
умет ност као уто пи ју и ан ти у то пи ју ука зао је Гар си ја Мар кес у бе се ди одр-
жа ној пред Но бе ло вим ко ми те том (1982): 

„Су о че ни са ова квом ре ал но шћу ко ја ите ка ко ули ва стра хо по што ва ње, као 
и да је то ком чи та ве до са да шње ци ви ли за ци је пред ста вља ла сво је вр сну уто пи ју, 
ми са ста вља чи при ча, ко ји би у не што још да ве ру ју, уве ре ни смо с пу ним пра вом 
да ни је доц кан да се при о не ства ра њу обрат не уто пи је. Но ва и да ле ко се жна уто
пи ја жи во та, у ко јој ни ко не ће од лу чи ва ти о дру ги ма ка ко ће уми ра ти, у ко јој ће 
се љу бав по ка за ти пра вом а сре ћа би ти мо гу ћа, и где ће ра се осу ђе не на сто ти ну 
го ди на са мо ће, има ти нај зад и за у век дру гу мо гућ ност на зе мљи“. 

НА СИ ЉЕ КАО ОТЕ ЛО ТВО РЕ НИ БЕ СМИ САО

(Па три јар хо ва је сен)

Уко ли ко же ли мо да си сте ма тич но ана ли зи ра мо ег зи стен ци ја ли стич ки, 
але го риј ски и са ти рич ки ро ман Па три јар хо ва је сен (El otoño del pa tri ar ca, 
Ме де лин, Бар це ло на и Бу е нос Аирес, 1975) нео п ход но је да прет ход но оба-
ви мо три пред рад ње ко је по ма жу у от кри ва њу ви дљи вих и скри ве них 
пре ми са лин гви стич ког и ин тен ци о нал ног лу ка. Пр ва се од но си на про-
у ча ва ње од но са ети ке и есте ти ке, бу ду ћи да Ве ли ки дик та тор пред ста вља 
„де мон ску не га ци ју вред но сти и вр ли не“ (а); дру га на про у ча ва ње од но са 
две ју ди сци пли на ко ји ма се Гар си ја Мар кес ба вио то ком ви ше де це ни ја 
ства ра ла штва (б); док се тре ћом про у ча ва ју од но си до ми нант них про дук-
ци о них и ре цеп тив них мо де ла, осо би то уко ли ко у цен тар ана ли ти чар ског 
ин те ре со ва ња до спе пра ће ње про це са ге не ри са ња књи жев ног тек ста и 
по ет ских иде ја (ц). 

При то ме ми сли мо на мо дел „ре вер зи бил ног чи та ња“ ко ји омо гу ћа ва да 
у ре ла тив но нов по ре дак до ве де мо пи шче ва, фор мал на и са др жин ски нај-
срод ни ја де ла. При род ну књи жев ну це ли ну пред ста вља ре пре зен та тив ни 
ства ра лач ки дип ти хон Сто го ди на са мо ће и Па три јар хо ва је сен, ко ји се 
мо гу тре ти ра ти као при ме ри не га тив не уто пи је; по том књи жев ни трип-
ти хон ко ји чи не: Сто го ди на са мо ће, тро том но из да ње при по ве да ка под 
за јед нич ким на сло вом Са хра на ве ли ке ма ме (Пас с пла вим очи ма, Са хра не 
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ве ли ке ма ме и Не ве ро ват на и ту жна при ча о не ви ној елен ди ри и ње ној 
без ду шној ба би) и Па три јар хо ва је сен, ма хом на ста ја лих то ком де це ни је и 
по (1960-1975); као и бе ле три стич ко-пу бли ци стич ки те тра хон ко ји чи не: 
Па три јар хо ва је сен, вест о јед ној от ми ци (No ti cia de un se cu e stro, 1982-
1996), Пу сто ло ви на ми ге ла ли ти на – Тај ни бо ра вак у чи леу (La aven tu ra de 
Mi guel Lit tin – clan de sti no in Chi le, 1986) и раз ви је на при по вет ка „Сре ћан 
пут, го спо ди не пред сед ни че“, об ја вље на у збир ци при по вед не про зе Два на
ест при ча из ту ђи не (Do ce cu en tos pe re gri nos, 1992).1 

Са вре ме ни ети ча ри и есте ти ча ри има ју раз ли чи те по гле де на сте пен 
дру штве не ан га жо ва но сти две ју спо ме ну тих ди сци пли на. Пр ва гру па се 
за ла же за „ра ди кал ну ан га жо ва ност“, што у на у ци о књи жев но сти зна чи 
– за „кри тич ки ре а ли зам“, у ко ји се убра ја и „со ци јал ни ре а ли зам“, од но-
сно сва ка вр ста док три нар ног ре а ли зма ко ји је као во де ће на че ло пре у зео 
естет ски мо ни зам уме сто естет ског плу ра ли зма. Дру га гру па се де це ни-
ја ма за ла же за одва ја ње две ју вр ста ан га жма на, што у на у ци о књи жев-
но сти зна чи – за ла га ње за „лар пур лар ти зам“, за за тва ра ње умет но сти у 
ку лу од сло но ве ко сти, при че му се пред ност да је фор мал ном са вр шен ству 
над са др жи ном. Пр ви се за ла жу за со ци ја ли за ци ју књи жев но сти (они су 
бли жи ети ци), а дру ги за есте ти за ци ју умет но сти (они су бли жи есте ти ци). 
Пра те ћи исто риј ски раз вој по је ди них стил ских фор ма ци ја у про шлом 
ве ку, ла ко је уста но ви ти да се за пр ви про цес за ла же со ци јал ни ре а ли зам, 
за дру ги мо дер ни по кре ти по пут над ре а ли зма, док из ве сне на зна ке ко ри-
шће ња оба про це са на ла зи мо је ди но у екс пре си о ни зму (не ким од ње го вих 
ши ро ко рас про стра ње них под вр ста).2 

Тек у та квом кон тек сту по сма тра на по ка зу је се сва струк тур на сло же-
ност але го риј ског и са ти рич ног ро ма на Па три јар хо ва је сен, бу ду ћи да он 
с ла ко ћом под но си ве ли ки број по сто је ћих на ра то ло шких и ге но ло шких 
де фи ни ци ја (од кла сич но ре а ли стич ког до ме та фи зич ког ро ма на). Ме ђу-
тим, ка да је у пи та њу иде о ло шки дис курс Гар си је Мар ке са, мо ра се утвр-
ди ти бит на раз ли ка при ли ком ана ли зе пу бли ци сти ке, с јед не, и бе ле три-
сти ке, с дру ге стра не. Пре мо шћи ва ње гра ни ца ан га жо ва но сти и лар пур-
лар ти зма он пре пу шта бе ле три стич ком дис кур су, ко ји на нео че ки ва не 
на чи не оства ру је ви ше функ ци ја од јед ном, што зна чи да њи ме ро ман си јер 
по ка зу је нео че ки ва но лек сич ко оби ље и буј ност ма ште ко ја као да не зна за 
гра ни це. То оби ље пе снич ких сли ка и по ет ских иде ја омо гу ћа ва јед ном од 
вр сних по зна ва ла ца да за кљу чи: „Већ на пр ви по глед ја сно је да је гу сти на 
ове књи ге са свим ба рок на. Кит њаст, по вре ме но пре ци о зан стил ме ша се са 
про стим иди о мом не у ког све та. раз би је на фа бу ла тив на је згра ре кло би се 
плу та ју по ру кав ци ма дру гих ре че ни ца. А ре че ни це вр лу да ју, из гра на ва ју 
се из основ ног пред ме та, бе же из те ме, про вла че се кроз раз ли чи та вре-
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ме на, те на по слет ку са ста вља ју круг по пут зми је Уро бо рос ко ја гри зе соп-
стве ни реп“ (Ми лан Ком не нић).

Но ва кон струк ци о на и ком по зи ци о на схе ма ро ма на омо гу ћа ва нов 
по глед на при ступ ка ко ствар ној, та ко и не ствар ној ствар но сти, по себ но иза-
зов ној уко ли ко се зна да у ла ти но а ме рич кој књи жев но сти по сто ји обим на 
и зна чај на ли те ра ту ра по све ће на дик та ту ри као охло кра ти ји или ци ви ли за-
ци ји вар ва ри зма, под ко јом се под ра зу ме ва по шаст ани ма ли зма у XX и на 
по чет ку XXI ве ка, за бе ле жен у Евро пи, Ју жној Аме ри ци, Ази ји и Афри ци. У 
Евро пи че ти ри ка у ди ља цр не ин тер на ци о на ле пред ста вља ју Хи тлер, Му со-
ли ни, Фран ко и Са ла зар, а у Ју жној Аме ри ци енорм но ве ли ки број дик та-
то ра са дру гим ве ком де спот ске вла да ви не (од па ра гвај ског дик та то ра док-
тор Фран си ја, 1814, пре ко Ро ха са Пи ни ља и Тру хи ља, до Пе ро на и Пи но-
чеа, ко ји се та ко ђе мо гу убро ја ти у цр ну ин тер на ци о на лу). Исти на, њи хо ва 
вла да ви на те че у знат не от по ре и ча сне из у зет ке. У су ко бу охло кра ти је и 
де мо кра ти је та кве по зи тив не при ме ре пред ста вља ју мек сич ка, ок то бар ска, 
ку бан ска, бо ли виј ска и ве не цу е лан ска ре во лу ци ја, из ме ђу оста лих.3

Пр во у ни зу ро ма на о дик та то ри ма је де ло До мин га Ф. Сар ми јен та 
ци ви ли за ци ја и вар ва ри зам. жи вот ху а на де ки ро ге (1845), ко јим пор тре-
ти сан Ка у ди љо Ху ан Ма ну ел Ро хас у вре ме ду ге и те шко под но шљи ве дик-
та ту ре у Ар ген ти ни (1835-1852). Већ у пр вим по ку ша ји ма ан га жо ва ног ре а-
ли зма Џ. Вил сон уоча ва „бли ску по ве за ност из ме ђу пи са ња и по ли тич ке 
бор бе у де вет на е стом ве ку“. Иде а ле де мо крат ког ли бе ра ли зма фор му и ли-
сао је Есте бан Ече ве ри ја у тек сту ел ма та де ро и про грам ском ма ни фе-
сту „Дог ма Со ци а ли ста“. За хва љу ју ћи пре по зна тљи вој ин те лек ту ал ној и 
кре а тив ној ра до зна ло сти, Гар си ја Мар кес је до бро упо знат са исто риј ским 
на сле ђем ове про ве ни јен ци је, те у том по гле ду чи та о ца не ста вља ни пред 
ка кве ди ле ме и по ли ле ме, ка да је у пи та њу ње го во „по ли тич ко спи са тељ-
ство“. Још ма ње га оста вља у ди ле ма ма и по ли ле ма ма ка да је у пи та њу 
умет ност ре чи, јер су са свим ја сне и ве о ма при хва тљи ве ње го ве ли те рар не 
по ру ке о вла сти и дик та то ри ма: ... „и по но во остао сâм са со бом за пли ћу ћи 
се у пра ме ње утвар них ма гли на пу ста ра ма вла сти“.

Јед но од во де ћих есте тич ки и по е то ло шких опре де ље ња Гар си је Мар-
ке са ис прав но је фор му ли сао Џ. Мар тин твр де ћи да је „ро ман нај ви ше 
са мо от кри ва ју ћи и нај де кла ра тив ни ји од свих књи жев них жан ро ва“, 
по себ но уко ли ко се ува жи ауто ро ва по де ла на две вр сте по ли ти ка („по ли-
ти ка спо ља“ и „по ли ти ка из ну тра“), под ко јом се кри је од нос ег зо то пи је 
и ен до то пи је. Из о ста вља њем „ре во лу ци о нар ног иде а ли зма“ и „по ли тич ке 
па те ти ке“, ро ман Па три јар хо ва је сен је свр стан у ред нај зна чај ни јих де ла 
ове про ве ни јен ци је као што су они ко ји су об ја вље ни те го ди не (1974-1975): 
Аугу сто Роа Ба стос ја, нај у зви ше ни ји (Yo, el Su pre mo) и Але хо Кар пен тјер 
Др жав ни раз ло зи (El re sur so del mélo do), а истом кру гу при па да ју још два 
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де ла: Кар лос Фу ен тес – На ша зе мља (Ter ra no stra) и Мар тин Вар гас Љо са 
Пра зник јар ца (La fi e sta del chi vo, 2000), по све ћен опи су Тру хи љо ве дик-
та ту ре и ње них по сле ди ца у До ми ни кан ској Ре пу бли ци. О то ме Мар тин 
пи ше на кра ју за ни мљи во оства ре ног при ло га „На ра ци ја Шпан ске Аме-
ри ке по сле 1970“: 

„Исто риј ска по тра га за иден ти те том је из гле да за вр ше на. У бес крај
ној ди ја лек ти ци из ме ђу ин ди ви ду ал ног су бјек та и дру штва, рав но те жа у 
ла ти но а ме рич кој на ра ци ји се из гле да пре ме сти ла, тре нут но, на ин ди ви
ду ал но. Сто га ла ти но а ме рич ка про зна де ла ви ше не дје лу ју то ли ко твр до
гла во ла ти но а ме рич ки као што је то био слу чај до епо хе бу ма и за вре ме 
ње. Са да су из гле да је зик и пи са ње, ти је ло и сек су ал ност, су бје кат и иде о
ло ги ја, сви јет и ме ди ји, глав ни пред ме ти ин те ре со ва ња у ла ти но а ме рич кој 
про зној књи жев но сти. а ипак, очи глед но, ро ма ни и крат ке при по вјет ке из 
пе ри о да по сли је бу ма су по сте пе но по че ли да по при ма ју обри се дру га чи јег 
кон ти нен тал ног иден ти те та, мо жда чак још упор ни јег, на ни воу сâмог 
пи са ња“ (стр. 124).4 

Под про ме ном „кон ти нен тал ног иден ти те та“ под ра зу ме ва мо зна чај не 
пре крет ни це ко је до жи вља ва ју мо рал и ети ка при кра ју XX ве ка као „ве ка 
ин фарк та“. О њи ма за ни мљи во пи шу Де тлеф Хо стер и Фри дрих Бал ке у 
лек си ко ну са вре ме не кул ту ре – Те ме и те о ри је, об ли ци и ин сти ту ци је од 
1945. до да нас (Kul tur den Ge gen vart – The men und the o rien, For men und 
In sti tu ti o nes se it 1945, Stut tgart, We i mar, 2000).5  Пра те ћи ли те ра ту ру од 
Кан та и Н. Лу ма на (ње го ве по зна те књи ге Те о ри ја си сте ма), ауто ри де ле 
од ред ни це ети ка и мо рал, ука зу ју ћи на „мо ди фи ка ци је ка те го рич ких 
им пе ра ти ва“ (К. О. Апел, Р. Двор кин, Ј. Ха бер мас и Џ. Ролс). Д. Хо стер пи ше 
о три „осно ве мо рал них пра ви ла“: пр ва под ра зу ме ва про цес уста но вље ња 
и при хва та ња, дру га ре кон струк ци је ра ни је по што ва них нор ми, а тре ћа 
по сре до ва ње со ци ја ли за ци је. За на шу ана ли зу ко ри сни ја је три ја да: мо рал
ност (као скуп оп ште при хва ће них мо рал них нор ми), амо рал ност (збир 
са свим су прот них нор ми по сто је ћем ску пу) и имо рал ност (као ап со лут но 
не ги ра ње по сто ја ња би ло ка квих мо рал них нор ми, у све ту ли ше ном бо га), 
ко ја је оста ла још од ан тич ког до ба. Д. Хо стер ре зо лут но твр ди: „За ступ-
ни ци ин тер на ли зма сма тра ју да је до вољ но има ти увид у ис прав ност не ког 
мо рал ног пра ви ла да би чо век био мо ти ви сан да по сту па мо рал но. За ступ-
ни ци екс тер на ли зма ука зу ју, пак, на ис ку стве ну чи ње ни цу да по зна ва ње 
мо рал ног пра ви ла и увид у ње го ву ис прав ност ни су до вољ ни за мо рал но 
по сту па ње“ (стр. 434).6 Од опре де ље ња ин тер на ли зам или екс тер на ли зам 
за ви си у ко јој ће ме ри би ти оства ри ван ка та лог до ба ра или ка та лог за ла.
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У овој сфе ри по сто је огром не раз ли ке из ме ђу те о ри је и прак се. На су-
прот че сто ја ло вој ин те лек ту а ли за ци ји мо рал них про бле ма и етич ких апо-
ри ја, још у ини ци јал ној фа зи на ста ја ња ро ма на Па три јар хо ва је сен (пи сан 
од 1968. на да ље), Гар си ја Мар кес је се би по ста вио ви со ке и ам би ци о зне 
ег зи стен ци јал не, иде о ло шке, есте тич ке и по е то ло шке ци ље ве, ин спи ри-
сан ре во лу ци о нар ним по кре ти ма у Ју жној Аме ри ци и Афри ци, као и сту-
дент ским по кре том 1968. го ди не у Евро пи. Он уви ђа да се про цес оства ру је 
мно го спо ри је и су прот но оче ки ва њи ма (ра ди се о га да ме ров ски схва ће ном 
„хо ри зон ту оче ки ва ња“) но што су то пред ви ђа ли мно ги фи ло зо фи ег зи-
стен ци је и при ста ли це ак ти ви стич ке фи ло зо фи је, чи је је на че ло „Чи ни ти 
и би ти!“ Гар си ју Мар ке са је на ро чи то по го ди ла ани мал на бру тал ност вла-
да ви не ге не ра ла Пи но чеа. Пр во се за ве то вао да не ће ви ше пи са ти док ка у-
ди љо не оде са вла сти, а по том је лич но и ма те ри јал но по ма гао опо зи ци о ни 
лист „Ал тер на ти ва“ (1974), ко ји је у ис тој ме ри упу ћи вао по ли тич ке оп ту-
жбе вој ној хун ти, кон зер ва тив ци ма, ли бе ра ли ма и вла ди у Ко лум би ји. О 
то ме ро ман си јер де цид но све до чи: 

„Наш је ди ни не при ја тељ је ре ак ци ја, а она ко мот но жи ви уну тар 
си сте ма и, на ро чи то, уну тар вр хов не ко ман де ору жа них сна га чи ји је 
вр хов ни ко ман дант, у са гла сно сти са уста вом, и пред сед ник ре пу бли ке. То 
на во ди на по ми сао да је атен тат на „ал тер на ти ву“ де ло про фе си о нал них 
ди вер за на та чи ју су при ро ду от кри ли за по вед ни ци свих три ју ро до ва вој
ске, кад су у јав ном и озбиљ ном до ку мен ту тра жи ли за бра ну овог ли ста а 
чи ју је док три ну из нео ге не рал ка ма ћо леј ва на јед ној ор ги ји у мон те ви деу. 

Са мо та кви мај сто ри ре пре сив них ве шти на рас по ла жу тех нич ким 
зна њем и по ли тич ком сла бо ум но шћу да би нас по ча ство ва ли јед ном бом бом 
та кве ра зор не мо ћи. Зна мо, на рав но, да уну тар ору жа них сна га по сто је и 
дру ге, раз ли чи те стру је, иако ли ше не хи је рар хиј ске по де ле и ка на ла за јав но 
исту па ње, и да са мо кад оне за до би ју пра во на ини ци ја ти ву и од лу чи ва ње, 
мо же да се оче ку је не ко олак ша ње у овој кли ми вој ног ди вља штва“ (Оскар 
Ко ља сос, стр. 128).7 

Као што се ви ди, Гар си ји Мар ке су ни је не до ста ја ло гра ђан ске хра-
бро сти. Још ма ње му је не до ста ја ла ства ра лач ка хра брост да осво ји но ве 
умет нич ке сло бо де, бу ду ћи да је то ком свих про те клих де це ни ја ста ме но 
одо ле вао број ним про го ни ма, прет ња ма, атен та ти ма, са та ни за ци ја ма, 
оспо ра ва њи ма, на па ди ма и нај бру тал ни јим под ме та њи ма и оп ту жба ма. 
Ни је зах те вао од чи та ла ца не по сред ну по др шку, што се ви ди по то ме јер је 
фа та ли стич ки ин то ни ран ро ман Па три јар хо ва је сен ли шен „упут ста ва за 
чи та ње“, и „по ли тич ке па те тич но сти“. Гар си ја Мар кес пр вен стве но на сто ји 
да оства ри трај но, ак ту ел но и де ло ви со ких књи жев них ва ле ра, јер је све-
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стан исти не да оно не жи ви од на ме ра не го од оства ре ња. Та кво де ло мо же 
пред ста вља ти син те зу раз ли чи тих иде о граф ских пла но ва, на што упу ћу је 
сâм пи сац, твр де ћи да ни је узео (као про то тип) ни јед ног од са вре ме них 
дик та то ра, не го да је на сто јао да оства ри је дин ствен пор трет свих за јед но, 
пор трет у ко ме би се са др жа ва ли сви пор тре ти по сто је ћих и по тен ци јал-
них дик та то ра („У сва ком ро ма ну лик је ко лаж“, твр ди пи сац). Нај кра ће 
ре че но, као и у прет ход ним ре пре зен та тив ним де ли ма, пи сац ви ше сле ди 
ло ги ку на ра ци је не го ло ги ку жи во та, опи су ју ћи дик та ту ру као дру штве но 
дно на ко ме су са бра ни сви сврг ну ти дик та то ри, ко ји свој век до тра ја ва ју 
као дру штве ни от пад, као при ме ри мо рал ног беш ча шћа и као там не мр ље 
ци ви ли за ци је. Та је по ру ка апо сте ри ор но нај бо ље де фи ни са на у раз ви је ној 
при по ве ци „Сре ћан пут, го спо ди не пред сед ни че“, у ко јој је дан од бив ших 
ла ти но а ме рич ких дик та то ра кри тич ки де фи ни ше сво ју и ту ђу суд би ну: 
„Сви су би ли као ја; до че па ли су се ча сти ко ју ни су за слу жи ва ли да би оба-
ви ли по сао ко ји ни су зна ли да ра де“ (стр. 32). 

Од свих рас по ло жи вих де фи ни ци ја ко је ну де са вре ме ни ро ман си је ри, 
исто ри ча ри, те о ре ти ча ри и ти по ло зи ро ма на на ма се чи ни нај при хва тљи-
ви јом она ко ју је по ну дио сâм Г. Гар си ја Мар кес. У ча со пи сном ди ја ло гу са 
Сто у ном, он у ви ду аутор ског ко мен та ра бес по го вор но твр ди да је Па три
јар хо ва је сен „про роч ко дје ло“, да је оно ам бле ма тич но де ло (по пут Пу ков
ни ку не ма ко да пи ше, Са хра на ве ли ке ма ме, Сто го ди на са мо ће), од но сно 
да је то све до чан ство соп стве ног од но са пре ма нај ва жни јим иде о граф ским 
и па ра диг мат ским оса ма на ше ци ви ли за ци је, оли че ним у гло бал ним сим-
бо ли ма: власт, на си ље, оту ђе ност, тра ги ка, роп ство и са мо ћа, те ни је 
ни ка кво чу до што ова ква де ла, ка ко твр ди је дан од кри ти ча ра, бо ра ве у 
про сто ру „из ме ђу ме та фи зи ке и на ту ра ли зма“ (наш би ре до след био обр-
нут – на ту ра ли зма и ме та фи зи ке). Пи шу ћи на ино ван тан, ак ту е лан и не по-
но вљив на чин о ве ли ким ци ви ли за циј ским те ма ма, ро ман си јер се бра нио 
од свих вр ста али је на ци ја ко је би мо гле ума њи ти жи вот не, иде о ло шке и 
есте тич ке вред но сти, те же ћи увек ка ви шем ни воу ис по ља ва ња ин те лек ту-
ал них, кре а тив них и ин ту и тив них спо соб но сти. За ди вљу је ње го ва пре да-
ност ви со ким ци ље ви ма и ис тра ја ва ње у њи ма, јер сва ка вр ста умет нич ког 
екс пе ри мен та по твр ђу је соп стве ну осми шље ност са мо пре ра ста њем осред-
њо сти и свр ста ва њем у свет аутен тич них де ла. Ро ман си је ро ва ана ли зи ра на 
де ла до и ста оди шу не па тво ре ним „лич ним за до вољ ством“. Па три јар хо ва 
је сен је де ло у ко ме се рет ко на ла зе ли те рар не пра зни не (хо рор ва цуи), што 
зна чи да је про цес ин тен зи фи ка ци је на ра тив не про зе у све му над мо ћан 
над про це сом екс тен зи фи ка ци је, у на сто ја њу да се на си ље пред ста ви као 
оте ло тво ре ни бе сми сао. 
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2.
Те о риј ски и ти по ло шки ве о ма пре ци зно Љ. Па вло вић – Са ми ро вић 

је у лек си ко ну (1993) де фи ни са ла два де се так ти по ва ро ма на у хи спа но а-
ме рич кој књи жев но сти, као и не ко ли ко под вр ста. У пр ву гру пу увр сти ла 
је нео кла си чар ски, ро ман ти чар ски, до ку мен тар но-ре а ли стич ки и на ту ра-
ли стич ки (чи је су под вр сте – ин ди хе ни стич ки, ко стум бри стич ки, мо дер-
ни стич ки, ре ги о на ли стич ки, со ци јал ни и по ли тич ки), у дру гу со ци јал-
но-по ли тич ки и ан ти им пе ри ја ли стич ки, а у тре ћу гру пу мо дер ни стич ки, 
чу де сно ре а ли стич ки, ма гич но ре а ли стич ки и фан та стич но ре а ли стич ки 
ро ман.8  По на шем ми шље њу ви ше слој ни ро ман Па три јар хо ва је сен Гар-
си је Мар ке са тре ба ло би нај пре увр сти ти у ка те го ри ју мо дер ни стич ки, а 
по том и са ти рич ни и але го риј ски ро ман, бу ду ћи да је пи сцу по пр ви пут 
ста ло да, на овом ступ њу ства ра лач ке ме та мор фо зе, ино ви ра и мо дер ни-
зу је али да исто вре ме но и ра ди ка ли зу је ро ман и на тај на чин до при не се 
књи жев ном раз во ју по је ди ног жан ра, као и раз во ју на ци о нал не књи жев-
но сти ко јој при па да. 

Сто га се мо ра ука за ти на низ по сто је ћих раз ли ка из ме ђу по ли фо ниј ског 
Сто го ди на са мо ће (1967) и са ти рич ног ро ма на Па три јар хо ва је сен (1975). 
Основ на раз ли ка са сто ји се у са свим про ме ње ном је зи ку еп ске фор ме. 
Пр вим ро ма ном до ми ни ра про цес епи за ци је, де скрип ци је и де ли мич не 
екс тен зи фи ка ци је, уоп ште но го во ре ћи, док дру гим до ми ни ра про цес по е-
ти за ци је, дра ма ти за ци је и ап со лут не ин тен зи фи ка ци је је зи ка. Ра ди ка-
ли зо ва ни од нос пре ма је зи ку дик ти ра ла су углав ном два узро ка: пр ви се 
огле да у на глој про ме ни укуп ног лек сич ког фон да, обо га ће ног ри зни ца ма 
на ро до но сних тра ди ци ја, упо тре бом до та да ма ло упо тре бља ва них из во-
ри шта при род ног и ве штач ког је зи ка и но вих мо гућ но сти ко му ни ка ци је у 
окви ри ма на ци о нал них или над на ци о нал них књи жев но сти. О за ко ни то-
сти ма еви дент не про ме не је зи ка ис прав но све до чи ита ли јан ски књи жев ни 
исто ри чар и кри ти чар Фран че ско де Санк тис. У пре да ва њу „Дар ви ни зам и 
умјет ност“ он за је зик ве ри ста твр ди: „

„То не мо же оста ти без ути ца ја на на чин из ра жа ва ња, на је зик, на 
го вор, на стил. ко се се ти је зи ка, од пре два де сет го ди на и упо ре ди га са 
да на шњим, утвр ди ће да је овај зба цио са се бе сав те шки те рет све ча
них, еле гант них, го вор нич ких, ака дем ских об ли ка и да је сте као лак ши и 
жи вот ни ји ток бли жи ди ја лек ти ма, то јест на род ном је зи ку. јер на род је 
ве ли ки кра ти тељ људ ске ми сли. он тра жи за кључ ке, а од ба цу је пре ми се: 
не ма ју ћи мно го сми сла за ап страк ци ју, пре тва ра све у сли ке, ко је му до ла зе 
тре нут но, из исти ни тих ути са ка; ди ја лек ту је су ђе но да по ста не но ви 
ра сад ник књи жев них је зи ка: би ће то као по вра так све жим из во ри ма при
род ног жи во та“.9 
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Но ва упо тре ба је зи ка да је пред ност при род ном над нор ми ра ним је зи-
ком, тач ни је ре че но жи вом над пи са ним го во ром. Она је у нај бо љем све-
тлу ак ту е ли зо ва ла и про бле ма ти зо ва ла рас пра ву о вр ста ма и под вр ста ма 
два основ на то ка шпан ске ба рок не књи жев но сти: „кул ти зам (оп сед ну тост 
фор мом, не го ва њем ра фи ни ра ног ци ља, ства ра њем сло же них стил ских 
фи гу ра, по себ но ме та фо ра, угле да ње на де ла кла сич них пи са ца) и кон
сеп ти зам (тра га ње за сло же ним, че сто па ра док сал ним си ту а ци ја ма иде ја, 
са же то сти, чак и афо ри стич ког из ра за) у хи спа но а ме рич кој књи жев но сти 
су се че сто пре пли та ле“, пи ше Љ. Па вло вић-Са му ро вић (стр. 162).10  

Об но вље на стил ска фор ма ци ја нео ба рок исто вре ме но до при но си и 
афир ма ци ји и не га ци ји два ју основ них то ко ва ба ро ка. Афир ма ци ји ти ме 
што по ка зу је лек сич ко бо гат ство при род ног је зи ка (на ро чи то оног ко ји се 
од но си на ка рип ско под руч је у ко ме се не гу је мул ти лин гви зам), а не га ци ју 
ти ме што чи та лац оста је за пре па штен из о би љем ре че нич них сла по ва и кон-
струк ци ја ко је без тре нут ка па у зе вр тло же но ва зву че ња и зна че ња. Ка ко се 
од ре као али не ја и ин тер пунк ци о нал них зна ко ва (не ма ни јед не али не је уну-
тар шест на ра тив них це ли на, а ин тер пунк ци о ни зна ко ви је два да се и осе-
ћа ју), ро ман си јер је при бе гао упо тре би лајт-мо ти ва, хо ти мич них по на вља ња 
(че шће у ви ду па ра фра за), уно ше њу по шта па ли ца (нај фре квент ни ја је „мој 
ге не ра ле“), као и ни за њу псов ки, кле тви, уро ка, ска ред но сти, про клет ста ва, 
улич них про ста клу ка и ар гоа, што не по сред но ука зу је на зна чај по врат ка 
при род ном и жи вом го во ру, мно го бли жем жи во ту не го ли умет но сти.11 

О по сто ја њу апри ор не кон струк ци о не и ком по зи ци о не схе ме све до чи 
шест оде ли тих на ра тив них це ли на ко је као да су на сил но одво је не у по ну-
ђе ној схе ми.12 Ме ђу тим, де о ба це ли на по ста је свр хо ви та ка да се утвр ди да 
се њи ма до не кле убла жа ва на ра тив на бу ји ца или при ти сак лек сич ког лу ка, 
као и по да так да сва ка од њих чу ва „основ ну при чу“ (при ча ну у ви ду „ре ве-
р зи бил не“, „цир ку лар не“ или „за др жа не при че“), а исто вре ме но омо гу ћа ва 
те ма ти за ци ју око но вих на ра тив них ну кле у са (ка кву пред ста вља ју суд-
би не мај ке Бен ди си он Ал ва ра до, двој ни ка Па три си ја Ал ва ра да, по бра ти ма 
Ро дри га де Аги ла ра, љу ба ви Ле ти ци је На за ре но, кра љи це ле по те Ма ну е ле 
Сан чез, без о се ћај ног кр во ло ка Хо се Иг на ци ја Са е на де ла Ба ра и мон си-
њо ра Де ме три ја Ал до у са). О спе ци фич но сти иза бра не схе ме у пр вом ре ду 
све до чи сме на при по вед них пла но ва, ти по ва на ра ци је и ти по ва на ра то ра. 
Пр ви при мер нео ба рок ног оби ља на ла зи мо у пр вој на ра тив ној це ли ни (стр. 
5-44), у ко јој се ра зно род не мо за ич не асо ци ја ци је мо ра ју на кнад но по ве зи-
ва ти у ма ње или у ве ће, ко хе рент не или ин хе рент не це ли не: 

„јер то је нај леп ша же на на све ту, јед на од оних што ни су за сва ку 
фу ка ру, ге не ра ле мој, са мо да је ви ди те, а овај на то одах ну са олак ша њем: 
е, је би га бра ле, те лу до ри је спо пад ну чо ве ка ако не ма при ру ци не што жен
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ско да свој ски на тр ти, па му пред ло жи да је от му, као што је већ по сту
пио с то ли ким жен ски ца ма вр даљ ка ма ко је су се нај пре нећ ка ле а по сле му 
по ста ле на ло жни це, има да ти је си лом стр мек нем у кре вет а че ти ри вој
ни чи не да је др же за ру ке и но ге док јој бу деш за кр ка вао лу до ја, има да је 
рас ту риш, је бо те бла ги бог, да знаш да се оне ус ко пи ча сте нај пре но ге та ју 
и бе сне, а он да те по сле пре кли њу и бо го ра де, не оста вљај ме ова ко, мој ге не
ра ле, као јед ну ру жну ја бу ку са скли ским се мен ка ма“ (стр. 15-16).

Дру ги при мер је по све ћен „то по су по чет ка“, бу ду ћи да је сва ки од шест 
по че та ка на ра тив них це ли на по све ћен исто вр сној про јек ци ји до га ђа ја – 
не ве ро ват ној при чи о ла жној или истин ској смр ти Ве ли ког дик та то ра ко ји 
се на вла сти одр жа ва не то ли ко др жав нич ким спо соб но сти ма и лу кав-
стви ма ко ли ко спо соб но сти ма уте ри ва ња стра ха и пре пла ше ном људ ском 
ста ле жу ко ји га окру жу је у цр кве ном, вој ном и ци вил ном вр ху, о че му све-
до чи фан та зам с по чет ка че твр те це ли не (стр. 125-165):

„Не бро је не је хри ди ово зе маљ ских рас ко ла из бе гао, не бро је них се ху дих 
по мра че ња ра то си љао и то ли ко је ог ње не ку гле не бе ске пре гр мео да је за це ло 
из гле да ло не мо гу ће на ћи не ко га ко би у на ше вре ме јо ште ве ро вао у га та ри је 
и кар те ко је су му пу те ве суд би не пред ви ђа ле и суд њи про ри ца ле час. Па, 
ипак, док се ужур ба но по сло ва ло око улеп ша ва ња и бал са мо ва ња ле ша, сви 
смо без из ним ке, па чак и они нај по до зри ви ји, са узда њем оче ки ва ли ис пу
ње ње пра дав них про ро чан ста ва по ко ји ма ће то бо же на дан ње го ве смр ти 
сав глиб из мо чва ре кре ну ти уз при то ке и вр ну ти се њи ним из во ри ма, а 
пљу ско ви ће крв ли ти са не бе са, ко ко шке ће пе то у га о на но си ти ја ја, а ва се
ље ном ће овла да ти мук и та ма јер ће то би ти смак све та“ (стр. 125). 

До ми нан тан на ра тор у Па три јар хо вој је се ни је све зна ју ћи или аук то-
ри јал ни при по ве дач, а по том и низ при по ве да ча ко ји по не кад го во ре у име 
ко лек ти ва, по не кад у име ства ра лач ког су бјек та, а по не кад у име еп ских 
ју на ка ро ма на. Сме на ти по ва на ра ци је и ти по ва на ра то ра слу жи у ин тен-
ци о нал ном лу ку као до каз лич них ро ман си је ро вих ис ку ста ва и са зна ња, 
раз ли чи тих „та ча ка гле ди шта“ ко је се на из ме нич но при пи су ју пи шче вој 
би о гра фи ји (као но ви на ру ис тра жи ва чу, као све до ку до га ђа ја, као ин тер-
пре та то ру, као бе ле три сти и као ан га жо ва ном ми сли о цу ко ји бра ни све 
вр сте људ ских сло бо да, а нај пре ег зи стен ци јал ну, по ли тич ку, иде о ло шку, 
вер ску и ства ра лач ку). При хва тљи во све до че ње, а по сте ри о ри, Гар си ја 
Мар кес је пру жио у по е то ло шкој ауто би о гра фи ји жи вје ти да би се при
по ви је да ло (2002, стр. 217-235), на стра ни ца ма по све ће ним по ли тич ком 
атен та ту на Јор ге Елицéра Га ит áна, во ђу ли бе ра ла и узор ног бор ца за де мо-
кра ти ју. Као што се ви ди, круп ни исто риј ски по тре си ни су се сми ри ли ни 
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по сле ви ше де це ни ја, о че му све до чи сле де ћи пи шчев аутор ски ко мен тар: 
„Је сен па три јар ха је пот пу но исто риј ска књи га. Да се про на ђу вје ро ват-
но ће и ствар не чи ње ни це је сте дје ло но ви на ра и ро ма но пи са ца, али је он 
та ко ђе и про роч ко дје ло. Не во ља је у то ме што мно ги вје ру ју да сам ја пи сац 
на уч не фан та сти ке, док сам ја у ства ри ве о ма ре а ли стич на осо ба и пи шем 
оно што ми слим да је пра ви со ци ја ли стич ки ре а ли зам“, што сва ка ко при-
па да то по су „за во ђе ње чи та о ца“ (бар јед ним де лом).13

„Ре вер зи бил на“ или „цир ку лар на при ча“ не ми нов но зах те ва ино ви-
ра ње при по ве дач ког по ступ ка, осо би то ка да је у пи та њу „укр шта ње тек-
ста и кон тек ста“, ка да се ра ди о вид но ис по ље ној „пе да ли за ци ји те ме“ или 
на гла ша ва њу зна ча ја по је ди не вр сте „еп ског га за“. Сви ови по ступ ци на из-
ме нич но се по на вља ју то ком ро ма на, осо би то ка да се пи сац ба ви те мом 
са мо ће и про клет ством уса мљи ва ња, ко је сва ка не ху ма на власт до но си 
со бом. „Уну тра шњи про фил“ ро ма на нај пот пу ни је се оства ру је у ди ја ло гу 
дво ји це дик та то ра (двој ни ка), од ко јих је дан у пред смрт ном роп цу от кри ва 
бе ду за јед нич ког по ло жа ја и кри во тво ре ња дру штве ног и при род ног би ћа: 

„И ма кар мо је ре чи зву ча ле без трун ке по што ва ња, ге не ра ле мој, са да вам 
мо гу при зна ти да вас ни ка да ни во лео ни сам, као што сте уми шља ли, не го 
да сам још од оних дав них гу сар ских вре ме на, ка да ме је за де си ла зла сре ћа 
те до па дох ша ка ва шим пај та ши ма, мо лио бо га да вас уц ме ка ју, ма кар и 
уљуд но са мо да вам се на пла тим за овај си ро тан ски ка кав ми на мет ну сте 
по нај пре ти ме што сте ми жрв њем за рав ни ли та ба не да по ста не но ћоб
диј ски по пут ва ших, па ти ме што сте ми му да бу ши ли обу ћар ским ши лом 
да ми куљ не ки ла, по том ти ме што сте ме при си ља ва ли да пи јем тер пен
тин ка ко бих за бо ра вио да чи там и пи шем (...) и на по слет ку ти ме што 
сте ме при си ља ва ли да оба вљам оне јав не ду жно сти од ко јих сте пу ни ли 
га ће (...). али ње га ни је ко сну ла др скост не го не бла го дар ност“ (стр. 27).

У нео ба рок ном сти лу од нос пе снич ке сли ке и по ет ске иде је пр вен стве но 
је за ви сио од про це са дра ма ти за ци је ка ко до га ђај них та ко и асо ци ја тив них 
ни зо ва.14  У том кон тек сту мо гло би се за кљу чи ти да је Гар си ја Мар кес у нај-
ве ћој ме ри ко ри стио до та да шња не са мо књи жев на не го и филм ска зна ња и 
уме ња, по себ но ка да се ра ди о про це су пик то гра фи је и ло го гра фи је. Сли ка 
и ов де уве ли ко три јум фу је над иде јом, ма да ни је ма ли број па са жа по све ће-
них иде о ло шком дис кур су или ло гич ко-дис кур сив ном на чи ну ми шље ња. 
У том по гле ду по себ ну уло гу има спе ци фич на мон та жа на ра тив них ну кле-
у са и ко ла жна тех ни ка пре пли та ња ка дро ва ко ји при па да ју то та лу или гро 
пла ну. Дра ма тич ност ро ма на уве ли ко је ин тен зи ви ра на од но сом зби ље и 
ху мо ри стич ке про јек ци је до га ђа ја и до га ђа ња, под ко јом под ра зу ме ва мо 
гра ди ра ње: ху мор, иро ни ја и ин век ти ва, а по том и па ра бо ла, гро те ска и 
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сар ка зам, уз упо тре бу и дру гих об ли ка (као што су бур ле ска, тра ве сти ја, 
фар са, але го ри ја и па ра бо ла), од ко јих два – са ти ра и ин век ти ва – не пре-
ста ју да де лу ју би ло у до слов ном би ло у пре но сном зна че њу. 

Сли чан је слу чај и са при ме ном стил ске фи гу ре хи пер бо ла. Осве та би ва 
уто ли ко окрут ни ја и звер ски ја уко ли ко се ра ди о нај бли жем са рад ни ку 
(по бра ти му Ро дри гу де Аги ла ру, ге не ра лу, ми ни стру вој ном и ше фу ка у ди-
љо ве без бед но сти). Она је до ве де на до па рок си зма, до крај њих гра ни ца ко је 
су је два до се за ли пред став ни ци аме рич ког но вог на ту ра ли зма или вар ва-
ри зма. По бу ње ни ге не рал је жив ис пе чен у пећ ни ци и до бро за чи њен сер-
ви ран као глав но је ло оста лим пре жи ве лим по бу ње ни ци ма. Дру ги при мер 
нео на ту ра ли зма или вар ва ри зма пред ста вља опис ви да ња ра на мај ке Бен-
ди си он Ал ва ра до ко јој из ра на на ле ђи ма ку ља ју цр ви и ко ју од рас па да ња 
је ди но шти ти оде ћа. Тре ћи при мер пред ста вља „при ча у при чи“ о увла-
че њу ма ло лет них уче ни ца у кан џе по су вра ће не ста рач ке, ерот ске и ма зо хи-
стич ке по хле пе (за вла че ње хра не у њи хо ве ва ги не и чма ро ве пре упо тре бе). 
При ме ра је без број а пла си ра ни су у нај стро жи јој за ви сно сти од ло ги ке 
на ра ци је, при че му се че сто ра ди и о кли мак си ма ро ма на (де ца се про да ју 
на лу три ји а по том се ша љу на брод ко ји ће би ти ми ни ран у ме ђу на род ним 
во да ма; за тим при ча о „ђа во љем адво ка ту“ мон си њо ру Де ме три ју Ал до у су; 
вла да њу Ле ти ци је На за ре но и ње ног ма ло лет ног си на – ге не ра ла Ема ну е ла; 
док при чу о вам пи ру зла и са вре ме ном Са та ни, му чи те љу Хо се Иг на ци ју 
Са е ни де ла Ба ра ва ља схва ти ти као „до пун ску при чу“). Ме сти мич но „раз-
бла жа ва ње ства р но сти“ и по е ти за ци је, на во ђе њем сти хо ва Ру бе на Да ри ја 
или алу ди ра њем на сти хо ве Ни ко ла Га ље на, ни у че му не мо же да оспо ри 
го рак укус ци ви ли за циј ске кло а ке ко ју оте ло тво ру је Ве ли ки дик та тор (он 
је не и ме но ван као оли че ње зла, а са мо му се у сну о де тињ ству ја вља ју два 
име на у да ле ком се ћа њу: За ха ри је и Ни ка нор).15 

Не пи смен, ли шен би ло ка кве ви зи је осим ви зи је вла да ња нај су ро ви јим 
ме то да ма, Дик та тор по ста је нај пре збир на жи жа свих дру штве них али је-
на ци ја, по том он по ста је су шта су прот ност при род ном би ћу, с об зи ром на 
то да њи ме је ди но вла да ју ани мал ни на го ни и, на кра ју – он сво јим ин ди-
ви ду ал ним свој стви ма (тре ће му до) пред ста вља ин ди ви ду ал ну ка ри ка ту ру 
људ ског би ћа. Ње го ва ме ту за лем ска ста рост не слу жи са мо као ме та фо ра 
вре ме на, на си ља и зло чи на ко ји у Ју жној Аме ри ци и дру где тра ју без пре-
ки да, не го је ујед но тре бао да по слу жи и као ме та фо ра рас па да ња ор га ни-
зма на си ља и зло чи на, у бе сми сле ној по бу ни да пре вла да дру штве не, при-
род не, ко смич ке па и бо жан ске за ко не. Уоста лом, ни дру ги пред став ни ци 
Смр ти од ко јих је ме фи сто фе лов ски про јек то ван ин кви зи циј ски ис тре-
би тељ љу ди Са е на де ла Ба ра, не до жи вља ва ју дру га чи ју суд би ну. Је ди на је 
раз ли ка у то ме што они ги ну на сил ним пу тем, као и све дру ге број не жр тве 
Ве ли ког дик та то ра, док сам Дик та тор уми ре при род ном смр ћу, да њо ме 
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по ка же соп стве ну не по треб ност и Жи во ту и Смр ти. Све су дик та ту ре 
бе сми сле не, па са мим тим и вре мен ски огра ни че не, по ру чу је све зна ју ћи 
при по ве дач, и ту кон ста та ци ју илу стру је опи сом свр га ва ња про све ће ног 
ап со лу ти сте Ла у та ра Му њо са, ге не ра ла, пе сни ка и ла ти ни сте, као и не и ме-
но ва ног Дик та то ра – са мо зван ца, при ми тив ца и зло чин ца. Све се пре тва ра 
у сво ју су прот ност: Дик та тор уми ре ви ше за бо ра вљен не го омра жен, што 
би тре ба ло да пред ста вља крај њи из раз мар ги на ли за ци је и ка у ди љо ве лич-
но сти и све га што је со бом пред ста вљао, на кон бес крај ног ни за за ла ко је је 
уза луд по чи нио, јер жи вот се на ста вља сво јим не у мит ним то ком. 

У то ме, по све му су де ћи, Гар си ја Мар кес ви ди ис пу ње ње не ке ви ше 
прав де, по бе ду исто ри је над на си љем, као и по бе ду ра зу ма над ани мал но шћу. 
У не га тив ном сми слу Дик та тор је пре шао све гра ни це људ ско сти ло гич но сти и 
мо ра ла. Крај ња по ру ка пред ста вља без при зив ну осу ду, а из ре че на је по но во у 
ви ду ком по зи ци о ног пр сте на: „Ста ри ји од свих ство ре ња људ ских и свих древ-
них гма зо ва во де них и коп не них, бе ше се пру ћио по тр бу шке по по ду, са де сном 
ми ши цом ис под гла ве уме сто ја сту ка, као што је био обик нуо да спа ва из но ћи 
у ноћ, то ком свих бо го вет них но ћи у пре ду гом ве ку са мот ног де спо та“. Не ста је 
на си ље по пут не стан ка пре по топ ских би ћа. Над свим Дик та то ро вим оства ре-
њи ма и на сто ја њи ма, же ља ма и на да ма, три јум фу је ни шта ви ло Смр ти. Сто га 
ам бле ма тич ни, нео на ту ра ли стич ки, але го риј ски и са ти рич ни ро ман Па три јар
хо ва је сен Гар си је Мар ке са (1985) у пра вом сми слу ре чи зах те ва „бол но чи та ње“, 
тј. ви ше крат но чи та ње ко јим би се от кри ла ма ње вид на и не ви дљи ва зву че ња и 
зна че ња. Са мо се на тај на чин, мо де лом ре вер зи бил ног чи та ња и ме то дом стро гог 
чи та ња, мо же де мон стри ра ти сва „пу но ћа зна че ња“, тач ни је ре че но „гу сти на тек-
ста“, ко је ро ман си је ра пред ста вља ју као де мон стра то ра мо ћи ро ма на и соп стве-
них кре а тив них мо ћи.16 
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Б Е Л Е Ш К Е

РО МАН КАО ВЕР БАЛ НА КРЕ А ЦИ ЈА

(Сто го ди на са мо ће)

1.
1. Те о ри јом и ти по ло ги јом ро ма на кон ти ну и ра но се ба ви по зна ти 

хи спа но лог Да ли бор Сол да тић у мо но гра фи ја ма Те о ри ја ро ма на ма ри ја 
вар га са љо се (Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град, 1984, у ру ко пи су, стр. 406) и 
При ло зи за те о ри ју но вог хи спа но а ме рич ког ро ма на (Фи ло ло шки фа кул тет 
– „Но ва све тлост“, Бе о град – Кра гу је вац, 2002, стр. 299), као и сту ди ја ма и 
огле ди ма: „Књи жев но де ло Ма ри ја Вар га са Љо се“ (1984), „Кар лос Фу ен тес и 
мит књи жев ног ства ра ла штва“ (1985), „Три ви да од но са пре ма ствар но сти 
у хи спа но а ме рич кој про зи“ (1986), „Хи спа но а ме рич ки ро ман и исто ри ја“ и 
„Хи спа но а ме рич ки ро ман да нас“ (2008), од ко јих су не ки ин кор по ри ра ни у 
дру гу мо но гра фи ју. У њој су зна чај не це ли не: „Те о ри ја ро ма на на шпан ском 
је зич ком под руч ју“ (стр. 21-124), као и де ло ви сту ди ја по све ће них Ер не сту 
Са ба ту, Але ху Кар пен тје ру, Кар ло су Фу ен те су и Ма ри ју Вар га су Љо си, о 
ко ји ма је при ло же на се лек тив на „Би бли о гра фи ја“ (стр. 241-266). 

2. У ап страк ту огле да о хи спа но а ме рич ком ро ма ну (2008) Сол да тић 
пи ше о дез ин те гра ци ји овог, у све му при хва ће ног ком по зит ног пој ма: 
„Ис ти чу се знат не раз ли ке из ме ђу мек сич ке и ар ген тин ске књи жев но сти, 
или из ме ђу пе ру ан ске и ку бан ске, али је ја сно уоч љи ва во ља за ит не гра ци-
јом у окви ру је дин стве не це ли не ко ја ће се раз ли ко ва ти од европ ске или 
се вер но а ме рич ке“ (стр. 47). На ма је при хва тљи ви је ста но ви ште о ин те-
грал но схва ће ној хи спа но а ме рич кој књи жев но сти, о ко јој Љ. Па вло вић-
Са му ро вић пи ше (1993): „По јам хи спа но а ме рич ка књи жев ност об у хва та 
де ла на шпан ском је зи ку ко ја су на пи са ли или ство ри ли, у окви ру сме не 
тра ди ци је, при пад ни ци свих ра сних и ет нич ких за јед ни ца и со ци јал них 
гру па ци ја, аутох то ни или до се ље ни ци, и ка ко де ла из ове обла сти фик ци је 
та ко и она чи ја са др жи на је ми то ло шка, исто риј ска и ин фор ма тив но-до ку-
мен тар на, по чев од от кри ћа Но вог све та па до са вре ме ног до ба“ (стр. 3). 

3. Пе дант но, ис црп но и си сте ма тич но Сол да тић ана ли зи ра нај ва жни је 
књи ге, сту ди је, огле де и члан ке по све ће не „ма гич ном ре а ли зму“ у хи спа-
но а ме рич кој књи жев но сти. При то ме из два ја ми шље ња Еми ра Ро дри ге за 
Мо не га ла, ко ји упо тре бља ва тер мин „при ми тив ни ре а ли зам“ (1976), Лу и са 
Ле а ла (1967), Ан хе ла Вал бу е не Бри о са (1969), Шар ла Мин геа (1974), Лу си ле 
Инес Ме ме (1975), Ен ри кеа Ан дер со на Им бер та (1976), Але ха Кар пен тје ра 
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(1975), Адал бер та Де са уа (1976), Гло ри је Ба ти сте Гу ти је рес (1991) и дру гих. 
Ис ти чу ћи ва жност про це са „при род не сти ли за ци је“ и „нор ми исти ни то-
сти“, аутор пи ше: „Пре ма то ме, ма гич ни ре а ли зам је пре све га умет ност 
из не на ђе ња, а чи та лац је од пр вог тре нут ка ба чен у без вре мен ско про ти-
ца ње, у свет не појм љи вог“ (стр. 66-67). За ни мљи во ми шље ње са оп шта ва 
и Ел за Де е нен ко ја ко ри сти тер ми не „из ра жај ни ре а ли зам“ и „исти но ли ки 
ре а ли зам“. О тер ми ну „ча роб ни ре а ли зам“ пи са ли смо на ви ше ме ста и у 
раз ли чи тим кон тек сти ма то ком ра да на есте тич кој и по е то ло шкој мо но-
гра фи ји о Г. Гар си ји Мар ке су. 

4. Од тре нут ка по знан ства па на да ље (1967) Вар гас Љо са по ка зу је 
не по су ста лу по тре бу да са ви ше та ча ка гле ди шта осве тли ам бле ма тич ни 
ро ман Гар си је Мар ке са, о че му све до че сле де ћа из да ња: „Ро ман у Ла тин-
ској Аме ри ци: Ди ја лог“ (La no ve la en Ame ri ca La ti na: Di a lo go, 1968), за тим 
док тор ска ди сер та ци ја Гар си ја мар кес: исто ри ја јед ног бо го у би це (Gar sia 
Már qu ez: hi sto ria de un de i ci dio, Ma drid, 1971) и по ле мич ки ин то ни ра но 
„Гар си ја Мар кес и про бле ма ти ка ро ма на (Gar sia Mar qu ez y la problemática 
de la no ve la, 1973). Ви де ти књи гу Исти на ла жи: огле ди о мо дер ном ро ма ну 
(En sayos so bre la no ve la mo der na, 1990) у ко јој Вар гас Љо са ана ли зи ра 25 
са вре ме них ро ман си је ра ко ји су тра га ли за „елик си ром жи во та“. 

5. У ра ду смо исто вре ме но ко ри сти ли два из да ња Сто го ди на са мо ће. 
Пр во је из дао за гре бач ки В. Б. З. (1967, стр. 272), у пре во ду Ни не Ла но вић, 
а дру го бе о град ски За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства (2002, стр. 414). 
Нај пот пу ни ји осврт пру жа Ра до ван Вуч ко вић у мо но гра фи ји мо дер ни 
ро ман два де се тог ве ка (Ис точ но Са ра је во, 2005, стр. 492-507), по ре де ћи га 
са те тра ло ги јом То ма са Ма на јо сиф и ње го ва бра ћа (I-IV) и ли ме ним до бо
шем Гин те ра Гра са. Ви де ти пред го вор Ми ли во ја Сте фа но ви ћа „У све ту 
Ма кон да“ (Бе о град, 2002, стр. 7-25).

2.
6. У оп шир ном при ка зу ро ма на Сто го ди на са мо ће Оскар Ко ља сос је 

са оп штио пи шче во све до че ње о пре и мућ ству сли ке над иде јом: „Сли ка – јер 
ја пр во ства рам сли ку о јед ној књи зи, не иде ју, ни за ми сао, већ сли ку, јед ног 
стар ца ко ји во ди де ча ка да упо зна лед“. „Имао сам га – ка же у про ду жет ку 
ро ман си јер – та ко зре лог да сам мо гао да га из дик ти рам дак ти ло граф ки њи 
реч по реч, чи та во пр во по гла вље“. То прак тич но зна чи да Гар си ја Мар-
кес да је при о ри тет ро ма ну-сли ци над ро ма ном-иде јом, убе ђен да пра ста ро 
(ми то ло шко ле генд но или але го риј ско) при по ве да ње има при мат над про-
це сом са вре ме не ин те лек ту а ли за ци је при по ве да ња (ви дљи во ис по ље но у 
есе ји стич ком сло ју, од но вог ро ма на, пре ко струк ту ра ли зма и де кон струк-
ци је, до пост мо дер ни зма, чи јој по е ти ци ко лум биј ски ро ман си јер слу жи као 
је дан од ро до на чел ни ка, а ујед но и као нај зна чај ни ји ре пре зент). 
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7. Осим Ко ља со са, о то ме све до чи и К. Фу ен тес, ко ји се пр ви огла сио 
при ка зом Сто го ди на са мо ће (об ја вље ном у ча со пи су „Увек“), на кон чи та ња 
пр вих 65 стра ни ца де ла: „Ма кон до по ста је уни вер зал но ме сто, ско ро би блиј-
ска исто ри ја о осни ва њи ма и ра ђа њи ма и де ге не ра ци ја ма, исто ри ја о по ре-
клу и суд би ни људ ског вре ме на, и о сно ви ма и же ља ма по мо ћу ко јих љу ди 
оп ста ју или се уни шта ва ју“. Исто вр сно ми шље ње са оп шта ва и Лу ис Харс, 
твр де ћи да му је Гар си ја Мар кес, у пи сму упу ће ном но вем бра 1965. го ди не, у 
је ку на ста ја ња ро ма на, на пи сао: „Луд сам од сре ће. На кон пет го ди на ап со-
лут не ја ло во сти, ова књи га те че у мла зе ви ма, са ре чи ма не ма про бле ма“, 
што по твр ђу је ства ра о че ву са мо свест и на гла ше ну кри тич ку свест.

8. Ни у јед ном дру гом де лу Гар си ја Мар кес ни је ус пео да га та ко рав-
но мер но оства ри, без ијед не стра ни це „пра зног про сто ра“. Ме ђу тим, при-
ме ном стро ге књи жев но-естет ске кри те ри сти ке ла ко се мо же утвр ди ти 
да по сто је две це ли не: пр ва об у хва та увод них де вет гла ва (стр. 5-122), а 
дру га пре о ста лих је да на ест (стр. 123-272). Пр вом це ли ном су об у хва ће не 
пр ве три ге не ра ци је по ро ди це Бу ен ди ја (де да, си но ви и уну ци), а дру гом 
на ред не две ге не ра ци је (пра у ну ци и чу ку ну ну ци), при че му до ла зи до при-
род ног пре пли та ња суд би на ју на ка свих ге не ра ци ја (осо би то оних ко ји су 
ду го веч ни). Ли те рар ни праг пред ста вља увод на ре че ни ца дру ге це ли не: 
„Мно го го ди на ка сни је, на са мрт ној по сте љи, Ауре ли ја но Се гун до ће се 
сје ти ти ки шног ли пањ ског по сли је по дне ва ка да је ушао у спа ва ћу со бу да 
упо зна сво јег пр во ро ђе ног си на“ (стр. 123).

9. У књи зи је смо ли са ми? (1980), у одељ ку „Тем по рал ни мо де ли и 
њи хо ве ло гич ке им пли ка ци је у раз ли чи тим ми са о ним си сте ми ма“ Сло бо-
дан То мо вић је на вео 108 мо де ла у ко ји ма про ми шља вре ме. Ви де ти та ко ђе 
и ње го ву књи гу Фи ло зо фи ја вре ме на (1997). 

За ни мљи во ми шље ње о по е ти ци вре ме на са оп штио је Пол Ри кер, 
аутор три ло ги је вре ме и при ча (Па риз, 1983, 1984. и 1985): „Вре ме по ста је 
људ ско вре ме у оној ме ри у ко јој је ор га ни зо ва но на при по ве дач ки на чин 
и да при ча до би ја сво је пу но зна че ње тек ка да по ста не услов вре мен ског 
по сто ја ња“.

10. Ал хе ми ја омо гу ћа ва пре тва ра ње ег зи стен ци је у есен ци ју. На тај 
про цес упу ћу је и тра га ње за „ка ме ном му дро сти“, за ко јим уза луд но тра-
га ју сви еп ски ју на ци ро ма на Сто го ди на са мо ће, укљу чив ши и Мел ки ја-
де са. При то ме ни је ва жно да ли су же ље ју на ка из сфе ре ре ал ног или ире-
ал ног, јер су оне осна же не ар гу мен ти ма фи зич ког и ме та фи зич ког све та, 
али истин ско ужи ва ње чи та лац на ла зи упо ре ђи ва њем фак та и ар те-фак та. 
Узми мо за при мер сим бол шпан ска га ли ја, из ба че ну не ком чу де сном енер-
ги јом на хрид бли зу Ма кон да (два на ест ки ло ме та ра од мо ра): 
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„Пред њи ма је, об ра сла па пра ти и пал ма ма, би је ла и пра шња ва у од бље
ску ти хе ју тар ње свје тло сти, по чи ва ла огром на шпа њол ска га ли ја. С нео
ште ће них јар бо ла ла ђе, бла го на хе ре не на бок, ви сје ле су из бли је дје ле ри те 
је дри ља, ме ђу ужа ди на ки ће ном ор хи де ја ма. ко ри то је, под фи ним окло
пом од ока ме ње них при ље па ка и ме ке ма хо ви не, ста ја ло чвр сто уко ва но 
у ка ме ни то тло. До и ма ло се као да чи та ва тво ре ви на по сто ји у не ком 
сво јем, из дво је ном про сто ру, цар ству са мо ће и за бо ра ва, за шти ће ном од 
хи ро ва вре ме на и пти чи јег сви је та. У уну тра шњо сти, ко ју су ис тра жи ва чи 
про че шља ли са за вје ре нич ким жа ром, ни је би ло ни че га дру гог до гу сте шу ме 
цви је ћа“ (стр. 12).

3.
11. Ве о ма је за ни мљи ва ти по ло шка по де ла, при че му се не ки од ти по ва 

ро ма на мо гу узе ти у си но ним ном, а не ки у хо мо ним ном зна че њу: екс пе ри-
мен тал ни, мо дер ни, ла ти но а ме рич ки, европ ски, азиј ски, африч ки, но ви, 
ур ба ни, ру рал ни, по ли тич ки, ре ги о нал ни, до мо ро дач ки, де тек тив ски, суд-
ски, по ли циј ски, ци клич ни итд., као и но ве вр сте ре а ли за ма ко ји ма при па-
да ју: адап тив ни, екс пла ма тор ни, гро теск ни, ме та фи зич ки, фан та стич ни и 
мно ги дру ги.

12. По ли фо ниј ски ро ман се, твр ди Бах тин, пр вен стве но огле да у про-
ме ње ном од но су ства ра лач ких и еп ских су бје ка та: 

„До сто јев ски је тво рац по ли фо ниј ског ро ма на. он је ство рио су штин
ски нов ро ма неск ни жа нр. Упра во сто га се ње го во ства ра ла штво не укла па 
ни у ко је окви ре, не по да је се ни јед ној од оних књи жев ноисто риј ских схе ма 
ко је смо на ви кли да при ме њу је мо на ви до ве европ ског ро ма на. У ње го вим 
де ли ма се по ја вљу је ју нак чи ји је глас кон ци пи ран она ко ка ко се у ро ма ни ма 
обич ног ти па кон ци пи ра глас сâмо га ауто ра. Реч ју на ка о се би сâмом и о 
све ту исто је то ли ко пу но вред на ко ли ко и уоби ча је на ауто ро ва реч; она 
се не пот чи ња ва објект ном ли ку ро ма на као јед на од ње го вих ка рак те ри
сти ка, али и не слу жи као гла сно го вор ник ауто ро вог гла са. њој при па да из у
зет на са мо стал ност у струк ту ри де ла, она као да зву чи на по ре до с ауто
ро вом ре чи и као да се на по се бан на чин сје ди њу је с њом и с пу но вред ним 
гла со ви ма дру гих ју на ка“ (стр. 57). 

13. Ка рак тер не срод но сти и ра зно род но сти бра ће ви до ви то је де фи ни-
са ла Ур су ла, у два ма ха. Нај пре кон ста та ци јом: „Док су Аурелиjани би ли 
по ву че ни, али би стра ума, сва ки се Хо се Ар ка дио по ка зао стра стве ним и 
под у зет ним, но ујед но би у се би но сио не што тра гич но. Је ди ни слу ча је ви 
ко је се ни је да ло ни ка ко свр ста ти би ли су Хо се Ар ка дио Се гун до и Ауре ли-
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ја но Се гун до“ (стр. 123), а по том и: „Као да су се обо ји ци слу чи ле све оби-
тељ ске ма не, без ијед не вр ли не“ (стр. 128). 

14. До ла зак 17 ван брач них си но ва ко је је пу ков ник Ауре ли ја но Бу ен-
ди ја до био то ком два де се то го ди шњег ра то ва ња за по чет је ра бле ов ским 
сти лом: 

„ауре ли а но Се гун до ни је про пу стио при ли ку да ро ђа ке по ча сти рас по
ја са ном пи јан ком, за чи ње ном хар мо ни ком и шам пањ цем, што је про ту ма
че но као на кнад но из рав ња ње ра чу на за кар не вал осу је ћен ју би ле јем. По раз
би ја ше по ла по су ђа, по ха ра ше ру жич њак го не ћи би ка са мо да би га дра жи ли, 
ме ци ма по та ма ни ше ко ко ши, ама ран ту на тје ра ше да пле ше ту жне вал
це ре Пи е тра цре спи ја, по лу чи ше да ље по ти ца Ре ме ди ос на ву че му шке 
хла че и из ве ре се на јар бол, пу сти ше у бла го ва о ни цу пра се на ма за но ло јем 
што је на кра ју са пле ло Фер ди нан ду, но ни тко се ни је жа лио на ште ту, јер 
је ку ћу по ште но про др мао по трес здра вог ду ха“ (стр. 145). 

15. У ан ке ти одр жа ној 2009. го ди не на те му – Ко је је нај у ти цај ни је де ло 
у по след њој че твр ти ни XX ве ка? – 25 по зна тих ства ра ла ца од го во ри ло је да 
је то ро ман Сто го ди на са мо ће. Осим спо ме ну тог, у нај у жем из бо ру би ла 
су још и де ла: ло ли та Вла ди ми ра На бо ко ва, Са тан ски сти хо ви Сал ма на 
Ру жди ја и дру ги. Ме ђу уче сни ци ма ан ке те би ли су: Ро џер Ро бин сон, Ле сли 
Ло ко, Су ја та Бат, Блејк Мо ри сон и Ник Пар кес. 

16. У члан ку „Кар лос Фу ен тес: да ле ко нај бо љи“ (об ја вље ним у „Књи-
жев ној ре чи“, бр. 405, 1992), Гар си ја Мар кес не кри је соп стве ни оп ти ми зам 
у по гле ду ути ца ја умет но сти на ствар ност: „За раз ли ку од мно гих дру гих 
пи са ца ко ји би во ле ли да се свет окре ће око њих, он би во лео да се сва ког 
да на сла ви то што је пи са ње у овом све ту од све ве ћег и ве ћег зна ча ја. Имам 
ути сак да он са ња ри о иде ал ној пла не ти, на ста ње ној ис кљу чи во пи сци ма, 
и са мо њи ма“. 

17. Ре пре зен та тив ни део ро ма на чи не: пр ва, дру га, ше ста, сед ма, де се та, 
ше сна е ста, осам на е ста и два де се та, док за њи ма не знат но за о ста ју: тре ћа, 
че твр та, осма, је да на е ста, че тр на е ста, се дам на е ста и де вет на е ста, што чи ни 
15 од укуп но 20 гла ва. Та кву ујед на че ност ту ма чи мо ви со ком ства ра лач-
ком кон цен тра ци јом и при ме ном свих вр ста ства ра лач ке енер ги је (ин те-
лек ту ал не, кре а тив не и ин ту и тив не), да ле ко од по ми сли да у овом слу ча ју 
мо же до ћи до „за мо ра ма те ри ја ла“ или ''за мо ра пи сца“. 
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НА СИ ЉЕ КАО ОТЕ ЛО ТВО РЕ НИ БЕ СМИ САО

(Па три јар хо ва је сен)

1. У овај круг мо гла би се убро ји ти жан ров ски ра зно вр сна из да ња, као 
што су: pe ri o di smo mi li tan te (1978), la bat ta la de ni ca ra qua (1979), vi va san
di no (1982) и дру га, бу ду ћи да Гар си ја Мар кес не кри је соп стве на по ли тич ка 
убе ђе ња, ка ко у јав ном жи во ту та ко и у под зем ној ди пло ма ти ји. У књи зи 
Оска ра Ко ља со са Гар си ја мар кес: са мо ћа и сла ва: жи вот и рад (Gar cia Mar-
qu ez: la so le dad y la glo ria: su vi da y su ob ra, 1983) пи сац ка же: 

„ја сам ко му нист ко ји не зна где да се уде не. али, упр кос то ме, ја и да ље 
ве ру јем да је со ци ја ли зам мо гућ, да је то до бро ре ше ње за ла тин ску аме ри ку 
и да тре ба би ти мно го ан га жо ва ни ји. ја сам то по ку шао на по чет ку ку бан
ске ре во лу ци је, и ан га жо вао сам се у њој, као што се се ћаш, не ке две го ди не, 
док ме је дан про ла зан су коб ни је „из ба цио кроз про зор“. То ни је ни шта из ме
ни ло мо ју на кло ност пре ма ку би, она је по сто ја на, дис крет на и не увек 
ла ка, али ме је пре тво ри ла у ак тив ног и без о па сног ге рил ца“ (стр. 127).

2. По зна та је чи ње ни ца да су Ху лио Кор та сар и Г. Гар си ја Мар кес би ли 
чла но ви у све ту по зна тог Ра се ло вог су да, ко ји је слу жио као „са вест чо ве-
чан ства“ и ре дов но се огла ша вао при ли ком свих не ху ма них, мор бид них и 
ани мал них кр ше ња мо рал них вред но сти. О то ме Гар си ја Мар кес ка же: 

„Ра се лов суд ми је пру жио мо гућ ност да не по сред но де лу јем, укљу чен у 
од ре ђе ну ор га ни за ци ју у ко јој ми се чи ни да сам ко ри сни ји. Да кле, оно нај ин
те ре сант ни је што сам ви део у Ра се ло вом су ду и што и да ље ви дим, је сте 
то што је по стао из вор ин фор ми са ња о про бле ми ма ла тин ске аме ри ке (...). 
Ре ци мо то ма ло гру бље: ли чи на по зо ри шну пред ста ву ко ју смо по ста ви ли 
да би смо пру жи ли што ви ше ин фор ма ци ја о ла тин ској аме ри ци“ (стр. 127). 

3. О то ме ви де ти при ло ге Џеј со на Вил со на „На ра ци ја Шпан ске Аме-
ри ке, 1810-1920“ (стр. 63-88), То ма Ин гли са „На ра ци ја Шпан ске Аме ри ке, 
1920-1970“ (стр. 89-110) и Џе рал да Мар ти на „На ра ци ја Шпан ске Аме ри ке 
по сли је 1970“ (стр. 111-124), об ја вље не у за јед нич кој књи зи мо дер на ла ти
но а ме рич ка кул ту ра (Mo dern La tin Ame ri can Cull tu re, Cam brid ge, 2004). 
Ин ди ка ти ван је ме ђу на слов Џ. Вил со на „Мо дер ни зам и су коб из ме ђу 
,ци ви ли за ци је и вар ва ри зма'„ (стр. 70-72), а ко ри сно је на бра ја ње ве ли ког 
бро ја ју жно а ме рич ких дик та то ра у го то во дво ве ков ном пе ри о ду (1814-
1988): др Фран си ја, Ху ан Ма ну ел де Ро сас, Сан та Ана, Ма ча до, Го мез, Пе рез 
Хи ме нез, Фул ге ни је Ба ти ста, Ро хас Пи њи ло, Тру хи љо, ге не рал Бан зер, 
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Пи но че и мно ги дру ги. Њи ма су као пан дан-сли ке опи са ни бор ци за сло-
бо ду и де мо кра ти ју: Сан ди но, Ка стро, Че Ге ва ра, Аљен де, да не спо ми ње мо 
ра ни је ле ген дар не лич но сти као што су Си мон Бо ли вар, Пан чо Ви ља, Еми-
ли ја но За па та и дру ги. 

4. У лек си ко ну хи спа но а ме рич ке књи жев но сти (Бе о град, 1993), одељ ку 
„Гар си ја Мар кес, Га бри јел“ (стр. 419-434) Љи ља на Па вло вић-Са му ро-
вић пи ше о под вр ста ма ро ма на по све ће ног дик та то ри ма као мо гућ но сти 
„ви ђе ња ти пич ног вла сто др шца на про сто ри ма Хи спан ске Аме ри ке, бес-
кру пу ло зног, не мо рал ног, грам зи вог, ко ји по се ду је ап со лут ну ци вил ну 
и вој ну власт“ (стр. 423). У ту под вр сту аутор ка је свр ста ла ро ма не: М. А. 
Асту ри ја са el señor pre zi den te, A. Рое Ба сто са yo, el su pre mo, A. Kaрпентјера 
el re sur so del méto do, Д. Aгилере Maeтe el se cu e stro del ge ne ral, Х. Саламea 
el gran bur gun din burgundá ha mu er ta i Р. Aвилесa Fa bi le el gran so li ta rio 
de pa la cio. Њи ма се мо же при дру жи ти и ро ман ti ra nin ban de ras Р. M. Дел 
Ва ље In klan (1926).

5. По ме ну ти лек си кон пре ве ла је на срп ски је зик гру па пре во ди ла ца, а 
из дао бе о град ски „Пла то“, 2008, у ре дак ци ји Рал фа Шне ла. За ни мљи ву де фи-
ни ци ју ну ди Де тлеф Хо стер: „С об зи ром на та кву де фи ни ци ју мо ра ла, те шко 
га је раз ли ко ва ти од дру штве не кон вен ци је. Сва ка кон вен ци ја дру штве ног 
по на ша ња ни је, ме ђу тим, и пра ви ло мо ра ла. кри те ри ју ми за њи хо во раз ли
ко ва ње су вла сти та са вест и мо рал на осе ћа ња дру гих“ (стр. 431).

6. За ни мљи во ми шље ње ну ди и Фри дрих Бал ке. Он пи ше о две вр сте 
људ ског де ла ња: ци љу (те ло су) и за ко ни ма (но мои), при че му се са мо по се би 
под ра зу ме ва да су обе ка те го ри је по све ће не очу ва њу до бра, као и по сто је-
ћим по у ка ма („ма те ри јал на ети ка“ „еко ло шка ети ка“, ха бер ма сов ски ин то-
ни ра на „ети ка дис кур са“ и дру ге): „Про тив још увек при сут не опа сно сти од 
со ци јал ног не у тра ли зо ва ња етич ких им пул са не по ма жу ни ре ста у ра ци је 
оби чај них об ли ка жи во та, као ни по бољ ша на со ци ја ли за ци ја или фи ло-
зоф ска тврд ња о то ме да мо рал ни су до ви мо гу би ти исти ни ти или ла жни. 
Шта ви ше, из мо рал ног ин тер рег ну ма три де се тих и че тр де се тих го ди на 
про шлог ве ка, од но сно из пот пу ног одва ја ња мо ра ла од ин сти ту ци о нал ног 
санк ци о ни са ња, као и по ја ве са мо вољ не 'мо ћи су ђе ња' „ (стр. 167). 

7. По ли тич ком, ин те лек ту ал ном и ства ра лач ком исто ми шље но шћу 
ту ма чи мо при ја тељ ство Гар си је Мар ке са и Фи де ла Ка стра, Фе ли пеа Гон за-
ле са, Фран соа Ми те ра на, Жа ка Лан га и мно гих дру гих, при че му су, прет-
по ста вља мо, пи та ња мо ра ла, ети ке и есте ти ке би ла пре суд на. 

2.
8. Аутор ка на во ди још не ко ли ко вр ста: ире а ли стич ки, сен ти мен тал ни, 

пу сто лов но-пи кар ски, ин ди ја ни стич ки, ро ман о га у чи ма, исто риј ски, ре ги-
о на ли стич ки, ро ман о мек сич кој ре во лу ци ји, при че му пред ност да је ди ја-
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хро ни ји над син хро ни јом. Су де ћи по при ме ње ној кри те ри сти ци Па три
јар хо ва је сен би се нај пре мо гла свр ста ти у тип фан та стич но-ре а ли стич ког 
ро ма на. Те мат ско бо гат ство жан ра по ка зу ју уни вер зал не те ме фан та стич не 
књи жев но сти (ме та мор фо зе, сно ви ђе ња, двој ни ци, нат при род не си ле, ван-
зе маљ ска би ћа, ду хо ви и при ви ђе ња, ан тро по мор фи зми, област оно стра-
ног), као и спе ци фич не те ме хи спа но а ме рич ке књи жев но сти (на си ље, ка у-
ди љи зам, зло у по тре ба вла сти и мо ћи, „ли ко ви и си ту а ци је из вре ме на ко ло-
ни ја, еро ти зам, жи вот цр на ца у кон тек сту њи хо вог ми то ло шког и ре ли ги о-
зног на сле ђа, фан та стич ни вид при ро де и при род них по ја ва“ (стр. 237). 

9. Ви де ти за ни мљи ву књи гу Еро са Се кви ја ве ри зам и ње го ве не га ци је 
(ver ga i d'anum cio), „Про све та“, Бе о град, 1968, ода кле је ци тат пре у зет (стр. 
15). Та ко ђе је по треб но ви де ти и књи гу ко ју је при ре дио Ра до слав Јо си-
мо вић На ту ра ли зам („Обод“, Це ти ње, 1967) у ко јој при ре ђи вач ве ри зам 
де фи ни ше као „ита ли јан ски на ту ра ли зам“, сма тра ју ћи га под вр стом фран-
цу ског на ту ра ли зма, а не за себ ном ита ли јан ском стил ском фор ма ци јом. 

10. Од ред ни цу ба рок де фи ни са ли су за јед нич ки Дра ги ша Жив ко вић и 
Зо ран Кон стан ти но вић у Реч ни ку књи жев них тер ми на (Бе о град, 1985, стр. 
67-68), освр ћу ћи се углав ном на упо тре бу ове стил ске фор ма ци је у европ-
ским књи жев но сти ма. За хва љу ју ћи ба ро ку у мо гућ но сти смо да упо тре-
бља ва мо епи тет ге ни је, и то још од до ба пред ро ман ти зма и ро ман ти зма, 
пре ко екс пре си о ни зма и над ре а ли зма, па све до на ших да на (нео ба ро ка). 

11. Упо тре бу нео ба ро ка про на ла зи мо из ве сним де лом у про дук ци о ним 
мо де ли ма ко је ну де зна чај ни пи сци то га вре ме на: Џојс, В. Вулф, И. Зве во, 
Фок нер, дос Па сос и дру ги. У бе се ди ко ју је одр жао при ли ком до би ја ња 
Но бе ло ве на гра де (у Шток хол му 1982) Гар си ја Мар кес је по себ но ис та као 
ду хов ну срод ност са В. Фок не ром и ње го вом спрем но шћу да екс пе ри мен-
ти ше жан ром и је зи ком: „јед но га да на као што је овај, мој учи тељ ви љем 
Фок нер је ре као. „од би јам да при хва тим чо ве ков крај“. осе тио бих се не до
стој ним да ста нем на ово ме сто ко је је ње му при па да ло ако не бих био са вр
ше но све стан да је упра во та стра хот на тра ге ди ја од ко је је он од вра тио 
свој по глед пре три де сет и две го ди не, да нас, пр ви пут од на стан ка људ ског 
ро да, оства ри ва са на уч ног ста но ви шта“. 

12. У овом ра ду ко ри сти ли смо два из да ња ро ма на Па три јар хо ва 
је сен: „Про све та“, Бе о град, 1970, стр. 287, у на дах ну том пре во ду Ми ла на 
Ком не ни ћа и В. Б. З. За греб, 2003, стр. 249 у пре во ду Ми ли во ја Те ле ћа на. 
У ин струк тив ном „По го во ру“ (стр. 277-286) Ком не нић са же то де фи ни ше 
„ма гич ни ре а ли зам“: „Ма гич ни ре а ли зам, при хва ћен као спрет но сро-
чен али не до вољ но ја сан по јам, пред ста вио се као стил, као по глед на свет, 
да ка ко тим пој мом на сто ји се об у хва ти ти мно го раз ли чи тих, па и су прот-
них по ја ва у хи спа но а ме рич кој књи жев но сти чи ја раз у ђе ност под се ћа на 
бор хе сов ски „врт са ста за ма што се ра чва ју“ (стр. 280). 
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13. У раз го во ру „Ма гич но у ствар ном: Га бри јел Гар си ја Мар кес“, ко ји 
је во дио са Сто у ном, ро ман си јер све до чи о тра гич ном по ло жа ју ко ји узро-
ку ју власт и моћ: „што ве ћу моћ има те, те же је зна ти ко вас ла же, а ко 
вам го во ри исти ну. кад по стиг не те ап со лут ну власт, пре ста је кон такт 
са ствар но шћу, и то је нај го ра вр ста са мо ће ко ја мо же би ти. вр ло моћ на 
осо ба, дик та тор, је окру жен ин те ре си ма и љу ди ма чи ји је крај њи циљ да га 
одво је од ствар но сти; све се об је ди њу је да би се он изо ло вао“. 

14. Ро ман је по де љен у шест ме ђу соб но урав но те же них це ли на: пр ва 
об у хва та стр. 5-54, дру га стр. 54-84, тре ћа стр. 85-124, че твр та стр. 125-165, 
пе та стр. 219-275, ше ста стр. 219-275. Ме ре не стро гим књи жев но-естет-
ским ме ри ли ма, оне се мо гу по де ли ти у две гру пе. Ре пре зен та тив ну гру пу 
чи не: пр ва, че твр та и ше ста гла ва, а ма ње ре пре зен та тив ну: дру га, тре ћа 
и пе та гла ва. Нај ви ши естет ски до мет ро ман си јер је оства рио че твр том 
гла вом (стр. 125-165).

15. Ро до на чел ник хи спа но а ме рич ког мо дер ни зма Ру бен Да рио (1867-
1916) пред ста вља при мар ну књи жев ну сим па ти ју Гар си је Мар ке са, из ви ше 
раз ло га. Нај пре за то што је по ли граф, пи сац лу та ли ца (узео је псе у до ним 
по пра де ди), по зна ник и при ја тељ ве ли ког бро ја свет ски по зна тих ства ра-
ла ца и ми сли ла ца (као што су бра ћа Ма ћа до, Х. Р. Хи ме нес, Уна му но, Вер-
лен и дру ги); што је ду го го ди на био про фе си о нал ни но ви нар, што је тра-
гич но за вр шио и што је ње го во аутен тич но де ло и да ље ве о ма де ло твор но, 
осо би то – Све тов не пе сме и дру ге по е ме (Pro sas pro fa nas y otros po e mas, 
1996) и Jeсењa поемa и другe песмe (Po e mas de otoño i otros po e mas, 1910), кao 
и aут обиграфиja жи вот Ру бе на Да ри ја ко је je сaм на пи сао (La vi da Rubén 
Da rio escri ta par él mi smo, 1915). 

16. Осим на ве де на че ти ри из да ња из 1975. го ди не, на ве шће мо још и 
сле де ћа: Њу јорк (1976), Шток холм (1976), Па риз (1977), Лон дон (1977), Бра-
ти сла ва (1978), Ис тан бул (1978), Келн (1978), Мо сква (1978), Праг (1978), Бе о-
град (1979), Љу бља на (1980), Ско пље (1983), Рио де Же не и ро (1983), Ати на 
(1984), Ам стер дам (1985), За греб-Са ра је во (1985), Ма дрид (1993), Ли са бон 
(1993), Је ре ван (2000) и де се ти не по но вље них из да ња у истим гра до ви ма и 
на истим је зи ци ма (укуп но 80 из да ња). 
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Aca de mi cian Ra do mir V. Iva no vic

RE PRE SEN TA TI VE NO VELS  
OF WORLD LI TE RA TU RE 

(At tac hment the ory and typo logy of the no vel)

„The no vel is very much an ti ci pa ted and 
fu tu re de ve lop ment of the who le of li te ra tu re.“ 

M. M. Bak htin 

Ab stract: Mo dern nar ra to logy and gen re the ory pay spe cial at ten tion to the the ory 
and typo logy of the no vel, both in di ac hro nic and synchro nic pla ne. adap ta tion, pla sti city 
and du ra bi lity over the past few de ca des, the no vel shows the se arch for new forms ( from 
the „new“ to „post mo dern no vel“), then the new con tents (the mes and mo ti ves), as well as 
new cre a ti ve pro ces ses (of af fi r ma tion and ne ga tion). In this way, as M. M. bak htin sta
ted, the no vel be ca me the ba sis of li te rary de ve lop ment in na ti o nal and in ter na ti o nal. In 
nu me ro us sur veys in re cent years, scho lars of the no vel, all aut hors agree that it is in the 
fo re front of in te rest erup ted la tin ame ri can no vel (espe ci ally its three types: ma gic, ama
zing and fan ta stic). al so, they all agree that the first plan sho uld in clu de two em ble ma tic 
of ga briel gar cia Mar qu ez (1927), which be long to ma gi cal re a lism: polypho nic no vel one 
hun dred years of so li tu de (cien años so le dad, 1967) and dysto pian pa tri ar chal autumn 
(el otoño del pa tri ar ca, 1975), in which the wri ter de mon stra ted all the sum of know led ge 
and skills and all types of ava i la ble energy (in tel lec tual, cre a ti ve and in tu i ti ve).

KEY WORDS: nar ra to logy, gen re the ory, a no vel, la tIn aMe rI
can no vel, ga brIel gar cIa Mar qu ez 
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Др Ми лу тин Ђу рич ко вић
ви со ка шко ла за вас пи та че стру ков них сту ди ја – алек си нац

ИЗ СВЕТ СКЕ ХА И КУ ПО Е ЗИ ЈЕ 
(Ге не за, осо бе но сти и струк ту ра)

Ре зи ме: У ра ду се го во ри о фе но ме ну, струк ту ри и осо бе но сти ма са вре ме не 
ха и ку по е зи је, ко ја је све по зна ти ја и при сту пач ни ја на шим чи та о ци ма, за хва
љу ју ћи пр вен стве но број ним пре во ди ма, али и пре зен та ци ја ма на Ин тер не ту. 
ха и ку је све при сут ни ја пе снич ка фор ма, ко ја се прак тич но одо ма ћи ла на свим 
ме ри ди ја ни ма и ко ја се све ви ше ства ра ме ђу пе сни ци ма раз ли чи тих во ка ци ја, 
ин те ре со ва ња, је зи ка и сти ло ва.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ха И кУ, СвеТ, Те ма ТИ ка, ПРе воД.

„Не иди тра го ви ма ста рих,
већ тра жи оно 

што су они тра жи ли“.
Ма цуо Ба шо

1. УВОД

Ха и ку је древ на по ет ска фор ма, ко ја је 
на ста ла у Ја па ну у 12., а кон сти ту и са ла се у 17. ве ку. 
На зив по ти че од ре чи хаикаи, што зна чи не ста шан, 
ша љив. Овај тер мин је кра јем 19. ве ка увео ве ли ки 
ха и ку пе сник Ма са о ка Ши ки (1867-1902). Ме ђу-
тим, нај ве ћи про цват и успон ха и ку до жи вља ва за 
вре ме пе сни ка Ма цуа Ба ша (1644–1694), јед ног од 
нај ве ћих ха и ку мај сто ра свих вре ме на. То ком 19. 
ве ка ова ја пан ска по ет ска вр ста про ди ре на за пад, у 
дру ге кул ту ре и ли те ра ту ре.

       Ма са о ка Ши ки  
       (18671902)
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2. РЕ ЦЕП ЦИ ЈА 

Ха и ку је по ла ко али си гур но, по прин ци пу кон цен трич них кру го ва, 
осва јао па жњу пе сни ка ши ром све та, па су се мно ги ве ли ка ни пе ра опро-
ба ли и до ка за ли као вр сни ха и ђи ни (Ели јар, Па унд, Та го ре, Бор хес, Не то, 
Се фе рис, Ми лош, Гин зберг). Исто ри ја ха и куа је ду га и сло же на, те ње го ва 
уни вер зал на вред ност по ста је свет ски си но ним и по пу ла ран сим бол, ко ји 
се и да нас са не сма ње ном ја чи ном ства ра и не гу је. По став ши не ка вр ста 
пла не тар не стра сти, ха и ку је као ства ра лач ки чин под јед на ко иза зо ван и 
под сти ца јан за пе сни ке свих во ка ци ја, сти ло ва и спо соб но сти. Али, са мо 
истин ски по кло ни ци и пра ви по зна ва о ци ха и куа успе ва ју у сво јим лир ским 
ми си ја ма и ин спи ра тив ним до жи вља ва њи ма при ро де и жи во та уоп ште.

„Ха и ку је и фор ма и са др жи на, ха и ку је 
исти на, до жи вљај, обрис, од сјај, вр лет ни пут, 
гу тљај из вор ске во де, ти ши на; ха и ку је љу бав, 
али и по љу бац, он је тра ја ње, не при стра сност, 
при ја тељ ство, ха и ку је ср це, ра ђа ње, ин ту и-
ци ја, ди са ње, чу ђе ње. Ха и ку је про све тље ње!“1

Ха и ку се као фор ма одо ма ћио у мно гим 
зе мља ма и та ко по стао оми ље на лек ти ра број-
них пе сни ка. Ова нај кра ћа пе сма на све ту је 
сво је вр стан ства ра лач ки фе но мен, у чи је тај не, 
де фи ни ци је и су шти ну за ла зе ра зни ис тра жи-
ва чи и пр о у ча ва о ци свих про фи ла. По сво јој 
при ро ди и уну тра шњем са ста ву, ха и ку под ра-
зу ме ва, пре све га, јед но став ност и не по сред-
ност, сли ко ви тост и искре ност (ма ко то). Ха и ку, 
ина че, ни је сва ка пе сма од три сти ха. Иако зах-
те ва стро гу фор му и сло го твор ни по ре дак 5-7-

5, ха и ку не рет ко до зво ља ва и та фор мал на од сту па ња, с тим да се оста ли 
по ет ско-фи ло зо фич ни и идеј но-ми са о ни сло је ви ис пу не и за до во ље.

Ве ли ки Ба шо је го во рио да је ха и ку оно што се до га ђа ов де и са да. Тај 
не у хва тљи ви зен-тре ну так чи ни је дан од пре по зна тљи вих осо бе но сти и 
стил ских по сту па ка из вор ног ха и куа. Пра ви ха и ку пе сни ци по ка зу ју ка кво 
је њи хо во ста ње ду ха и оту да сво је рас по ло же ње по и сто ве ћу ју са при ро дом 
и ње ним кон сти ту тив ним еле мен ти ма. За ха и ку се нај че шће ка же да је то 
пе сма при ро де, јер свет при ка зу је она кав ка кав је сте, без им про ви за ци је 
и екс пе ри мен ти са ња. Цр њан ски је ха и ку на зи вао уз да хом.2 Оча ра ност и 
оп чи ње ност при ро дом, ха и ку пе сни ци ис ка зу ју на сли ко вит и јед но ста ван 
1 Де јан Бо го је вић (2002): Из над пра зни не, Ха и ку ан то ло ги ја, Бе о град: Апо строф, стр. 7.
2 Жи ван Жив ко вић (1996). Гост са ис то ка, Ниш: Про све та, стр. 9.

Ма цуо Ба шо  
(1644–1694)



Год. III (2011): стр. 407-414

Из свет ске ха и ку по е зи је 409

на чин, а обич но реч ју ко ја су ге ри ше јед но го ди шње до ба (ки го). У сло же ној 
струк ту ри ха и ку об је ди ња ва еле мен те зен-бу ди зма, хин ду и зма, кон фу чи-
ја ни зма и шин то и зма. Сво јим ина у гу ри са њем на за па ду, ха и ку се умно-
го ме обо га тио но вим са др жа ји ма, ис ку стви ма и ви ђе њи ма све та и жи во та.

„Жа нр кла сич не ја пан ске по е зи је ко ји је свој свет ски по ход у ино стра не 
ли те ра ту ре за по чео под крај про шлог сто ле ћа, до спео је и у на шу књи жев-
ност (али са ма лим за ка шње њем), за хва љу ју ћи пре во ди лач ко-пре пе ва ва-
лач ком по ду хва ту Ми ло ша Цр њан ског. Пе сник Су ма тре и Стра жи ло ва 
чи та о ци ма свог ма тер њег је зи ка по ну дио је у вла сти том пре пе ву-пре во ду 
Пе сме Ста рог ја па на, об ја вљу ју ћи их нај пре у ле то пи су ма ти це срп ске 
(1927), а за тим у за себ ној књи зи (1928).“3

Код нас је об ја вље но не ко ли ко ан то ло ги ја и из бо ра до ма ће и свет ске 
ха и ку по е зи је. Јед на од пр вих, у окви ри ма ју го сло вен ске књи жев но сти, 
сва ка ко је Гра на ко ја ма ше (1991), ко ју је при ре дио књи жев ник Ми ли јан 
Де спо то вић, а об ја вио Сви так из По же ге. Јед на од по след њих, од но сно 
но ви јих ан то ло ги ја до ма ћег ха и куа је Из над пра зни не (2002) Де ја на Бо го-
је ви ћа, у из да њу бе о град ског апо стро фа. Пре во ди лац Пе тар Ву ји чић при-
ре дио је ан то ло ги ју ја пан ске по е зи је од 14. до 19. ве ка (Бе о град, 1990), ко ја 
је до ста до при не ла да се на ши чи та о ци упо зна ју са исто ри ја том, раз во јем и 
основ ним по ет ским од ли ка ма ха и ку пе сни штва. 

Тре ба по себ но из дво ји ти и сво је вр стан из да вач ки по ду хват (еди ци ја 
Тре шњев цвет), мо жда нај ве ћи та кве вр сте код нас, у из да њу Цен тра за 
Ис точ ну Ази ју и Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду (2002), ко ји чи не не ко-
ли ко то мо ва:

По ве та рац над по то ком•	  (О ха и ку по е зи ји и ха и ђи ни ма),
шљи вин цвет•	  (Ја пан ско ха и ку пе сни штво),
ју тро при па да пти ца ма•	  (Ју го сло вен ско ха и ку пе сни штво, 3 књи ге),
Па ху ље ма слач ка – Сне жин ки оду ван чи ка•	  (Ју го сло вен ско ха и ку пе сни-
штво у пре во ду на ру ски је зик).

При ре ђи ва чи ових књи га су: проф. др Љи ља на Мар ко вић, проф. др 
Алек сан дра Вра неш и Ми ли јан Де спо то вић.

3   Исто, стр. 9.
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3. ТЕ МА ТИ КА

Ха и ку је, за пра во, сли ка из при ро де, ски ца, де таљ, ути сак, до жи вљај, 
под сти цај... За ди вљу ју ће је ко ли ко сли ка, емо ци ја и им пре си ја мо же ста ти 
у уске окви ре истин ске ха и ку пе сме. Ха и ку не тр пи екс пе ри мен ти са ња и 
кон струк ци је, он мо ра би ти плод искон ске ин спи ра ци је, треп тај ду ше и 
не мир ср ца. Јед но став ним стил ско-из ра жај ним сред стви ма ха и ђи ни ства-
ра ју склад не по ет ско-сли ков не ва ле ре, ко ји се обич но са сто је из јед не, две 
или три елип тич не ре че ни це. Као рет ко ко ји пе сни ци, ха и ђи ни по се ду ју 
по се бан лир ски нерв и ре флекс, од но сно сми сао за пре ци зно уоча ва ње 
свих по је ди но сти и на из глед не бит них сит ни ца, а, у ства ри, та ко зна чај них 
и дра го це них за кре и ра ње це ло куп не ха и ку сли ке.

Ха и ђи ни су пе сни ци ко ји на огра ни че ном про сто ру и ма лим фон дом 
ре чи ис ка зу ју мно го то га. У сре ди шту ства ра лач ког ин те ре со ва ња сва ког 
ха и ђи на на ла зи се, пре све га, при ро да, биљ ни и жи во тињ ски свет; јед ном 
ре чи – це ло куп но чо ве ко во окру же ње. Пе сник ре ги стру је број не по ја ве у 
са же тој фор ми, уно се ћи при том из ве сну пси хо ло шку, етич ку и фи ло зоф-
ску ди мен зи ју. Ха и ку под ра зу ме ва ду бо ку уро ње ност у жи вот, при ро ду и 
свет око се бе. Ха и ку је та ко јед но ста ван, а та ко уз ви шен об лик пе снич ког 
из ра жа ва ња, ко ји на се би свој ствен и сим бо ли чан на чин су ге ри ше ле по ту, 
сми сао и не до ре че ност.

Ха и ку је, та ко ђе, про из вод ко му ни ка ци је из ме ђу пе сни ка и при ро де. 
Пи са ње ха и куа зна чи сва ко днев но и па жљи во бе ле же ње ме ди та ци ја и пре-
о ку па ци ја, опа жа ја и уме ћа. Дру гим ре чи ма, ха и ку је не за ми слив без та квог 
осо бе ног на чи на до жи вља ва ња и по и ма ња жи во та, ко ји се на зи ва зен. 
Ха и ку је је дин стве но хо до ча шће и аван ту ра ду ха, му дрост и по(р)ука ко ја 
се ду го пам ти. Да би се ха и ку аде кват но схва тио и до жи вео ни су по треб на 
не ка на ро чи та об ја шње ња. До вољ но је са мо при ме ни ти са вет Тар ков ског, 
ко ји чи та о цу ха и куа пре по ру чу је да се рас тво ри у ње му, да не ста не у ње го
вој ду би ни, да уто не у ње га као у ко смос, ко ји не ма ни вр ха ни дна.

С об зи ром на то да је од већ по стао пла не та ран кул ту ро ло шки по јам, 
ха и ку је пред мет жи вог ин те ре со ва ња и исто риј ско-те о риј ског про у ча-
ва ња. Ха и ку ли те ра ту ра је вр ло обим на и не пре глед на, чак и на Ин тер не ту 
(лин ко ви, сај то ви, бло го ви). Овом при ли ком до но си мо не ко ли ко ко ри сних 
лин ко ва за љу би те ље ха и ку по е зи је.
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How to Wri te Ha i ku 
Introduction to International Haik•	 u – help for be gin ning wri ters of ha i ku in 
En glish 
Want fries with those haiku•	 ? – Mic hael Dylan Welch’s ‘What’s a Ha i ku 
Anyway?’ sec tion is very good and the re are so me de lightful exam ples of his 
own work 
NTIEVA – Japan – haik•	 u – basic rules of haiku writing in English 

Ha i ku Sha ring 
1999 Haiku Exchange Projec•	 t – schools around the world share haiku 
between classes; sponsored by Kenji Shiramizu of Yukuhashi High School in 
Yukuhashi, Fukuoka, Japan 

Ha i ku Aro und the World 
The Art of Haiku Poetr•	 y – Ha i ku in Bra zil (si te by Ro dri go A. Si qu e i ra) 
HAÏKU SANS FRONTIÈRES: une anthologie mondial•	 e – an extensive 
French Language site 

Ha i ku On li ne 
If Error Messages Were Haik•	 u – con tem po rary ha i ku abo ut hu man/com pu-
ter in ter ac tion 
The SPAM Haiku Archiv•	 e – SPAM, that myste ri o us food pro duct, has spaw-
ned a post-mo dern, cross-cul tu ral li te rary form: the SPAM ha i ku, or SPAM 
ku (tec hni cally SPAM se nryu). 
The One Year Daily Haiku Projec•	 t – my own si te con ta i ning the ha i ku I’ve 
writ ten each day sin ce mid-March 1998 
Haiku for Peopl•	 e – haiku by various poets and on various seasons and 
topics 

Bo ok Re vi ews 
NEW HOPE INTERNATIONA•	 L – reviews of two books by WILLIAM J. 
HIGGINSON which quote two marvellows haiku

4. ЗА КЉУ ЧАК

Ха и ку је, да кле, оп ште при хва ће на пе снич ка вр ста у све ту, па и код нас. 
У ње му до ми ни ра ис точ њач ки дух и зен-бу ди стич ка тра ди ци ја, ма да се мо же 
го во ри ти и о дру гим ин те грал ним еле мен ти ма и са др жа ји ма. Свет ски ха и ку је 
све при сту пач ни ји на шим чи та о ци ма, за хва љу ју ћи бр зим про до ри ма у ме ди ји ма 
и ла кој адап та ци ји, од но сно ре цеп ци ји. По пут со не та, ха и ку је ус пео да об је ди ни 
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мно ге пе сни ке ши ром све та и та ко по ста не вр ло ак ту е лан и до сту пан као фор ма. 
На гли и не пред ви ди ви про цват ха и ку по е зи је, у усло ви ма мо дер ни зо ва не тех-
нич ке и ком пју тер ске ци ви ли за ци је, про пра ћен је осни ва њем број них ха и ку 
удру же ња и асо ци ја ци ја, фе сти ва ла и клу бо ва, из да ва њем спе ци ја ли зо ва них 
ча со пи са, ли сто ва, еди ци ја итд.

Ха и ку пре ва зи ла зи све гра ни це пред со бом, по ста ју ћи ин тер на ци о на-
лан фе но мен и ства ра лач ки хит. Ха и ку се да нас у ма њој или ве ћој ме ри 
ства ра ско ро у сто ти ну зе ма ља ши ром све та. На рав но, у Ја па ну то је уоби-
ча јен ства ра лач ки кон ти ну и тет и ве ков на тра ди ци ја, али у том сми слу 
не за о ста ју Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве, Аустра ли ја, европ ске, азиј ске и 
дру ге зе мље. У све ту су по зна ти са вре ме ни ха и ку пе сни ци:

Ба ниа На су и ши (Ја пан),•	
Деј вид Коб (Ве ли ка Бри та ни ја),•	
Дит мар Та у чер (Аустри ја),•	
Серж То ме (Бел ги ја),•	
Х. Ф. Нојс (Грч ка),•	
Ан ге ла Де о дар (Ин ди ја),•	
Се си ли Стен тон (Аустра ли ја),•	
Га бри јел Ро зен ток (Ир ска),•	
Ан дре Ди ем (Ка на да),•	
Зол тан Пах ник (Ма ђар ска),•	
Си рил Чајлдс (Но ви Зе ланд),•	
Ва си ле Мол до ван (Ру му ни ја),•	
Вик тор Кро тов (Ру си ја),•	
Џим Кејшн (САД),•	
Фе де ри ко Пе рал та (Фи ли пи ни),•	
Макс Вер харт (Хо лан ди ја)•	
Алан Кар верн (Фран цу ска)...•	

И у зе мља ма на шег окру же ња ха и ку је ве о ма по знат и ши ро ко при хва-
ћен. Од на ших пе сни ка сва ка ко тре ба из дво ји ти: Де сан ку Мак си мо вић, 
До бри цу Ери ћа, Ми ли ја на Де спо то ви ћа, Дра га на Ј. Ри сти ћа, Зо ра на До де-
ро ви ћа, Не бој шу Ми лен ко ви ћа, Ми ро љу ба То до ро ви ћа, Мо му Ди ми ћа, 
Бо ру Ла ти но ви ћа, Ми ле ту Аћи мо ви ћа Ив ко ва, Не дељ ка Тер зи ћа, Де ја на 
Бо го је ви ћа и мно ге дру ге. Та ко ђе, по пу ла ри за ци ји ха и куа на на шим про-
сто ри ма и те ка ко су до при не ли мно ги ли сто ви и ча со пи си, као што су:

Па ун,•	
ха и ку но ви не,•	
ха и ку мо мент,•	
ха и ку пи смо,•	
ха и ку ин фор ма тор,•	
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ло тос,•	
шкољ ка,•	
ма сла чак,•	
Са вре ме ник,•	
освит,•	
Стре мље ња...•	

Мно ги на ши ха и ку пе сни ци об ја вљу ју у стра ним ча со пи си ма и на раз-
ли чи тим је зи ци ма, а до бит ни ци су и број них на гра да на ско ро свим кон ти-
нен ти ма. То ја сно го во ри да пред ста вља мо ве ли ку узда ни цу у са вре ме ном 
свет ском ха и ку пе сни штву, што по твр ђу је не ма ла за сту пље ност на ших 
пе сни ка у ино стра ним ан то ло ги ја ма и из бо ри ма, као и уче шћа на ра зним 
фе сти ва ли ма ши ром све та. О ре цеп ци ји ха и ку пе сни штва код нас по сто ји 
ве ли ка струч на ли те ра ту ра, ко ју до дат но обо га ћу је и не дав но об ја вље на 
сту ди ја Алек сан дра Па ви ћа Пе сма као уз дах (Но ви Сад, 2010).
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Проф. др Ми лош Ђор ђе вић
ака де ми ја ле пих умет но сти, бе о град

ПО СЛЕД ЊИ ПЕ СНИЧ КИ КРУГ  
СТЕ ВА НА РА ИЧ КО ВИ ЋА 

(Струк ту ра „Фа сци кле 1999-2000.“  
или по е зи ја као кул ту ра)

Цр там по пе ску кру го ве
Сте ван Ра ич ко вић, То чак за му че ње

Што оштро ум ни ум са гле да ти не мо же
љу бав пре ва зи ла зи.

Сте ван Ла за р е вић, Сло во љуб ве

Ре зи ме: Збир ка Фа сци кла 1999/2000. но си све од ли ке це ли не Ра ич ко ви ће вог 
опу са и рад је осве тља ва као по след њи круг ства ра ња. 

По е зи ја и про за Фа сци кле као ис по вест или ауто пор трет и ауто по е тич ки 
ко мен тар об зна њу ју се и као ту ма че ње и раз у ме ва ње по е зи је као кул ту ре и кри
тич ких осно ва ауто по е ти ке ко јим се она „от кри ва (и) пред дру ги ма“. 

мо дер на срп ска по е зи ја на по чет ку 21. ве ка у сво јим по е тич ким вр хо ви ма 
пре/ис пи ту је сво је еп ско (усме но) и лир ско (усме но и пи са но) на сле ђе. Иако га не 
кра си по сту пак ства ра лач ке ра ди ка ли за ци је, по сту пак ко ји је обе ле жио по е зи ју 
дру ге по ло ви не 20. ве ка, то чи ни и С. Ра ич ко вић. ње го ва ра ди ка ли за ци ја је, по ка
зу је Фа сци кла, би ла у от по ру да „те мат ски и по е тич ки из раз по и сто ве ти са 
со ци јал но при хва тљи вом сли ком све та“ у ко му ни стич ком дру штву. 

ње го ва ин вен тив ност као „кла си ка мо дер не срп ске по е зи је“1 са сто ја ла се у 
по што ва њу на че ла да је пе вао за се бе, што зна чи из нај ду бљих етич ких и есте
тич ких по бу да и по тре ба, а не у име дру гих или иде о ло шког дру штва. 

1 Гој ко Бо жо вић, Исто. Бо жо ви ће ва књи га до но си есе ји стич ки пре сек по е ти ка срп ских 
пе сни ка дру ге по ло ви не 20. ве ка и по е тич ка је згра 39 пе сни ка. Она упу ћу је на по тре бу 
пре и спи ти ва ња од но са и ве зе исто ри је и по е зи је. По е зи ја је увек глас свог вре ме на и 
тр пи при ти сак исто ри је, што се ви ди и на при ме ру по е ти ке Сте ва на Ра ич ко ви ћа.
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он је по твр дио на че ло ок та виа Па за да „по е зи ја жи ви у нај ду бљим на сла
га ма би ћа, док иде о ло ги ја, и све оно што на зи ва мо иде ја ма и ми шље њи ма, чи ни 
нај по вр шни је сло је ве све сти. (...) Пе сма је по сред ни штво из ме ђу дру штва и оног 
на че му се оно за сни ва“.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: СТе ваН Ра Ич ко вИћ, СРП Ска По е ЗИ ја, ПРо За, цИ Та ТИ, 
До кУ меН ТИ, кРИ ТИ ка, аУТо По е ТИ ка, шеРк СПИР, џојС, аН ДРИћ

* * *

Сте ван Ра ич ко вић (1928 – 2007) за жи во та је ура дио сво ја Са бра на де ла 
у де сет то мо ва2 и уз ауто би о граф ску про зу је дан мо гу ћи жи вот3 то про гла сио 
сво јим те ста мен тар ним де лом.4 Збир ка „Фа сци кла 1999/2000.“5 но си све од ли ке 
Ра ич ко ви ће вог опу са ко ји смо већ ту ма чи ли у де вет кру го ва Са бра них де ла.6 
По ка зу је да су пе сни ка под јед на ко за ни ма ле ве ли ке те ме, ма ле ства ри и „ствар-
ност ко ли ко и при ви ди“7 и ве ру је мо да би на шла ме ста у не ком ње го вом но вом 
из бо ру. По сма тра ју ћи је као са мо стал ну збир ку лир ске и лир ско-еп ске про зе у 
по след њем кру гу пе ва ња и у кон ти ну и те ту и је дин ству опу са: (а), као пе сни ко ву 
кри ти ку по е зи је и жи во та „под ми кро ско пом“; (б) као на шу кри ти ку пе сни ка, и 
(в) разматрaјмо и ана ли тич ки ар гу мен туј мо овај суд сле де ћи прин цип да тре ба: 
про ду би ти са зна ња о по е ти ци пе сни ка а не по на вља ти из ре че не су до ве (1), да пут 
до ове збир ке, као об ли ка или жан ра, во ди од за пи са, пре ко ме мо а ра до днев ни ка 

2  Из да ње За во да за уџ бе ни ке, БИГЗ, СКЗ, Бе о град, 1998.
3 Сте ван Ра ич ко вић, је дан мо гу ћи жи вот (при ре дио Ми ро слав Мак си мо вић), БИГЗ, 

СКЗ, Бе о град, 1996.
4 Умет ни ков оби ман и раз у ђен опус под на сло вом Пе снич ки кру го ви Сте ва на Ра ич ко

ви ћа ту ма чи мо у обим ној мо но гра фи ји, чи ји је део овај рад. Он се од но си на по след-
њу пе снич ку књи гу ве ли ког на род ног пе сни ка штам па ну по сле из да ња СD, за ко ју 
ве ру је мо да би, у не ком на ред ном из бо ру Ра ич ко ви ће вом, на шла ме сто у њи ма.

5 Сте ван Ра ич ко вић, Фа сци кла 1999/2000, СКЗ, Бе о град, 2004. Сви на во ди су по овом 
из да њу.

6 „По себ но му је би ло ста ло“, пи ше ње гов при ја тељ С. Жи ва нов, „да се штам па ју ње го-
ва це ло куп на де ла, те је са свом сна гом, стра сно и са за но сом, ра дио на при ку пља-
њу, сре ђи ва њу и ре ди го ва њу све га што је на пи сао.“ Са бра на де ла „укљу чу ју све што 
пе сник ви ди као свој опус“.

 Са ва Жи ва нов, Сте ван и хер цегНо ви или дру го ва ње са Сте ва ном, у збор ни ку књи
жев но ства ра ла штво Сте ва на Ра ич ко ви ћа из ме ђу ствар но сти и сно ва, Хер цег-Но-
ви, 2009, 133.

7 Сло бо дан Ра ки тић, Ра ич ко вић или тра га ње за ауто би о гра фи јом, Но ва Зо ра, бр. 
22–23. Гац ко, 2009, 56. 

 Исти текст об ја вљен је и у Збор ни ку књи жев но ства ра ла штво Сте ва на Ра ич ко ви ћа 
из ме ђу ствар но сти и сно ва, Хер цег-Но ви, 2009.
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(2) и да се у ис ку ству пе сни ка она мо же схва ти ти „као ну жно ис хо ди ште, ме сто 
ко нач ног су сре та са со бом, све том и исто ри јом“ и са „мо дер ни стич ком ре ал но-
шћу озна чу ју ћег“8 (3). 

Са мо по све ће ни ту мач Ра ич ко ви ће вог де ла мо же ући у све сло је ве и зна че ња 
Фа сци кле. Осим фе но ме на ди ја ло га са пе смом, она отва ра пи та ње окол но сти 
у ко ји ма пе сма на ста је. С об зи ром на кон ти ну и тет ди ја ло га као жи вог мо ти ва, 
окол но сти су бит не и за текст и кон текст збир ке, од но сно це ли ну опу са. Од у ста-
ја ње од чи та ња со не та ка ме на успа ван ка, ње го вог цар ског пе снич ког гр ба или 
кру не (што спо ми ње у тек сту за пи са бе о град је жив) 9 упра ва на то упу ћу је. У 
кон тек сту се за то по ста вља ло гич но пи та ње: ка ко је и за што пе сник по стао 
осло бо ђен / од на го ми ла них за ко на по е зи је / И ње них ире ал них ам би ци ја, 
ка ко је пе вао у Сти хо ви ма из днев ни ка.10

Већ ре то ри ка на сло ва Фа сци кла упу ћу је на спо ља шње од ре ђе ње са др-
жа ја и при ме ре на је на сло ви ма: Днев ник о по е зи ји, Сти хо ви из днев ни ка, 
ба ла да о по ве чер ју, За пи си, За пи си о цр ном вла ди ми ру. Фа сци кла упу ћу је на 
скла ди ште ма те ри ја ла и, иако Ра ич ко вић ни је ко ри стио пер со нал ни ра чу-
нар, су штин ски, има зна че ње зна ка ико не у об ли ку фа сци кле на ра чу на ру.

Дру ги део на сло ва упу ћу је на вре мен ско од ре ђе ње (иако има ис ко-
ра ка и ре тро спек ци је) и у функ ци ји је чвр стог си ту и ра ња тек ста у вре-
ме ну (две го ди не) и про сто ру (Бе о град и Ср би ја) у вре ме бом бар до ва ња и 
пр вој го ди ни по окон ча њу ра та. Пр ви део Про лећ ни днев ник ди рект но се 
на ста вља на срод не умет нич ке и кри тич ке пе сни ко ве днев ни ке и од ре ђен 
8 Алек сан дар Јер ков, Да ли је су шти на по е зи је у сти ху? Ис пу ште ни об лик, фа сци ка ла 

и то тал на по е ти ка Сте ва на Ра ич ко ви ћа, у збор ни ку По е ти ка Сте ва на Ра ич ко
ви ћа, Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, Учи тељ ски фа кул тет, Ду чи ће ве ве че ри 
по е зи је, Бе о град, Тре би ње, 2010, 64.

9 Исто ри ју на стан ка овог за пи са све до чи Ка јо ко Ја ма са ки, ко ја га је пре ве ла на ја пан-
ски је зик. За пис јој је ли чио „на лич но пи смо, ко је са др жи не ку ва жну по ру ку, упу-
ће ну бли ском при ја те љу.“

 Ка јо ко Ја ма са ки, Пре во ђе ње по е зи је Сте ва на Ра ич ко ви ћа на ја пан ски, у По е ти ка 
Сте ва на Ра ич ко ви ћа, 437.

10 Вред но па жње је ан ли тич ко ту ма че ње Пре дра га Пе тро ви ћа ли ри ка, жи вот и ко мен
та ри у Фа сци кли Сте ва на Ра ич ко ви ћа, у Збор ни ку По е ти ка Сте ва на Ра ич ко ви ћа, 
2010, 373–386. Кри ти чар осно ва но по ла зи од на че ла Л. Вит ген штај на: „Не за бо ра ви те 
да се пе сма, чак и ако је са ста вље на од је зи ка ин фор ма ци ја, не ко ри сти у је зич кој игри 
да ва ња ин фор ма ци ја“ и Ра ич ко ви ће вог по е тич ког опре де ље ња да се ко ри сти ко му ни-
ка тив ним је зи ком, што Ти са, Сти хо ви из днев ни ка и Фа сци кла пла стич но илу стру ју. 

 Сро дан је и за кљу чак: „У лир ском ка ле и до ско пу Ра ич ко ви ће ве ства ра лач ке има ги-
на ци је сме њу ју се ин фор ма ци је, ути сци, анег до те, успо ме не, спо зна је, епи зо де из 
ствар ног и мо гу ћег, књи жев ног, од но сно фик тив ног жи во та, у ни зу фраг ме на та“ ко ји 
ни су, ка ко по во дом мо дер не по е зи је при ме ћу је Жак Де ри да, „не ки од ре ђе ни стил 
или про ма шај, не го са мо фор ме на пи са ног, “што озна ча ва од сут ност, раз два ја ње и 
са мо ћу, ка ко са мог пи сма (...) та ко и са мог уса мље ног пе сни ка“. Исто, 376. и 381. 
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je по след њим ра том о ко јем за пи су је ми ни ја ту ре.11 И док је рат из де тињ-
ства био по ти снут, иако ја ко при су тан у све сти и успо ме на ма, рат из 1991. 
го ди не је осве тљен кроз при зму ге но ци да, а рат из ста ро сти као ого ље на 
ствар ност у ко јој пе сник као „је дан је ди ни“ са мац у све ми ру, вр ши ча сну 
ду жност од бра не од зла, ма кар и са мим ње го вим днев нич ким бе ле же њем. 
Ана ли за ће по ка за ти да је та од бра на мно го ве ћа и сло же ни ја не го што 
из гле да на пр ви по глед, jeр се Фа сци кла ти че и ире ни ке као на у ке о ми ру. 
По ве зи ва ње зна ка Бе о град и зна ка Хи ро ши ме у под на сло ву за пи са бе о град 
је жив и мо то Тор за (III), пре у зет из Апо ли не ро вих сти хо ва о Пр вом свет-
ском ра ту: ово је ноћ са мо му шка ра ца, ко ји се кон тек сту а ли зу је са ра том из 
1999. го ди не, са мо су два у ни зу при ме ра ко ји о то ме го во ре.

Фа сци кла је ком би на ци ја по ет ских (10) и про зних (13) тек сто ва или 
лир ских и ми са о них ми ни ја ту ра и ре зул тат мон та же ка кву смо озна чи ли 
у ча ро ли ји о хер цегНо вом, ки не ској при чи и За пи си ма о цр ном вла ди ми ру. 
Осим што су кон стан та Ра ич ко ви ће ве сти ли сти ке и ре то ри ке, по е зи ја и 
про за (као по ет ска или рит мич ка про за) упу ћу ју на из во ре на дах ну ћа ко ји 
не пре су шу ју, ка ко из гле да на пр ви по глед, већ по ста вља ју ак си о ме по е ти ке 
ко ја се, ов де и са да, ви ше не об ја шња ва, што је слу чај са на ве де ним зби ра-
ка ма и кри ти ком у Пор тре ти ма пе сни ка. Пр ви ци клус отва ра тро дел ни 
мо то (пре у зет од До сто јев ског) у ко јем страх од ства ра ња од ре ђу је са зна ње: 
„оно што ја го во рим, то не од го ва ра мо јим ми сли ма, то је по ни шта ва ње 
тих ми сли“ - и ука зу је ко ли ко на иде ју од ко је смо по шли, то ли ко и на му ку 
ре чи, о ко јој ће би ти ис по ве сти или рас пра ва у лир ским ми ни ја тур ма. 

Дру ги ци клус је у зна ку мо та Џеј мса Џој са из Пор тре та умет ни ка, 
а сре ди шњи је ње гов дру ги део: „би ло је то не што као из ка кве књи ге“, у 
ко јем је књи га озна ка кул ту ре: фа сци кла у ко јој је за бе ле же но оно што ва ља 
упам ти ти (као на пер со нал ном ра чу на ра) и слу жи као иро нич но па ро ди-
ра ње ужа са: „Ви ка ли су ми из ко ла ма шу ћи: – Збо гом Сти ве не!“ У овом 
де лу Ра ич ко вић се бе прој ке ту је као пе сни ка „нај чвр шћег мо гу ћег мо рал-
ног ста ва.“12 Реч је о истом мо ра лу и от по ру злу и ге но ци ду ко ји је ис по љио 
у Су ви шној пе сми и за то се Фа сци кла исто вре ме но чи та као знак гор де уса-
мље но сти истин ског па три о те.13

11 У Про лећ ном днев ни ку су озна че ни да ту ми на стан ка за пи са а у Тор зу умет ни ка у 
ста ро сти и ки не ској при чи го ди не, што упу ћу је на усво је ни мо дел пе ва ња и ми шље-
ња и по сту пак струк ту ри ра ња тек ста, ко ји је Ра ич ко вић ре а ли зо вао по ауто ма ти зму, 
јер је из ра жа вао ње го ву ства ра лач ку ма тич ну ће ли ју.

12 Јо ван Де лић, Рај ко Пе тров Но го и Сте ван Ра ич ко вић, у збор ни ку књи жев но ства ра
ла штво Сте ва на Ра ич ко ви ћа из ме ђу ствар но сти и сно ва, Про свје та, Хер цег-Но ви, 
2009, 104.

13 Са ва Жи ва нов, Сте ван и хер цегНо ви или дру го ва ње са Сте ва ном, у збор ни ку  књи
жев но ства ра ла штво Сте ва на Ра ич ко ви ћа из ме ђу ствар но сти и сно ва, Про свје та, 
Хер цег-Но ви, 2009, 134.
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Фа сци кла до кра ја по ка зу је ко ли ко је Рич ко ви ће ва ли ри ка би ла и оста ла 
ис по вед на и ауто би о граф ска: ко ли ко је жи вот на и лич на на по чет ку ства-
ра ња, то ли ко је жи вот на и лич на и на кра ју, с тим што је са да пот пу но уокви-
ру је и са ма умет ност. На то под се ћа ју До сто јев ски, као увод у пр ви, и Џојс, 
као у увод у ду ги ци клус, али уну тар струк ту ре још и Шек спир и Апо ли нер, 
од стра них пи са ца, и Ан дрић, Ман дић, Ва си љев, Сре мац, Су реп, Миљ ко вић, 
Ми о драг Па вло вић, С. М. Са рај ли ја, Сто јан Ву ји чић и ду ги  срп ски пи сци са 
ко ји ма је био сро дан по лир ском ин ти ми зму или ре флек сив ном про ми шља њу 
све та као ег зи стен ци је. Ли те рар ту ра као свет би ла је и ра ни је је згро Слу чај
них за пи са, на при мер, и та чи ње ни ца по твр ђу је бо га то ис ку ство пе сни ка.14 
„Го вор на ак тив ност то ли ко пре о ку пи ра чо ве ка и то ли ко је зна чај на за ње га“, 
све до чи Бла же Ко не ски, “да мо же мо сло бод но да ка же мо да ће по е зи ја оста ти 
да као веч на пра ти ља де ли с њим до бро и зло“, што је јед но од по е тич ких 
ис хо ди шта Фа сци кле као фи на ла Ра ич ко ви ће вог ства ра ња. 

Пр ви про зни за пис бе о град је жив (По здрав из хи ро ши ме), са пре во-
ди ма на ја пан ском и ен гле ском је зи ку, до каз је пре сли ка ва ња ауто би о гра-
фи је пе сни ка (као ху ма ни сте и па ци фи сте) и функ ци је умет но сти (као кул-
ту ре) уну тар но ве умет нич ке струк ту ре. Прин цип исто вет но сти као прин-
цип прав де и пра ва за све и увек, ко јим се из јед на ча ва ју Хи ро ши ма (на 
кра ју Дру гог свет ског ра та) и Бе о гра да (на кра ју по след њег ра та у Евро пи 
на кра ју истог ве ка)  –  исто риј ска је и ми са о на осно ва на ко јој по чи ва овај 
слој Фа сци кле. Из ис хо ди шних ста во ва: „Ли ри ка је по ли ти ка по е ти ке“ и 
„по ли тич ки зна чај пе сме не зна чи ни шта са мој пе сми“ (што да ље осве тља ва 
ста тус окол но сти у ње ном на ста ја њу), А. Јер ков ми сли да је ње на вр ли на у 
то ме „што не ће да бу де отво ре но по ли тич ка и не же ли да у по ље ре ал не 
по ли ти ке по ста вља зам ке сти ха, ко је би га ра зо ри ле, што се мо гло ви де ти у 
по тре сној, али умет нич ки са свим не у бе дљи вој Су ви шној пе сми“.15

Исто вре ди и за Ше зде сет ше сти со нет Ви ли ја ма Шек спи ра, чи ји пр ви 
стих ва пи јем за смр ћу, јер ме смо ри јад, по твр ђу је ма ги страл ну иде ју Ра ич-
ко ви ће ве умет но сти: усме ра ва ње ка смр ти, на јед ној, и ре ин кар на ци ју Шек-
спи ро ве ми сли као „свог гр ла тог са го вор ни ка-исто ми шље ни ка“ и са вре ме-
ни ка (о че му је го во рио и у пре пе ви ма ње го вих со не та), на дру гој стра ни. 
Ако се чи та ју у но вом исто риј ском кон тек сту, са ста но ви шта кри ти ке, у 
14 Ве ли ки низ пе сни ка (као до каз да умет ник жи ви у све ту умет но сти, ко јим се раз у ме 

и исто вет ност струк ту ра по је ди них збир ки и њи хо вих по ру ка у си сте му ко му ни ка-
ци је ме ђу љу ди ма или кру же ње зла) на ла зи мо већ у ки не ској при чи у ко јој се спо ми-
њу или су осве тље ни: Ци јан Јун Ју ан, М. Цр њан ски, С. Пан ду ро вић, Тин Ује вић и 
дру ги.

15 Алек сан дар Јер ков, исто, 88.
 На ма је не при хва тљив суд да је Су ви шна пе сма са свим не у бе дљи ва. Кри ти чар се 

не га тор ски од но си пре ма ан га жо ва но сти пе сни ка и очи глед но је да не при хва та 
ни шта што ис ка че из ње го ве те о ри је тек ста.
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струк ту ри за пи са Шек спи ро ви сти хо ви су из раз пе сни ко вих мо гућ но сти 
а у пре пе ву по ста ју и Ра ич ко ви ће ва ми сао, по себ но сти хо ви: лу дост што 
има над зор над ве шти ном и До ба за ро бље но у слу жби зла. У За пи су о пе сми 
Ра ич ко вић пе ва: ва пим да ми јед на пе сма бу де / (...) чи ста (...) / Иза  –  по нор 
и иви ца све та, док је Шек спи ров со нет пре пе вао у истом кљу чу раз у ме-
ва ња и истим ду хом не рас по ло же ња: ва пи јем за смр ћу, јер ме смо ри јад.

Не пре ста но пре ла ма ње и пре та па ње мо ти ва у ко ји ма су кон стан та смрт 
(а) и пе сма као спе ци фич на те жи на и вред но сти ства ра лач ког ду ха и објек-
ти ви за ци је соп стве ног ис ку ства (у чи јем су сре ди шту „пе сме о те ско би и 
гор чи ни пе ва ња“) (б),16 свест да је ства ра ње и чин по ни шта ва ња се бе и да 
увек во ди ра чу на о то ме да ства ра је дин стве ну и це ло ви ту књи гу (в) – згу-
шња ва ју се у Фа сци кли као ре флекс ми ну лих ства ра лач ких за но са и та ло га 
ис ку ства и не пре ста но са зре ва ња пе сме и пе сни ка. Као ми кро по ет ски 
став, то са зре ва ње се са да, ме ђу тим, не об ја шња ва.

Све ту по е зи је као кул ту ре при па да ју и сти хо ви за пи са не по зна тог ауто ра и 
кри ти ча ра М. Па ни ћа Су ре па, ко ји има ју би блиј ске ко ре не: кад су жи ви за ви
де ли мр тви ма: ... Не дај да бу де за блу да / Све што смо учи ли или мак си ма Бран ка 
Миљ ко ви ћа: Нај леп ше пе ва ју за блу де. По исто вет ном мо де лу ми шље ња пе ва ња 
струк ту ри ра на је и ми сао про фе со ра ста ти сти ка у лир ско-ми са о ној це ли ни ехо:

        „ово су ру жни ја вре ме на
        од они
        ко је смо је два пре жи ве ли...“.

У про це су лир ско-ре флек сив не ино ва ци је Ра ич ко вић је кон тек сту а-
ли зу је као пе да го шко и исто риј ско ис ку ство и у овој по сло вич кој мак си ми 
пре по зна је се: одав ни глас мо га оца... или / Да ле ки ехо / Не ког на шег још 
дав ни јег пре тка.17 Ов де на ла зи мо све вред но сти сти ха и сти ла (о ко ји ма је би ло 
ре чи у прет ход ним кру го ви ма ту ма че ња по е ти ка и по е зи је) са мо са да у но вом 
кон тек сту: у зна ку цр те за са би ра ње, укљу чу ју ћи и фак ту ру, функ ци ју ин тер-
пунк ци је и ван тек стов не озна ке.18

16 Алек сан дар Јо ва но вић, му кла ис по вест тра ва (о по е зи ји Сте ва на Ра ич ко ви ћа), у 
Сте ван Ра ич ко вић, ка ме на успа ван ка и дру ге пе сме, За вод за уџ бе ни ке и на став на 
сред ства, Бе о град, 1997, 20.

17 У за вр шном за пи су ки не ске при че као бла го слов и мо то упи са на је мај чи на ми сао: 
Пу туј, си не, ви де ћеш дру ги свет. И као што ки не ска при ча отва ра пр ву стра ни цу 
те књи ге и по ста је ње на пр ва ко ри ца, а ки не ска пе сма за тва ра збир ку (ап со лут но 
иден тич не струк ту ре као што је и Фа сци кла) и по ста је ње на дру га ко ри ца, се ћа ње на 
мр тве: су пру гу Бо ја ну, оца, мај ку и бра та по ста је нај ин тим ни ји слој обе књи ге и сво-
ди се на ми сао о смр ти и про ла зно сти ко ју је у мла до сти пе вао на дру га чи ји на чин. 

18 Пр ви ци клус но си озна ку 1999. и по кри ва дру ги део на сло ва, а дру ги 2000. го ди не 
као вре мен ско од ре ђе ње.
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У за пи су меј дан исту функ ци ју има ју С. М. Са рај ли ја као пе сник, 
Ми о драг Па вло вић као ан то ло ги чар и ње го ва ан то ло ги ја срп ског пе сни
штва, па чак и јед на кул тур на ин сти ту ци ја, Про све та, “ко ја је ве за на за 
мо ју лич ну би о гра фи ју“ или  књи жев на на гра да „Ја ков Иг ња то вић“, ко ју 
је до био. И Са рај ли ја је, као и Шек спир и Ан дрић, Ра ич ко ви ћев срод ник 
и стра дал ник, спа си тељ све та „у овој апо ка лип тич ној ат мос фе ри“ на кра ју 
по след ње го ди не 20. ве ка, јер пе ва о слав ном срп ском ју на ку:

   Срп ски ју нак вељ ко Пе тро ви ћу
   ка ра ђор ђев пре слав ни вој во да
   И го спо дар не го тин ско га кру га
   Смрт на меј дан иза звао са му, 
   Нај по сле се ш њом огле дао.

   Смрт га иста по бје дит не мог ша
   За гр ли ла, ш њим се по бра ти ми ла,
   Пак с ла ври ма и под оруж јем
   кроз гроб са ми у вјеч ност спро ве ла!

Као и у Шек спи ро вом со не ту, Ми лу ти но ви ће ва ми сао је и Ра ич ко ви-
ће ва и пред ста вља прак тич ну функ ци о на ли зав ци ју по е зи је. Фа сци кла се 
у овом сло ју оства ру је и као ди ја лог умет ни ка са мр твим при ја те љи ма, 
пе сни ци ма и са вре ме ни ци ма. Њи хо вим са зна њи ма и от кри ћи ма у иде ја ма 
и сли ка ма, он ту ма чи рат ну ствар ност и бом бар до ва ње Ср би је или се иро-
нич но су прот ста вља „пси ма ра та“ и они ма што су у „слу жби зла“, као у 
фи на лу за пи са Ди ја лог у ко јем Бе о гра ђа ни ко мен та ри шу бом бар до ва ње:

   – ка ко се осе ћаш?
   – Про ма ше но...

Јед ном ре чи, све де на на ак си ом, ана ли за по ка зу је да су ци та ти у Ра ич-
ко ви ће вим ми ни ја ту ра ма део ин тер тек сту ал но сти ко ја је у осно ви про јек та 
Фа сци кле и но ве по е ти ке на кра ју Ра ич ко ви ће вог ства ра ла штва.

У за пи су Из ка ле и де о ско па (Иво ан дрић) још два ства ра о ца су (умет-
ник Ан дрић и кри ти чар Жи во рад П. Јо ва но вић) сво јом ми шљу узи да на 
у струк ту ру Фа сци кле као до каз те зи да је по е зи ја део кул ту ре. Ка ле и де-
скоп је стил ска озна ка пре у зе та из ки не ске при че као мо за ик-сли ка или 
знак „ду бо ко спу ште ни у мом пам ће њу“ (26), као што је и по јам тор зо: „Мо-
ја Ки на ... већ уве ли ко се пре тва ра ла у не ки све не ра за зна тљи ви ји тор зо 
(под ву као М. Ђ.)... и по чи ња ла је све ви ше да на ли ку је на оно га ко ји ју је 
но сио у се би“ (52)  –  ода тле кре нуо и пре ко Џој са сти гао у Фа сци клу и об ли-
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ко вао се као Тор зо умет ни ка у ста ро сти. Ан дрић је, по све до че њу кри ти-
ча ра, под не мач ким бом бар до ва њем Бе о гра да „са олак ша њем“ при во дио 
„кра ју  не ку ду гу при чу о јед ном бо сан ском мо сту“ и та ко пру жао от пор 
злу о ко јем је пи сао Шек спир, а Ра ич ко вић га узео као ору ђе сво је ми сли на 
истом ме сту и истим по во дом. И Ан дрић је, као и аутор Фа сци кле, сре тао 
гра ђа не у скло ни шту где при ча ју „при че из ста рих вре ме на, ко је ни су има ле 
ни ка кве ве зе са не сре ћом ко ја их је ов де са те ра ла и са свих стра на окру жи
ва ла“, ка ко је као вр хун ски ана ли тич ки дух и пе сник на шао на стра ни ца ма 
ро ма на На Дри ни ћу при ја. Тач на је ми сао кри ти ча ра да у Фа сци кли он свет 
сво ди на књи гу, укр шта ју ћи лич но и оп ште, ло кал но и уни вер зал но, вре-
мен ско и веч но, ре ал но и ме та фи зич ко.19 Ова књи га и на ста је на Ан дри ће-
вом ства ра лач ком прин ци пу: из не на ди ти не чим по зна тим и њен па ра докс 
се са сто ји у са жи ма њу ис ку ства ко је се не об ја шња ва.

Се дам про зних за пи са Про лећ ног днев ни ка пре се ца ју три по ет ска тор за 
у ко ји ма се Ра ич ко вић вра ћа фор ми ди сти ха као сво ме, уз со не те, нај ја-
чем стил ском сред ству и фор ми. Тор зо је гор њи део те ла; у ва јар ству и сли-
кар ству чо веч је те ло без гла ве и удо ва (Хе ра кли тов тор зо у Ва ти ка ну), а у 
фи гу ра тив ном зна че њу умет нич ко де ло ко је де лу је не до вр ше но и не пот-
пу но, иако је фор мал но за вр ше но, што све је сте, у из ве сном сми слу и као 
зам ка, и Фа сци кла. О но вој рат ној апо ка лип си На пра во слав ни ве ли ки 
пе так 1999. го ди не у бе о гра ду пе ва:

         ци ља ју ме из свих не бе ских бу џа ка
         Под окри љем но ћи и соп стве ног мра ка.

         Не ни ша не но гу, ле ву ру ку... не го
         Де сну ко јом пи шем... не би ли по бе го.

Сли ка уби це по ја ча на је осе ћа њем не при ја те ља као уби це кре а ци је, 
чи ји је знак ру ка „ко јом пи шем“. Кре а ци ја при па да бо жан ском ду ху вред-
но сти и знак ру ка је исто што и знак гла ва у на род ној епи ци, ко ја се и мр тва 
из ба вља од не при ја те ља. Не при ја тељ у зна ку „под окри љем но ћи“, ко ји би 
да по ра зи умет ни ка, уни шта ва ју ћи му ру ку, ка ко не би оста ви ла траг о злу 
у Тор зу II, учи нио је да се и сам умет ник (ко ји у ства ра ла штву бра ни те о-
ри ју спон та но сти) осе ћа „на лик зна ку“. 

         На тр гу Сла ви је: у ду бо кој тми ни
         Се дим сам на клу пи ... ко да сам је ди ни...

19 Сло бо дан Ра ки тић, Ра ич ко вић или тра га ње за ауто би о гра фи јом, Но ва зо ра, бр. 
22-23, Гац ко, 2009, 57.
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         кад ми ср це за мре ... ми сао ми поч не
         Да ку ца на обе ко сти сле по оч не...

         а кад се и она рас пли не по мра ку:
         Се дим као део клу пе ... на лик зна ку...

Те о ри ју спон та но сти су штин ски из ра жа ва Де сан ка Мак си мо вић ис ка-
зом: „Пи шем ка ко мо рам“.20 Она се код Ра ич ко ви ћа ја вља као ства ра ње без 
на по ра. Сли ка или ми сао јед но став но из „ко сти сле по оч не“ или „у ду бо кој тми ни“ 
пук ну као естет ска епи фа ни ја. Знак „ко сти сле по оч не“ упу ћу је на емо тив но-ре-
флек сив ну струк ту ру чо ве ко ве лич но сти, јер је, у кра њем ис хо ди шу, ов де о то ме 
реч. Пред на ма је ма па људ ског мо зга као сли ка ве ли ког остр ва окру же ног во дом 
зла и смр ти. Ра ич ко вић ис тра жу је (или бар упу ћу је) на пла же, је зе ра, гре бе не и 
ка њо не мо зга и на то че му они слу же и ка ко функ ци о ни шу. Мо зак је окру жен 
теч но шћу ли квор и она га шти ти од уда ра у твр де ко сти ло ба ње или не у тра ли ше 
удар це спо ља. У да тој си ту а ци ји реч је о рат ном и смрт ном окру же њу ко је је по вод 
да ми сао или не у ни шти ви дух би ју „на обе ко сти сле по оч не“.

У мо згу се на ла зе и ве ли ка је зе ра. Нај ве ће је Цен трал но је зе ро ко је га 
де ли на два де ла, али ту су и Је зе ро емо ци ја, сме ште но из ме ђу До ли не лич-
но сти и Оба ле лич но сти. Оно пру жа при ступ Ар хи пе ла гу ду ше. Пре сли-
ка ва ње ма пе ана то ми је мо зга до слов но од го ва ра пе сни ко вом рас по ло же њу 
ду ше, ми са о ној и ка рак тер ној лич но сти. Иако је раз о ру жан злом, на мо зак 
уда ра ју и спо ља и из ну тра, он се бра ни ду хом ко ји име ну је пе смом као да 
ка же: то је мој ар хи пе лаг ду ше и то сам ја.

У ве ли кој ре ги ји фрон тал ног ре жња мо зга, по зна то је, сме ште не су 
ве о ма ва жне ло ка ци је по пут Пла же ини ци ја ти ве и До ли не лич но сти. И 
оне има ју ва жну уло гу у фор ми ра њу чо ве ка. То је ме сто где су сме ште ни 
ма шта и ра су ђи ва ње и где се до но се од лу ке. Ра ич ко вић при па да, да кле, 
ти пу лич но сти ко ји има ма шту, осе ћа ње за ми са о ну и емо тив ну ди мен-
зи ју све та, али је сав у до не тој од лу ци: ако је мо на шки по све ћен по е зи ји, 
не ће уте ћи за то што му ци ља ју „де сну ко јом пи шем“. Ње го ва по е зи ја као 
са зна ње или став има упо ри ште у ети ци и на сле ђу. 

Сва три лир ска за пи са пр вог ци клу са Фа сци кле до жи вља ју се у об ли ку 
сли ке или по ет ске иде је и као ми ну ја ту ре, гра ђе не на јед ној епи фа ни ји, 
са др же ми ни мум стил ских сред ста ва. Илу стар ти ван је знак клу па у зна че њу 

20 Ин ди ка тив ни су су штин ски срод ни ста во ви о ко ји ма пи ше Ра до мир Ива но вић 
у сту ди ји Ства ра лач ка опре де ље ња и те мат ски па ра ле ли зми у по е зи ји Де сан ке 
мак си мо вић и бла жа ко не ског: “Ви ше пу та сам го во рио о от кри ва њу пе сме, о то ме 
да пе сму ви ше от кри ва мо не го што пи ше мо“, све до чи сво је ис ку ство ма ке дон ски 
пе сник, док Д. Ма ки смо вић ка же: „Ја на то ни сам обра ћа ла па жњу пи шу ћи, на ме та-
ло ми се то као са мо од се бе“. Ра до мир Ива но вић, н. д., 50.
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пла не та на ко јој је чо век сам и осе ћа се „на лик зна ку“ као соп стве ни знак. 
На овом стил ском при ме ру се очи ту је ми кро про јек ци ја но ве по е ти ка ко ја се 
не ту ма чи, јер се про ши ру је на број не те ме: са мо ћу, сан, рат, са зна ње и смрт.

Дру ги ци клус, Тор зо умет ни ка у ста ро сти, су че ља ва умет ни ка са 
ствар но шћу и, осло њен на об ја вље ну пе сму у збир ци Су ви шна пе сма, 
по ла зи од умет нич ке пред ста ве ствар но сти. У ве ли кој са мо ћи21 до ми ни ра 
„ми сао (С. Р.) о соп стве ној и на ци о нал ној са мо ћи“ а у дра му бом бар до ва ња 
уве зу је се ра ни је на ста ла умет нич ка струк ту ра ко јом је осве тља вао ге но-
цид над Ср би ма. Она је стил ски при мер сло же ног при сту па Ра ич ко ви ће-
вом де лу, уве ре ња да је по е зи ја нај са вре ме ни ји вид умет но сти (ко ју на род 
мно го по шту је), ка ко је ра ни је пи сао, и при мер пу не кон тек сту а ли за ци је 
зна че ња де ла као зна ка и пе сни ка “на лик зна ку“. Koнт ек стуализација је 
бит на због но вих са зна ња ко је пру жа ју лир ске и про зне ми ни ја ту ра као 
из раз су бјек тив ног и ин тер су бјек тив ног ис ку ства. У нај ду бљем зна че њу у 
лир ским ми ни ја ту ра ма по ет ске или рит мич ке про зе на ла зи се: про цес ви зу
е ли за ци је или сли ка лир ског ју на ка „на лик зна ку“ ко ји се ди на клу пи као 
знак пи та ња (1) или про блем ме ди та ци је или ми сао (2), или оба фе но ме на 
за јед но (3), чи ме се про бле ма ти зу је уни вер зал ни знак по сто ја ња. Све је у 
Фа сци кли да то као па не сте ти зам из две пер спек ти ве: пер спек ти ве лир ског 
до жи вља ва ња све та (а) и пер спек ти ве ми са о ног про ми шља ња све та (б), и то 
на осно ву по је ди но сти а не це ли не све та. Све за јед но чи ни осно ву но ве по е-
ти ке С. Ра ич ко ви ћа за сно ва не на иде ји: ли те ра ту ра је од бра на и спас од зла, 
јер исто вре ме но за до во ља ва чо ве ко ве емо тив не и ин те лек ту ал не по тре бе. 
Она ја сно от кри ва ка ко се но вом кон тек сту а ли за ци јом по на ша ју про цес 
пе ва ња и про цес ми шље ња упо тре бом ми ни мал них стил ских сред ста ва и у 
усло ви ма ка да је лир ском ју на ку нај ва жни ја ли те ра ли за ци ја све та.

И опет је пред на ма ма па мо зга. На ње го вом вр ху, у зад њем де лу, на ла зи 
се Ви со ра ван ко му ни ка ци је. На вр ху је Ка њон го во ра за ду жен за је зик и 
спо соб ност ко му ни ка ци је. У бли зи ни је Аку стич на пе ћи на ко ја омо гу ћа ва 
да до бро чу је мо. Да ље су сме ште не ре ги је ко је су од фун да мен тал ни ог зна-
ча ја за осе ћај про сто ра и спо ра зу ме ва ње по мо ћу сим бо ла и пи са ња. У мо згу 
по сто ји и ре ги ја Ду гач ко остр во у ко јем се оства ру је ко му ни ка ци ја из ме ђу 
ор га на у те лу са ве ли ким глав ним остр вом – мо згом. Раз ме на ин фор ма-
ци ја је не пре ста на, а бр зи на ко јом се то де ша ва је го то во не ве ро ват на. Ту 
се, та ко ђе, ви ди це ли Ра ич ко вић, ко ји осе ћа про стор на Сла ви ји „у ду бо кој 
тми ни“ и све оно што би је у ко сти сле по оч не и ни је ве за но са мо за пе ва ње 
и ми шље ње у Фа сци кли. То је онај дух пе сни ка ко ји осе ћа го вор тра ва, тре-
пе ре ње ве тра и ти хих си ла ра та, и све сло же не по кре те ко ји се ре ги стру ју у 
де лу мо зга ко ји обе ле жа ва мо као Пла ни не по кре та. Упра во ти по кре ти уло-
21 ве ли ка са мо ћа је фраг мент пе сме Из лет у Сентан дре ју на пи са не 1985. го ди не и 

об ја вље не у збир ци Су ви шна пе сма.
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вље ни су у по след њем Ра ич ко ви ће вом со не ту на пла жи у Хер цег-Но вом и 
Тор зу Фа сци кле. У оста лим збир ка ма у кон ти ну и те ту, као мо дел ми шље ња 
и мо дел осе ћа ња све та, кроз из о штре на осе ћа ња чу ла до ди ра и бо ла, у вен цу 
осе ћа ња, из ра же но је пе сни ко во про жи ма ње све том као жи во пи сан емо-
тив но-ми са о ни по глед на вре ме и про стор, од но сно исто ри ју и сво ју би о-
гра фи ју. У жи во пи сан по глед ша љу се све сли ке ко је хва та ју чу ла.22

Под вла чи мо у том сми слу и функ ци ју зна ка у струк ту ри тек ста, би ло 
да при па да са мом пе сни ку, би ло да је про це сом ци тат но сти пре у зет од дру-
гих умет ни ка и се ман тич ки при хва ћен као свој знак. хи е ро глиф из Гла ска 
и клу па из Тор за или рат на сли чи ца о на стан ку пр вих сти хо ва на књи зи 
пе сни ка Ду ша на Ва си ље ва из ве ли ког гра ди шта (ко јим се име ну ју ра не 
скло но сти ка „фан та зи ји“ и струк ту ра лич но сти ко ју смо раз ло жи ли пред-
ста вља ју ћи ма пу мо зга) алем су по да ци или алем зна ци и ети мо ни пе сме 
из ко јих се она као јед но став на и но ва сен за ци ја ра ђа.У пи та њу је нај ду-
бље тра га ње за ети мо ном ре чи као ини ци јал ном енер ги јом и ње ном тај ном 
што кри је не му шти је зик или пра реч као под ло га по ет ског го во ра.

На сро дан на чин је кон тек сту а ли зо ва на и Ти са (V) као илу стра ци ја „ауто-
би о граф ске ли ри ке“ и, ка ко пе сник ту ма чи, узро ка „ка ко се пе сни ци по вре-
ме но вра ћа ју мо ти ви ма ко је су јед ном (или ви ше пу та) већ об ра ди ли у сво јој 
по е зи ји“. Ва ри ја ци ја Ти се, ре ке де тињ ства, у Фа сци кли све до чи о емо тив но-
ми са о ном по ме ра њу жи вог мо ти ва (С. Р.) и сми слу ње го ве кон тек сту а ли за-
ци је. Та ко се „ства ра но ви до жи вљај ко ји из и ску је да се по ет ски још јед ном 
уоб ли чи“. То је за пра во обо стра на тран сфор ма ци ја: и у мо ти ву и у пе сни ку, и 
она по ка зу је да “по сто је ла тент не за ко ни то сти ра ди ја ци је по је ди них пе снич-
ких иде ја и оства ре ња, ин те лек ту ал них и кре а тив них опре де ље ња“.23

Исто ри ју мо ти ва Ти се као ме ста „ко је чу ва вре ме и се ћа ње“ ис тра-
жу је Стан ко Кр жић. Мо тив илу стру је пе сни ков по ку шај да у “пе сни штву 
ис ко ра чи из пе снич ког ста но ва ња у про сто ре исто ри је“. Он се по твр дио у 
Ти си v и по ка зу је ка ко мо тив пул си ра од 1950. до 2004. го ди не: од „пр вог 
су да ра са све том“, пре ко пре и спи ти ва ња пе снич ког ста но ва ња, до ис ко-
ра ка у исто ри зам и пост по е зи ју“,24 од но сно од Пе сме ти ши не и ба ла да 
о по ве чер ју до Фа сци кле. Ти са је по јам за иде ал но и уто пиј ско ме сто или 
„ме сто мо је дра го“, или „ре ка-мо тив“ ко јом се са гле да ва „мо тив не пре ла зне 
и ве чи те при род не си ле са ко јом се чо век не мо же са ме ри ти“.25

22 Ви де ти Mun do Estran ho (Бра зил, пре вод с пор ту гал ског Би ља на Та сић), Блиц, Бе о-
град, До да так За во да за уџ бе ни ке, Ку ћа зна ња.

23 Ра до мир Ива но вић, По е ти ка и кри ти ка, Књи жев на за јед ни ца Ки кин де, Ки кин да, 
1988, 48.

24 Стан ко Кр жић, мо тив Ти се у по е зи ји Сте ва на Ра ич ко ви ћа, у збор ни ку По е ти ка 
Сте ва на Ра ич ко ви ћа, 209.

25  Исто, 222.
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У Ти си V то ме сто ће би ти за га ђе но ци ја ни дом и у се би „но си ра зор не 
тра го ве отров ног ци ви ли за циј ског на сле ђа“26. То је сми сао по ру ке и сли ке 
уги ну лих ри ба бе лих: По пут / ју ди ног сре бра. У фор ми до ку мен та, днев-
ни ка или ме мо а ра по след ња Ти са от кри ва пе сни ков „из о штрен вид, усме-
рен на зби ва ња у спо ља шњем све ту“ и у њој се „про зни дис курс раз ла ма у 
сти хо ве“,27 што је од ли ка Фа сци кле ко ја се ја вља и као буд на свест пе сни ка 
над бу дућ но шћу чо ве ко ве суд би не.

Да она кон сти ту и ше сво је зна че ње по мо де лу Ан дри ће вих Зна ко ва 
по ред пу та, по ка зу је и Тор зо, чи ја фор ма ди сти ха и но се ћа иде ја - уби ја ње: 
ни ша не (...) Де сну ко јом пи шем има ге не зу у Сти хо ви ма, од ко јих је дан има 
фор му псе у до со не та чи ји су ру ке цен трал ни сим бол:

Знам ру ке са пи лом, бра двом, дле том.
Ру ке над во ћем: о ру ке над све том.

То су ру ке ко је ди жу, љу бе, ру ше, ба ца ју у ам бис и во де кроз тму ше, ко је 
би да „про бу де зву ке“, иду ка сво јој зве зди и „свом кр сту“. Јед ном ре чи, то 
су све тач ке ру ке: ја ви дим оре ол ру ку за све тлу ца. У кон тек сту сим бо ла ру ку 
Сти хо ва ви ди се кон ти ну и тет и жи вог мо ти ва и сна га са жи ма ња оства-
ре на у Фа сци кли, од но сно иде ја да се не од сту пи од ства ра ња. Ру ке су сли ка 
чо ве ко ве ве ре. Збир ка се, да кле, па ра лел но чи та из кри тич ке пер спек ти ве 
пе сни ка Ра ич ко ви ћа и из кри тич ке пер спек ти ве чи та о ца (ов де мо но гра фа) 
и по ка зу је при ро ду и по тре бу по ет ског го во ра у сло ју не му штог је зи ка да 
ак ту е ли зу је сво ја зна че ња и из бе га ва ауто ма ти за ци ју по на вља ња.

Као да на ста вља ту иде ју, за пис жи вот под ми кро ско пом, про ду бљу ју ћи 
ми сао о ауто би о граф ској ли ри ци или о пе сни ку Над ње го вом кон та ми ни
ра ном ли ри ком, екс пли цит но от кри ва да се у њој про јек ту је сли ка пе сни ко-
вог „сти ли зо ва ног или из ми шље ног жи во та“, ко јег се ви ше и не се ћа. Оту да 
про из ла зи и ло ги ка да са мо по е зи ја као кул ту ра по ста је но си лац зна че ња и 
нај ду бљег сми сла ко ји у вре ме ну до би ја но ве са др жа је.У основ ном зна че њу 
у пи та њу је про цес ли те рар них асо ци ја ци ја успо ме на или кр хо ти на и ис ко-
пи на се ћа ња, о че му је на дру ги на чин Ра ич ко вић пе вао или го во рио у кри-
тич ким и ауто по е тич ким тек сто ви ма: Пор тре ти пе сни ка, бе се да о по е зи ји 
или ауто би о гра фи ји  је дан мо гу ћи жи вот.28

26 Исто, 224.
27 Ду ши ца По тић, бро ја ни ца ка ме ног спа ва ча, Аго ра , Зре ња нин, 2005, 262.
28 Aутоп оетички тек сто ви Ра ич ко ви ће ви су ауто би о граф ски и по ве зу ју и из јед на ча ва-

ју жи вот и по е зи ју, а сре ди шњи из раз је књи га је дан мо гу ћи жи вот, ко ја се у кру гу 
раз у ме ва ња и ту ма че ња пе сни ка чи та као „је дан жи вот за по е зи ју“. 

 Гој ко Бо жо вић, ме ста ко ја во ли мо, За вод за уџ бе ни ке, Бе о град, 2009, 45.
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ве ли ки рас пуст при па да гру пи за пи са ко ји из ла зи из окви ра ра та, али 
је за то сав у зна ку иде је смр ти: „Осе ћам се на тим из ли за ним да ска ма као 
да бо ра вим у не ком за гроб ном жи во ту ... ко ји ви ше и не ма кон ца“. Но ви и 
сим бо лич ки знак ве ли ки рас пуст сто ји на спрам ста рог зна ка ве ли ко дво ри
ште. Оба су не ка да би ли у зна ку игре и ра до сти и мла до сти, јер је ми слио 
да се ве ли ки рас пуст „ни ка да не ће ни са ста ви ти са сво јим кра јем“.29 Са да је 
он, ме ђу тим, у зна ку смр ти умет ни ка у ста ро сти и рат ној апо ка лип си ко ја 
има би блиј ске раз ме ре. У Псал ми ма чи та мо:

Та ла си смр ти окру жи ше ме не, 
пре стра ви ше ме бу ји це по губ не.
Ужад под зе мља спу та ше ме,
смр то но сне зам ке па до ше на ме. (Псал ми 18, 5-6)

Осим на гла ше ног ме ста сли ка, по се бан ста тус у Фа сци кли до би ја ју 
успо ме не као из во ри ште ду ха и им пулс за пи са. Из „тми не успо ме на“ бле-
ска опо ме на на ре чи „ко је сам (у за но су) са ста вио“, ис по вед но пе ва Ра ич ко-
вић ра ста ју ћи се од чи та о ца:

ја их
је два чуј ног гла са ... го то во ми шљу...
осло ба ђам од на кло но сти
Пре ма мо јим сти хо ви ма,

и то је до каз да је свој је дан мо гу ћи жи вот сти ли зо вао у по е зи ји, па сад 
жи ви од сти ли за ци је и у ње ној ег зи стен ци ји, од но сно ја за ко ји као ег зи-
стен ци јал на је за по сто ји из ме ђу све та и све та ства ра ња и оства ре ног. Сви 
за пи си Фа сци кле на ста ли су као до каз уса мље но сти и од „уса мље них фраг-
ме на та“. Као на кра ју не ког фил ма за тва ра је лир ска струк ту ра У за ла ску 
сун ца (Сан) кон ста та ци јом:

Про ла зе по ред ме не ства ри
Ст аври ко је су опе ва не
(...)
Ства ри из дав ни на
ко је сам и ја (одав но) опе вао?

29 Ако се по сма тра је дин ство и кон ти ну и тет иде ја и сли ка, мо же се твр ди ти да 
на спрам ве ли ког рас пу ста и ве ли ког дво ри шта сто ји „ле жај тра ва“ као дру го име за 
„без у слов ни осе ћај сло бо де“. 

 Дра ган Ха мо вић, Те мат ско је згро Ра ич ко ви ће ве ли ри ке, у збор ни ку По е ти ка Сте ва
на Ра ич ко ви ћа, 117.
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До ла зи но во вре ме, но ва ера, пре жи ве ће се и ова ру жна вре ме на  – 
став ља тач ку на и Рич ко вић у из ми шље ном од го во ру: че ка ју нас но ви 
пе сни ци / У ре до ви ма ... на за че љу се на зи ру / И они / ко ји се још ни су ни 
ро ди ли...

У ки не ској при чи, по во дом су сре та са ка лу ђе ром У, ко ји је имао кра ће 
име и пре зи ме од ње го ве на став ни це Ане Им, чи ја „сли ка из ра не мла до сти“ 
ожи вља ва, Ра ич ко вић је екс пли ци тан: „Сва ки но ви ви дик за ме не је са мо 
јед на но ва ко пре на (М. Ђ.) кроз ко ју на зи рем оно што је већ не кад би ло и 
што сам ви део или знам од ра ни је“ (31). То што је ви део или зна од ра ни је 
је сте и при зор ра та ко ји са да не до ча ра ва и не до жи вља ва лич но ко ли ко 
пре ко ли те ра ту ре као умет нич ки свет и свет са зна ња. Кроз исту ко пре ну 
са зна ња, ме ђу тим, „јед ном од нај та њих ни ти / ко ја је ве ро ват но при па да ла 
чак и са мој по лу све сти“, он се се ћа „због че га и ра ди ко га (С. Р.) у бу ди стич-
ком хра му у Ки ни па ли во шта ни це. По вод и узрок је Бо ја на: „Од ла зио сам 
сва ког утор ка на бе о град ско Но во гро бље ... и исто ова ко... (са мо по јед ној 
мер мер ној пло чи и са јед ним укле са ним име ном на њој) по ба дао у ли мен ку 
с пе ском (та ну шну) во шта ни цу... ко ја је и не све сно по ста ја ла са став ни део 
мог (из ме ње ног) жи во та“ (37-8)

И у по след њој про зној це ли ни ки не ска пе сма, све до че њу о свом хо до-
ча шћу „кроз ми ле ни јум ско про стран ство и ду би ну Ки не“, умр ла дра га се 
ја вља кроз исту ко пре ну: „Не ма ви ше на овом све ту ни оне (мај ке, М. Ђ.) 
ко ја ми је по да ри ла бла го слов, ни мог бра та“ на спрам ре ал но сти вре ме на 
и про сто ра: “са мо мо ја је два смла че на ја ну ар ско-фе бру ар ска со ба на бе о-
град ском Вра ча ру у ули ци Све тог Са ве ... и одав но већ из у мр ли и без ика-
квог зе маљ ског ли ка ки не ски ли ри ча ри у њој.“ (53)

Иде ја о бу ду ћим пе сни ци ма при па да те ма ма ко је је Ра ич ко вић та ко ђе 
одав но опе вао. Озна че на је нај пре у Сти хо ви ма: ја не пи шем ово за те бе и 
ње га / већ за оног што ће до ћи по сле све га и: Та ман се чи ни ло, пе смо, да је око 
/ Нас све ја сно и да ви ди мо ду бо ко, и још: И да ће мо тек сад, оба сја ни сја
јем / Ума, про ћи кроз свет као сво јим кра јем, а по том и у Ти си III ба ла де о 
по ве чер ју: Тро мо / али да ле ко и ду бо ко / У за бо рав / (До ла зе но ви пе сни ци / 
Са не по зна тим сво јим име ни ма / И дру ге не ке во де / Дру ге ре ке те ку уз њих 
као сен ке њи хо ве ...). И та да је отво рио мо гућ ност ко ју ре а ли зу је у Фа ци кли: 
ја ћу се ње ном име ну мо жда још јед ном вра ти ти, што је учи нио, сни ма ју ћи 
кр во ток ауто би о граф ске ли ри ке и се бе над „кон та ми ни ра ном ли ри ком“. У 
нај кра ћем: По е зи ја и про за су се ов де де фи ни са ле као о/се ћа ње и ис ку ство у 
фор му ли Д. Мак си мо вић из збир ке Не мам ви ше вре ме на: сад тре ба ми сли ти 
веч но и нео б у хват но или Б. Ко не ског ко ји про ми шља ње пе сме сво ди на мак-
си му: Тоа е по рив, и за сми сла не пра шу ва (То је по рив и за сми сао не пи та). 
У по след њој збир ци се за тво рио круг. „Тре ну ци ве ли ке са мо ће и ти ши не“ 
као при мар на од ли ка де ла, пре ра сла је „у ста ње уну тра шње пу сто ши, ин тен-
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зи ви ра но све шћу да је не ка да шња би о ло шка и ства ра лач ка ви тал ност не по-
врат но ми ну ла“.30 Та ко се у рав ни кон ти ну и те та и је дин ства умет ни ко вог опу са и 
кон тек сту а ли за ци јом збир ке раз у ме си ме три ја би о граф ског, ко је је у осно ви Про
лећ ног днев ни ка, и ауто по е тич ког, ко је је у осно ви Тор за умет ни ка у ста ро сти. 
Фа сци кла се пре сли ка ва као но ва ин тим на ма па, сад тра гич но обо је на до кра ја. 
Ци клус од го ва ра на пи та ње: ка ква је функ ци ја по е зи је у тра гич ним вре ме ни ма? 
Пи та ње је по ста вио још у бе се ди Сло во крај спо ме ни ка, што та ко ђе упу ћу је  на кон-
ти ну и тет и је дин ство иде ја пе ва ња као ми шље ња и ми шље ња као пе ва ња. Исти 
фе но мен се ја сни је осве тља ва по во дом Ра ич ко ви ће вог ту ма че ња пе сме Успо ме не из 
ки не IV: “Чу де сна моћ, ме ђу тим, ни је би ла у ме ни већ у са мој пе сми“.31

Кон ти ну и тет и је дин ство иде ја и сли ка или ми шље ња и пе ва ња као 
од ли ке по е тич ког мо де ла све та по ка зу ју и Пе сма ти ши не, на по чет ку, као 
до каз да пе сник ста је на стра ну при ро де и не ја ких би ћа, и Фа сци кла, на 
кра ју ства ра ња, као до каз от по ра злу и ху ма ни зма. У том кон ти ну и те ту 
Ра ич ко вић се др жао прин ци па: „Про за до ла зи из спо ља шњег све та, а по е
зи ја из уну тра шњег“.32 

Исти на ни су све ми ни ја ту ре Фа сци кле ис ко ва не од сре бра. ехо но си 
гра фич ку енер ги ју по ет ске фор ме, ко ја је за во ди ла Ра ич ко ви ћа, и упу ћу је 
на пе сму, али ни је ни пе сма, ни пе снич ка про за, не го са мо рит мич ка про -
за.У њој сре ди шном ме сту зна че ња при па да ци тат: „ово су ру жни ја вре ме на 
/ од оних / ко је смо је два пре жи ве ли“ и он др жи ње ну струк ту ру.

По де ље на на два ци клу са: Про лећ ни днев ник, ко ји за тва ра 1999. го ди ну и 
Тор зо умет ни ка у ста ро сти, ко ји по кри ва 2000. го ди ну, Фа сци кла ја сно у пр вом 
де лу у те жи шном зна че њу осве тља ва рат,33 а у дру гом суд би ну умет ни ка, смрт и 
хи је ро гли фе умет но сти. И по е ти ци, и есте ти ци и кри ти ци при па да ми сао сти-
хо ва из Гла ска:

„ хва ла ти што си ре као
оно што сам и ја раз у мео... јер да ни сам
И ја то исто та ко за ми шљао:

30 Пре драг Пе тро вић, ли ри ка, жи вот и ко мен та ри у Фа сци кли Сте ва на Ра ич ко ви ћа, у 
збор ни ку По е ти ка Сте ва на Ра ич ко ви ћа, 384.

31 Ка јо ко Ја ма са ки, Пре во ђе ње по е зи је Сте ва на Ра ич ко ви ћа на ја пан ски, у Збор ни ку 
По е ти ка Сте ва на Ра ич ко вић, 435. 

32 Исто, 438-9. 
 По во дом тек ста бе о град је жив ја пан ски пре во ди лац (ко ји пру жа из у зет но то пла и 

дра го це на се ћа ња о дру же њу са пе сни ком) пи ше да он „до ка зу је да сва ки је зик има 
сво ју сна гу да по кре ће ми сао и осе ћа ња и ван свог про сто ра“. Исто, 404.

33 Кри ти ка збир ку до ми нант но осве тља ва као при чу о ра ту и са мо ћи по зних го ди на, 
ко ја се уве ли ко об ли ко ва ла у Са бра ним де ли ма. Об ли ко ва на је као са жет днев ник 
из ра та и фи на ле „јед ног жи во та по све ће ног по е зи ји“, јер ис ку ство жи во та ту ма чи 
кроз ис ку ство ли те ра ту ре. Рат је у њој основ на си ту а ци ја људ ске исто ри је.

 Гој ко Бо жо вић, исто, 54.
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Не бих те ни ја 
До кра ја
Увек
мо гао схва ти ти...“

И:
„јед но те са мо мо лим: не мој
Да из вла чиш за кључ ке
Ни ти ика кве по ру ке ... из оно га
што бу деш опи сао... јер их ни ја ви ше не мам
У сво јим ми сли ма... ка ко се не би 
Ни у то ме раз ли ко ва ли ... бар нас дво ји ца
ко ји смо још је ди ни пре о ста ли...“ 

То по твр ђу је став кри ти ке да Ра ич ко вић обе ле жа ва дру гу по ло ви ну 
срп ске по е зи је 20. ве ка, јер пр ва при па да Де сан ки Мак си мо вић и Ми ло шу 
Цр њан ском, чи ја ли ри ка као и Ра ич ко ви ће ва, „у ме ло ди ји ко ја до пи ре“ из 
„звуч ног те ла ре чи (...) иси ја ва из ну три не сми сла ко ји се по е зи јом по сре-
ду је и ства ра“.34 О том по сре до ва њу и ства ра њу је реч у сло ју ко ји ак цен ту је мо као 
при мар ну вред ност. Но ва по е ти ка зна чи да, на кра ју, као и сво ју по е зи ју, по сма тра 
и „жи вот под ми кро ско пом“. У Фа сци кли „про ди ре до нај ду бљих осно ва све та“ и 
она се от кри ва и као кри ти ка по е зи је опло ђе на пи шче вом ори ги нал но шћу.

Остав ши за у век за ро бљен и оп сед нут ре чи ма, Ра ич ко вић им се вра ћа 
и у нај дра ма тич ни јим тре ну ци ма, у ра ту и ста ро сти. Ми ни ја ту ре као та кве 
по год не су за из ра жа ва ње са же тог ис ку ства и, иако се по то ну и гра фич-
кој енер ги ји раз ли ку ју, на во ди мо при мер Де сан ке Мак си мо вић, ко ја је 
пе ва ла: ве ру јем да ви ше с не ви дљи вим / не го с ви дљи вим ства ри ма / имам 
ве зе (На уч ни апо криф), ко ји по твр ђу је ства ра лач ку за ко ни тост и пе сни ков 
не пре кид ни ди ја лог с пе смом по при ци пу ло ги ке и асо ци ја ци ја:

мој свет се са сто ји од ми сли мут них,
од ср ца по ме те но га,
од оно га што у бо лу до ку чим,
што на слу тим,
мој свет се са сто ји од не до ре че но га (Мој Свет).

Исти је слу чај и Бла жа Ко не ског:

а ка ко мрем док те гле дам,
Не зна то ни ко ни ти ће зна ти.

34 Дра ган Ха мо вић, Сa очи ма што ви де и оно че га не ма, у збор ни ку Сте ван Ра ич ко вић 
пе сник, Кра ље во, 2001, 58.
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То је под ла жеђ  –  ре ћи ћеш ти.
То је по крет жед не ру ке
ка пре де лу зве зда  –  ре ћи ћу ја. (Жеђ)

Да је свет умет но сти на сле ђе у ко јем Ра ич ко вић жи ви, илу стру је и стих 
Р. М. Рил кеа: ја во лим сво га би ћа по лу та му, ко ји је у функ ци ји ауто про јек-
ци је узео као мо то у ки не ској при чи: „Чи ни ло ми се да сав мој жи вот, без 
ика квог свог остат ка, ста је у тих не ко ли ко јед но став них ре чи као у сво ју 
нај при род ни ју оп ну (...) Ја сам одав но жи вео са овим сти хом као да сам га 
сам и ис пе вао... или да га је у мо је име (на је дан од нај вол шеб ни јих на чи на) 
да ле ко још пре мог жи во та са мо на слу тио и сло жио је дан дру ги пе сник (...) 
чак и на дру гом је зи ку: Ich li e be me i nes We sens Dun ke Is tun den“ (27). 

Про за Фа сци кле као ис по вест или ауто пор трет и ауто по е тич ки ко мен-
тар об зна њу је се и као ту ма че ње и раз у ме ва ње по е зи је као кул ту ре, кри тич-
ких осно ва ауто по е ти ке ко јим се „от кри ва (и) пред дру ги ма“. Очи глед но је, 
да кле, да мо дер на срп ска по е зи ја на по чет ку 21. ве ка у сво јим по е тич ким 
вр хо ви ма пре/ис пи ту је сво је еп ско (усме но) и лир ско (усме но и пи са но) 
на сле ђе. Иако га не кра си по сту пак ства ра лач ке ра ди ка ли за ци је, по сту пак 
ко ји је обе ле жио по е зи ју дру ге по ло ви не 20. ве ка, то чи ни и С. Ра ич ко вић. 
Ње го ва ра ди ка ли за ци ја је, по ка зу је Фа сци кла, би ла у от по ру да „те мат ски 
и по е тич ки из раз по и сто ве ти са со ци јал но при хва тљи вом сли ком све та“ 
у ко му ни стич ком дру штву. Ње го ва ин вен тив ност као „кла си ка мо дер не 
срп ске по е зи је“35 са сто ја ла се у по што ва њу на че ла да је пе вао за се бе, што зна чи 
из нај ду бљих етич ких и есте тич ких по бу да и по тре ба, а не у име дру гих или иде-
о ло шког дру штва. Он је по твр дио на че ло Ок та виа Па за да „по е зи ја жи ви у нај ду-
бљим на сла га ма би ћа, док иде о ло ги ја, и све оно што на зи ва мо иде ја ма и ми шље-
њи ма, чи ни нај по вр шни је сло је ве све сти. Пе сма се хра ни жи вим је зи ком јед не 
за јед ни це, ње ним ми то ви ма, сно ви ма, стра сти ма, од но сно ње ним нај тај но ви ти-
јим и нај сна жнин јим те жња ма. (...) Пе сма је по сред ни штво из ме ђу дру штва и 
оног на че му се оно за сни ва“. Је зик Ра ич ко ви ће ве пе сме ми сли чо ве ко во би ће као 
кул ту ру (што је њен уни вер зал ни план) или се сво ди на по/етич ко на че ло Ма ти је 
Бећ ко ви ћа: чо ек је је зик / а је зик ку ћа и ку ћи ште (што је њен и уни вер зал ни и 
на ци о нал ни план).

35 Гој ко Бо жо вић, Исто. Бо жо ви ће ва књи га до но си есе ји стич ки пре сек по е ти ка срп-
ских пе сни ка дру ге по ло ви не 20. ве ка и по е тич ка је згра 39 пе сни ка. Она упу ћу је на 
по тре бу пре и спи ти ва ња од но са и ве зе исто ри је и по е зи је. По е зи ја је увек глас свог 
вре ме на и тр пи при ти сак исто ри је, што се ви ди и на при ме ру по е ти ке Сте ва на Ра ич-
ко ви ћа.
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THE LAST PO E TIC CIR CLE  
OF STE VAN RA IC KO VIC 

(The struc tu re and me a ning of the “Fi le Fol der 
1999-2000“)

Ab stract: the fi le fol der 19992000 col lec tion has all the cha rac te ri stics of the who le 
the ra ic ko vic s opus and this pa per sheds light on it as last cir cle of cre a tion.

the con tem po rary ser bian po e try at the be gin ning of the 21 st cen tury in its best 
works reexa mi nes its epic (oral) and lyric (oral and writ ten) he ri ta ge. tho ught he is not 
cha rac te ri zed by the pro cess of cre a ti ve ra di ca li za tion, a pro cess that mar ked the po e try of 
the se cond half the 20 th cen tury, that is what ra ic ko vic is do ing he re.his ra di ca li za tion, 
as fi le fol der shows, re fu sed to equ a li ze the the ma tic and po e tic ex pres si on with the so ci
ally ac cep ta ble pic tu re of the world in the com mu nist so ci ety.

his in ven ti ve ness as a „clas sic of con tem po rary ser bian po e try“ con si sted of his 
re spec ting the idea that he was wri ting for him self, which me ans that he was wri ting out 
of the de e pest et hi cal and est he ti cal re a sons and ne eds, and not in the na me of ot her pe o
ple or an ide o lo gi cal so ci ety.

he con fir med the idea of oc ta vio paz that po e try li ves in de e pest layers of be ing, 
whi le ide o logy, and all el se we call ide as and opi ni ons, ma kes up only the most su per fi cial 
layers of con sci o u sness. a po em is the in ter me di ary the so ci ety and what it is ba sed on.

KEY WORDS: ste van ra Ic ko vIc, ser bIan po e try, pro se, qu o ta tI ons, 
do cu Ments, crI tI que, auto po e tIc, sha ke spe a re, Joyce, an drIc
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До цент др Ми о мир Пе тро вић
Фа кул тет за кул ту ру и ме ди је ме га тренд универзит етa

ГЕ О МЕ ТРИ ЈА РИ ТУ А ЛА  
У ДРА МИ ЖАН-ПОЛ САР ТРА „МУ ВЕ“

Ре зи ме: овај текст се ба ви ри ту ал ним еле мен ти ма у дра ми „му ве“ жанПол 
Сар тра. жанПол Сар тр у свим сво јим дра ма ма по ла зи од свог фи ло зоф ског уве
ре ња да ег зи стен ци ја прет хо ди сва кој есен ци ји. Тај сим пли фи ко ван од нос пре ма 
ре ла ци ји ак ци јаста њере ак ци ја пред ста вља ини ци јал ну ка пи слу сва ке драм ске 
ак ци је у ње го вом опу су. dra ma tis per so na ни је мо ти ви са на из прав ца ре а ли стич не 
сфе ре већ из ег зи стен ци јал не – драм ски лик мо ра да де фи ни ше се бе, да по хр ли соп
стве ној суд би ни у за гр љај, да ис пу ни сво ју суд бин ску уло гу. Тим пре што суд би на 
у си ту а ци о ним дра ма ма ни је схва ће на као не ми нов ност не го мо гућ ност. За ту 
мо гућ ност се мо ра из бо ри ти, што ће ре ћи да се драм ски лик бо ри за а не про тив 
соп стве не тра гич ке ве ли чи не. То га, уоста лом, раз ли ку је од ју на ка кон вен ци о нал не 
дра ма тур ги је но ше ног суд би ном и угро же ног не у мо љи вим на пре до ва њем суд би не. 
чо век нај пре ег зи сти ра а тек по том де фи ни ше се бе и сво је по сто ја ње. „бу ду ћи 
да бог ви ше не по сто ји, Сар тр нас упо зо ра ва да ми мо ра мо до кра ја да при ми мо 
на се бе по сле ди це ње го вог од су ства. Се ку ла ри стич ка ети ка XIX ве ка иза бра ла је, 
по Сар тро вом уве ре њу, нај лак ши али и нај фри вол ни ји на чин да по пу ни пра зни ну 
на ста лу из не над ним од у зи ма њем ре ли ги о зног ап со лу та по ко ме се про це њи ва ло 
чо ве ко во по сту па ње. она је јед но став но не ке вр ли не про гла си ла а при о ри ва же
ћим не ре ша ва ју ћи та ко про блем, већ, по Сар тро вом уве ре њу, од ла жу ћи ње го во 
ре ша ва ње. Упр кос од су ству бо га, упр кос од су ству ре ли ги о зне фан та зи је, чо век 
мо ра на ђи на чи на да жи ви. ег зи стен ци ја ли зам је фи ло зо фи ја ко ја же ли да учи ни 
жи вот мо гу ћим“, пи ше Сло бо дан Се ле нић.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: аН ТИ мИТ Ска ДРа ма, ФИ ло ЗоФ Ска ДРа ма, оРе
СТИ ја, мР жња, љУ бав, РИ ТУ ал, РИ ТУ ал Но



До цент др Ми о мир Пе тро вић

Годишњак Факултета за културу и медије

434

ДРА МА „МУ ВЕ“

Дра ма му ве1 Жан-Пол Сар тра на пи са на је 1943. го ди не, за вре ме 
не мач ке оку па ци је ве ћег де ла Евро пе. Већ по уви ду у ли сту dra ma tis per so na 
(ју пи тер, орест, егист, Пе да гог, Пр ви и Дру ги стра жар, Пр во све ште ник, 
елек тра, кли тем не стра, ери ни ја, мла да же на, Ста ри ца, љу ди и же не 
из на ро да, ери ни је, Слу ге, чу ва ри па ла те) по ста је ја сно да ће ли ца у овом 
ко ма ду ре пре зен то ва ти пре те зе не го пси хо ло шки про фи ли са не ин ди ви-
дуе. То што, већ на са мом по чет ку, Сар тр гру пи ше dra ma tis per so naе на 
му шкар це, же не и на род, од но сно: 1) вла да ре, 2) пре тен ден те и 3) оне ко ји ма 
се вла да, ни је по сле ди ца слу чај но сти већ је аутор ски итен ди ран увод ко ји 
има за циљ пред ста вља ње ски це од но са ко ји ће на ра зум ском пла ну пред-
ста вља ти ма пу су коб них ли ни ја. 

Ко мад је по де љен у три чи на. Пр ви чин има шест сце на, дру ги чин је 
по де љен на две сли ке (пр ва сли ка има три сце не, дру га сли ка осам), тре ћи 
чин је по но во по де љен у сце не и има их укуп но шест. Ко мад је сме штен у 
до ба ан тич ке Грч ке али има до вољ но на зна ка, у ди да ска ли ја ма као и на 
ин тер тек сту ал ном пла ну, ко је ука зу ју на на мер не исто риј ске не тач но сти, 
чи ме се са мо су ге ри ше да су вре мен ско-про стор на од ре ђе ња пот пу но не ва-
жна у слу ча ју овог драм ског тек ста и ње го вих ин тен ци ја. 

Пр ва сце на пр вог чи на се од и гра ва на град ском тр гу у Aргосу ко јим 
до ми ни ра кип бо га Ју пи те ра и по чи ње у тре нут ку ка да гру па ар гив ских 
ста ри ца про ли ва жр тве но ви но пред ки пом. Овај ван вре мен ски, ме ди те-
ран ски град де лу је аве тињ ски, на про зо ри ма су спу ште не гри ње (жа лу-
зи не), зу ја ње му ва и њи хо ви оштри на па ди сва ко га би учи ни ли крај ње 
нер во зним. Не и гра ђа не Aрга ко ји, уко ли ко их уоп ште има на ули ца ма, 
већ одав но жи ве у не под но шљи вом дру штву кр во жед них ин се ка та. У дну 
тр га, не где иза са мог ки па, се ди ло кал ни Иди от ко ме му ве на па да ју оч не 
ду пље и си шу теч ност из њих, а ње му, де лу је, то уоп ште не сме та. На про-
тив, де лу је као да им се ра ду је. 

На свом про пу то ва њу по Ме ди те ра ну, ко је су за по че ли из Ита ли је, 
мла ди Орест и ње гов ду го го ди шњи вас пи тач, Пе да гог, сту па ју на град ски 
трг по ку ша ва ју ћи да до би ју ин фор ма ци је ве за не за на ста вак свог пу та. 
Ста ри це, пре ки ну те у свом ри ту а лу, по на ша ју се пот пу но аути стич но и 
– ко ло кви ја но ре че но – за ма ђи ја но. Не за до во љан из гле дом овог ту жног 
гра да, ри ту а лу ко јем су упра во при су ство ва ли, Пе да гог је за чу ђен Оре сто-
вом иде јом да се не ко вре ме за др же ов де. Ипак, бр зо са зна је мо да је Aрг 
Оре стов род ни град ко ји је на пу стио пре пет на е стак го ди на, као и то да их 
1 Дра ма Жан-Пол Сар тра, му ве (the fli es, les Mo uc hes) пре ми јер но је из ве де на у Те а

тру Са ра бер нар у Па ри зу (théâtre sa rahber nhardt ) у ок то бру 1943. Пред ста ву је 
ре жи рао Шарл Ду лин.
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од по чет ка њи хо вог пу те ше стви ја, ко је је за по че ло у Ита ли ји, пра ти из ве-
сни бра да ти чо век. Из Оре сто вог ко мен та ра са зна је мо да не по зна ти не ве-
ро ват но под се ћа на Ју пи те ра. Кон спи ра ти ван ка рак тер њи хо вог пу то ва ња 
пр ви пут се на овом ме сту ис ка зу је екс пли цит но, на ја вљу ју ћи да ни је све 
баш она ко ка квим га ак те ри пред ста вља ју у пр вој по ја ви. Пре све га, је ди но 
огро ман рој му ва по ка зу је, ка ко то за је дљи во ка же Пе да гог, до бро до шли цу 
Оре сту у ње го вом род ном гра ду. Пред ста вља ју ћи се као Де ме три ос из 
Aтине, стра нац ко ји је за и ста Ју пи тер (о че му не дво сми сле но ка зу је име 
dra ma tis personе), об ја шња ва да има пет на ест го ди на ка ко их је сна жни 
ми рис ле ши не при ву као у град. 

Де ме три о со ва (Ју пи те ро ва) по ја ва је при ли ка да се си же прет ход них 
до га ђа ја пре при ча и ак те ри ма и гле да о ци ма. На тај на чин са ми том ће би ти 
упо знат сва ки чи та лац/гле да лац, чак и онај ко ји не ма ни ка ква прет ход на 
зна ња о Оре сти ји, а то је пред у слов за пра вил но пар ти ци пи ра ње у ри ту а лу, 
бу ду ћи да се у ње му, у драм ском сми слу, уче ству је на ни воу пи та ња ка ко? 
а не пи та ња За што? 

По сле по бе де у Тро ји, Aгамемнон се вра ћа у Aрг, овен чан сла вом, пре-
при ча ва Ју пи тер до га ђа је ко ји ма је и сам све до чио. До че ку је га на род али и 
ње го ва же на Кли тем не стра ко ја је у ме ђу вре ме ну сте кла љу бав ни ка Еги ста, 
са да шњег вла да ра гра да. 

ју пи тер: ...aгамемнон је био до бар чо век, али, ви ди те, учи нио је јед ну 
ве ли ку гре шку. Ни је до зво ља вао да се смрт не ка зне јав но из вр ша ва ју... (I,1.)2 

Ју пи тер об ја шња ва за што ни ко од гра ђа на Aрга ни је по ку шао да упо-
зо ри кра ља о суд би ни ко ју му је на ме ни ла су пру га. Же ле ли су да ви де крв. 

ју пи тер: ...У том тре нут ку би ла би до вољ на јед на реч, јед на је ди на реч, 
али они су ћу та ли, и сва ком од њих би ла је у гла ви сли ка ве ли ког ле ша смр
ска ног ли ца... (I,1.) 

На Оре сто во ин си сти ра ње Ју пи тер при зна је да ни он сам та да ни шта 
ни је пред у зео. Бо го ви не мо гу увек да ка жња ва ју, по не кад је по тре бан ха ос 
да би се за јед ни ца са ма про чи сти ла од гре ха. Бо го ви су на Aрг по сла ли му ве, 
да и оне под се ћа ју на пра дав ни грех али и си шу за тро ва ну крв гре шни ка. A 
гре шни ци, ма кар због то га што ни су учи ни ли ни шта ка ко би спре чи ли уби-
ство кра ља, су сви гра ђа ни. Већ се на овом ме сту, на по чет ку ко ма да на слу-
ћу је ри ту ал жр тво ва ња ста рог кра ља, сме не го ди шњег до ба. Ко рен мит ске 
ма три це је, да кле, у Ти та но ма хи ји и као што смо ви де ли у са мој по став ци 

2 Сар тр, Жан-Пол, му ве у „Иза бра на де ла“, пре вод Јо ва на Ба рић-Је ре мић, Но лит, Бе о-
град 1981, I, 1. 
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мит ске при че о Aгамемнону и ње го вом кра ју, бор ба мла дог Бо га (Кли тем-
не стре) над ста рим Бо гом (Aгамемноном) за вр ше на је ње го вим уби ством. 

Ста ри ца, јед на од уче сни ца ри ту а ла, из ја вљу је да је цр ни на ар гив ска 
но шња и да се ре дов но чи не жр тво ва ња у сла ву мр твог кра ља, од но сно 
Ју пи те ра. Са зна је мо, уз Ју пи те ро ву по моћ, да је тај гро зни до га ђај пре пет-
на ест го ди на на пер вер ти ран на чин убри згао адре на лин, по хо ту, ор га-
змич ке вред но сти код ста нов ни штва пре то плог, до сад ног при мор ског 
гра да. Ко мен тар ко ји је, за пра во, пре упу ћен вред но сти ма ка то лич ке цр кве 
сли ко ви то нам ка зу је да се и де ца у Aргу од га ја ју та ко да их не пре ста но 
про жи ма гри жа са ве сти. 

Орест и Пе да гог са зна ју од Ју пи те ра да се јед ном го ди шње „пу шта ју 
мр тва ци“ на зад у Aрг и да је, по ред мно го број них сит ни јих ри ту ал них 
рад њи, кул ми на тив ни оби чај упра во пре во ђе ње мр твих у свет жи вих на 
јед ну ноћ, о че му ће мо ка сни је до би ти мно го ви ше ин фор ма ци ја. Ка ко је 
си стем вред но сти аутор ство са ме Кли тем не стре а не бо жан ски, ја сно је да и 
овај dan ce ma ca bre вла да ре од ре ђу је, у но вој по де ли уло га, као ста ре Бо го ве, 
ко ји ма ће се осве ти ти мла ди Бог – Орест освет ник. Ипак, Орест се рас пи-
ту је за сво ју се стру Елек тру и до би ја шту ре ин фор ма ци је да је она у жи во ту 
и да и да ље жи ви на Еги сто вом дво ру. Ипак, Орест и Пе да гог чу ју и то да се 
за ње ног бра та, Оре ста, ми сли да је мр тав. Ју пи тер, ис ку ша ва ју ћи мла ди ћа 
ко ји се пред ста вља као Фи леб из Ко рин та на про пу то ва њу Ме ди те ра ном, 
твр ди ка ко је за Оре ста и бо ље да је мр тав бу ду ћи да ни ко не би же лео да 
вла да овим про кле тим гра дом. На тре ну так се пред ста вља ју ћи као дре сер 
му ва, Де ме три ос из го во ри ча роб ну фор му лу и му ве се на крат ко по ву ку. 

Дру га сце на пр вог чи на по чи ње оног тре нут ка ка да се Ју пи тер уда љио. 
Већ је на овом пре ла зу, ни чим иза зва ном у сми слу са вре ме ног дра ма тур-
шког сен зи би ли те та, ја сно да се Сар тр, по и гра ва прин ци пи ма кон вен-
ци о нал не чин ске по де ле и фраг мен тар не дра ма тур ги је. Тај нео кла сич ни 
прин цип еко но ми са ња ин фор ма тив ним про то ком та ко ђе по ка зу је стил ску 
на ме ру ауто ра, као што је, с дру ге стра не, по ка зу је и мит ски обра зац. Док 
Пе да гог сум ња да је њи хов ма ло пре ђа шњи са го вор ник Еги стов шпи јун, 
Орест пр ви пут у ко ма ду екс пли цит но са оп шта ва да су до шли са за дат ком, 
по слом и да Aрг ни је тек јед на ста ни ца њи хо вог пу та. Са да је при ли ка да 
нам аутор пред ста ви си ту а ци ју из ви зу ре Оре ста. 

Док је још био де те, стра жа ри су га узе ли са за дат ком да га се ре ше ван 
зи ди на гра да. У ме ђу вре ме ну, са жа ли ли су се на ма лог кра ље ви ћа. Орест 
го во ри да не ма ни ка кве успо ме не на двор ис пред ко га су се он и Пе да гог 
на шли. 

орест: ...Имао сам го то во три го ди не ка да су ме од ве ли еги сто ви вој
ни ци. Си гур но смо про шли кроз та вра та, је дан од њих ме је но сио у на руч ју, 
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очи су ми би ле ши ром отво ре не и без сум ње сам пла као... aх, ни тра га од 
успо ме на! ви дим јед ну ве ли ку не му згра ду (ми сли на двор, прим. М. П.), 
на пир ли та ну на све чан про вин циј ски на чин. ви дим је пр ви пут. (I,2.) 

Ипак, из ре ак ци је ње го вог са пут ни ка по ста је нам ја сно да је обра зо-
ва ње уло же но у Оре ста са за дат ком да му пру жи жи ву успо ме ну на кра-
љев ство ко је је из гу био и да га, на не ки на чин, при пре ми на осве ту због 
ко је је, на рав но, Орест до шао на зад. Дру га сли ка не но си но ве ин фор ма-
ци о не ко до ве већ пред ста вља ре ка пи ту ла ци ју Оре сто вог де тињ ства са тек 
на зна ка ма да је осве та мо гу ћи раз лог ње го вог по врат ка у Aрг. Aутор од ла же 
по че так са ме драм ске рад ње. 

У тре ћој сце ни пр вог чи на пр ви пут се по ја вљу је Елек тра. То је мла да 
али оро ну ла, из му че на же на у ри та ма. До шла је пред Ју пи те ров кип на 
глав ном град ском тр гу ву ку ћи сан дук пун сме ћа. У мо но ло гу пред ки пом 
бо жан ства, ко га про зи ва због за ла ре пре си је ко јом ти шти гра ђа не Aрга, 
про си па ју ћи сме ће по ње му у ви ду сво је „жр тве“, са зна је мо да је она у 
ства ри слу шки ња у Кли тем не стри ној слу жби. Елек тра је јед на од рет ких 
гра ђан ки ко ја се бу ни про тив кул та гре ха и апо стро фи ра сво ју мла дост 
као сто жер по тре бе за не па тво ре ном сло бо дом. На кра ју сце не по ја вљу је се 
Орест. Брат та ји свој иден ти тет пред се стром, Елек тра га не пре по зна је. 

Че твр та сце на пр вог чи на је раз вој су сре та Оре ста и Елек тре. Са зна је 
се ка квим све сит ним му ка ма Кли тем не стра, ње на мај ка, му чи Елек тру. 
Она је слу жав ка нај ни жег ни воа и, осим из но ше ња сме ћа ко је јој слу жи за 
сит ну осве ту град ском бо жан ству, она је по све му гра ђан ка нај ни жег ре да. 
На пи та ње за што ни је по бе гла, Орест до би ја од го вор да је раз лог страх од 
не си гур них пу те ва и то тал на бес циљ ност. Шта год јој ра ди ла, Кли тем не-
стра је ипак ње на мај ка. До би ја мо и ва жне ин фор ма ци је о Кли тем не стри – 
она је јед на го ја зна, гре хом и по ка ја њем ис пу ње на осо ба ко ја, опет, не чи ни 
ни шта ка ко би по пра ви ла ста ње сво је ду ше. До би ја мо и по дроб не ин фор-
ма ци је о кул ту гре ха ко ји вла да овим гра дом. 

На кра ју сце не Елек тра нам да је на зна ку да је мо жда у Фи ле бу из 
Ко рин та пре по зна ла свог бра та и им пли цит но му по ста вља пи та ње да ли 
је до шао у Aрг да би се осве тио. Не ко ли ко пу та ће то ком ко ма да до ла зи ти 
до де ли мич ног пре по зна ва ња Оре ста од стра не Елек тре. Aутор се слу жи 
та квим про се де ом да би по ја чао ефе кат на пе то сти али и да би омо гу ћио 
„ма не вар ски про стор“ за дво стру ку тран сфор ма ци ју Елек три ног ли ка. 
Њи хов су срет пре ки да Кли тем не стрин по зив Елек тре. 

У пе тој сце ни пр вог чи на до ла зи до су сре та Елек тре, Оре ста и Кли тем-
не стре. Кра љи ца је до шла ка ко би опо ме ну ла сво ју кћи да је Егист на ре дио 
да се спре ми за су тра шњу свет ко ви ну (кул ми на ци о ни део ар гив ског ри ту-
а ла пат ње). Елек тра отво ре но опо ни ра мај ци твр де ћи да са мо због угле да 
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ме ђу гра ђа ни ма има при ли ку да се јед ном го ди шње по ја ви на тро ну са сво-
јом „но вом“ по ро ди цом, на кин ђу ре на и опре мље на као пра ва прин це за. 
На Кли тем не стри но пи та ње ко је стра нац с ко јим ју је за те кла, Елек тра без 
за др шке ка же да је то Фи леб из Ко рин та. Кра љи ца је по до зри ва пре ма овом 
мла дом чо ве ку. Пре све га, ни је дан стра нац го ди на ма ни је по се тио њи хо во 
кра љев ство. На род ко ји жи ви у до ли ни пот пу но је изо ло вао гра ђа не Aрга 
ка ко се бе не би до вео у опа сност од „за ра зе“ ар гив ским гре хом и гри жом 
са ве сти. Кли тем не стра по ми шља да би овај мла дић мо гао би ти њен син 
и при по ве да му о Оре сту, оче ку ју ћи не ка кву ре ак ци ју. До ње не до ла зи, 
бу ду ћи да се Орест др жи по стра ни и ве о ма опре зно. По Кли тем не стри ном 
од ла ску, Елек тра и Орест оста ју са ми и од ње са зна је мо за сце на рио су тра-
шње свет ко ви не. 

елек тра: ...Ис под гра да по сто ји јед на пе ћи на до чи јег дна на ши мла ди ћи 
ни су ус пе ли да до ђу: го во ри се да је она по ве за на с па клом. Пр во све ште ник ју 
је дао за тво ри ти јед ним ве ли ким ка ме ном. И хо ђеш ли ве ро ва ти? На сва ку 
го ди шњи цу на род се оку пља пред том пе ћи ном, вој ни ци од гу ру ју у стра ну 
ка мен ко ји за тва ра улаз у њу, и на ши мр тви, ка ко ка жу, пе њу се из па кла 
и ра зи ла зе се по гра ду. На сто ло ви ма се по ста вља за њих, ну де им сто ли це 
и по сте ље, љу ди се зби ја ју ма ло да би на чи ни ли ме ста пре не го што лег ну... 
Су тра ују тру... они ће се вра ти ти под зе мљу, по ста ви ће се ка мен на ула зу 
шпи ље, и све ће би ти го то во до сле де ће го ди не. (I,5.) 

Орест оста је сам и збу њен оним што је чуо од сво је се стре. 
Ше ста сце на пр вог чи на, ве о ма крат ка, слу жи да би се екс пли цит но 

по твр ди ла Оре сто ва од лу ка да оста не у овом гра ду. Ју пи тер, пред ста вља-
ју ћи се као екс цен трич ни Де ме три ос од во ди мла ди ћа у не ку крч му где ће 
пре но ћи ти. 

Пр ва сли ка дру гог чи на ло ци ра на је на пла нин ску за ра ван из над Aрга, 
на са мом ула зу у пе ћи ну ко ја во ди у До њи свет. С дру ге стра не сце не се 
на ла зи храм. У пр вој сце ни, пр ве сли ке дру гог чи на при сут ни су Ју пи тер, 
Орест, Пе да гог, из дво је ни из гу жве ко ју чи не гра ђа ни. Из ко мен та ра гру пе 
љу ди оку пље не због све ча ног укла ња ња ка ме на с пе ћи не схва та мо да је 
гра ђа ни ма сва ке го ди не све те же да се из бо ре са по сле ди ца ма овог ри ту а ла 
– де ца су упла ше на не са мо од ри ту а ла већ и од жи во та са мог а мно ги ста-
ри ји гра ђа ни ре зиг ни ра ни. Фор ма (уред на оде ћа, фри зу ре...) се ис пу ња ва 
али с мно го ма њим ела ном и ве ћим от по ром не го ра ни јих го ди на. 

Мр тви му че сво је жи ве ро ђа ке, све те им се због гре шног по на ша ња 
пре ма њи ма док су би ли жи ви, за ме ра ју им да пре ма ло па те, скло ни су да 
се све те и без не ког раз ло га. Про шле го ди не, чу је мо из јед ног ко мен та ра 
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гра ђа ни на, за то што је тог да на би ло ло ше вре ме и па да ла је ки ша, мр тви су 
би ли по себ но гад ни пре ма жи ви ма. 

На пе тост ме ђу оку пље ни ма по ла ко ра сте. Љу ди ма ни је ја сно за што 
ствар ни је већ по че ла, про кли њу Еги ста и, устра ше ни од све га што ће их 
за де си ти то ком „го сто ва ња“ мр твих, тра же да му че ње што пре поч не. 

јед на же на: ми лост! ми лост! Не ма ми ло сти пре ма ме ни! До ћи ће раз
ја пље на гр ла, тај чо век ко га сам то ли ко мр зе ла, об уј ми ће ме сво јим не ви
дљи вим и ле пљи вим ру ка ма, би ће мој љу бав ник чи та ве но ћи, чи та ве но ћи! 
(Па да у не свест.) (II,1,1.) 

Егист се по ја вљу је на кра ју пр ве, од но сно на по чет ку дру ге сли ке, дру гог 
чи на. Кра љев ска по вор ка пред во ђе на Еги стом и Кли тем не стром ка сни на 
све ча ност због Елек тре. Пр во су је сву да тра жи ли и, не на шав ши је, до шли 
пред пе ћи ну без ње. Ово је пр ва по ја ва Еги ста и при ли ка да се за поч не 
дру ги ри ту ал, на гла ше ни на ста вак прет ход ног ри ту а ла (из пр ве сли ке 
пр вог чи на) ко ји је, исто вре ме но, кул ми на ци ја жи вот них на ви ка гра ђа на 
Aрга. На и ме, Егист, вла дар лич но ру ко во ди овим ри ту а лом. Пре но што ће 
се по ди ћи ка мен ко ји је је ди на бра на из ме ђу све та жи вих и све та мр твих 
Егист сво јим мар кант ним ре пли ка ма, у нај све тли јој тра ди ци ји фи ло зоф-
ске дра ме, об ја шња ва оку пље ној ма си сам сми сао ри ту а ла. 

Ово не пре ста но по на вља ње основ них иде ја ар гив ског кул та мр твих 
са мо је ло гич на ри ту ал на пред рад ња. Као што смо већ по ме ну ли, мит мо ра 
би ти пре при чан увек на по чет ку про це си је да би се у ње му пар ти ци пи-
ра ло без шу ма на ко му ни ка ци о ном ка на лу, без сле пих мр ља на ин фор ма-
тив ном ни воу. Кључ на ре че ни ца Еги сто вог уво ђе ња у ри ту ал је: мр тви, 
опро сти те нам што жи ви мо док сте ви мр тви! (II,1,2.) Сва ко мр тво би ће 
ће се то ком но ћи вра ти ти у ку ћу сво јих нај бли жих, по но во се сје ди ни ти 
с оним ко ји му је за жи во та на нео нај ви ше пат њи и бо ла или је ди рект но 
за слу жан за ње го ву смрт. Ипак, Егист опо ми ње оку пље не да је у сва ком 
слу ча ју ње го ва жр тва нај ве ћа јер ће се: 

егист: ...по ја ви ти нај ве ћи од мр твих, онај ко га сам убио соп стве ним 
ру ка ма, aгамемнон. (II,1,2.) 

Дру гим ре чи ма, пр во све ште ник (Егист је у пра вом сми слу те ре чи 
пр во све ште ник, маг, џу-џу, во ђа ри ту а ла иако у ко ма ду по сто ји Пр во све-
ште ник као драм ски лик), пре у зи ма вр ху нац тран са упра во на се бе ка ко 
би га вер на кон гре га ци ја вер ни ка без за др шке пра ти ла. 

Орест, и сам у пу бли ци, пот пу но је пре не ра жен овом свет ко ви ном и 
Еги сто вим го во ром. Иако га пре ру ше ни Ју пи тер сми ру је и при мо ра ва да 
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оста не ка ко би до кра ја ис пра тио глу пост (ка ко Орест ви ди ри ту ал) ко јој се 
из ла жу ар ги вља ни, на по мен свог оца Aгамемнона, Орест пла не, из ву че мач 
из ко ри ца и кре не ка Еги сту. Не са мо да се одао пред Ју пи те ром и не ко ли ким 
ре до ви ма љу ди ко ји су у ма си мо гли да чу ју ове ре чи, већ је при ву као па жњу 
са мог Еги ста. Ју пи тер хи тро при вла чи мла ди ћа к се би а исто вре ме но се по ја-
вљу је Елек тра, об у че на у бе ло. На тај на чин је раз вој на пе то сти про ду жен а 
тре ну так оп штег пре по зна ва ња на зна чен али и од ло жен у овом тре нут ку. Да 
се Елек тра ни је по ја ви ла и об у зе ла па жњу ка ко кра ља та ко и вер ни ка, по вест 
о Оре сто вој осве ти би се ве ро ват но за вр ши ла и пре не го што је по че ла. 

Тре ћа сце на пр ве сли ке, дру гог чи на, по чи ње у тре нут ку Елек три не 
по ја ве. Елек тра је об у че на у бе лу ха љи ну, нај леп шу оде ћу ко ју по се ду је. 
Егист је пре не ра жен. 

елек тра: обу кла сам нај леп шу ха љи ну. Ни је ли да нас пра зник? (II,1,3.) 

Иако би се та ко да ло по ми сли ти, ово ни је из не над ни на пад сла бо сти 
у Елек тре, ни ти по че так нер вног сло ма – Елек тра за и ста по чи ње бу ну на 
сво ју ру ку, мо жда без прет ход них при пре ма али сва ка ко са од луч но шћу 
не ко га ко не ма шта да из гу би. Вер бал ни кон фликт Еги ста и Елек тре је 
по сле ди ца ду го го ди шње те жње Елек тре да бу де сло бод на, од но сно Еги ста 
да уни шти сва ку успо ме ну на Aтрејев дом и по род. Елек тра об ја шња ва гра-
ђа ни ма да је у Грч кој мно го срећ них гра до ва, да Aрг мо ра по ста ти је дан од 
та квих, да се ри ту ал, ус по ста вљен да би Егист и Кли тем не стра веч но вла-
да ли а грех Aгамемноновог уби ства рас по де ли ли на чи тав град, мо ра нај-
зад пре ки ну ти. Иако је ма са у пр ви мах на зи ва без бо жни цом, Елек три ни 
ар гу мен ти и по зи ва ње на исти ну о сме ни на пре сто лу Aрга по ла ко окре ћу 
ма су на ње ну стра ну. Елек тра по чи ње да игра. Шо ки ра ни, гра ђа ни ста ју у 
ње ну од бра ну пред Еги стом. Иако Егист сви ма пре ти до ла ском мр твих, 
мр тви се још увек не по ја вљу ју и ни шта се не де ша ва. 

На род при хва та то као бо жан ско одо бра ва ње по бу не, ве ри фи ка ци ју 
Елек три них ре во лу ци о нар них ста во ва. Ипак, Ју пи тер из го ва ра ча роб ну 
фор му лу и ка мен са ула за у пе ћи ну се, сам од се бе, от ко тр ља ва у стра ну. 
На род се хи тро ста вља на стра ну зва нич не ре ли ги је. Пре пла ше ни, љу ди 
се од ри чу Елек тре и по но во је про зи ва ју ве шти цом. Егист ли ку је, са ве ту је 
на род да по ла ко ку ћи по ве де сво је мр тве а Елек три на ре ђу је да од мах по сле 
свет ко ви не, су тра ују тру, на пу сти за у век Aрг. Под прет њом смр ти. За пра во 
нај де лат ни ји драм ски лик ове сце не је Ју пи тер. Иако ни је у дра ма тур шком 
сми слу нај ја сни је у овом тре нут ку за што он по ма же „си ла ма зла“ и спре-
ча ва „до бро“ да три јум фу је, Ју пи тер већ тре ћи пут ин тер ве ни ше ка ко би 
по вра тио уста ље ну рав но те жу у ар гив ским од но си ма. 



Год. III (2011): стр. 433-450

Ге о ме три ја ри ту а ла у дра ми Жан-Пол Сар тра „Му ве“ 441

У че твр тој сце ни дру гог чи на, по што се ма са по ву кла са сво јим мр тви ма, 
на сте пе ни ца ма хра ма, Елек тра и Орест су са ми. Са да за и ста нер вно ла бил-
ној Елек три, све сној ка зне ко ја јој је из ре че на, Орест, још увек твр де ћи да је 
Фи леб из Ко рин та, ну ди по моћ – да је по ве де у Ко ринт, је дан од тих „срећ-
них гра до ва“. Она, пак, твр ди да ће за у век оста ти у Aргу у иш че ки ва њу свог 
бра та Оре ста, освет ни ка. Ка да се, пак, Орест пред ста ви (и ис по ста ви се да 
ни је ни на лик ве ли ком, гру бом, сна жном, кр во жед ном Оре сту из сно ва 
де вој чи це па по том де вој ке жељ не прав де) и до ђе до де ли мич ног пре по зна-
ва ња на оп штем драм ском пла ну (оста ло је да га пре по зна ју Егист и Кли-
тем не стра), по зи ци је ће га про ме ни ти. Са да Елек тра мо ли бра та да што 
пре на пу сти град из стра ха да ће га Егист уби ти. Орест од го ва ра ка ко је 
овај град је ди но ме сто на чи та вом све ту где мо же ис пу ни ти сво ју суд би ну, 
од но сно про на ћи де фи ни ци ју соп стве ног по сто ја ња. Елек тра је у ди ле ми 
– Да ли је овај не жни и пле ме ни ти мла дић за и ста њен брат или Фи леб, 
мла ди му шка рац ко ји је у ста њу да твр ди да је не ко дру ги са мо да би по хи-
тао у по моћ не за шти ће ној де вој ци? 

елек тра: aх, Фи ле бе, ни ка да не бих мо гла јед ним та квим бре ме ном да 
оп те ре тим тво је ср це ли ше но мр жње. 

орест (по ти штен): До бро ка жеш: ли ше но мр жње. И ли ше но љу ба ви. 
мо гао сам да те во лим. мо гао сам. aли, шта? Да би смо во ле ли, да би смо 
мр зе ли, тре ба се да ти... ко сам ја и шта имам да дам? је два и по сто јим: 
од свих са бла сти ко је да нас лу та ју ули ца ма гра да – ни јед на ни је са бла сни ја 
од ме не... вра тио сам се у свој род ни град, и мо ја се стра од би ја да ме по зна. 
ка мо сад да идем? ко ји град да по хо дим? (II,1,4.) 

Ова игра „не пре по зна ва ња“, да кле, ауто ру слу жи да ак те ри још јед-
ном оро че сво ја на да ња, ци ље ве сво је по тра ге – за сло бо дом и за сми слом 
по сто ја ња. Ју пи тер све ово по сма тра из при крај ка али ће до не ти и ре ше ње 
(de ux ex mac hi na). Орест, оча јан, тра жи по моћ вр хов ног бо га Зев са да би 
по но во про на шао сми сао свог до ла ска али га из не на да Елек тра, овог пу та 
за и ста, пре по зна је. У по нов ном су сре ту и за гр ља ју бра та и се стре, Орест 
из го ва ра ре че ни це кључ не за да љи раз вој мо ти ва ци о ног скло па: 

орест: ...ка жем да ћу у се бе уне ти ва ша ка ја ња... ви же ли те са мо да 
га се осло бо ди те (зла, прим. М. П.) краљ и кра љи ца си лом га одр жа ва ју у 
ва шим ср ци ма... бо го ви су ми све до ци да ни сам же лео да про ли вам њи хо ву 
крв! (II,1,4.) 

Дру га сли ка дру гог чи на по чи ње две ма сце на ма у кра љев ској па ла ти, 
у су мрак. Док Елек тра и Орест са ису ка ним ма чем по ла ко про ди ру у кра-
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љев ски двор, два стра жа ра тро мо и ме лан хо лич но ко мен та ри шу ар гив ске 
при ли ке. Пр вом се учи ни ло да је чуо шкри пу др ве та из пре сто не со бе те 
ко мен та ри ше да је то ве ро ват но Aгамемном сео на свој пре сто у окви ру 
свет ко ви не мр твих. Му ве и да ље без об зир но на па да ју град. Тек у тре ћој 
сце ни се на ста вља глав на драм ска рад ња. Орест и Елек тра су скри ве ни и 
при слу шку ју раз го вор Еги ста и Кли тем не стре. Не са мо да, пр ви пут иза 
ку ли са, чу је мо да је оби ча је пу шта ња мр твих у свет жи вих из ми слио сам 
Егист и да је већ умо ран од глу пи ра ња са мр тви ма, већ по ста је ја сно да су 
вла да ри умор ни од соп стве ног „по ли тич ког мар ке тин га“ и да су све ма ни-
фе ста ци је оби та ва ња мр твих у све ту жи вих фан та зи ја гра ђа на под ути-
ца јем сна жне су ге сти је и гри же са ве сти. Та ко је и че твр та сце на при ли ка 
да се Егист, сам, по што је Кли тем не стра иза шла (а Орест и Елек тра су и 
да ље скри ве ни у пре сто ној дво ра ни) у мо но ло гу обра ти са мом Ју пи те ру и 
по жа ли се на ис пра зност свог вла дар ског жи во та. 

За и ста, при зван овим мо но ло гом, у пе тој сце ни дру ге сли ке дру гог чи на 
(II,2,5.) по ја вљу је се Ју пи тер. Ме лан хо лич ни Егист, по сле пре по зна ва ња, 
мо ли Ју пи те ра да му оду зме жи вот ко ји ви ше не ма ни ка квог сми сла. Ју пи-
тер се, пак, прет ња ма и си ла ма бо ри да „про бу ди“ Еги ста (пре ти му веч ним 
кра ље ва њем у веч но сти), упо зо ра ва га на атен тат ко ји су спрем ни да из вр ше 
Орест и Елек тра и са ве ту је га да их од мах про на ђе и оку је лан ци ма. Егист 
је, с дру ге стра не, при лич но рав но ду шан. То је и при ли ка да Ју пи тер нај зад 
от кри је за што се, ка ко и ка да ме ша у људ ске рад ње. У ана ли зи овог де ла то 
је не дво сми сле но упут ство за от кри ва ње Ју пи те ро вог мо ти ва. 

ју пи тер: ...во лим зло чи не ко ји се ис пла ћу ју. во лео сам твој, јер је то би ло 
сле по и глу по уби ство, не све сно са мог се бе, ан тич ко, слич ни је ка та кли зми 
не го људ ском по ду хва ту. Ни јед ног тре нут ка ни си ми пр ко сио: на ср нуо си у 
на сту пу бе са и стра ха, а по сле, ка да се гро зни ца сти ша ла, раз ми шљао си 
с ужа са ва њем о свом чи ну и ни си хтео да га при знаш. ме ђу тим, ка кву сам 
ко рист ја из ње га из ву као! За јед ног мр твог чо ве ка – два де сет хи ља да љу ди 
огре злих у ка ја њу, ето би лан са. Ни сам на пра вио лош по сао. (II,2,5.) 

У овој сце ни ће се из го во ри ти и по зна та, ви ше пу та ци ти ра на и апо-
стро фи ра на ре пли ка из ко ма да му ве: 

егист: ја не мам тај ни. 
ју пи тер: Имаш. Исту ко ју и ја. бол ну тај ну бо го ва и кра ље ва: да су љу ди 

сло бод ни. они су сло бод ни, еги сте. Ти то знаш, а они то не зна ју. (II,2,5.) 

Ова за и ста и пред ста вља фи ло зоф ско вје ру ју Жан-Пол Сар тра. Љу ди су 
сло бод ни и сам при ступ зна њу ег зи стен ци ја ли стич ке фи ло зо фи је је пр ви 
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ко рак у про це су осло бо ђа ња. A му ве су ко мад о осло ба ђа њу. Жр тво ва ње 
кра ља (Aгамемнон) је сте за ла зак јед не не плод не епо хе али је раш чи ња ва ње 
но вог кра ља (Ју пи тер vs. Егист) но ви део ри ту а ла, од ла га ње зре лог ле та, 
од лу ке, пра ве и аде кват не за ме не ста рог кра ља. 

Ју пи тер и Егист де ле исту суд би ну, њи хов за да так је да са кри ју од љу ди 
њи хо ву сло бо ду. Орест је сло бо дан, да кле, а да не би за ра зио дру ге осе ћа-
њем сло бо де, он мо ра би ти за тво рен. Ју пи тер од ла зи оста вља ју ћи Еги ста 
при бра ни јег и спрем ни јег да се су прот ста ви сло бо ди дру гих не го што је то 
био слу чај на по чет ку сце не. 

Сед ма сце на по чи ње та ко што се Елек тра и Орест от кри ју пред Еги-
стом. Орест је спре ман да за ри је мач у кра ља. Егист ипак ра до при хва та 
сво ју смрт. У овој сце ни Елек тра по ка зу је пот пу ну емо ци о нал ну уз др жа-
ност и, ма да са ди стич ки ана ли зи ра фа зе Еги сто вог уми ра ња, ње но ста ње 
на ја вљу је про ме ну свог емо ци о нал ног од но са пре ма осве ти. 

Егист, пак, упо зо ра ва Оре ста да још увек ни је све го то во и да се при-
па зи му ва ар гив ских. Орест је та ко ђе од луч ни ји и хлад но крв ни ји, мо жда 
бес крв ни ји не го што је то био на по чет ку ко ма да. По Еги сто вој смр ти, 
Елек тра из ја вљу је ка ко ни је баш си гу р на да ли је по треб но уби ти и Кли-
тем не стру. Из гле да да у овом тре нут ку жа ли сво ју мај ку. 

У осмој сли ци Елек тра је са ма. Твр ди, у го во ру a par te, да је и ње на 
мр жња пре ма Еги сту умр ла са њим. Док Орест ула зи у Кли тем не стри ну 
ода ју и дво ром се ши ре кри ци кра љи це на са мр ти, Елек тра је из ме ђу су за 
и сме ха. Ова сце на ауто ру слу жи ра ди бри жљи ве ана ли зе ста ња – осло ба-
ђа ње бо ли. Осло ба ђа ње је, у окви ри ма ег зи стен ци ја ли стич ке фи ло зо фи је, 
ис пу ње но, као у ри ту а лу, по ро ђај ним му ка ма. Орест се вра ћа са кр ва вим 
ма чем. Она ко ка ко је Зевс убио Кро на, Орест (мла ди Бог/но си лац но вих 
вред но сти) убио је Кли тем не стру (ста рог бо га/но си о ца ста рих вред но-
сти). Ти та но ма хи ја је, на из глед, до шла до кра ја. У де ве тој сли ци Елек тра 
и Орест су у за гр ља ју, још увек у шо ку од све га што су про из ве ли. Кли тем-
не стри ни кри ци су при ву кли стра жа ре и љу де и жа гор људ ских гла со ва је 
све бли жи и бли жи. Ипак, Елек тра твр ди да чу је и зу ја ње огром ног ро ја 
му ва. Збу ње ном Оре сту она от кри ва пра ви иден ти тет му ва – то су, као што 
пра мит ко ји Сар тр ко ри сти и на ла же, Ери ни је, бо ги ње гри же са ве сти. Брат 
и се стра ре ше ва ју да од на ро да ко ји по ку ша ва да про би је вра та по бег ну у 
Aполонов храм ван гра да. 

Рад ња тре ћег чи на је сме ште на у и ис пред Aполоновог хра ма. Су мрак 
је. Елек тра и Орест спа ва ју за гр ље ни. ери ни је, по ре ђа не у укруг сто је око 
њих. Спа ва ју сто је ћи, као ро де. (део ди да ска ли је, прим. М. П.) Док брат и 
се стра спа ва ју но ше ни не мир ним сно ви ма, Ери ни је се по ла ко бу де. Окру-
жив ши их, оне се на сла ђу ју му ка ма гри же са ве сти на ко је ће их убу ду ће ста-
вља ти. И ово је сце на са озбиљ ним при зву ком ри ту ал ног, обра ћа ње го во-
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ром, те лом и по кре том ап со лу ту, веч но сти и да ва ње за ве та не из мен љи вој 
уло зи и функ ци ји ко ја од ре ђу је до тич ну осо бу, би ће ко је пар ти ци пи ра у 
ри ту а лу. Ка да се Орест и Елек тра про бу де, при су ство Ери ни ја и њи хо ви 
зло слут ни ко мен та ри до во де Елек тру до нер вне ра стро је но сти док је Орест 
од луч ни ји и отво ре но ома ло ва жа ва моћ Ери ни ја. Ери ни је по ку ша ва ју да 
окре ну Елек тру про тив бра та, при по ве да ју ћи јој мор бид не де та ље ег зе-
ку ци је Еги ста и Кли тем не стре. По ка зу ју ћи јој на ве ли ка гво зде на вра та у 
под нож ју при пра те хра ма, об ја шња ва ју ћи да је иза њих сре ћан, ха о ти чан, 
реч ју осло бо ђен свет у ко ји тре ба да сту пе за јед но, Орест по ста је све стан да 
ће Ери ни ја угро зи ти Елек тру. 

За раз ли ку од ан тич ког ми та у ко ме Ери ни је пред ста вља ју веч ну ка зну 
за Оре ста, код Сар тра је Елек тра осо ба ко ја не ма моћ ин ди ви ду а ци је, ег зи-
стен ци јал не по тре бе за осло бо ђе њем и Ери ни је се ба ца ју на њу на за вр-
шет ку ове сце не. Из вр ши лац ти та но ма хиј ског уби ства, на овај или онај 
на чин, као мла ди Бог иза ћи ће као по бед ник. 

Дру га сце на тре ћег чи на озна че на је Ју пи те ро вим до ла ском. Он успе ва 
да об у зда сво је слу жбе ни це Ери ни је и одво ји их на тре ну так од Елек тре. 
Ју пи тер ну ди ком про мис – уко ли ко Елек тра при хва ти гри жу са ве сти осло-
бо ди ће је Ери ни ја. Са Оре стом ства ри сто је дру га чи је, Ју пи тер твр ди да је 
Орест хра бар са мо за то што га шти ти дру ги бог – Aполон – али му пре ти 
да ће и с том за шти том уско ро би ти свр ше но. За то по ста вља и дру ги пред-
лог – уко ли ко се брат и се стра од рек ну свог зло чи на (учи не то на на чин на 
ко ји су учи ни ли Егист и Кли тем не стра) Ју пи тер ће их жи ве и здра ве по ста-
ви ти на ар гив ски пре сто. Ово је сце на об ра чу на са ко смо твор цем. По што 
је по бе дио кра ља, Орест мо ра да се су прот ста ви и бо гу, јер њих по ве зу је 
иста тај на – то да су љу ди сло бод ни. Ју пи тер уце њу је Оре ста – зар ће за и ста 
би ти сам, уро њен у ег зи стен ци ју ко јој не прет хо ди есен ци ја? Орест би ра 
сло бо ду. И ви ше од то га, он же ли да осло бо ди при су ства бо га чи тав Aрг. 
Елек тра, пак, ни је си гур на ко јим пу тем тре ба да кре не. 

У тре ћој сце ни, Елек тра по твр ђу је сво ју на ме ру. Ба ца се у на руч је Ју пи-
те ру и од ри че се бра та ко ји јој је пру жио овај зло чин. Ка ко је Ју пи тер и 
ан ти ци пи рао си ту а ци ју, Оре ста по чи њу да оста вља ју сви, по чев од Елек-
тре. Кле тва га сти же ве ли ком бр зи ном. Ери ни је се у сле де ћој сце ни уна пред 
на сла ђу ју сво јом но вом жр твом, Оре стом. Иако ње го вим ре пли ка ма про-
ве ја ва из ве сно ка ја ње или пре при ме са ка ја ња, Оре сто ва по след ња ре че-
ни ца, пре не го што га Ери ни је узму под сво је би ће: јад на елек тра! Ипак, 
у сле де ћој, пе тој сце ни у при па ту сту па Пе да гог, но се ћи хра ну за то че ном 
Оре сту. Сво јом хлад но крв но шћу, ху мо ром и уро ђе ном осе ћа њу за ди пло-
ма ти ју, Пе да гог успе ва да пот ку пи во ћем, ме сом и во дом Ери ни је. Бар на 
тре ну так. Исто вре ме но, Пе да гог упо зо ра ва Оре ста да је ру ља иза гво зде-
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них вра та спрем на да га ка зни мо жда и го ре не го са ме бо ги ње. Орест, пак, 
на ре ђу је да се вра та отво ре. 

Сед ма, за вр шна сце на дра ме по чи ње са Оре стом пред ру љом ре ше ном 
да га рас трг не. Ипак, пр ва ре пли ка ко ју из го ва ра Орест озна ча ва сли ку 
све та по но во ро ђе ног из ри ту а ла. 

орест (не слу ша ју ћи их): Сун це! (III,7.) 

С јед не стра не је ру ља ко ја пре ти Оре сту а са дру ге сун це, онај свет 
ха о са и сло бо де ко ји је Орест обе ћао Елек три, свет ко ји уби ја али и ра ђа. 
Ипак, Орест од луч но об ја вљу је пре у зи ма ње тро на. И го ми ла оста је не ма. 

орест: Не ви че те ви ше? Знам: бо ји те ме се... Зло чин ко ји не мо же да 
под не се онај ко га је по чи нио – ни је ви ше зло чин, зар не? (III, 7.) 

Орест, на рав но, ти ме алу ди ра на но ву сна гу ко ју је до био осво јив ши 
сло бо ду уби ством – у ње му не ма по ка ја ња те зло чин и ни је зло чин. Сна жан 
је због из о стан ка гри же са ве сти. Ипак, Орест об ја вљу је да ће на пу сти ти 
град. Са да је сло бо дан, то ли ко сло бо дан да ће гре хе сво јих по да ни ка пре-
у зе ти на се бе док ће они оста ти да жи ве у ми ру, без гри же са ве сти због 
ту ђих зло чи на. По ет ска ин тер вен ци ја Жан-Пол Сар тра ста вља лик Оре-
ста у по след њим тре ну ци ма на пе то сти у по зи ци ју при по ве да ча сред ње-
ве ков не по ве сти о Сви ра чу из Ха мел на. У Ски ро су се, ка же Орест, на кон 
на је зде па цо ва по ја вио па цо ло вац са фла у том ко ји је сво јом му зи ком ома-
ђи јао па цо ве и из вео их са со бом из гра да, осло бо див ши га. Та ко по сту па 
и Орест, од ла зе ћи из гра да. По след ња ди да ска ли ја у ко ма ду гла си ова ко: 
орест из ла зи. ери ни је се ур ла ју ћи ба ца ју на ње га. 

ГЕ О МЕ ТРИ ЈА РИ ТУ А ЛА

Фран цу ски те о ре ти чар дра ме Пол Жи не стје у сво јој те о риј ској рас-
пра ви Ге о ме три ја дра ме3 на во ди при мер дра ме му ве: „Орест сти же у Aргос, 
зло ко бан град у ко јем сви жи ве под стра шним при ти ском гри зо душ ја због 
гре хо ва и по чи ње них зло чи на, у стра ху од мр твих и од бо го ва. Је ди но 
Елек тра не уче ству је у том све оп штем ли це мер ју: осве та је њен је ди ни циљ 
и ње на је ди на на да. По што је Кли тем не стра уби ла Aгамемнона да би се 
уда ла за свог љу бав ни ка Еги ста, тре ба је за то ка зни ти без об зи ра на то што 
је Егист са да краљ Aргоса а Кра љи ца мај ка Елек три на: Елек тра под сти че 
3 Gi ne sti er, Paul, „La ge o me trie dra ma ti que“, у „Le the a tre con tem po rain dans le mond“, 

Pres ses uni ver si ta i res de Fran ce, Pa ris 1961.
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свог бра та на де ло... Ге о ме три ја дру гог сте пе на до пу шта нам да уве де мо она 
ли ца ко ја не ма ју пси хо ло ги ју у пра вом сми слу те ре чи, ко ја су не при сут на 
на сце ни, но ко ја уза све то има ју зна че ње пре суд но за сна гу ко ма да“4 .

(Н ап ом ена: И спр ек ид ана л ин ија озн ач ава љ убав а и сп уњ ена л ин ија 
м ржњу, прим. M. П.) 

„В ид имо на јпре да је Ј уп итер у ср ед ишту, з атим да Еле ктр ина и Ор ест-
ова м ржња пр ол ази кроз њ ега, јер је он уч еств овао у зл оч ину т ако што га је 
ом ог ућио и по дст ицао. Он је ж елео да се Aргос ос ећа кр ивим. Ова је м ржња 
из два ра зл ога, д акле, н е уго дна б огу: јер га по дс ећа на је дно н им ало бл ист-
аво д ело и јер се м оже пр ош ир ити и уч ин ити крај а тмо сф ери п он изн ости 
к оја вл ада гр адом, п осле к ажњ ав ања кр ив аца. Т ако исто и Aгамемнонова 
смрт не пр ест аје б ити пр ису тном к ако би, с је дне стр ане, по дст иц ала ж ељу 
њ ег ове д еце за осв етом, а с др уге стр ане, к ако би по тхр ањ ив ала гр ижу с ав-
ести и н ез ад ово љство дв оје зл оч ин аца к оји су пр е от ели пр есто. Пр ел аз-
ећи пр еко н еб еских оп ом ена, по дст ицан од св оје с естре, Орест и зв рш ава 
пра вду, што и н ије т ешко и зв ести: Егист н ап ушта Ј уп ит ера, к оји му н уди 
св оју п омоћ, о дб ија да ж иви и да се бр ани. То је н аи зглед дв остр уки п ораз 
б ога: ј едан је од дв ој ице ј ун ака уб ица св оје ма јке, др уги је м ртав… Ј уп-
итер, уп ркос св ему, не м оже б ити п ор ажен, чак и к ада је тај њ егов п ораз 
с амо пр ив идан… У т ема тском п огл еду, к омад п оч иње и з ав рш ава се ра вн-
от ежом. На п оче тку, бог је у ср ед ишту и тр ију мф ује, Aргос је огр езао у 
ос ећ ању ст ида. Но Ор естов п ост упак све то уб рзо з атим п ор ем ети да би 
се ра вн от ежа и зн ова у сп ост ав ила, али по к оју ц ену! Бог в ише н ије у ср ед-
ишту, он је с ада пр ит иснут т ер етом ч ов еча нства – к оје си мб ол ише Еле ктра 
– и пр ин уђен је да уб ије Ор еста in e xtr emis, у ч асу к ада се овај имао д ом оћи 

4 При ре ди ла и пре ве ла Мир ја на Ми о чи но вић, „Мо дер на те о ри ја дра ме“, Но лит, Бе о-
град 1981, стр. 148-150. 

њена једина нада. Пошто је Клитемнестра убила Aгамемнона да би се удала за свог љубавника 
Егиста, треба је за то казнити без обзира на то што је Егист сада краљ Aргоса а Краљица мајка 
Електрина: Електра подстиче свог брата на дело... Геометрија другог степена допушта нам да 
уведемо она лица која немају психологију у правом смислу те речи, која су неприсутна на 
сцени, но која уза све то имају значење пресудно за снагу комада“4 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Напомена: Испрекидана линија означава Љубав а испуњена линија Мржњу, прим. M. П.)  
 

“Видимо најпре да је Јупитер у средишту, затим да Електрина и Орестова мржња 
пролази кроз њега, јер је он учествовао у злочину тако што га је омогућио и подстицао. Он је 
желео да се Aргос осећа кривим. Ова је мржња из два разлога, дакле, неугодна богу: јер га 
подсећа на једно нимало блиставо дело и јер се може проширити и учинити крај атмосфери 
понизности која влада градом, после кажњавања криваца. Тако исто и Aгамемнонова смрт не 
престаје бити присутном како би, с једне стране, подстицала жељу његове деце за осветом, а с 
друге стране, како би потхрањивала грижу савести и незадовољство двоје злочинаца који су 
преотели престо. Прелазећи преко небеских опомена, подстицан од своје сестре, Орест 
извршава правду, што и није тешко извести: Егист напушта Јупитера, који му нуди своју 
помоћ, одбија да живи и да се брани. То је наизглед двоструки пораз бога: један је од двојице 
јунака убица своје мајке, други је мртав… Јупитер, упркос свему, не може бити поражен, чак и 
када је тај његов пораз само привидан… У тематском погледу, комад почиње и завршава се 
равнотежом. На почетку, бог је у средишту и тријумфује, Aргос је огрезао у осећању стида. Но 
Орестов поступак све то убрзо затим поремети да би се равнотежа изнова успоставила, али по 
коју цену! Бог више није у средишту, он је сада притиснут теретом човечанства – које 
симболише Електра - и принуђен је да убије Ореста in extremis, у часу када се овај имао 
домоћи божанске равни. Међутим, убивши јунака, он га је учинио бесмртним”5 , коментарише 
Жинистје.  

Иако ће многи критичари са лапидарном лакоћом називати Муве антимитском драмом, 
то дело зрачи одлучношћу ритуалне радње и то у титаномахијском смислу. Чињеница је да 
комад говори о разбијању митске структуре коју су наметнули стари „богови“ (Клитемнестра и 

                                                 
4 Приредила и превела Мирјана Миочиновић, „Модерна теорија драме“, Нолит, Београд 1981, стр. 

148-150.  
 
5 Исто.  

Јупитер Агамемнон и 
његова смрт 
 

Орес
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Егист 
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Агамемнон и 
његова смрт 
 

Мржња 

саучесништво 
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б ожа нске ра вни. М еђ утим, уби вши ј ун ака, он га је уч инио б есмр тним”5 , 
к оме нт ар ише Ж ин истје. 

Иако ће мн оги кр ит ич ари са л ап ида рном л ак оћом н аз ив ати м уве а нт-
ими тском др амом, то д ело зр ачи о длу чн ошћу р ит уа лне ра дње и то у т ит ан-
ом ахи јском см ислу. Ч ињ ен ица је да к омад г ов ори о ра зб иј ању ми тске стру-
кт уре к оју су н аме тн ули ст ари „б ог ови“ (Кл ите мн естра и Егист) али она исто 
т ол ико г ов ори и о п ок уш ају н ам ет ања н ове м ит ол ог ије/ид е ол ог ије од стр-
ане н ових „б ог ова“ (Орест). Да н ије м ита не би б ила п ор ем ећ ена ра вн от ежа, 
да н ије м ита, опет, не би б ила у сп ост ављ ана. У сп ост ављ ена кул тном сн агом 
р ит у ала као оп ер ац и он ал из ац ије и р еп ет иц ије ми тских вре дн ости. Иако 
Са ртр кр ит ик ује р ел иг ију он у сп ост авља н ову, зв ала се она е гз исте нц иј ал-
исти чка ф ил оз оф ија или је дн оста вно У сп ост ављ ање ст арог/н овог ку лта. 

Ми тским ек спл иц итом, ст ога, н аз ив амо пр ос еде к оји: а) из м ита ц рпи 
не с амо фо рму н его упр аво с ушт ину, а кт уе лност ко нте кста, б) ч ији аутор не 
скр ива ф асц ин ац ију фо рмом ми тског обр асца, те је, н ара вно, у н ешто и зм-
ењ еном о бл ику пр езе нт ује in v ivo у свом д елу, ц) к оји з ад рж ава ауте нти чне 
т оп он име, им ена, г е огра фске по јм ове и ист ори јске око лн ости. Ре чју, мит 
је ек спл ици тно пр ис утан у ов аквим д ел има а ми тска м атр ица у њ има н ије 
п уки о рн амент. 

П осл уж имо се на овом м есту и нт ер есан тном ан ал изом ку лта у сл ове-
нским пл ем ен има, к оју н ав оди Ср етен П етр овић у већ п ом ен утом д елу: 
„Шта, д акле, зн ачи ж ртв ени о дред, к аква је њ ег ова фун кц ија, си мб оли чко 
и с оц ија лно зн ач ење? Пр ема С ими Тр ој ан ов ићу, ако се ж ели да се ма к аква 
„т ек ов ина љу дска, па и здр авље и ж ивот оч ува, или да се н ешто н ар оч ито 
д об ије, п отре бно је, к ако по н езн аб ошком ку лту, т ако у мн ого ч ему и с ада, 
о тк уп ити се, и то н егда код б ог ова и д ух ова, а сад код ј ед иног Б ога, св ед-
рж ит еља н еба и з емље. На пр им ити вном ст еп ену р ел иг ије ж ртву је ста лно 
пр ат ила м ол итва’. Св аки н арод… ж ртв ује с амо ку лт ив ис ано б иље, н ик акав 
к оров, та чн ије, он увек пр ин оси као ж ртву оно што и с амом ч ов еку тр еба, јер 
по с еби з ам ишља и Б ога са сли чним п отр еб ама. Тр ој ан овић см атра да је код 
свих пр им ита вних н ар ода ‘вл ад алац ж ртв овао за цео свој н арод, пл еме нске 
п огл ав ице за пл еме, д ом аћин за св оју п ор од ицу [...] ж ртве су пр ин ош ене за 
св аки сл учај на о др еђ еном м есту (нпр. на о гњ ишту, у п ољу, итд.) о кул тним 
пр азн иц има или у пр иго дним пр ил ик ама’ (Трој., 1911: 3). На јч ешће су, ако је 
реч о ж ртв ов ању ж ив от иња, то ‘б иле м ушке ж ив от иње’… нпр. ‘м ушко ја гње’, 
п отом… ‘ш иш ано’ м ушко д ете, а све као з ам ена за ж ртву. На јзад, ж ртв ов ана 
је п рв ина. ‘А ја гње или ј аре да вам б уде здр аво, м ушко, од г од ине’, а з атим 
н арод Изр а ела тр еба да ‘узме к рви од њ ега и п окр опи оба д овра тка у к ој има 
ће га ј ести’ (Св ето, 1974: 2, Мој, 72, 5, 7)”6 , н ав оди П етр овић. 
5   Исто. 
6   Пе тро вић, Сре тен, „Си стем срп ске ми то ло ги је“, Про све та, Ниш 1999, стр. 17. 
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Др угим р еч има, Ор ест ова ж ртва ј есте, з ато што то Са ртр т ако ж ели из 
ф ил озо фских ра зл ога ли чна, чин и нд ив ид уа лне, н ичим п ом ет ене в оље али 
је, ист овр ем ено, ут ем ељ ена у мн ого ст ар ијем ку лту н его што је то е гз исте нц-
иј ал исти чка ф ил оз оф ија. З ато Са ртр и б ира ми тску пр ичу о Ор есту – Орест 
је на тај н ачин д осл едан м иту из к ога пр ои зл ази али д осл едан, ист овр ем ено, 
и е гз исте нц иј ал изму. Обр ат имо п ажњу и схв ат ић емо да то н ије ко нтр ади-
кто рно. Са ртр м ења ра зл оге, м отив к оји ј ун аке пр ив оди кр ају ми тске пр иче 
али не и сам крај. От уда ми тски ек спл ицит у др ами м уве об авља обе фун-
кц ије ист овр ем ено. Ч овек без Б ога је и ч овек са Б огом у с еби, а с амим тим 
м итом и р ит у алом к оји се м огу об ав ити у сл аву с амог ку лта. 

Ист ори јско/м ит ол ошка по дл ога др аме м уве је ми тска пр ича о д ому 
Aтрејевом, им ена л исте dr am atis pe rs ona су а нти чка, њ их ови о дн оси т ак-
ође, л ин ија с ук оба и п оче тне м от ив ац и оне пр ем исе су иде нти чне он има из 
м ита… ипак, ра зл ози због к ојих Орест уб ија Ег иста и Кл ите мн естру, ра зл-
ози због к ојих Еле ктра ост аје у Aргу, ра зл ози због к ојих Ер ин ије н ап ад ају 
Ор еста и, на јзад, ра злог због к ога се Орест вр атио у ро дни град су по тп уно 
др уг ач ији н его што је то у м иту. Да не б уде з аб уне, н ара вно да се све д ог-
ађа он ако к ако то за хт ев ају п оче тне н ам ере аут оре, т ежње а пр и ори да ова 
др ама б уде ил устр ац ија е гз исте нц иј ал исти чке ф ил оз оф ије али овај ств ар-
ала чки п ост упак ук аз ује на пре дност м ита као пр ап оче тка м исли т ако и 
пр ап оче тка дра мске с ит у ац ије. З ато аут ору не см ета ми тски обр азац у ств-
ар ању а кт уе лне, а нг аж ов ане и за то д оба а кт уе лне др уштв ене с ит у ац ије. 

У с ем и ол ошком см ислу, к ада је реч о Са ртр овој др ами, ми тски обр азац 
Ор ест ије је План и зр аза, док ш ири ми тски аспект – п об еда мл адих Б ог ова, 
о дн осно Т ит ан ом ах ија, као пр амит, пре дст авља План с ад рж аја. На Пл ану 
и зр аза, д аље, Фо рму и зр аза у овој др ами пре дст авља основ, ист о им ена Еур-
ип ид ова др ама на к ојој су и зв рш ене о др еђ ене пр ом ене, м ут ац ије а Су пста
нцу и зр аза (к ако за Еур ип ида т ако и за Са ртра) пре дст авља ми тско пр ед ање 
о Aгамемноновом п ото мству, њ ег овој су дб ини, кр ају и кр ају њ ег ове ж ене. 
На Пл ану с ад рж аја, Фо рму с ад рж аја (т ит ан ом ахи јску) пре дст авља а рх итип 
бо рбе мл адих и ст арих Б ог ова и п об еда мл адих. Су пста нцу с ад рж аја к ара-
кт ер ише ид еја о п ост ању св ета (р еда) из Х а оса. С ем и ол ошки Р еф ере нти су 
ф ил оз оф ија е гз исте нц иј ал изма, ид еје л ев ице и ид еје кл асне бо рбе. 
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R ITUAL G E OM ETRY IN JEAN-PAUL SA RTRE 
DR AM ATIC PLAY “THE FL IES”

A bstract: th e ater of s it u at ions, as sa rtre hi mself has n amed the d ire ction for which 
we used the a ntimyth dr ama term, co nt ains real s it u at ions in o rder to co nfirm ce rtain 
th esis. In the co ntrast to the th e ater of ch ara cter, which is by sa rtre’s b el ief est abli shed 
be tw een the two word wars to r eflect co mm unity o pp osed to an i nd iv idual (and the 
co nflict i tself is the or ig in ator of the r el ation in which the ch ara cter su ffers and th er ef ore 
brings his psych ol og ical h ab itus to the aud it or ium), in his th e ater an i nd iv idual is the one 
who co nfronts the co mm unity, it’s w ea kness to a ccept fr e edom. In s ome sa rtre’s dr amas 
th ese th esis simply co nvert i nto dr ama ch ara cters and s it u at ions.
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Би сер ка Рај чић, 
књи жев ни пре во ди лац и пи сац, бе о град

ПОЉ СКА УМЕТ НОСТ И КЊИ ЖЕВ НОСТ  
У ВРЕ МЕ ТРАН ЗИ ЦИ ЈЕ

Ре зи ме: У ра ду је пре зен ти ран је дан од мо гу ћих кри тич ких по гле да на умет
ност Пољ ске у дру гој по ло ви ни ми ну лог ве ка. Иден ти фи ко ва не су по сле ди це Дру
гог свет ског ра та, по сле рат на си ту а ци ја под вла шћу ко му ни ста и то ком про
ме на у за вр шни ци два де се тог ве ка. То по след ње раз до бље је и нај у збу дљи ви је, ка да 
су се по ја ви ле но ве гру пе са сво јим про гра ми ма и но вим прав ци ма у до ми нант
ним гра на ма умет но сти: књи жев но сти, сли кар ству, фил му, му зи ци, ар хи тек
ту ри, ва јар ству... би ло је то вре ме Тре ће ко му ни ка ци је(са ми зда та), из ван окри ља 
и фи нан си ја др жа ве, у про це су де цен тра ли за ци је и плу ра ли зма, то ком ко јих се 
по кре ти име ну ју као “де ца ме ди ја“. Глав ну уло гу је има ла књи жев ност. књи жев ни 
ли бер нет је „нај а ван гард ни ја” стру ја у са вре ме ној пољ ској књи жев но сти. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: УмеТ НоСТ, књИ жев НоСТ, Пољ Ска, мУ ЗИ ка, ФИлм

* * *

У но ви јој исто ри ји Пољ ске, од но сно кра јем ко му ни зма и по чет ком 
пост ко му ни зма, пар триј ског плу ра ли зма, де мо кра ти је, пре лом ном се сма-
тра 1989. го ди на. Пре лом се, на рав но, ни је до го дио пре ко но ћи. На ста нак 
де мо крат ске опо зи ци је ве зан је за 1980, тј. на ста нак Со ли дар но сти, фор-
мал но син ди кал ног по кре та, нај број ни јег у исто ри ји Евро пе, а мо жда и 
све та. Ме ђу тим, и мно го пре на стан ка Со ли дар но сти у Пољ ској је би ло 
по ку ша ја про ме не си сте ма ко ји јој је 1945. био на мет нут: 1956, 1968, 1975, 
1981. По ку ша ја или по сте пе них осва ја ња про сто ра сло бо де, из ме ђу оста-
лог и сло бо де из ра жа ва ња. Јер, са соц ре а ли змом 1949. уве де на је цен зу ра. 
Све кон тро ли шу ћа. Не са мо кул ту ре не го и це ло куп ног жи во та. Од осло-
бо ђе ња 1945. жи ве ло се у окви ру Ис точ ног бло ка, иза гво зде не за ве се. Ни је 
се мо гло пу то ва ти, осим зва нич но и то ис кљу чи во у ко му ни стич ке зе мље. 
У окви ру зва нич них де ле га ци ја. У оста ле, од но сно за пад не пу то ва ли су 
са мо иза бра ни или по у зда ни. По вре ме но су вла сти ства ра ле при вид да у 
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зе мљи вла да сло бо да и до пу шта ле су пољ ским умет ни ци ма да на сту па ју 
на свет ским ли ков ним из ло жба ма, му зич ким, по зо ри шним и филм ским 
фе сти ва ли ма, сај мо ви ма књи га. Са мо ко ме? Они ма ко ји не кри ти ку ју и не 
осу ђу ју по сто је ћи си стем вла сти. 

Та ко се у Пољ ској до пу шта ло екс пе ри мен ти са ње у по је ди ним обла-
сти ма, ре ци мо у са вре ме ној му зи ци, фил му, по зо ри шту, за хва љу ју ћи че му 
је по стиг нут ви сок, че сто свет ски умет нич ки ни во. Ше фер, До бро вол ски, 
Лу то слав ски, Пен де рец ки, Гу рец ки, Вај да, Куц, Ка ва ле ро вич, Кје шлов ски, 
По лан ски, За ну си, Кан тор, Гро тов ски, Шај на, Деј мек, Ха ну шкје вич, Сви-
нар ски, Ја роц ки, То ма шев ски, по ста ли су свет ски по зна ти. Вај да је, углав-
ном, сни мао до бре, али и до па дљи ве фил мо ве пре ма по зна тим књи жев ним 
де ли ма. Сни мао је и зна чај не до га ђа је из пољ ске исто ри је. И јед ни и дру ги 
за ин те ре со ва ли су свет за Пољ ску, ко ји при том ни је ви део и ње ну ту жни ју 
стра ну. То се до го ди ло тек ка да је у вре ме Со ли дар но сти сни мио чо ве ка од 
гво жђа и чо ве ка од мер ме ра. На рав но, то је би ло до пу ште но Вај ди, али ни је 
би ло дру ги ма, на ро чи то не мла ђи ма. 

Слич но је би ло и са по зо ри штем. Гро тов ски, ко ји је по чет ком 80-их 
на пу стио Пољ ску, већ се био опро стио од пра вље ња пред ста ва и по све тио се 
ба вље њу ан тро по ло ги јом по зо ри шта, осно вав ши По зо ри ште Ла бо ра то ри ја, 
ка сни је Ин сти тут Гро тов ског. Ис тра жи вао је ту област све до кра ја жи во та 
1998, са ра ђу ју ћи са глум ци ма и игра чи ма из це лог све та, уве жба ва ју ћи ри ту-
а ле по је ди них ре ли ги ја и древ не пле со ве по је ди них на ро да и про у ча ва ју ћи 
шта је у по зо ри шту би ло пр во, по крет, игра или си же и због че га. 

Кан тор се ба вио сли кар ством, сце но гра фи јом и сво јом би о гра фи јом, 
би о гра фи јом Је вре ји на у до ба хо ло ка у ста, ко ји је чу дом пре жи вео, на пра-
вив ши јед ну од нај зна чај ни јих по зо ри шних пред ста ва дру ге по ло ви не XX 
ве ка, мр тви раз ред. Пред ста ву о се ћа њу и за бо ра вља њу. Ве о ма по себ ну, јер 
је ра ђе на у кон вен ци ји „по зо ри шта смр ти“. И ми смо је ви де ли на БИ ТЕФ-у 
1976. Об но вио је и пред рат но кра ков ско аван гард но по зо ри ште Cri cot, 
на звав ши га Cri cot 2. ко је је по сле ње го ве смр ти 1990. пре ста ло да по сто ји. 
„По зо ри штем ли ков не на ра ци је“ ба вио се Ју зеф Шај на. Као и ве ћи на пољ-
ских по зо ри шних и филм ских ре жи се ра сту ди рао је ли ков ну ака де ми ју 
и по чео као гра фи чар, ди зај нер, сце но граф, а знат но ка сни је и да ре жи ра. 
Нај пре у На род ном по зо ри шту Но ва ху та, а по став ши свет ски сла ван у 
вар шав ском по зо ри шту Сту дио ко је је по чет ком 70-их сам осно вао и офор-
мио, ко је је ње га и ње гов ан самбл про сла ви ло у све ту. На ро чи то пред ста-
вом Ре пли ка. Ве о ма ауто би о граф ском, јер се са 17 го ди на на шао у Аушви цу, 
пре жи вео нај у жа сни ју фа бри ку смр ти и пре то чио је у жи ви до каз да је 
умет ност мо гу ћа и по сле Аушви ца. 

Што се књи жев но сти ти че, Дру ги свет ски рат, кон цен тра ци о ни ло го ри 
на те ре ну Пољ ске и хо ло ка уст ду го су би ли те ме пољ ских пи са ца. На умет-
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нич ком ни воу про бле ма ти ку ло го ра, по себ но не људ ских од но са ко ји су вла-
да ли у ло го ри ма, не стан ка ху ма ни стич ких вред но сти ко је су по сто ја ле пре 
то га, ко ји ма су се на ро ди Евро пе ве ко ви ма ру ко во ди ли, нај у пе ча тљи ви је је 
при ка зао Та де уш Бо ров ски у збир ка ма при ча ка ме ни свет и опро штај с 
ма ри јом. Вре ме об но ве и из град ње, с об зи ром на то да је Пољ ска из гу би ла 
не што ви ше од шест ми ли о на љу ди, њен глав ни град срав њен са зе мљом, 
а на са мом по чет ку ра та 1939. и 1940. као и на кра ју, 1944, бом бар до ва ни су 
и по ру ше ни мно ги дру ги гра до ви, што од стра не Не ма ца, што од стра не 
са ве зни ка. Да по ме нем са мо не ке: Гдањск, Вроц лав, По знањ, Опо ле... 

Са њи ма је уни ште на ар хи тек ту ра ко ја је спа да ла у спо ме ни ке кул ту ре, 
уни ште не су и раз гра бље не му зеј ске збир ке, при ват не ко лек ци је умет нич-
ких де ла, огром не би бли о те ке, др жав не и при ват не. Реч ју, кул ту ра и ци ви-
ли за ци ја ства ра на ве ко ви ма. Аграр на ре фор ма из вр ше на не по сред но по сле 
ра та до ве ла је до по сте пе ног уни ште ња и де гра да ци је „се о ске“ и ре зи ден-
циј ске ар хи тек ту ре, „се о ске“ с об зи ром на то да је пољ ско плем ство има ло 
па ла те, двор це и има ња ван гра до ва, ко ји су по сле ра та пре тво ре ни у деч је 
до мо ве, до мо ве за хен ди ке пи ра не, ста рач ке до мо ве, рад нич ка од ма ра ли-
шта, до мо ве од мо ра за умет ни ке и слич но. Ма да, од мах по сле ра та је до шло 
и до об но ве по ру ше них гра до ва, пре све га Вар ша ве, Гдањ ска, Вроц ла ва, 
По зна ња и дру гих, у че му су уче ство ва ли сви По ља ци, ис по љив ши на тај 
на чин ти пи чан пољ ски па три о ти зам. 

У ду ху но вог си сте ма или ко му ни зма ра ђа се нов тип ар хи тек ту ре, 
ве ли ки ин ду стриј ски ком плек си, че ли ча не, бро до гра ди ли шта и стам бе на 
рад нич ка на се ља ко ја их пра те, мо ну мен тал на град ска ар хи тек ту ра са 
ши ро ким бу ле ва ри ма и гло ма зним, без о блич ним бло ко ви ма, по пут оних у 
Мар шал ков ској ули ци у Вар ша ви, с Па ла том кул ту ре и на у ке „Јо сиф Ви са-
ри о но вич Ста љин“ у цен тру гра да, ко ја је пред ста вља ла по клон Со вјет ског 
Са ве за пољ ском на ро ду за пре тр пље не гу бит ке то ком ра та, на про сто ру 
где се пре ра та на ла зи ла је вреј ска че тврт, а за вре ме ра та нај ве ћи је вреј ски 
ге то у Евро пи, спорт ским ста ди о ни ма, не што ка сни је роб ним ку ћа ма. У 
ма њим ме сти ма са згра да ма до мо ва кул ту ре и ко ми те та пар ти је. По ди жу 
се и број ни спо ме ни ци хе ро ји ма ра та, на фа са да ма се осли ка ва ју му ра ли. 
Све у ти пич ном соц ре а ли стич ком сти лу. 

Са тзв. ин ду стри ја ли за ци јом зе мље до ла зи до ма сов ног пре се ље ња 
се о ског ста нов ни штва у гра до ве и до на стан ка но вог ста ле жа, рад нич ке 
кла се. У по чет ку ве о ма не спрем ног да се укљу чи у фа брич ки рад и град ски 
жи вот. Је ди на до бра ствар је што га опи сме њу ју, чак на сил но, уво де ћи га у 
кул ту ру, во де ћи на по зо ри шне пред ста ве, у би о ско пе, на из ло жбе, др же ћи 
по фа бри ка ма пре да ва ња из ра зних обла сти кул ту ре и умет но сти, учла њу-
ју ћи рад ни ке у би бли о те ке, усме ра ва ју ћи их на чи та ње. Та ко да је за крат ко 



Би сер ка Рај чић

Годишњак Факултета за културу и медије

454

вре ме ис ко ре ње на не пи сме ност. Де ца рад ни ка ро ђе на у гра ду већ су се нор-
мал но шко ло ва ла, би ра ла про фе си је, укљу чи ва ла у град ски жи вот.

У умет но сти та тен ден ци ја се ис по љи ла уво ђе њем соц ре а ли зма, 1949. 
го ди не, ко ји је у свом ти пич ном ви ду по тра јао до 1956. го ди не, или ју го-
ви не ко ја је за по че ла у Мо скви по сле Ста љи но ве смр ти. О ка та стро фи ко ју 
је Пољ ска до жи ве ла то ком шест го ди на Дру гог свет ског ра та, по де ље но сти 
По ља ка за вре ме ра та и по сле ра та, на ста ла су број на де ла, на ро чи то пи са ца 
од ко јих су мно ги уче ство ва ли у ра ту, у Зе маљ ској или у На род ној ар ми ји, у 
По кре ту от по ра, пре све га пи са ца Ге не ра ци је Ко лум ба, или ро ђе них 20-их 
го ди на, али и не што ста ри јих: Ро ман Брат ни, Вил хелм Мах, Је жи Ан џе-
јев ски, Ка зи мјеж Бран дис, Ма ри ја Дом бров ска, Зо фја Нал ков ска, Кор нел 
Фи ли по вич, Ста ни слав Ди гат, Ју зеф Хен, Та де уш Ру же вич, Кон стан тин 
Ил де фонс Гал чињ ски, Та де уш Гај ци, Вла ди слав Бро њев ски, Вик тор Во ро-
шил ски, Ми рон Бја ло шев ски, Ле слав Бар тел ски, Ти мо те уш Кар по вич, 
Та душ Кон виц ки и мно ги дру ги. 

Ше зде се те и се дам де се те су го ди не нор ма ли за ци је ко је је Ру же вич 
на звао „на ша ма ла ста би ли за ци ја“. Цен зу ра је све че шће про гле да ва ла кроз 
пр сте. По ја ви ле су се но ве ге не ра ци је умет ни ка ко је ни су уче ство ва ле у 
ра ту, ка сни је на зва не Са вре ме ност и Но ви та лас. Њи хов рад по себ но се 
ис по љио у ар хи тек ту ри, сли кар ству, фил му и књи жев но сти. То је вре ме 
ши рег укљу чи ва ња По ља ка у то ко ве европ ске и свет ске умет но сти, у вла-
да ју ће сти ло ве и прав це. Си но ним са вре ме но сти у ли ков ној умет но сти је 
по ста ла ап страк ци ја, бес пред мет но сли кар ство, ен фор мел, ко ји су се на до-
ве зи ва ли на тзв. пр ву аван гар ду, исто вре ме но се ства ра и у ду ху ко ло ри зма, 
на ста вља њем тра ди ци је ка пи ста, по стим пре си о ни стич ке гру пе сли ка ра 
на зва не ка пи сти, скра ће ни ца од Па ри ски ко ми тет. 

По ја вљу ју се и но ве гру пе, као гру па Wprost (Не по сред но) ко ја ства ра у 
ду ху екс пре сив не де фор ма ци је и но ве фи гу ра ци је, јед на од пр вих не фор-
мал них гру па Lódź Ka li ska (1979-89) ко ја орга ни зу је „скан да ло зне“ хе пе-
нин ге у пле не ру, ин спи ри са на да да и змом и над ре а ли змом, Гру па Co bra, 
Гру па 4Ф + Р, Гру па Луxус, Гру па Нео-Нео-Нео, Гру па Pę tla (Ом ча), Гру па 
Зе ро, Grup pa, Гру па СТ-53 и мно ге дру ге ко је та ко ђе при ме њу ју но ве тех-
ни ке и на чи не из ра жа ва ња. 

Али, 70-их до ла зи и до уки да ња тра ди ци о нал не по де ле умет но сти на 
ро до ве и вр сте. Нај пре се уки да по де ла на сли кар ство и скулп ту ру. По ја-
вљу ју се пот пу но но ве фор ме из ра жа ва ња: поп-арт, ми ни ма ли зам, си ро-
ма шна умет ност, ме та у мет ност, хе пе нинг, ам ба ла жи, ан ви рон ма ни, пер-
фор манс, ин ста ла ци ја, при ме њу ју се мул ти ме ди јал не, ком пју тер ске, ви део 
и дру ге тех ни ке. По ред зва нич них му зе ја и га ле ри ја по ја вљу ју се не за ви сне 
ко је по др жа ва ју но ве тен ден ци је, пре све га кон цеп ту ал ну умет ност. Има 
их у свим гра до ви ма Пољ ске. У нај зна чај ни је спа да ју: га ле ри ја Fok sal, га ле-



Год. III (2011): стр. 451-466

Пољ ска умет ност и књи жев ност у вре ме тран зи ци је 455

ри ја Re pas sa ge, Aku mu la to ri, Po in sot, га ле ри ја EL, Per ma fo, га ле ри ја Chelm 
(Šlem), га ле ри ја Dzi e kan ka, га ле ри ја Krzyszto fory, га ле ри ја Krzywe Ko lo, 
га ле ри ја Od No wa, га ле ри ја Pod Mo na Li zą (Kod Mo na Li ze), га ле ри ја Stu dio, 
га ле ри ја Współc ze sna (Mo der na ga le ri ja), га ле ри ја Wschod nia (Ис точ на га ле-
ри ја), га ле ри ја Wi el ka 19 (По знањ), га ле ри ја Zder zak (га ле ри ја Од бој ник), 
га ле ри ја Fo to Me di um, га ле ри ја Kor de gar da, га ле ри ја Star mach i dr. 

У исто вре ме кра хи ра еко но ми ја. Кре ди ти ко је је Гје рек по зај мио од 
За па да су по тро ше ни на по пу ња ва ње ру па у бу џе ту и сми ри ва ње на пе то сти. 
Про из вод ња је ста ла. Не мо гу се ку пи ти основ не ства ри. До слов но се гла-
ду је. Сли ка Пољ ске то га вре ме на су бес крај ни ре до ви за све. Не за до вољ ство, 
по бу не ши ром зе мље, ма да сла бо ор га ни зо ва не. Вла сти их ба ха то гу ше. То 
иза зи ва све ве ће не за до вољ ство. Рад ни ци ма при ска чу у по моћ ин те лек ту-
ал ци и 1975. ор га ни зу је се КОР (Ко ми тет за од бра ну рад ни ка). Го ди не 1980. 
на ста је још ши ра ор га ни за ци ја, Со ли дар ност, ко ја об у хва та це лу те ри то-
ри ју Пољ ске и све сло је ве пољ ског дру штва. Власт и да ље не по пу шта. На те-
за ња, пре го во ри ме ђу су прот ним стра на ма тра ју ско ро де сет го ди на. Де сет 
ужа сних го ди на. Кул ту ра је по себ но по го ђе на. Цен зу ра је по о штре на. Вла да 
не ста ши ца па пи ра за штам па ње. Слу жба др жав не без бед но сти са ста вља 
ли сте пи са ца ко ји ма је за бра ње но да об ја вљу ју, ко ји се у кри ти ка ма и на уч-
ним ра до ви ма не сме ју ци ти ра ти, чи је књи ге се из ба цу ју из свих би бли о-
те ка. Због то га се у на ро ду ја вља инат. На ста је са ми здат ко ји се на пољ ском 
зо ве dru gi obi eg (дру га ко му ни ка ци ја), у зе мљи и ино стран ству, с об зи ром на 
то да ван Пољ ске жи ви пет на е стак ми ли о на По ља ка. У зе мљи се ча со пи си, 
књи ге, бро шу ре умно жа ва ју на ге штет не ру и на не ви ђе но ло шем па пи ру, 
али се све чи та ви ше не го икад. На За па ду пу бли ка ци је се штам па ју у ви ду 
џеп них из да ња ко ја се ла ко швер цу ју пре ко гра ни це. И нај ва жни је, сва ка 
штам па на пу бли ка ци ја има број не чи та о це. И са ма, бо ра ве ћи у Пољ ској у 
то вре ме, но ћи сам про во ди ла чи та ју ћи та из да ња, до ко јих се ве о ма те шко 
до ла зи ло, а без ко јих ни си знао шта се до и ста до га ђа у Пољ ској. Та ко сам 
се, про чи тав ши јед не но ћи ро ман Та де у ша Кон виц ког ма ла апо ка лип са, 
од лу чи ла и да га пре ве дем. 1987. об ја вио ми га је „Фи лип Ви шњић“, чи ји 
уред ник је та да био Ми ро слав Јо сић Ви шњић. На и шао је на сја јан од јек, с 
об зи ром на то да је пи сан у ор ве лов ском ду ху. А Ор вел је код нас у то вре ме 
био ве ли ко от кри ће, упут ство за чи та ње си сте ма у ко ме жи ви мо. 

Ка да су пољ ске вла сти кра јем 1980. уве ле рат но ста ње, то бож да Со вјет-
ски са вез не би по слао вој ску да сми ри не по слу шне По ља ке, до шло је до 
бој ко та зва нич них ин сти ту ци ја кул ту ре. По ред по сто је ћих умет нич ких 
удру же ња осни ва ју се ал тер на тив на. Сли ка ри не из ла жу у иде о ло шки обо-
је ним га ле ри ја ма и му зе ји ма. Глум ци од би ја ју да на сту па ју на ра ди ју и 
те ле ви зи ји. Му зи ча ри не др же кон цер те. Пи сци не одр жа ва ју књи жев не 
ве че ри. 
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Ме ђу тим, та ко се ни је мо гло жи ве ти у не до глед. Ре ше ње се про на ла зи у 
спе ци фич ним ви до ви ма функ ци о ни са ња умет но сти, пре све га под па тро на-
том цр кве. Сво је вр стан цен тар је би ла цр ква у Жит њој ули ци у Вар ша ви, у 
ко јој су одр жа ва не књи жев не ве че ри, из ло жбе, пред ста вља ње но вих књи га 
об ја вље них у са ми зда ту, ди ску си је о ак ту ел ним про бле ми ма. То се про ши-
ри ло и на дру ге сре ди не. У ви ду Клу бо ва ка то лич ке ин те ли ген ци је. Пред 
сам крај 80-их у До ми ни кан ској цр кви у Кра ко ву при су ство ва ла сам та квој 
књи жев ној ве че ри, где су сво ја де ла чи та ли Ми лош, Шим бор ска, Фи ли по-
вич, Лип ска и мно ги дру ги пи сци из це ле Пољ ске. У ва зду ху се осе ћа ло да ће 
уско ро до ћи до про ме не. И убр зо је и до шло. Тим от по ром, том од луч но шћу 
Пољ ска је при ву кла па жњу свет ске јав но сти на се бе и мно ги пољ ски умет-
ни ци по ста ли су по зна ти ван зе мље, иако су већ ду го ства ра ли и укла па ли 
се у свет ске мо дер не трен до ве. Ме ђу тим, ни су мо гли рав но прав но да ис ка-
зу ју се бе. Пре све га, ни су мо гли нор мал но да пу ту ју и уче ству ју на свет ским 
умет нич ким ма ни фе ста ци ја ма. Ка да им се за то ука за ла при ли ка, вр ло бр зо 
су до би ли сво је ме сто: сли ка ри Но во сел ски, Бжо зов ски, ва јар ке Аба ка но-
вич, Ша поч њи ков, сли кар и ре жи сер Кан тор, Ха сјор са сво јим нео бич ним 
асам бла жи ма, кон цеп ту а ли сти Опал ка, Бал ка са сво јим ин ста ла ци ја ма, 
Ка ли на и Бе реш са сво јим па ра те а трал ним про јек ти ма, гра фи ча ри Гај, Гјел-
њик, Па нек са сво јим са вр ше ним гра фи ка ма. По себ но су се ис та кли пољ-
ски пла кат и при ме ње на гра фи ка ко ји су ка сни је пре ра сли у ди зајн. По че ло 
се го во ри ти о пољ ској шко ли пла ка та: То ма шев ски, Ле њи ца, Треп ков ски, 
Мро чек, Мло до же њец, Ће шле вич, Ста ро вјеј ски, Швје жи, Сав ка, Ол бињ ски, 
Ко шћел њак, Пон гов ски, Чер њав ски, Гет-Стан кје вич и др. Стил ски био је 
вр ло ра зно ро дан, али пре по зна тљив. Ње го во основ но обе леж је је пред ста-
вља ла „ин те ли гент на ме та фо ра“ или „Езо пов је зик“. 1966. осно ван је Ме ђу-
на род ни би је на ле пла ка та у Вар ша ви, а 1968. осно ван је пр ви у све ту Му зеј 
пла ка та у Ви ла но ву, у двор цу Бра њиц ких, бли зу Вар ша ве. 

По ља ци су се ис та кли и у дру гим обла сти ма при ме ње не умет но сти, 
по себ но у про јек то ва њу на ки та, тка ни на, ста кла, ке ра ми ке, ме та ло пла-
сти ке. И у тој обла сти уки ну те су гра ни це ме ђу по је ди ним обла сти ма умет-
но сти. По се бан при мер су „скулп ту ре“, од но сно про стор не ин ста ла ци је од 
тка ни на Маг да ле не Аба ка но вич зва не „аба ка ни“ ко је се на ла зе у нај по зна-
ти јим му зе ји ма и ко лек ци ја ма све та. Умет ност ства ра на у Пољ ској 90-их 
го ди на и по ред про те ста про тив си сте ма вла сти, за раз ли ку од дру гих, 
на ро чи то за пад них зе ма ља, по зи ва ла се на вла сти ту исто ри ју, пам ће ње, 
при ро ду, чак и ка да је ко ри сти ла је зик ма сов не кул ту ре, као Гру па Ład nie 
(Гру па Ле по) или Ми ро слав Бал ка ко ји је у сво јим ин ста ла ци ја ма ко ри-
стио при ро дан ма те ри јал, при да ју ћи му сим бо лич но зна че ње. С фе ми ни-
змом у умет ност је ушла те ма те ла, по ла, у чи је ис так ну те пред став ни ке 
спа да ју Ка та жи на Ко зи ра ко ја је Пољ ску пред ста вља ла на Би је на лу у Ве не-
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ци ји, На та ли ја Лах-Ла хо вич, сли кар ка и фо то граф ки ња ко ја се ба ви ла 
ве о ма ма што ви тим пер фор ман си ма и са Збиг ње вом Длу ба ком, не што ста-
ри јим сли ка ром и фо то гра фом осно ва ла га ле ри ју Per ma fo (Пер ма нент на 
фо то гра фи ја), у ко јој је из ла га на, углав ном, фо то гра фи ја као „пер ма нент ни 
за пис пост по тро шач ке ствар но сти“, са до ста ерот ских алу зи ја што је за 
ка то лич ку Пољ ску би ло при лич но шо кант но. Јер, и ова гра на са вре ме не 
уметн остi, као и дру где у све ту, од ли ку је се не кон вен ци о нал но шћу, про во-
ка тив но шћу и кон тра верз но шћу. 

По ред оп штег осло ба ђа ња и сло бод ни јег из ра жа ва ња, про ме не су 
уне ли но ва тех но ло ги ја и но ви ме ди ји, што је до ве ло до за ме не ста рих 
жан ров ских тер ми на сли кар ство, ва јар ство, при ме ње на умет ност, но вим, 
ши ро ким пој мом „ви зу ел не умет но сти“. 

Што се ти че фил ма, ту се до го ди ло не што нео че ки ва но. Мла ди пољ ски 
филм ко ји је за со бом имао чу ве ну „пољ ску филм ску шко лу“, ко ја је нај ве ћи 
успех по сти гла на пла ну аутор ског фил ма, по сле про ме на 1990, по себ но 
по сле уки да ња цен зу ре, ни је кре нуо у том прав цу. По ред по зна тих ре жи-
се ра ко ји су, углав ном, за вр ши ли Лођ ску филм ску ака де ми ју на филм ској 
сце ни по ја ви ли су се и мла ђи. Оче ки ва ло се да ће на пра ви ти бум и ства ра ти 
не што што ће по но во про сла ви ти пољ ски филм. Ме ђу тим, то се та да ни је 
до го ди ло. По че ли су пра ви ти фил мо ве на те му об ра чу на с не дав ном про-
шло шћу, до ку мен тар не и по лу до ку мен тар не фил мо ве о бе лим мр ља ма у 
исто ри ји, о Ка ти ну, зло чи ни ма со вјет ских вој ни ка над По ља ци ма у Си би ру, 
Ка зах ста ну, о њи хо вој си ту а ци ји у Ли тви ко ја је по ста ла по себ на ре пу-
бли ка, а они у њој ма њи на. Го ре од то га се до го ди ло ка да су по че ли да пра ве 
фил мо ве по узо ру на хо ли вуд ске, јер је за вла дао сло ган бр зе и ла ке за ра де. 
Ме ђу тим, вр ло бр зо би о ско пи су по че ли да се пра зне, мно ги фил мо ви су 
при ка зи ва ни по 2-3 да на и од ла зи ли у за бо рав, у ино стран ству их ни су 
ку по ва ли, на фе сти ва ли ма ни су до би ја ли на гра де. На сре ћу ни ка да ни је 
све цр но и веч но. По ја ви ли су се ре жи се ри ко ји су, као Кен ђе жав ска, Ла зар-
кје вич, Ки да ва-Блоњ ски, Гже го рек, Кол ски, Зил бер, Кру ли кје вич до след но 
раз ви ја ли сво је естет ске кон цеп ци је, чи ји су фил мо ви по че ли да до би ја ју 
на гра де на фе сти ва ли ма, от ку пљи ва ни и гле да ни. Ни је се по гор ша ла си ту-
а ци ја ни у обла сти ани ми ра ног фил ма, у ко јој су По ља ци и у вре ме ко му-
ни зма по сти за ли зна чај не ре зул та те, чи ји је про ду цент у по след ње вре ме 
те ле ви зи ја, ко ја сво јим мо гућ но сти ма ве о ма до при но си по пу ла ри за ци ји 
ове вр сте фил ма. Ка ко су По ља ци има ли увек до бре по зо ри шне и филм ске 
глум це, да нас, ка да сло бод но мо гу рас по ла га ти со бом, мно ги игра ју у стра-
ним фил мо ви ма. Ме ђу њи ма по себ но се ис ти че Да ни јел Ол бриц ки ко га у 
мно го че му из јед на чу ју са Де пар ди је ом, чак и у хо но ра ри ма, ка ко је ре као 
бо ра ве ћи пре не ко ли ко го ди на у Бе о гра ду. Сни ма њем фил мо ва не ба ве се 
са мо др жав не про ду цент ске ку ће већ и низ ал тер на тив них гру па у ка кве 
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спа да ју кра ков ски Цир кус Схутy, вар шав ски Де фект ма се, Sky Pi a stow-
skie, ка сни је Удру же ње филм ских ства ра ла ца из Зје ло не Гу ре, ко је про из-
во ди па ро ди је на аме рич ке фил мо ве и по лу до ку мен тар не ти па хе пе нин га, 
вар шав ска гру па Ка ши ка или Чи ли, ко ја је јед но вре ме би ла по ве за на са 
гру пом Lódź Ka li ska ко ја, углав ном, про из во ди крат ко ме тра жне фил мо ве 
ко је на зи ва „фил мо ви на лик на фил мо ве“, про же те ап сурд ним ху мо ром и 
псе у до на уч не фил мо ве, Филм ска гру па Грч, ко ја сни ма ани ми ра не и ду го-
ме тра жне, ве о ма ори ги нал не те ле ви зиј ске фил мо ве, као и Деч ји филм ски 
сту дио, ко ји се ба ви про из вод њом ани ми ра них фил мо ва за де цу ко ји су у 
Пољ ској увек би ли по пу лар ни, а и ван ње. Тре ба по ме ну ти и Мај стор ску 
шко лу ре жи је Анд же ја Вај де у Вар ша ви, ко ја функ ци о ни ше пре ма на че лу 
„од иде је до ре а ли за ци је“, зна чи и као про ду цент ска ку ћа ко ју по ха ђа ју и 
мно ги не по ља ци. Је дан од сту де на та те шко ле, Фран цуз Па ла ди но Тје ри, је 
осно вао у Пољ ској Филм ску гру пу Па ла ди но ко ја се, углав ном, ба ви сни-
ма њем до ку мен тар них фил мо ва и по ма же Вај ди у оства ри ва њу ње го вих 
но ви јих фил мо ва. Ви ше на гра да је до био Ар ген ти нац Де Пе на Фран ко ко ји 
је за вр шио лођ ску филм ску шко лу и у Пољ ској сни мио ви ше пу та на гра ђи-
ван филм Зо веш се ју сти на у ко ме се ба вио тр го ви ном же на ма у ис точ ној 
Евро пи. Ви ше на гра да су до би ли и фил мо ви Удру же ња 2000, чи ји је про-
ду цент Филм ска аген ци ја Пољ ске те ле ви зи је ТВП2. Тре ба још до да ти да је 
ве ћи на мла дих ре жи се ра ве о ма струч на у оба вља њу сво је про фе си је. Они 
су и сце на ри сти, и фо то гра фи, и ка ме р ма ни, и мон та же ри, и про ду цен ти, 
па чак и глум ци. Успе ва ју да сни ма ју фил мо ве са ве о ма ма ло сред ста ва и 
по мо ћу скром них ка ме ра. 

Не где од кра ја 90-их го ди на осни ва ју се и де лу ју фе сти ва ли не за ви сног 
фил ма, по пут Кон кур са не за ви сног фил ма у Гди њи, Филм ске оф ака де-
ми је, Ме ђу на род ног филм ског фо ру ма Оска ри ја да у Вар ша ви, Фе сти ва ла 
ама тер ског и не за ви сног фил ма у Вроц ла ву, Кра ков ског фе сти ва ла не за ви-
сног фил ма, Ме ђу на род ног филм ског фе сти ва ла „Зум-Збли жа ва ња“ у Је ле-
њој Гу ри, Фе сти ва ла Ера но вих хо ри зо на та у Вроц ла ву, Фе сти ва ла не за ви-
сног фил ма ТВП2 и др.

Од свих умет но сти у Пољ ској по след њих де це ни ја нај бо ље је про-
шла му зи ка. По свој при ли ци због свог уни вер зал ног је зи ка. Аван гард на 
му зи ка раз ви ја се од по чет ка XX ве ка, од гру пе Мла да Пољ ска, тј. од Кар-
ло ви ча, Ши ма нов ског, Ру жиц ког, Фи тел бер га Ше лу та, пре ко Удру же ња 
мла дих му зи ча ра По ља ка у Па ри зу осно ва ног 1926, чи ји чла но ви су би ли 
Ми ћел ски, Ба це вич, Па ле стер, Ру ђињ ски, Кон драц ки, Ша лов ски и дру ги 
естет ски бли ски Стра вин ском. И у обла сти до де ка фо ни је има ли су зна-
чај ног пред став ни ка и те о ре ти ча ра Ју зе фа Ко фле ра ко ји је ства рао у ду ху 
Шен бер га. По сле Дру гог свет ског ра та по ред есте ти ке соц ре а ли зма по сто-
ја ла је и ли ни ја кон крет не, се ри јал не, елек трон ске му зи ке ко јој су се при-
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кло ни ли Ше фер, Ба ирд, Гу рец ки, Ша бел ски, Лу то слав ски, Пен де рец ки, 
Ко тоњ ски, Ки лар. Зна чај ну уло гу у про ду бљи ва њу ове ли ни је од и грао је 
Екс пе ри мен тал ни сту дио пољ ског ра ди ја у Вар ша ви и фе сти вал Вар шав-
ска је сен ко ји по сто ји од 1958. По ред ових про сла вље них име на ства ра и 
низ мла ђих ком по зи то ра, из ме ђу оста лих Хи жињ ски, Дух нов ски, Фа кје-
вич, Гри ка, Сар вас, Ви длак, Ми ке тин, Пра шча лек и ви ше ве о ма та лен то ва-
них ком по зи тор ки: Зу бел, Ја скот, Ра ту шињ ска и др. То ме до при но се мо гућ-
но сти пу то ва ња, не по сто ја ње ви за, упо зна ва ње са са вре ме ном европ ском 
му зи ком, спе ци ја ли стич ке сту ди је у Фран цу ској, Не мач кој, Хо лан ди ји, 
Ен гле ској, Аме ри ци, осло ба ђа ње од ком плек са ин фе ри ор но сти, тј. увре-
же ног ми шље ња да су њи хо ве ко ле ге из за пад не Евро пе бо ље. По ку ша ва ју 
да ства ра ју не за ви сну му зи ку, уче ству ју на свет ским фе сти ва ли ма, осва ја ју 
на гра де. Јер, пољ ски кон зер ва то ри ји ко ји по сто је у свим ве ћим гра до ви ма 
још увек су на ве о ма ви со ком ни воу, има ју од лич не про фе со ре. На њи ма 
су пре да ва ли Пен де рец ки, Гу рец ки, Лу то слав ски, Ше фер, Ки лар и дру ги 
ве ли ка ни ко ји су пре да ва ли и пре да ју на нај по зна ти јим му зич ким ака де-
ми ја ма све та. По пу ла ри за ци ји у све ту до при но се и но ви фе сти ва ли, као 
што су Mu si ca Elec tro ni ca No va и Mu si ca Po lo ni ca No va. 

У сен ци аван гард не кла си ке, уз по др шку сред ње ге не ра ци је ком по зи-
то ра озбиљ не му зи ке раз ви ја ла се и ал тер на тив на му зи ка, ко ја је у до ба 
ко му ни зма би ла за бра њи ва на, та ко да се нор мал но раз ви ја тек од 90-их, а 
ве ће успе хе по сти же од 2000-е. Ме ђу тим, мо ра мо по ста ви ти пи та ње шта 
је ал тер на тив на му зи ка? Пр ви од го вор је да је то тер ми но ло шки при лич но 
за го нет на, ши ро ка и под жан ров ска по ја ва. По ред тог тер ми на че сто се 
ко ри сти и тер мин „не за ви сна му зи ка“. 80-их го ди на, с об зи ром на по ли-
тич ку си ту а ци ју у Пољ ској, пред ста вља ла је вр сту по бу не. Спа да ла је у 
област пот кул ту ре. По сле 1989. по бу на је из гу би ла сми сао, јер ви ше не ма 
цен зу ре, мо же сло бод но да се ства ра, мо гу да се осни ва ју гру пе, про ду-
цент ске ку ће, сло бод но из да ју пло че, одр жа ва ју кон цер ти у зе мљи и ино-
стран ству. Основ ни кри те ри јум по сто ја ња је тр жи ште, а не иде о ло ги ја. 
Оно од лу чу је о ду жи ни по сто ја ња гру па, ви си ни ти ра жа њи хо вих пло ча, 
на гра да ма на фе сти ва ли ма. Јер, и ова вр ста умет но сти је по ста ла ро ба, 
сред ство ре кла ме, што има сво је по зи тив не и не га тив не стра не. Ме ђу тим, 
По ља ци су на род ко ји се ни на јед ном пла ну ла ко не пре да ју па ни на пла ну 
ал тер на тив не му зи ке. Ње ни ства ра о ци се гр че ви то бо ре да са чу ва ју са мо-
стал ност, ори ги нал ност, ве што ба лан си ра ју ћи из ме ђу зах те ва тр жи шта и 
ори ги нал но сти. То ме до при но си и мо гућ ност плу ра ли зма у тој обла сти, 
тач ни је пот пу на сло бо да из ра жа ва ња. Не ки бен до ви се др же јед ног сти ла, 
а ве ћи на ком би ну је ви ше сти ло ва ак ту ел них у све ту. Та ко да исто вре ме но 
по сто је рок, поп, ре ге, реп, хип хоп, елек трон ска, екс пе ри мен тал на, мул-
ти ме ди јал на, при ме ње на му зи ка, нај че шће у обла сти по зо ри шта и фил ма, 
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хе пе нин га, пер фор ман са. Те шко је по бро ја ти нај по зна ти је бен до ве и гру пе: 
Agres si va 69, Aku rat (Упра во), Andy, Ba a ba, Blimp, Bor do, Braty z Ra kem na, 
Chro mo so mos, Cu kunft (Бу дућ ност – ин спи ри сан је вреј ском му зи ком), 
De lons, Dul dung (фе ми ни стич ки хип хоп бенд), ЕА (екс пе ри мен тал на, 
елек тро а ку стич ка му зи ка), Elek tro lot (пост поп, екс пе ри мен та лан бенд), 
Ева Бра ун (рок ги та р бенд), Hey/No sow ska (шће ћињ ски рок бенд у ко ме је 
глав ни из во ђач да ма), Ka pe la ze wsi War sza wa (рок ин спи ри сан фол кло ром, 
тач ни је пред ста вља вр сту „ко мен та ра“ фол кло ра), Kar bi do (вроц лав ска 
мул ти ме ди јал на гру па), Ko bi ety (Же не, рок-поп у сти лу Тро гра ђа), Kri sten 
(шће ћин ска панк гру па), Kury (Ко ко шке) (нај бли же џе зу), Лао Це (глав ни 
пред став ник пољ ског ро ка на стао 1999.), Lą ki Lan (вар шав ски бенд ко ји на 
по се бан на чин по ве зу је дис ко, рок, тех но у ви ду за ни мљи вих шоу пред-
ста ва), Ma ła Szu (вир ту о зан, аван гар дан, ве о ма хва љен бенд), Ma sa la (мул-
ти ме ди ја лан бенд ко ји се ин спи ри ше кул ту ром Бли ског и Да ле ког ис то ка, 
уз при ме ну ори јен тал них пле со ва), Mass Kot ki (жен ски ду ет из Ло ђа, ко ји 
че сто па ро ди ра поп кул ту ру), Me ri tum (вар шав ски бенд ко ји се ин спи ри ше 
је вреј ском му зи ком, ма да се те ме љи на им про ви за ци ји), Mordy (Уби ства, 
со пот ска рок гру па ко ја се те ме љи на ве о ма за ни мљи вим тек сто ви ма), 
Myslo vitz (нај пре по зна тљи ви ја пољ ска рок гру па, вр ло ам би ци о зна, че сто 
са ра ђу је с ра ди јом и фил мом), Na Górze (На пла ни ни – јед на од нај не ти-
пич ни јих пољ ских рок гру па из Жад ко ва), Oran ža da (рок бенд из Отвоц ка, 
ства ра у ду ху пси хо де лич не му зи ке, во ли да им про ви зу је, ве о ма је по пу ла-
ран због све жи не ко ју по сти же про ме на ма сти ла), Pa pri ka Korps (је дан од 
нај зна чај ни јих ре ге са ста ва), Pa ra lak sa (из во ди про јек те Пинк Фрој да, од но-
сно ком би ну ју ћи џез и елек тро-аку стич ку му зи ку), Пинк Фројд је је дан од 
нај по пу лар ни јих бен до ва чи ја му зи ка се те ме љи на џе зу, им про ви за ци ји, 
пан ку и елек тро ни ци, Про јект Kar paty Ma gic zne (Ма гич ни Кар па ти, по ве-
зу је му зи ку раз ли чи тих кул ту ра са ро ком, џе зом и елек трон ском му зи ком, 
не ка вр ста је ет но му зи ке), Psycho cu ki er (Пси хо ше ћер) је лођ ски рок бенд 
ко ји у обла че њу при бе га ва по себ ном ки чу, а у тек сто ви ма по себ ном ху мо ру, 
Rh+ је вар шав ска ауди о ви зу ел на гру па ко ја не при зна је по де ле у умет но сти 
већ ба лан си ра на гра ни ци му зи ке, по зо ри шта и фил ма, ве о ма за ни мљи во 
са ра ђу је с ра ди јом и фил мом, Синг Синг Пе не ло пе је јед на од нај зна чај-
ни јих џез гру па у Пољ ској ко ја се ста вља у ред са ве ли ка ни ма пољ ског 
џе за То ма шом Стањ ком и бра ћом Олеш, екс пе ри мен те са ста рим пољ ским 
џе зом из во ди гру па Скал пел ко ја га на за ни мљив на чин ком би ну је са хип 
хо пом и елек тро ни ком, а ра ди до ста и за филм. По след њих де се так го ди на 
до шло је до об но ве је вреј ске му зи ке, по себ но се ис ти че The Cra cow Kle zmer 
Band ко ји ко ри сте ћи оса вре ме ње ну кле змар ску му зи ку на сту па на број-
ним фе сти ва ли ма у Пољ ској, Евро пи и Аме ри ци, у књи жев ним кру го ви ма 
ве о ма је по пу ла ран вар шав ски бенд Usta, пре све га због по себ ног од но са 
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пре ма тек сту, екс пе ри мен ти са ња са њим, на ро чи то слен гом град ске омла-
ди не. Има још низ гру па ко је ни сам по ме ну ла ко је др же кон цер те, из да ју 
пло че и так ми че се, до жи вљу ју успо не и па до ве. По ред број них гру па по ја-
вио се ве ли ки број ал тер на тив них из да ва ча пло ча, од ко јих су мно ги по ве-
за ни са кон крет ним прав ци ма или гру па ма. По ред из да ва ња пло ча ба ве 
се и ор га ни за ци јом кон це ра та, фе сти ва ла, на сту пи ма ван зе мље, у ма њем 
бро ју слу ча је ва то ра де из хо би ја.

Ве ћи на гру па, из да ва ча и фе сти ва ла је у Вар ша ви, али их има и у 
ма њим гра до ви ма чак по се ли ма, до че га је до шло де цен тра ли за ци јом Пољ-
ске по сле 1990. Реч ју, сви се тру де да на сту па ју на фе сти ва ли ма у зе мљи и 
ино стран ству, да из да ју пло че, да бу ду ре кла ми ра ни, по пу лар ни. Да би то 
по сти гли мо ра ју ве о ма мно го ра ди ти на свом ими џу, ре пер то а ру, тех ни ци. 
У окви ру тог ра да тре ба ис та ћи и тек сто ве ко ји се пи шу, ком по ну ју и пе ва ју. 
Ве ћи ном су на ви со ком умет нич ком ни воу. Пред ста вља ју по се бан вид по е-
зи је ко ја у мно го че му не за о ста је за умет нич ком. Има ју и сво је ча со пи се 
у ко ји ма је об ја вљу ју. Ве о ма је раз ви је на кри ти ка те по е зи је и му зи ке. По 
ми шље њу мно гих струч ња ка ква ли тет ни ја је од оне у књи жев ним ча со пи-
си ма ко ја је већ ви ше го ди на у кри зи. На ве шћу са мо нај по зна ти је: An te na 
ryzyku (Aнтена ризикa), Brum, Pla stik, Kak tus, Pa ra sol Ma gazyn (Mагазин 
ки шо бран), Glis san do, Ak ti vist, Fluid, Mac hi na, Te raz Rock (Са да рок) Jazz 
Fo rum, Klan, Tec hno Party, Lam pa, Ar te.

У про ме на ма на ста лим у Пољ ској 1989. и 1990. књи жев ност је од и гра ла 
нај зна чај ни ју уло гу, обе ле жи ла је епо ху уочи и по сле ру ше ња бер лин ског 
зи да, као ме та фо ре сме не си сте ма не са мо у Пољ ској већ и у свим дру гим 
зе мља ма бив шег Ис точ ног бло ка, као из у зет ног до га ђа ја. Обе ле жи ла је не 
са мо ве ли ким бро јем пи са ца већ и ра зно род но шћу по е ти ка, од ко јих су 
не ке би ле чи сто пољ ска по ја ва, а не ке су оп штег или свет ског ка рак те ра. 
Као и у раз ма тра њу прет ход них обла сти умет но сти за др жа ћу се на основ-
ним прав ци ма и гру па ма, на авант-по пу, поп фрак ци ји, оха ри зму, бру-
ли о нов ци ма, но во кла си ци сти ма, ба на ли зму, бру та ли зму, ли бе ра ту ри, геј 
и ле збеј ској књи жев но сти, ми ни ма ли зму, вар шав ским нео лин гви сти ма, 
ре ли ги о зној по е зи ји, про зи Се ве ра, шле ској по е зи ји, ли тер не ту. Мно ги од 
њих има ли су и има ју ча со пи се у ко ји ма су из но си ли и из но се сво је про-
гра ме и ма ни фе сте, што је ти пич но за књи жев ност ко ја на ста је по сле ве ли-
ких пре ло ма и про ме на. Мно ги су сво је ства ра ла штво пре зен то ва ли на 
фе сти ва ли ма и кон кур си ма. Ве ћи на се тру ди ла да се раз ли ку је од дру гих, 
отуд на зи ви се вер, шле ски, оха ри зам, но во кла си ци зам и слич ни. 

У од но су на књи жев ност ста ри јих ге не ра ци ја, ко ја је на ста ја ла и функ-
ци о ни са ла под окри љем др жа ве, са да су пи сци при мо ра ни да са ми до ла зе 
до нов ца за сво је ча со пи се, да пра те кон кур се и фе сти ва ле и из ра жа ва ју 
сво ју сло бо ду, не за ви сност и ори ги нал ност. Са ка пи та ли змом на њи хо ва 
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вра та су бр зо за ку ца ли тр жи ште и ко мер ци ја ли за ци ја. Књи жев ност је уоп-
ште из гу би ла при ви ле го ван по ло жај ко ји је де це ни ја ма има ла, прем да сви 
пи сци ни су би ли при ви ле го ва ни. Та ко да пр ва по ло ви на 90-их го ди на про-
ла зи при лич но ха о тич но. По ја вљу је се тзв. tr ze ci obi eg (тре ћа ко му ни ка-
ци ја) или тре ћа фа за са ми зда та, тач ни је об ја вљи ва ње до тле за бра њи ва них 
пи са ца, би ло из еми гра ци је, би ло из зе мље. У при лич ним ти ра жи ма ко ји 
се пом но чи та ју. Ве о ма мно го се пре во ди. Ка ко ве ли ка свет ска књи жев-
ност та ко и бла ги шунд. Јер, са да о то ме од лу чу је тр жи ште, оно што се 
тра жи. Ни чу при ват не из да вач ке ку ће, као пе чур ке по сле ки ше. Та ко да их 
са да, ка ко Ин сти тут за књи гу твр ди, има око 2500, а би ло их је дво стру ко 
ви ше. Ту се у пот пу но сти ис по ља ва ју де цен тра ли за ци ја и плу ра ли зам. 
Удру же ња пи са ца и свих дру гих умет ни ка гу бе зна чај и ме сто у дру штву 
ко је су има ли. Др жа ва не да је но вац за њи хо во из др жа ва ње и из па ла та по 
свим ве ћим гра до ви ма се ле се у ло ка ле ко је из најм љу ју за хва љу ју ћи чла-
на ри ни. И да ље по сто ји ста тус сло бод ног умет ни ка, али тај умет ник са да 
сам пла ћа сво је здрав стве но и пен зиј ско оси гу ра ње. Пре ста ју да по сто је 
до мо ви пи са ца у ко ји ма су пи сци, на ро чи то др жав ни, та ко ре ћи бес плат но 
про во ди ли ме се це, пи шу ћи сво је књи ге, од но сно ти до мо ви по сто је и да ље, 
али су тре ти ра ни као хо те ли ко ји су због ран га, већ при лич но ни ског, због 
де ва сти ра но сти обје ка та, јеф ти ни ји. Со пот на Бал ти ку и За ко па не пре-
ста ју да бу ду оно што су би ли, јер тр жи ште и но ва по ли ти ка др жа ве то не 
до пу шта ју. Слич но је са ча со пи си ма. Др жа ва фи нан си ра са мо 5 нај ва жни-
јих, док но ве фи нан си ра ју ре ги о ни, гру пе, кат кад и ме це не ко је спон зо ри-
са ње ча со пи са и књи га мла дих ауто ра осло ба ђа по ре за. Као и на За па ду 
др жа ва нај ве ћу па жњу по кла ња мла дим пи сци ма, од но сно по ма же из да-
ва ње њи хо вих пр вих књи га. Већ од дру ге или тре ће књи ге мо ра ју да се сна-
ла зе са ми. И сна ла зе се. Мно ги од ла зе да ра де у Не мач ку, Дан ску, Хо лан-
ди ју, Швед ску, где углав ном оба вља ју фи зич ке по сло ве и за за ра ђе ни но вац 
об ја вљу ју сво је књи ге. Књи ге ви ше не из ла зе у огром ним већ у при лич но 
ни ским ти ра жи ма. По е зи ја мла дих пе сни ка у 300-500 при ме ра ка, про за од 
500-1000. И са ча со пи си ма је слич но. Мно ги се бр зо га се. По сто је кон кур си 
и на гра де ко је се углав ном до де љу ју у ви ду ком пју те ра, штам па ча, ске не ра. 
От кад је Пољ ска у Уни ји мла ди пи сци се усме ра ва ју на раз не про фе си је 
ко је ће им омо гу ћа ва ти да од њих жи ве. Та ко да мно ги за вр ша ва ју кур се ве 
или шко ле, нај че шће за осни ва ње из да вач ких ку ћа, пи са ње филм ских сце-
на ри ја, тек сто ва за му зич ке бен до ве. Мно ги су за по сле ни у ту ри зму, јер 
је ту ри зам јед на од глав них при вред них гра на Пољ ске. У окви ру уни ји-
них кур се ва уче стра не је зи ке, на ро чи то ен гле ски и ру ски. Због че га ру ски? 
Због тр го ви не с Ру си јом, ту ри зма и пре во ђе ња ру ске књи жев но сти. Да нас 
је нај те же упи са ти се на ру си сти ку. Као што је не ка да би ло те шко упи са ти 
се на ан гли сти ку. Ве ћи на мла дих пи са ца ра ди и по не ко ли ко по сло ва и то 
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сма тра нор мал ним, јер их је бо ра вак на За па ду на то усме рио. Ни ко ви ше 
не се ди скр ште них ру ку и осу ђу је др жа ву. Пру жи ла је сло бо ду и мо гућ-
но сти за рад. Већ сам, го во ре ћи о фил му, по ме ну ла ка ко мла ди ре жи се ри 
ра де све. Исто та ко и пи сци. Ре ци мо по чет ком 90-их, ка да ком пју тер ни је 
био у при ме ни и кад је пред ста вљао рет кост, сво је нај зна чај ни је ча со пи се 
као што је bru Lion (све ска) штам па ли су на ге штет не ру, са ми га раз но си ли, 
об ја вљи ва ли у ње му и уре ђи ва ли га без хо но ра ра. Слич но је би ло с пр вим 
књи га ма ко је су об ја вљи ва ли ча со пи си или но ве из да вач ке ку ће. Ствар је 
по јед но ста вље на по ја вом и при ме ном ком пју те ра. Да нас се књи ге са мо 
умно жа ва ју на штам па чу и на нај јед но став ни ји на чин уко ри чу ју и про да ју 
на сва ком мо гу ћем ме сту и у сва ко вре ме. По шко ла ма, уни вер зи те ти ма, 
бол ни ца ма, ка фи ћи ма, же ле знич ким, ауто бу ским ста ни ца ма, аеро дро-
ми ма, тр го вин ским цен три ма.

У по чет ку ти но ви ча со пи си ко ји су од и гра ли ве о ма зна чај ну уло гу за 
раз ли ку од ча со пи са ко је је из да ва ла др жа ва и, на рав но, ме ша ла се у то ко ће 
би ти об ја вљи ван и шта, но ви, не за ви сни ча со пи си на зи ва ју се арт ма га зи ни 
или скре ће но арт зи ни или фан зи ни. Го ди не 2002. Па вел Ду њин-Вон со вич, 
је дан од пр вих не за ви сних из да ва ча об ја вио је ан то ло ги ју нај зна чај ни јих 
тек сто ва из тих ча со пи са под на сло вом Xe ro fe e ria 2.0. На ве шћу на сло ве нај-
по зна ти јих арт зи на, по ред bru Li o na (све ска) то су: Blas fe mia, Bže gArt (ме сто 
Бр зег) ко ји је из да ва ло Дру штво жи вих пе сни ка, Noc Po etów, Per-Jodyk, 
Pr ze suw (По мак) (по све ћен књи жев но сти и му зи ци), Szept Mu ru (Ша пат 
зи да), art Pa per, ARTyle ria, bu lion (Чен сто хо ва, ка ри ки ра ње бру Ли о на), Czas 
Kul tury (Вре ме кул ту ре), De ka da Li te rac ka (Kњижевна де це ни ја), DIK Fa ga-
zi ne, FA-Art (по ве зан са шле ским уни вер зи те том, има озбиљ не кри ти ча ре 
и те о ре ти ча ре књи жев но сти), Ha!art (ин тер ди сци пли на ран, об ја вљу је и 
књи ге), Lam pa, No wa Oko li ca Po etów (Но ва зе мља пе сни ка, Же шов), Po gra-
nic za (Ру бо ви, ак це нат на по е зи ји сло вен ских на ро да, у ко ме су об ја вље ни 
мно ги на ши пе сни ци у пре во ду на све сло вен ске је зи ке, у по чет ку елек трон-
ски, са да и у штам па ној вер зи ји), Ri ta Ba um (гра фич ки мо де ран, по ред књи-
жев но сти об ја вљу је фи ло зо фи ју, има озбиљ ну кри ти ку), Stu di um (ча со пис 
из да вач ке ку ће Зе ле на со ва, че сто об ја вљу је бро је ве по све ће не по је ди ним 
књи жев но сти ма), To pos (Со пот, из да је и књи ге, углав ном, по е зи ју мла ђих 
пе сни ка и те мат ске бро је ве), Za dra (Ивер) (кра ков ски озби љан фе ми ни-
стич ки књи жев но-фи ло зоф ско-кул тур ни ча со пис) и др.

Уме сто књи жев них удру же ња ко му ни стич ког ти па, ко ја су одав но 
из гу би ла сва ки сми сао по сто ја ња, осни ва ју се по кре ти, гру пе, ко ји из ра жа-
ва ју схва та ња сво јих чла но ва, на зи ва ју ћи се бе че сто де цом мас-ме ди ја. У 
нај по пу лар ни је спа да авант-поп ко ји је ори јен ти сан пост мо дер ни стич ки и 
мул ти ме ди јал но. Сво је тек сто ве пи сци на зи ва ју хи пер тек сто ви ма, ме ша ју 
жан ро ве, од про зе ви ше во ле стри по ве и ком пју тер ске игри це. Глав ни 
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пред став ни ци овог по кре та су: Сла во мир Сху ти, Ми хал Ка чињ ски, Јан 
Кра сно вол ски, Пјо тр Ши вец ки. Ра до об ја вљу ју у ча со пи су Ха!арт. У слич-
ном ду ху је пра вац ба на ли зам, чи ји пред став ни ци на ме р но пи шу „не за-
ни мљи ве тек сто ве“, о сва ко днев ним, три ви јал ним, ба нал ним ства ри ма. И 
у по гле ду из бо ра те ма ти ке и на чи на пи са ња. Нај по зна ти ји ба на ли сти су: 
Ми ха ел Флај шер, Лу каш Го жи ца, Па вел Со шињ ски, До ро та Ма слов ска, Јан 
Дзбан, Пјо тр Це гјел ка, Ја ро слав Клејн берг. Бли ски су им бру ли о ни сти. Бру-
Ли он је на стао 1986. и с об зи ром на по сто ја ње цен зу ре нај пре је био са ми-
здат ски ча со пис ко ји је оку пљао не за ви сне пи сце из це ле Пољ ске, из ме ђу 
оста лих мла де ро ђе не 60-их го ди на. Са не за ви сно шћу ишли су про во ка-
тив ност, екс трем ни фе ми ни зам, геј ли те ра ту ра. Од 1990. пре ста је да игра 
по ли тич ку уло гу и усред сре ђу је се на књи жев ност. Ме ђу тим, до ла зи до рас-
ко ла са рад ни ка ча со пи са и до по де ле на оха ри сте и кла си ци сте или но во-
кла си ци сте. Оха ри сти или пер со на ли сти пред ста вља ју, углав ном, пе сни ке 
ко ји се уоп ште не ан га жу ју дру штве но, пи шу ис кљу чи во о се би и сво јим 
про бле ми ма, ма да ко ри сте је зик поп кул ту ре и ко ло кви јал ни. Оха ри сти ма 
су се сма тра ли Кши штоф Ке лер, Мар ћин Швје тлиц ки, Ми лош Бје џиц ки, 
Да рек Фокс, Ја цек Под сја дло, Па вел Мар ћин кје вич и мно ги дру ги. Су прот-
ност ба на ли сти ма чи не ми ни ма ли сти и нео лин гви сти, ко ји се по зи ва ју 
на ме ђу рат не аван гард не прав це у пољ ској књи жев но сти. То чи не, али на 
дру ги на чин, но во кла си ци сти, на до ве зу ју ћи се на грч ку и рим ску кул ту ру 
и на но ви је кла си ци сте у пољ ској и европ ској по е зи ји. Њи ма се сма тра ју 
Ја ро слав Клеј ноц ки, Ро берт Мјел хор ски, Вој ћех Вен цел и др. 

Ве ли ку но ви ну пред ста вља ве ли ки број књи жев ни ца, од ко јих су не ке 
из ра зи те фе ми нист ки ње. По себ но су се ис по љи ле у про зи: Ма ну е ла Грет-
ков ска, На та ша Гер ке, Зи та Руд зка, Иза бе ла Фи ли пјак, Ол га То кар чук. 
Ма да же не у Пољ ској, пре све га плем ки ње, пи шу од сред њег ве ка и ре не-
сан се. С об зи ром на то да је зе мља у XIX ве ку би ла по де ље на и по ро бље на, 
а му шкар ци по сле два не у спе ла устан ка про тив цар ске Ру си је су се на шли 
у Си би ру и од у зет им је име так, же не су по че ле игра ти зна чај ни ју уло гу 
у дру штву. На зи ва не су еман ци пант ки ње. Шко ло ва ле су се, по чи ња ле да 
ра де и из др жа ва ју од ра да, чак су се као Ма ри ја Ки ри ба ви ле озбиљ ним 
на уч ним ра дом. У XX ве ку тај круг же на се про ши ри вао, да би кра јем ве ка 
по стао при лич но ма со ван. По го то ву што је же на ма да нас мно го лак ше да 
оства ру ју сво је ци ље ве, из ме ђу оста лог књи жев не и умет нич ке. Из да ју ћи 
сво је ча со пи се, сту ди је, бе ле три стич ка де ла, на ла зе ћи чи та о це и при ста-
ли це. Пр ви пут у исто ри ји пољ ске књи жев но сти пре во ђе ни је су и по пу лар-
ни је од му шких ауто ра. 

За ка то лич ку зе мљу ка ква је Пољ ска, ве ли ку но ви ну пред ста вља геј и 
ле збеј ска књи жев ност ко ју ства ра ју пи сци хо мо сек су ал ци. Нај по пу лар ни је 
де ло те књи жев но сти је ро ман Ми ха ла Вит ков ског lu bje vo, ко ји отво ре но 
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го во ри о хо мо сек су ал ним од но си ма у ко му ни стич кој Пољ ској. Од мла ђих 
пи са ца том про бле ма ти ком се ба ви Ја цек Де нел, али у сти лу Вајл до вог есте-
ти зма и сим бо ли зма. Што се ле збеј ске књи жев но сти ти че, нај по зна ти је су 
Иза бе ла Фи ли пјак, Ева Ши линг, Маг да ле на Око њев ска, Мо ни ка Мо сто вик. 
По ред об ја вље них књи га та ли те ра ту ра је до ста за сту пље на на ин тер не ту. 

Књи жев ност ли тер нет та ко ђе је у успо ну. По го то ву што је то јеф ти ни ји 
и јед но став ни ји на чин до спе ва ња до чи та ла ца, на ро чи то мла ђих ко ји ни су 
у ста њу да ку пу ју књи ге и ча со пи се. Та ко да је не ки кри ти ча ри и те о ре ти-
ча ри књи жев но сти на зи ва ју нај а ван гард ни јом стру јом са вре ме не пољ ске 
књи жев но сти.
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Bi ser ka Raj cic
li te rary tran sla tor and wri ter, bel gra de

PO LAND ART AND LI TE RA TU RE  
DU RING TRAN SI TION

Ab stract: this pa per pre sents one of the pos si ble cri ti cal lo ok at the art of po land in 
the se cond half of last cen tury. con se qu en ces of world war II are iden ti fied, postwar si tu
a tion was un der com mu nist ru le and to chan ges in the fi nal of the twen ti eth cen tury. this 
last pe riod is the most ex ci ting, when the re we re new gro ups with the ir pro grams and new 
di rec ti ons in the do mi nant bran ches of art: li te ra tu re, pa in ting, film, mu sic, ar chi tec tu re, 
sculp tu re ... It was the ti me of third com mu ni ca tion (sa mi zdat, self pu blis hing), out si de the 
pa le of fi nan ce and the sta te, in the pro cess of de cen tra li za tion and plu ra lism, in which the 
mo ve ments are re fer red to as the “chil dren of the me dia.” the main ro le was li te ra tu re. li te
rary li ber net is the “the most avant gu ard” of cur rents in con tem po rary po lish li te ra tu re.

KEY WORDS: art, lI te ra tu re, po land, Mu sIc, fIlM
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Не ве на Ја ни ћи је вић Ма тић, про фе сор
Фа кул тет за кул ту ру и ме ди је ме га тренд уни вер зи те та

ФАН ТА СТИЧ НЕ ТЕ МЕ КОД БОР ХЕ СА

Ре зи ме: У ра ду се об ра ђу ју нај ва жни је фан та стич не те ме ко је бор хес ко ри
сти у сво јим при по вет ка ма. То су те ме уни вер зу ма, ре да и ха о са, вре ме на и ла ви
рин та, двој ни ка и огле да ла. Пре ко тих те ма он успе ва да у при ча ма ре ла ти ви зу је 
ствар ност, ка ко би не ствар но на рав ни ка у за ли те та сте кло сво ју за ко ни тост. 
бор хес књи жев ну фик ци ју ста вља у исти ред са ствар но шћу, а ствар ном све ту 
прет по ста вља свет књи га, пре свих – би бли о те ку. Про блем двој ни ка уско је ве зан 
са про бле мом вре ме на, јер удва ја њем ли ко ва, пре свих са мог бор хе са, вре ме гу би 
сво ју пра во ли ниј ску ди мен зи ју и по ста је мре жа мо гу ћих до га ђа ња и су сре та.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: х. л. боР хеС, Двој НИк, ла вИ РИНТ, УНИ веР ЗУм, РеД 
И ха оС

УВОД

За фан та сти ку у књи жев но сти ве за на су број на те о риј ска и књи жев на 
пи та ња јер она са др жи де ла ко ја при па да ју ра зним стил ским об ли ци ма. 
Осим то га, ту је и про блем фан та сти ке као од ре ђе ног књи жев ног жан ра, 
раз вој те о риј ске и кри тич ке ми сли као и при ро да те ма и мо ти ва у фан та-
стич ној књи жев но сти.

По себ ност фан та сти ке се тра жи у од но су пре ма ствар но сти ко ја је 
ем пи риј ска и од ре ђе на при род ним за ко ни ма, док она кр ши „он то ло шке 
нор ме, на ру ша ва мо гу ће су о ча ва ње при род ног и нат при род ног, ствар ног и 
не ствар ног.“1 Фан та сти ка же ли да пре ва зи ђе ра ци о нал ни по ре дак ства ри, 
да при зи ва оно „с ону стра ну“ тј. „дру гост“.

У сво јој књи зи При ло зи за те о ри ју но вог хи спа но а мерч ког ро ма на, 
Да ли бор Сол да тић сма тра да по сто је два обе леж ја жан ра: су дар ствар ног 
и има ги нар ног, где има ги нар но на ру ша ва за тво ре ни по ре дак, иза зи ва ју ћи 
1 Јо ван, Бо јић, „Фан та сти ка“ у Жив ко вић Дра ги ша (уред ник) Реч ник књи жев

них тер ми на, Бе о град, Но лит, Ин сти тут за књи жев ност и умет ност у Бе о гра-
ду, 1992, стр. 213-214.
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шок и по ве за ност фан та сти ке и ствар но сти. Не ствар ни до га ђа ји ко ри сте 
им пли цит но и екс пли цит но по сто ја ње не нор мал них и не ствар них до га-
ђа ја. Се ман тич ка ра ван тек ста је по де ље на на по сто ја ње има ги нар них све-
то ва, нео д ре ђе не при ро де, ко ји у су ко бу са по сто је ћим све том раз би ја ју 
при хва ће ни по ре дак ствар но сти. То се чи ни уз по моћ еле ме на та као што 
су: вре ме, про стор, сно ви, огле да ла, двој ни ци, ла ви ринт и др.

За раз ли ку од тра ди ци о нал не фан та стич не књи жев но сти код нео фан-
та сти ке, на ста ле на хи спо на ме рич ком тлу, не ма на пе то сти, не ма нат при-
род них еле ме на та јер се нео бич но до га ђа већ од по чет ка при че. Хи спа но а-
ме рич ки пи сци по пут Хор хе Лу ис Бор хе са и Ху ли ја Кор та са ра су ство ри ли 
но ву вр сту фан та сти ке, где се читаoцу пред ла же но ва ви зи ја ствар но сти 
ко ја те жи да за ме ни ста ри по јав ни свет. Уз по моћ ме та фо ре, фан та сти ка се 
ис ка зу је кроз сли ке ко је пред ста вља ју ло ги ку узроч но сти и ус по ста вља ју 
ло ги ку дво знач но сти и нео д ре ђе но сти. Та ко истин ска ствар ност по ста је 
умет нич ка ствар ност, а не на уч на.

Бор хес 1932. го ди не, пи ше есеј Про зна умет ност и ма ги ја, где се умет нич ке 
фор ме пред ста вља ју као епи сте мо ло шке ме та фо ре. Пи сац је скеп тик ко ји от кри ва 
фи ло зоф ске мо гућ но сти фан та стич не књи жев но сти и сум ња пред сва ком ко нач-
ном вред но шћу или исти ном. За Бор хе са се оне пре тва ра ју у фан та стич не по сту-
ла те, а фан та сти ка по ста је те о ри ја уни вер зу ма. Ипак сви по ку ша ји спо зна је истог 
су осу ђе ни на про паст. Ствар ност се са мим тим ре ла ти ви зу је па за то не ствар но 
на рав ни ка у за ли те та сти че сво ју за ко ни тост. Бор хес књи жев ну фик ци ју ста вља 
у исти ред са ствар но шћу, а ре ал ном све ту прет по ста вља свет књи га, тј. би бли о-
те ку. Оту да ми шље ње да је ње го ва про за нео ри ги нал на, за сно ва на и на ста ла на 
чи та вим би бли о те ка ма књи га ње го вих прет ход ни ка. То се у крај њој ли ни ји и не 
мо же вред но ва ти, а има ју ћи у ви ду чу ва ни есеј Т. С. Ели о та, Тра ди ци ја и ин ди ви
ду ал ни та ле нат, у ко ме бри тан ски пе сник ука зу је на нео п ход ност да се пи сци 
осла ња ју на сво је уз о ре из ра ни јих вре ме на и ти ме чу ва ју европ ску ли те рар ну 
тра ди ци ју од про па да ња и за бо ра ва.

Го во ре ћи о про бле му ин ди ви ду а ли зма у Бор хе со вим де ли ма, Са ул Јур-
ки је вић сма тра да код ње га ин ди ви ду а ци ја ли ко ва и не по сто ји, већ да је 
на де лу са мо при вид, а да се лич ни иден ти тет по ни шта ва пре ко удва ја ња. 
Соп стве но ја је за ње га са мо сен ка и од раз где до ла зи до про ме не и чо ве ка и 
ње го ве лич но сти. На при мер, ка да чи та Бор хе са, чо век по ста је Бор хес, па је 
та ко је дан чо век – сви љу ди, али исто вре ме но и ни ко. Па ипак, сва ки чо век 
је и по се бан и не до ку чив, због че га Бор хес у сво јој књи жев но сти ин си сти ра 
на оп штим, ти пич ним цр та ма ка рак те ра, ли ше ним ствар но сти, та ко да чак 
сво јим ли ко ви ма од у зи ма име, али по не где и те ле сну при сут ност. Њи хо ве 
осо би не та ко по ста ју оп ште људ ске осо би не.



Год. III (2011): стр. 467-480

Фан та стич не те ме код Бор хе са 469

ДВОЈ НИК

Јед на од те ма двој ни ка је и бри са ње иден ти те та, као што је то слу чај са 
при чом Пјер ме нард ко ју сам опи су је као не ствар ну суд би ну ко ја се на мет-
ну ла глав ном ју на ку. Он на во ди пе снич ки опус Ме нар да, ње го ве сту ди је о 
књи жев но сти, је зи ку и фи ло зо фи ји, као и јед но не ви дљи во де ло, „ју нач ко 
око под зем но“2. Пи сац на гла ша ва да то не ком мо же из гле да ти као бе сми сли ца, 
али да ће ње го ва бе ле шка то опо врг ну ти. На во ди да ље, Но ва ли сов од ло мак са 
те мом „пот пу ног по и сто ве ћи ва ња са од ре ђе ним пи сцем,“ јер је Ме нард же лео да 
на пи ше Дон Ки хо та ко ји би се по кла пао са стра ни ца ма ње го вог пи сца Ми ге ла 
де Сер ван те са. Ме нард је при том мо рао да са вла да шпан ски 17. ве ка, да би га 
по том од ба цио, же ле ћи да он бу де сам Сер ван тес, ка ко би до шао до Дон Ки хо та 
као ве ли ки Шпа нац, а не као Пјер Ме нард. Бор хес се пи та ка кав би то био Ме на-
р дов Дон Ки хот, и ко ји су Ме нар до ви раз ло зи да пи ше о ње му кад је он Фран цуз, 
а не Шпа нац. По ре де ћи та два де ла, он хва ли Ме нар да, твр де ћи да је ње гов рад 
бо га ти ји. Ме нард, у ства ри, ту и пре ста је да по сто ји јер же ли да бу де Сер ван тес и 
да на пи ше истог Дон Ки хо та. Ње го во де ло Бор хес на зи ва „ди ја гра мом ду хов ног 
раз во ја,“ ре кав ши да „ка да би Пјер Ме нард пи сао Дон Ки хо та, не би по но во пи сао 
Сер ван те со вог Ки хо та већ јед но де ло 20. ве ка.“3

Нај по зна ти ја при по вет ка ко ја се ба ви те мом двој ни ка, но си на слов 
Дру ги, об ја вље на у књи зи од пе ска, 1975. го ди не. Глав на те ма је сам Бор-
хес из два раз ли чи та раз до бља – 1969. и 1918. Као што је то уоби ча је но код 
ње га, и ова фан та стич на при ча за по чи ње не ком вр стом до ка зног уво да 
(за сно ва ног на чи ње ни ца ма) ко ји би тре ба ло да дâ ве ро до стој ност рад њи. 
Пи сац пре ци зно утвр ђу је да тум и вре ме до га ђа ња - фе бру ар 1969, де сет 
са ти ују тро, ме сто рад ње је се вер но од Бо сто на у Кем бри џу, као и го ди ну 
из да ња при че, 1972. Он та ко ђе об ја шња ва за што је то ли ко же лео да на пи ше 
ту при чу с об зи ром на то да тај до га ђај ни ка ко ни је мо гао да за бо ра ви и да 
је мо рао да га пре то чи у књи жев но де ло.

По зна та је чи ње ни ца ко ју зна сва ки чи та лац Бор хе са да он у сво јим при-
ча ма има оби чај, као што смо по ме ну ли на по чет ку, да ме ша ствар не да ту ме 
и до га ђа је са из ми шље ним, од но сно да ме ша фак та и фик ци ју. Пр во чи та ње 
нас оба ве шта ва о да тим чи ње ни ца ма као исти ни тим због че га и оста ле 
де та ље мо ра мо да при хва ти мо као вeрoдостојне. Бор хес је те 1969. био на 
кон фе рен ци ја ма у Окла хо ми, Ва шинг то ну, Њу јор ку и на дру гим ме сти ма. 
У су прот но сти са оним што се ствар но до го ди ло, а што при чи да је ве ро до-
стој ност, из не на ђу је на чин на ко ји пи сац де фи ни ше рад њу, ко ју, ме ђу тим, не 
от кри ва и у ко ју сам ду бо ко сум ња. Оно о че му је реч ни је би ло ка ква чи ње-
ни ца, већ, као што је то мно го пу та на зна чио, не што због че га глав ни ју нак 
2   Бор хес, Хор хе Лу ис, ма шта ри је, Па и деа, Бе о град, 2006, стр. 25.
3   Бор хес-Са ба то, Раз го во ри, Деч је но ви не, Г. Ми ла но вац, 1988, стр. 67.



Не ве на Ја ни ћи је вић Ма тић

Годишњак Факултета за културу и медије

470

гу би ра зум. До га ђај при том, не из гле да као да је ства ран, већ као да је при ча 
ко ју су чи та о ци оце ни ли као стра шну, по го то ву у но ћи ма ко је су усле ди ле. 
Пи сац чи та о це на зи ва „дру ги ма“ да ју ћи им део сво је уло ге као пи сца-ства-
ра о ца. У при чи при по ве дач на ја вљу је да ће нам ис при ча ти фан та стич ну 
при чу ко ју ста вља у од ре ђе ни ам би јент, до во ди све до ке или ба рем ствар не 
до ка зе, да би на кра ју ипак од ба цио ми шље ње чи та ла ца као не бит на. По том 
нас уво ди у при чу са мно го де та ља, због че га чи та лац све ма ње ве ру је у ње ну 
ве ро до стој ност, тим пре што пи сац ства ра не ку нео д ре ђе ну ат мос фе ру, где 
вла да са мо ћа и не го сто љу би вост. Тај пу сти ам би јент, про жет из ма гли цом, у 
ства ри је сте ме та фо ра нат при род ног код Бор хе са. Раз у ме се да ова ква пер-
цеп ци ја ствар но сти ни је ве ро до стој на, јер је већ та да, 1969, Бор хес пот пу но 
из гу био вид (што сам по ми ње на кра ју при че), те ни је мо гао да за не ма ри да 
ће чи та о ци мо ра ти да при ме те та кав не мо гу ћи опис.

У истом сми слу од у ста ја ња од де таљ ни јих опи са, пор трет дру гог је 
очи то на мер но из ба чен: не зна се ка ко он у ства ри фи зич ки из гле да, са мо се 
чу је кад го во ри. Мо жда чак у овом од лом ку Бор хес при хва та уло гу слеп ца 
ко ју је ка сни је ипак, од ба цио („...од јед ном имао сам ути сак, не ко је сео и 
по чео да зви жди, пре по знао сам глас... на кра ју по здра ви ли смо се, а да се 
ни смо ни до та кли“)4. Као да пи сац хо ће овог дру гог да за ра зи пра зни ном про-
сто ра и да код чи та о ца ство ри ути сак да се на ла зи ис пред не чег ап стракт ног, са мо 
гла са, без те ла или фи зич ког при су ства. Од тог тре нут ка, по што је ту чи та лац већ 
спре ман да при хва ти ту не бу ло зну чи ње ни цу, по чи ње су шти на при че, тј. ди ја лог.

На и ме, Бор хес из 1969. пре по зна је мла дог Бор хе са из Же не ве, го ди не 
1919, а све уз по моћ му зич ке ком по зи ци је ко ја сим бо ли ше пре по зна ва ње 
из ме ђу два Ар ген тин ца из истог ге о граф ског под руч ја. Бор хес во ли тан го и 
ми лон гу, по го то во ра ни је ва ри јан те пре Гар де ла. То је тан го ко ји се не го вао 
два де се тих го ди на, али и ше зде се тих, и та му зи ка спа ја два Бор хе са и те две 
епо хе. У да љем раз го во ру, Бор хес тре ба, с јед не стра не, да одр жи на пе тост 
ме ћу тач ка ма ко је су за јед нич ке и ко је их спа ја ју, али и да на гла си оне ко је 
их раз два ја ју и чи не та ко раз ли чи тим. Исто вре ме но пи сац мо ра да са чу ва 
ла ко ћу пи са ња као и на по чет ку, без из не на ђе ња или пре та ра ног на гла ша-
ва ња. На кра ју мо ра да ре ши про блем не ствар ног и фан та стич ног су сре та 
уз по моћ при хва тљи вог об ја шње ња ко је не мо ра да бу де и ве ро до стој но.

Сам Бор хес, го во ре ћи о двој ни ци ма, у епи ло гу књи ге о пе ску, ка же: 
„Же лео сам да по стиг нем да са го вор ни ци бу ду до вољ но раз ли чи ти да их 
бу ду дво ји ца и до вољ но слич ни да су је дан.“5 Да би мо гао да об ја сни ти ову 
хи ме ру (о јед ном и исто вре ме но и мно гим дру гим), Бор хес при бе га ва од ре-
ђе ним пси хо ло шким ве за ма за ко ји ма тра га код два Бор хе са, ка ко би нам 
омо гу ћио да при хва ти мо да су њих дво ји ца у су шти ни је дан исти. Пе сма 
4   Бор хес, Хор хе Лу ис, Пе шча на књи га, Па и деа, Бе о град, 2002, стр. 113. 
5   Исто, стр. 113.
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ко ју зви жди мла дић, код стар ца бу ди се ћа ње, као да се тај дру ги се ћао тог 
му зич ког ко ма да и дру гих до га ђа ја у жи во ту. С дру ге стра не, кад мла дић 
при ча, при по ве дач слу ша свој глас, иако ма ло уда љен. Опет, кад ста рац 
из но си не ке ин тим не де та ље из про шло сти ко је са мо он зна, мла ди Бор-
хес чи тав до га ђај при пи су је сну, а што ра ди и при по ве дач не ко ли ко пу та 
у при чи. Пред мо гућ но шћу да је све то са мо сан ко ји тра је ду же од при че, 
обо ји ца се осе ћа ју не при јат но, а при по ве дач ука зу је да то ути че на обој цу, 
„да би ме сми рио, да би се бе сми рио.“6 Све ово се де ша ва у ци љу да се ова 
два Бор хе са сто пе у јед ног, што је по ма ло иро нич но, јер, на при мер, кад 
мла дић зви жди, ста рац за се бе ка же „ни кад ни сам имао мно го слу ха.“7.

Ре ак ци је дво ји це са го вор ни ка те же ефек ту пси хо ло шке ве ро до стој но-
сти. Они има ју раз ли чит по глед на си ту а ци ју у ко јој се на ла зе, јер ста ри 
мла ди ћа на не ки на чин по зна је, док мла дић пот пу но не ги ра по сто ја ње 
овог дру гог због че га је у не рав но прав ном по ло жа ју то ком раз го во ра. 
Тек на кра ју при че он при ста је на ту игру двој ни ка, иако и да ље са ре зер-
вом. Не по ве ре ње мла ди ћа пре ма све му то ме но си у се би не ку ло ги ку, јер 
су срет са про шло шћу ма ње уз не ми ра ва од су сре та са са мим со бом у за вр-
шној ета пи жи во та. Са дру ге стра не, ли ко ви у при чи се тру де да одр же 
сли ку као да се ра ди о два не знан ца, ста ри ји не пер си ра мла ђем, док мла ђи 
го во ри Ви ста ри јем. У јед ном тре нут ку, ста ри ји схва та да овај дру ги осе ћа 
страх, „страх од не мо гу ћег иако из ве сног.“8 При по ве дач има епи сте мо ло-
шки по вла шћен по ло жај јер при хва та фан та стич ну пре ми су да се ова  два 
ју на ка иста осо ба, а оно што је за мла дог чо ве ка не појм љи во (по сто ја ње 
не ког двој ни ка из бу дућ но сти), за ста ри јег је до не кле ра зу мљи во.

У при чи по сто је ра зни сим бо ли двој ни ка: удва ја ње (мла ди и ста ри 
Бор хес), ци клич на по на вља ња. Мо ти ви из ствар ног жи во та (смрт ње го ве 
ба ке ко ја уми ре и по ми ња ње се стре Но ре ко ја има два си на), ста па ју се са 
при чом да ју ћи јој по себ ну фан та стич ну но ту. И мла дић ће као и Бор хес 
би ти пре да вач „као и то ли ки дру ги на шег ро да.“ Ствар ни и књи жев ни свет, 
по ста ју је дан пот пу но нов над ре а лан свет. Над ре ал ни опи си са мо по ја ча-
ва њу чи ње ни цу да је свет са ста вљен од ду а ли те та и по на вља ња.

На кра ју, Бор хес пи сац по ку ша ва да об ја сни над ре ал ну рад њу па мла-
дић ка же „да ако сте ви ја, ка ко об ја шња ва те да сте за бо ра ви ли су срет са 
го спо ди ном у го ди на ма ко ји вам је те 1918. го ди не ре као да је он та ко ђе 
Бор хес ста ри ји?“9 При по ве дач по ка зу је да тај до га ђај ипак ни је за бо ра вљен, 
јер је та епи зо да из жи во та пре тво ре на у при чу. Ма ло ка сни је, пи сац од ба-
цу је мо гућ ност да је то све са мо сан, јер су срет тра је до ста ду го. На во ђе ње 
6   Исто, стр. 7.
7   Исто, стр. 6.
8   Исто, стр. 7.
9   Исто, стр. 7.
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сти хо ва Вик то ра Игоа, пред ста вља до каз да мла дић не са ња, ма да, по што 
ни кад ни је про чи тао тај текст, не би био у ста њу ни да га на пи ше. Но вац 
и кар та ко је ме ђу соб но раз ме њу ју на кра ју при че, а до каз су за по сто ја ње 
су сре та, од ба цу ју се на не схва тљив на чин.

У по след њим па су си ма, при по ве дач об ја шња ва да је су срет био ства-
ран у не ком на шем кон цеп ту ствар но сти. Мла дић је са њао до га ђај, али га је 
за бо ра вио кад се про бу дио. Ста ри ји Бор хес је, за раз ли ку од ње га, за пам тио 
сан. Нај бо ље би би ло да је при по ве дач сам са њао сан и да је при ча са мо јед на 
фан та зи ја, што код Бор хе са ни је уоби ча је ни про се де. Он ис пред јед не нео-
бја шњи ве чи ње ни це ста вља не ко ли ко прет по став ки од ко јих по том из а би ре 
ону нат при род ну, а за тим на еле ган тан на чин оправ да ва све де та ље при че. 
Бор хе са не за ни ма да на ђе исти ни то и ве ро до стој но об ја шње ње, јер он сма-
тра да људ ски ум ни је у ста њу да раз ли ку је ствар но од не ствар ног. За то при-
сту па та квом естет ском ре ше њу ко је је за ни мљи ви је од дру гих и ко је под-
сти че на раз ми шља ње. Та кво ре ше ње је из не на ђу ју ће, јер пи сац при знав ши 
да је тај су срет био спој два па ра лел на сна, ме ња став ре чи ма да је до га ђај 
ипак био ства ран. Да би се схва тио тај па ра докс, тре ба има ти на уму Бор хе-
со во по и ма ње ствар но сти. Он пре ва зи ла зи ем пи риј ско об ја шње ње по ко јем 
је је ди на ствар ност она ко ја се чул но пер ци пи ра. „Укус ја бу ке, го во рио је 
Бер кли, ни је у ја бу ци ни у оно ме ко ји гри зе, већ у њи хо вом ме ђу соб ном кон-
так ту, од но сно про це су пер цеп ци је.“ 10 Уни вер зум раз у ме ва мо, ми сли Бор-
хес, оно ли ко ко ли ко нам то на ше схва та ње до пу шта, па оту да и не мо же мо 
схва ти ти шта је то што са чи ња ва ствар ност. На тај на чин, сан мо же би ти 
јед на ко ства ран као и не са ни ца, јер су на ста ли од су бјек тив них пер цеп ци ја. 
Су срет је да кле, био ства ран и есте ти ка при че зах те ва дво ји цу сне ва ча ко ји 
са ња ју ује ди ње ни у над ре ал ном, они рич ном ам би јен ту.

Го ди не 1977, Бор хес је об ја вио дру гу при чу као са вр ше ну до пу ну ове прет-
ход не. Она се зо ве Два де сет и пе ти ав густ. Иако се то ниг де не по ми ње, рад ња 
је сме ште на у хо тел ко ји се на ла зи на не ких 50 км од Бу е нос Ај ре са, где је пи сац 
го ди на ма до ла зио ле ти и ко ји га је на не ки на чин ин спи ри сао за не ке при по вет ке 
(југ, Смрт и бу со ла). На зна че но је да је то био упра во онај хо тел у ко ме је Бор-
хес по ку шао да из вр ши са мо у би ство 1935. го ди не. У овој при чи, он од лу чу је да 
уби је свој ал тер его. Он је Бор хес из 1960. И на ла зи се у хо те лу са сво јим дру гим 
ја ко је је из ме ште но у вре ме ну 23 го ди не ка сни је. Ду пли ра ње ли ко ва до но си и 
ду пли ра ње ме ста – то је хо тел или у при по ве ци Дру ги, рад на со ба у ку ћи. По но во 
се ја вља мо тив су сре та у сну ко ји обо ји ца при зна ју. Њи хов ди ја лог је, ме ђу тим, 
са свим над ре а лан: мла дић из вр ша ва са мо у би ство, а ста рац под се ћа да хо тел 
ви ше не по сто ји; го во ри о књи зи штам па ној у Ма дри ду, ко ја не по сто ји, а по 
из ла ску из со бе уни вер зум сна се ру ши. При по ве дач се бу ди и је ди ни се вра ћа у 
10 Ri squ e te, Ro dru gu ez, Fran ci sco, bor ges y el do ble, p.9 en http/scri bid.com/doc/

Estu dio-del-do ble en –Bor ges.
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свет ко ји мо же би ти ствар ност, где га опет че ка ју „не ки дру ги сно ви.“ 11 Ди мен-
зи ја над ре ал ног ипак не про из ла зи из дво сту ког окру же ња, јер чи та лац у сва-
ком тре нут ку зна где се на ла зи и дру га чи је се не мо же ни прет по ста ви ти. Фан та-
сти чан елем нат је у то ме да Бор хес пра ви ин вер зи ју, где се ствар ност по ре ди са 
сном, по што не по сто је два па ра лел на сна већ се сан на ла зи на ис тој рав ни као и 
фи зич ка ре ал ност. Бор хес ту про ши ру је гра ни це фан та стич ног, јер фан та стич но 
не ула зи у ства р ни свет, већ се ши ри на са му ствар ност ко ја та ко и са ма по ста је 
над ре ал на. Ствар ност се та ко по кла па са мен тал ном пер цеп ци јом, а не са спо ља-
шњим све том. Бор хес је трај но окре нут ка двој ни ку, и за ње га је књи жев ни мо тив 
дру гог са мо про ду же так веч ног про бле ма иден ти те та ко ји за о ку пља умет-
ност, пси хо ло ги ју, ме та фи зи ку. Тре ба на кра ју по ме ну ти, а у ве зи са двој-
ни штвом, вре ме ном и ме та фи зи ком, да је Бор хес че сто из ра жа вао сво је 
убе ђе ње о про теј ској осо би ни чо ве ка ко ји пред ста вља скуп ма ски са раз ли-
чи тим гла со ви ма и уку си ма.

Овом иде јом он се ба ви у јед ној од сво јих нај по зна ти јих при ча бор хес 
и ја где се књи жев ни Бор хес, ко ји би а при о ри по се би мо рао би ти из ми-
шљен, ме ша са ствар ним Бор хе сом. По ста је он, на исти на чин на ко ји је Дон 
Ки хот у очи ма чи та ла ца ствар ни ји од свог ства ра о ца Сер ван те са. Ствар ни 
Бор хес го во ри да жи ви за оног дру гог ја. Они ни су су пар ни ци иако су на 
раз ли чи тим стра на ма лич но сти. Пра ви Бор хес ома ло ва жа ва ства ра лач ки 
рад оног дру гог, па ка же са бла гом иро ни јом „не ко шта ме ни шта да при-
знам да је он на пи сао и по не ку вред ну стра ни цу.“ 12 Ипак, Бор хес сма тра да 
је из гу бљен и да „не ста је као лич ност да би са мо не ки тре ну так ме не пре жи вео 
у оном дру гом.“13 Та ко он гу би свој иден ти тет ко ји се ипак по не кад пре по зна је у 
књи га ма ко је је на пи сао. Јед ном је чак и по ку шао да се осло бо ди тог дру гог, 
да из вр ши са мо у би ство, али без успе ха. Оту да, на кра ју, ни сам Бор хес не 
зна ко је од њих дво ји це на пи сао ову при чу. 

ВРЕ МЕ И ЛА ВИ РИНТ

У при чи ба шта са пу те ви ма ко ји се ра чва ју, агент Ју Тсун за вре ме 
Дру гог свет ског ра та, до ла зи до си но ло га Сти ве на Ал бер та са на ме ром да 
га уби је. Ал берт је на уч ник ко ји је, де ши фру ју ћи је дан ста ри ки не ски ру ко-
пис, ре шио тај ну вре ме на ко је су ра чва у па ра лел не ди мен зи је ко је се опет 
ра зи ла зе, ста па ју, ме ша ју у јед ну бес крај ну мре жу. У су шти ни ра ди се о 
вре ме ну чи ја је ме та фо ра ла ви ринт. Ју Тсун се се ћа књи ге ко ју је на пи сао 
ње гов пре дак, ко ја је раз у ђе на као и ла ви ринт ко ји он пра ви да би у ње му 
11   Бор хес, Хор хе, Лу ис, крат ке при че, Рад, Бе о град, 1999, стр. 112.
12   Исто, стр. 121.
13   Исто, стр. 113.
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сви љу ди на шли уто чи ште и не ста ли у ње му. Про блем је био са мо у то ме 
што је уби ство до тич ног пре тка спре чи ло да се от кри је где се на ла зи тај 
са вр ше ни ла ви ринт ко ји ни је са ста вљен из ход ни ка и осмо у га о них па ви-
љо на, већ од бај ко ви тих ки не ских пре де ла, пла ни на, ре ка, пи рин ча них 
по ља. Тај из гу бље ни ла ви ринт свих ла ви ри на та об у хва та не са мо про стор 
већ и вре ме, па чак и ко смос. Оту да ова фан та стич на сло же на гра ђе ви на 
по ста је за Ки не за си мобл не са мо све та љу ди већ и це ло куп ног уни вер зу ма, 
„не ви дљи ви, вре мен ски ла ви ринт.“ Вре ме, пак, увек бес крај но по врат но и 
тре нут но, ве ко ви ма се за сва ког по је дин ца од ви ја у ње го вој са да шњо сти, 
увек у син хро ној рав ни оног hic et nunc (сад и ов де), јер, „без број је љу ди у 
ва зду ху, на зе мљи, на мо ру, а ипак – све што се за и ста до га ђа – до га ђа се 
ме ни,“ раз ми шља Ју Тсун.14

Ен глез, ме ђу тим, успе ва да раз ре ши ста ру за го нет ку та ко што схва та 
да су за мр ше на књи га Цу Пе на и ла ви ринт јед но исто. На и ме, он от кри ва 
је дан текст ру ко пи са ста рог Ки не за у ко ме овај пи ше да оста вља „ ра зним 
бу дућ но сти ма (не свим) свој врт са ра чва стим ста за ма.“ Врт је Ен глез про-
ту ма чио као сам ро ман, а сли ку ра чва ња ста за не као до га ђа ње у про сто ру 
већ у вре ме ну, од но сно у „ра зним бу дућ но сти ма.“ У Цу Пе но вом ро ма ну 
не по сто ји јед но ре ше ње за не ки про блем, отво ре но је без број мо гућ но сти. 
По пут Еко вог отво ре ног де ла, и ов де се ја вља сло бо да из бо ра, мо гућ ност 
исто вре ме ног би ра ња раз ли чи тих ре ше ња, чи ме се ства ра и ви ше бу дућ-
но сти и њи хо ва пот пу на не из ве сност, што зна чи да по сто ји и ви ше раз ли-
чи тих про шло сти. У де лу Цу Пе на, чо ве ка за о ку пље ног „без да ним про бле-
мом вре ме на“, де ша ва ју се сви рас пле ти, по што су сви мо гу ћи па се та ко 
не кад ста зе раз два ја ју, а не кад спа ја ју, као на при мер кад не ко до ла зи код 
не ког дру гог, у јед ној про шло сти мо же да му до ђе као при ја тељ, у дру гој 
као не при ја тељ. Оту да је овај ро ман не ка вр ста па ра бо ле о вре ме ну због 
че га се са ма име ни ца вре ме ни не по ми ње, већ се уме сто ње по ми њу за го-
нет ке, па ра фра зе, ме та фо ре и сл. Ен гле ски си но лог ко ји успе ва да раз ре ши 
за го нет ку ро ма на, уло жио је огро ман труд у на сто ја њу да га про ту ма чи 
та ко што ће го ди на ма ра де ћи и по ре де ћи раз не ру ко пи се сре ди ти ње го ву 
за мр ше ност и сло же ност и та ко пре тво ри ти ха ос у ред, све стан да је реч 
о ла ви рин ту вре ме на и про сто ра ко ји је, на рав но, са мо, из ме ђу оста лог, 
„не до вр ше ни“ сим бол са мог ко смо са. Сти вен Ал берт твр ди да за раз ли ку 
од европ ских фи зи ча ра, ста ри Ки нез ни је ве ро вао да је вре ме пра во ли ниј-
ско и јед но о бра зно. По сто је ра зни ни зо ви вре ме на ко ји се ра чва ју на ви ше 
стра на, те ку па ра лел но или се су сти жу и пре пли ћу. „Та по тка вре ме на ко ја 
се при бли жа ва ју, ра чва ју, пре се ца ју или ве ко ви ма не зна ју јед на за дру га 
об у хва та ју све мо гућ но сти. У ве ћи ни тих вре ме на ми не по сто ји мо; у јед-
14 Х. Л. Бор хес, Иза бра на про за и по е зи ја, Про све та, Бе о град, 1992, стр. 50, 52, 

53, 55.
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ни ма по сто ји те ви, а ја не; у дру ги ма ја, а ви не; у не ки ма по сто ји мо обо ји ца.“ 
И упра во то што је ка зао Ки не зу да се вре ме не пре кид но ра чва пре ма раз-
ли чи тим бу дућ но сти ма, у јед ном од ко јих је мо жда он и ње гов не при ја тељ, 
да је овом дру гом хра бро сти да га уби је из пи што ља на ли цу ме ста. Иако 
оп хр ван ка ја њем и са зна њем да ће га због то га обе си ти, те ши се ми шљу да 
се та смрт де ша ва у јед ној од мно го број них вре мен ских ва ри јан ти и да је 
би ло ко ји чин слу ча јан и мо гућ. 15 

Бор хес ве ру је у „бес ко нач ну се ри ју вре ме на, у умре же но вре ме ко је иде 
на пред и на зад или те че на по ре до са не ким дру гим вре ме ном, јер за ње га 
не по сто ји ап со лут но вре ме,16“ ка ко то на по ми ње Са ул Јур ки је вић. Ње го ви 
ли ко ви на про сто жи ве у све ту не из ве сно сти, где ни шта ни је ни ап со лут но 
ни ко нач но, па ни ствар ност ко ја нас окру жу је. Где се људ ско вре ме раз ли-
ку је од ко смич ког. 

У већ по ме ну тим при по вет ка ма Дру ги и Два де сет и пе ти ав густ, Бор хес раз-
ми шља о Хе ра кли то вој ре че ни ци „да ни кад не мо жеш пре ћи исту ре ку два пу та,“ 
јер вре ме не у мит но про ла зи и ни шта ни кад ни је исто као ни ре ка, а ни љу ди ко ји 
је пре ла зе. Оно што нај ви ше ин те ре су је при по ве да ча је да се на зна чи раз да љи на 
ко ја до ла зи са го ди на ма и ко ја раз два ја два чо ве ка, пре тва ра ју ћи их у два стран ца. 
То одва ја ње Бор хе са из 1969. (ко ји је и при по ве дач у 1972), по и гра ва се са по на ша-
њем и ми шље њем оног дру гог из 1918. На су прот ср дач ног ста ри јег ко ји за по чи ње 
раз го вор и обра ћа се свом дру гом ја уче ним ре чи ма, мла ђи је сти дљив и по ма ло 
дис тан ци ран. Мла ђи је у по чет ку рав но ду шан пре ма свом са го вор ни ку, да би 
по сле ода вао ути сак мла дог, по ма ло уобра же ног фор ма ли сте. Ње го ви од го во ри 
су за то крат ки и ка те го рич ни. С вре ме на на вре ме, спа ја их ти ши на. За ни мљи ва 
је и раз ме на ин фор ма ци ја у ве зи са по ро ди цом, опет бла го иро нич на, јер два Бор-
хе са да ју раз ли чи те да ту ме око јед не исте осо бе, што ства ра нат при род ни ефе кат. 
Ре до след де ша ва ња у жи во ту се ме ња, и ни је хро но ло шки рас по ре ђен. За то се два 
Бор хе са ипак раз ли ку ју, а ту раз ли ку нај ви ше чи ни вре ме. Бор хес се ба ви и дру-
гим фи ло зоф ским иде ја ма као што је Хју мов иде а ли зам, код ко га вре ме ни је кон-
ти ну и ра на ли ни ја, већ скуп тре ну та ка. Та ква раз ми шља ња по ста ју до бра осно ва 
за фан та стич не еле мен те ње го вих при ча, јер по ње му, ако вре ме не по сто ји у кон-
ти ну у му већ у об ли ку про жи вље них тре ну та ка, он да се и иден ти тет раз два ја и 
не ста је у из дво је ним мо мен ти ма. То не зна чи да чо век овог тре нут ка ни је исти 
као и онај од пре два де сет ми ну та, већ да те ви ше стру ке лич но сти про жи вља-
ва ју сва ки тре ну так и ста па ју се у јед ну лич ност. На тај на чин онај ко ји је ни ко је 
та ко ђе и сви. 

15   Исто.
16   Д. Сол да тић, исто, стр. 112.
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УНИ ВЕР ЗУМ И КЊИ ГЕ, ХА ОС И РЕД

У при чи лу три ја у ва ви ло ну, чи та ва зе мља жи ви у не кој вр сти ор га ни-
зо ва ног лу триј ског си сте ма ко ји упра вља њи хо вим жи во ти ма. У њој љу ди 
гу бе свој сми сао, као и са ма лу три ја и по јав ни свет ко ји пре ста је да по сто ји. 
Ту слу чај од ре ђу је чо ве ко ву суд би ну, а она је ре зул тат „бо жи јих из вла че ња 
ко ја се од и гра ва ју сва ких се дам де сет да на у ла ви рин ти ма.“17 На по чет ку, 
лу три ја је би ла оно што и је сте: игра слу ча ја где игра чи не гу бе мно го осим пар 
злат ни ка. Но пи сац то да ље ши ри и да је лу три ји уло гу „Ком па ни је“ ко ја пред ста-
вља са мог Бо га. Она од ре ђу је чо ве ко ву суд би ну ко ја је ван чо ве ко вог ума као и 
за ко ни уни вер зу ма. По гно си стич ким ве ро ва њи ма и сам уни вер зум је тра га ње 
за Бо гом ко ји нас је на пу стио по што је за вр шио свој по сао. Ха ос уни вер зу ма се 
пре ба цу је на лу три ју, ко ја сад, уме сто ха о са ну ди „слу чај“ ко ји ру ко во ди људ ским 
жи во том. Про блем ха о са, ме ђу тим, и да ље по сто ји, без об зи ра на то што су мно ге 
ци ви ли за ци је без у спе шно по ку ша ва ле да про на ђу ред. Код Бор хе са мо гућ ност 
ре да је пред ста вље на као по сто ја ње бо жан ског ре да.

У при чи ва ви лон ска би бли о те ка, Бор хес да је ис цр пан опис све ми ра 
ко ји је исто вре ме но и опис би бли о те ке. На и ме, би бли о те ка по ста је ме та-
фо ра за уни вер зум и ње гов ха ос као и не мо гућ ност уни вер зу ма да на ђе 
исти ну и да раз у ме сам се бе. Сам чо век је не са вр шен, а све мир је де ло бо жи-
јих ру ку. По том, он рас пра вља о раз ли чи тим ту ма че њи ма је зи ка и сма тра 
да ће упра во књи ге да ти ве ро до стој но об ја шње ње уни вер зу ма и вре ме на. 
Љу ди тра же тај ни је зик вре ме на и кад се по ја ви та књи га она ће пред ста-
вља ти све дру ге икад на пи са не књи ге. У би бли о те ци се на ла зе и сви по сто-
је ћи је зи ци, а би бли о те ка ри су у по тра зи за не по сто је ћим са вр ше ним је зи-
ком. Бор хес се под сме ва тим тра га њи ма и ре ше њи ма ко ја би бли о те ка ну ди, 
иако она са др жи све што је икад на пи са но и што ће би ти на пи са но. За то је 
он и на зи ва мрач ном и ха о тич ном, ци ти ра ју ћи Ни чеа да је све ци клич но и 
да се ства ри у уни вер зу му по на вља ју, па је уто ли ко и са ма би бли о те ка нео-
гра ни че на али и не ин вен тив на.

Код Бор хе са је до вољ на и са ма по ми сао да по сто ји не што иде ал но, 
са вр ше но, јед но, да по сто ји не бо, иако је чо век сам не са вр шен, удво јен и на 
зе мљи ства ран. Он уво ди у при чу и чи та о ца, а ба ви се и чи та вим чо ве чан-
ством сма тра ју ћи да је и оно смрт но и да има крај и да ће не ста ти. „Из ве-
сност да је све већ за пи са но, по ни шта ва нас или нас чи ни утвар ни ма.“18 
Би бли о те ка и мно штво књи га по ста ју ме сто ха о са и не ре да ко ји се го ди-
на ма упра во због че стог по на вља ња пре тва ра у не ку вр сту ре да. Као ка да 
се нео гра ни че ни број та ча ка по ре ђа у ли ни ју па оне ви ше ни су у ха о су већ у 
по рет ку. Оне ви ше ни су са ме и по себ не, већ по ста ју јед на ве ли ка тач ка. Све 
17   Бор хес, Хор хе Лу ис, ма шта ри је, Па и деа, Бе град, 2006, стр. 76.
18   Исто, стр. 77.
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по ста је јед но, а јед но све, као и чо век ко ји од јед ног по ста је сви љу ди, а они 
сви за јед но чи не јед ну це ли ну. На тај на чин Бор хес спа ја по је ди нач но са 
оп штим, а ре ла ти ви зу ју ћи ствар ност ме ња гра ни це ап со лут ног. При че ко је 
су на пр ви по глед фан та стич не по ста ју део сло же не ствар но сти.

У при по вет ци Тлен, Ук бар, ор бис, Те три јус пред не мо гућ но шћу да раз-
у ме за ко не ун вер зу ма, чо век пра ви свој се би ра зу мљив и при хва тљив свет 
људ ског ума за ко ји зна мо да је ла жан. По што не мо же да про дре у тај ну 
уни вер зу ма, чо век мо ра да има мо гућ ност да на пра ви из ми шље ни, фан-
та стич ни свет, али по људ ским ме ри ли ма: то је Тлен, а љу ди та мо схва-
та ју свет као скуп, низ мен тал них про це са у про сто ру. Али он је не ства ран 
са мо у од но су на не појм љи ву ствар ност, док је у од но су на чо ве ка он ње го ва 
је ди на ре ал ност. Та ко нат при род но, фан та стич но по ста је чо ве ко ва ствар-
ност. За ста нов ни ке Тле на, ем пи риј ски ре ал ни свет по сто ји као иде ја, док 
је у по јав ном све ту нор мал но по сум ња ти у гре шку не ког за кљу чи ва ња ко ја 
је у су прот но сти са чи ње ни ца ма. Сле де ћи иде а ли стич ке прин ци пе Бор хес 
је дао „те ло,“ об лик тим гре шка ма и на пра вио свет иде ја на фан та стич ној 
пла не ти. Но ва ствар ност је на ста ла од нат при род ног и фан та стич ног. Бор-
хес го во ри о про на ђе ној тлен ској ен ци кло пе ди ји из 1944. го ди не, где иде-
ал ни свет Тле на мо ра би ти ма ло из ме њен да не би био у „пре те ра ном рас-
ко ра ку са ствар ним све том.“ Та ко се са ма ствар ност по вла чи пред не ствар-
ним и из ми шље ним, јер по Бор хе су за ства ран свет и људ ски род, ра ни је је 
био до во љан ма те ри ја ли зам, на ци зам или „си ме три ја при вид ног ре да,“19 па 
да љу ди по ста ну оп чи ње ни. Са да је то Тлен, до каз о по сто ја њу уре ђе не пла-
не те ко ју је ство рио чо век за љу де, за раз ли ку од све та ко ји је са чи нио Бог 
и ко ји до кра ја не мо же да бу де про ту ма чен. Та ко се наш ствар ни, по јав ни 
свет рас па да и не ста је пред овим но вим. До ла зи но ви је зик са исто ри јом, 
на у ка ма ко је су део по јав ног све та. Ствар ни свет се до во ди у пи та ње, али и 
са ма ве ро до стој ност рад ње је до ве де на у пи та ње, по што се сад ја вља „но ви 
фан та стич ни свет.“ За вр шна сли ка при че ка зу је да, ако је ре ал но са мо оно 
што опа жа и ми сли наш ум, ако реч ни је сли ка све та, он да је пи са ње јед ног 
чо ве ка по на вља ње и ду пли ра ње ми сли ње го вог ума.

Сам Бор хес ка же да ра ди је пи ше бе ле шке о из ми шље ним књи га ма не го са ме 
књи ге. Та ко ђе твр ди да из ме ђу бо га и људ ског све та по сто ји 65 спра то ва не ба. 
У том све ту не ма ре да, од но сно ако га има он је бо жан ске при ро де. Јер, уни вер-
зум је не про бо јан, не мо же се у ње га про дре ти ни ти се мо же раз у ме ти. У при чи 
Па ска ло ва сфе ра, она на во ди Па ска ло ве ре чи да је „при ро да бес крај на сфе ра чи ји 
је цен тар сву да, а кру жни ца ниг де.“20

19   Исто, стр. 21.
20   Бор хес, Хор хе Лу ис, Но ва ис тра жи ва ња, Па и деа, Бе град. 2008, стр. 22.
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ОГЛЕ ДА ЛА

У Бор хе со вом све ту не склад из ме ђу ствар но сти и при ви да по при ма 
још ве ће раз ме ре ка да се у при чи ја ве огле да ла, ко ја су као и сно ви, ба рок ни 
мо ти ви. По зна то је да се Бор хес пла шио огле да ла, јер су она спо соб на да 
хер ме тич ки ко пу ли ра ју чо ве ка и та ко ство ре не ствар на би ћа. А он да у том 
све ту при ви да, упра во та но ва би ћа по ста ју та ко ја ка да мо гу да за ме не 
ствар не љу де. Та би ћа су про јек ци ја чо ве ко ве пси хе, ње го во дру го ја ко је 
ла ко мо же да жи ви жи вот уме сто свог ори ги на ла, као у при чи бор хес и ја.

У при по вет ци Тлен, Ук бар, ор бис, Те три јус, пи сац на по ми ње да „има 
не чег мон стру о зног у огле да ли ма,“ као и да она за слу жу ју пре зир јер „умно-
жа ва ју љу де.“21 

Огле да ла се мо гу по ре ди ти и са књи жев но шћу где вла да иде ја о је дин-
стве ном су бјек ту, где сва де ла при па да ју истом пи сцу, те је дан пре ста је да 
бу де је дин ка и по ста је сви. Са ме књи ге удва ја ју се као и чо век пред огле да-
лом, јер су исте са др жи не и на пи сао их је је дан чо век.

ЗА КЉУ ЧАК

Бор хес не при зна је оно што је ствар но при зна то, као ре ал но и по јав но, 
већ свом ви ђе њу све та до да је фан та стич не еле мен те ко ји у ње го вом де лу 
по ста ју са став ни део сва ко днев ног жи во та. Глав не фан та стич не те ме код 
Бор хе са су двој ник, вре ме, огле да ла, ствар но-нат при род но, уни вер зум, 
ла ви ринт, књи ге, ха ос и ред.

Бор хе со ва књи жев ност сла ви три јумф ма ште над не до сти жном ствар-
но шћу ко ја нас окру жу је. На су прот ха о тич ном и не схва тљи вом све ту, 
чо век су прот ста вља из ми шље не, али ра зу мљи ве ве штач ке све то ве. У при-
ча ма ни је рет ка сли ка чо ве ка ко ји се за до во ља ва књи жев ном ре ал но шћу 
док уни вер зум око ње га не ста је. При че про ис ти чу из ње го вих ме та фи зич-
ких раз ми шља ња и пред ста вља ју оне те ме и про бле ме ко ји ма се чо век ба ви 
од пам ти ве ка. За ње га је уни вер зум не до ку чи ва тај на о ко ју су се оби ја ле 
раз не фи ло зоф ске ми сли и ре ли ги о зна ве ро ва ња. Тај по ку шај да се раз у ме 
свет је по ње му без вре дан, јер је људ ски ум огра ни чен и ни је у ста њу да 
ре ши ње го ве тај не. Да би до ка зао гра ни це на шег ума, Бор хес у сво јој књи-
жев но сти обил но ко ри сти па ра док се и сим бо ле бес ко нач ног, тј. оне кон-
цеп те ко ји ограничавају ум и где се ја сно ви ди ње го ва про паст. Он схва та 
да у фи ло зо фи ји и ре ли ги ји не до ста је оправ да ње за по сто ја ње све та, па 
оту да оно стра не са др жа је тре ти ра као фик тив не си сте ме. По ње му, фи ло-
зоф ски си стем је људ ски изум ко ји уза луд но по ку ша ва да уре ди ства р-
21   Бор хес, Х. Л., ма шта ри је, исто, стр. 34.
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ност, па би за то би ло до вољ но по ре ди ти га са књи жев ном фик ци јом. Ипак, 
Бор хес је у сво јим при ча ма ус пео да спо ји фан та стич не еле мен те са не ким 
фи ло зоф ским и те о ло шким иде ја ма. Ти ме та фи зич ки и те о ло шки мо ти ви 
код Бор хе са ни су ап со лут не и не про мен љи ве исти не већ по ста ју сим бо ли. 
Та ко су пан те и зам, свет као сан, бо жи ја књи га и ци клич но вре ме, део има-
ги нар ног све та ко ји се не раз ли ку је мно го од ми то ва и ле ген ди. Та ме та фи-
зич ка пи та ња у ствар ном све ту не ма ју аде кват но ре ше ње, али код Бор хе са 
она по ма жу ње го вој има ги на ци ји у ства ра њу књи жев ног де ла. Те о ло шке 
док три не ко је чи не део при ча, Бор хес ко ри сти у естет ске свр хе ли те рар ног 
пред ло шка са мог де ла, а оне, гу бе ћи сво ју ап со лут ност, по ста ју део људ-
ске ма ште. Оне у фан та стич ним при ча ма по не кад слу же да об ја сне и са му 
при чу. Чо ве ко ва кре а ци ја не ма упо ри ште у ствар но сти ко ја је не појм љи ва, 
већ у умет но сти, тј. књи жев но сти.
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Ne ve na Ja ni ci je vic Ma tic
fa culty of cul tu re and Me dia, Me ga trend uni ver sity 

FAN TA STIC TO PICS IN BOR GES 

Sum mary: this pa per de als with the most im por tant fan ta stic to pics which h.l. 
bor ges uses in his sto ri es. the se to pics are – uni ver se, or der and cha os, ti me and ma ze, 
dop pel gan ger and mir rors thro ugh them he ma na ges to ma ke the re a lity in his sto ri es 
re la ti ve, whi le the sur real world fun cti ons law fully. bor ges puts li te rary fic tion in the 
sa me li ne with re a lity, whe re the world of bo oks, na mely li brary, stands abo ve the re a lity. 
the pro blem of dop pel gan ger is clo sely con nec ted with the ti me is sue, sin ce the du pli city 
of the li te rary cha rac ters, first of all of bor ges him self, for ces the ti me to lo se its con ti nu o us 
di men sion and to be co me the net of many pos si ble events and me e tings. 

KEY WORDS: h. l. bor ges, do u ble, labyrInth, the unI ver se, or der 
and cha os
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Академик Драгољуб Живојиновић

ЕВРОПА МОДЕРНОГ ДОБА – ЕПОХА 
ПРОСВЕЋЕНОСТИ

Резиме: У овом раду, који је део ширег и свеобухватнијег истражи
вања, аутор се бави учинцима просвећености, духовног покрета присут–
ног широм европе, с амбицијом да донесе препород у филозофији, верском 
животу, политичкој мисли, науци, технологији и друштвеним наукама. 

Започела у енглеској, у XvII веку, просвећеност средином тог столећа прелази 
у француску културу, у париске салоне који постају средиште темпераментних 
расправа о мноштву уметничких, научних и друштвених тема. аутор одсликава 
укупне духовне прилике и атмосферу у европским земљама тога времена, дајући 
портрете више генерација филозофа, уметника и научника чија су остварења 
оставила најдубљи траг (монтескије, волтер, вико, Русо, Дидро, хјум, Смит, 
Гибон, бах, хајдн, итд.).

КЉУЧНЕ РЕЧИ: евРоПа, ПРоСвећеНоСТ, ФИлоЗоФИја, УмеТНоСТ, 
НаУка, еНцИклоПеДИја.

* * *

Просвећеност је напор да се човечанство ослободи стега власти и тра-
диције. У Енглеској просвећеност потиче из филозофије и науке XVII века 
(Шефтсбери, Лок, Њутн), Немачкој Лајбница, Томазијуса, Кристијана Болфа. 
Средином века духовни центар Европе прелази у Француску; француски 
јсзик, идеали, манири и обичаји помажу стварању европске културне зајед-
нице. Париски салони постају центри у којима се дискутује о свему. У њима 
се окупљају филозофи који расправљају о књижевности, филозофији, вери 
и другим темама. Често без много продубљености и визије. Међу филозо-
фима нема много оригиналних мислилаца, али су већина њих способни 
пропагандисти. Учење водећих филозофа (Волтер, Д’ Аламбер, Грим, 
Дидро, Русо, Холбах) указује на њихово грађанско порекло. Сви они, осим 
Монтескијеа, боре се за културну трансформацију у име човечанства, а не 
класе којој припадају; славу дугују својим изузетним способностима.
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Филозофи су уверени у неопходност друштвених промена, иако су 
њихови планови недоречени и утопијски, често плашљиво изложени. Испод 
њиховог критицизма и хуманизма наслућују се грађани који се боре за сло-
боду духовног и материјалног стваралаштва. За то постоје погодни услови 
широм Европе. Положај људи од пера и књиге мења се набоље. Цензура 
постоји, али је слабија него у претходном веку. Због тога критика државе, 
владара, цркве мора да буде смишљена у методу и изразу. Филозофи изра-
жавају незадовољство таквим стањем. Многи од њих проводе краће или 
дуже време у Бастиљи, Венсану или изгнанству (Волтер, Русо, Мармонтел), 
а Дидроа нападају језуити и влада приликом издавања енциклоиедије. У 
покрету учествују људи широм Француске, о чему сведочи сарадња у енцик
лопедији. Покрет се не своди само на критику постојећег стања у Фран-
цуској; његове идеје слабе институције и начела на којима почива стари 
режим. Као такав он представља један од узрока француске револуције. 
Начела науке примењују се у проучавању људске природе, која постепено 
доводе до еволуције схватања о личности и индивидуалности.

КОРЕНИ ПРОСВЕЋЕНОСТИ

Појаве скептицизма Бајла и Монтења указују на промену положаја вере 
и цркве, иако не и њихов значај у животу људи. Поједине вере показују 
склоност ка променама. Англиканска црква прихвата латитудинаризам, 
рационално хришћанство лишено емоција и предрасуда; у Француској като-
лици ублажавају своје проповеди о греху, паклу и проклетству, окрећући се 
према остварењу хришћанских идела у овоземаљском животу. To отвара 
пут умереној, општој вери, корак ка прилагођавању образованих новом 
знању и њеном померању на ивицу њиховог живота.

Путописи, историјски радови и критика Светог писма снажни су под-
стицаји за промену духовног расположења. Први показују да је свет шири и 
сложенији него што се мисли (Америка, Далеки Исток), а цивилизације 
Кине и Индије подстичу на упоређивање различитих цивилизација и 
напуштање културне изолованости. Хришћанство не представља једину 
праву веру, већ само једну од многих. Историјски списи, иако ненамерно, 
отварају пут просвећености. Појава Мабијоновог дела о дипломашици (de 
re diplomatica, 1681) доводи до стварања диштоматике, науке о читању исто-
ријских докумената, утврђивања њихове аутентичности; Диканжов Реч
ник омогућава боље разумевање средњовековне књижевности. Критично 
проучавање Светог писма започиње у радовима Хобса, Спинозе, а наставља 
га Ришар Симон, који тврди да у Старом завету има много интерполација 
средњовековних писара и недоследности. Списи енглеских деиста (Џон 
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Толанд) и Пјера Бајла указују да је првобитно хришћанство разумна вера 
и да потоњи свештеници убацују у њу многе мистерије. Енглески деисти 
доводе у питање аутентичност библијских текстова, указују на недослед-
ности у Старом и Новом завету, нападају на постојеће цркве и њихову власт. 
Бајл напада верску нетолеранцију, догматизам, предрасуде, прогоне. Он 
постаје један од водећих скептика.

Филозофи прихватају Њутна и Лока као двојство великих умова. Дела 
ових великих мислилаца и филозофа користе филозофи у Француској, 
Енглеској, Шкотској, Пруској, Женеви, британским колонијама у Аме-
рици. Они чине широку заједницу књижевника, професора, државних 
чиновника, политичара, међусобно се дописују и расправљају о разним 
питањима, савезници су у великој борби. Поред Француза, и други народи 
играју значајну улогу у просвећености. У почетку узор слободе и демократ-
ских институција, Енглеска ужива велики углед, многи проводе неко 
време у њој (Волтер, Монтескије), и пишу о њој. У Филозофским писмима 
Волтер хвали верску разноликост, политичке слободе и културни живот; то 
је напредна земља јер су њени људи и институције толерантни и слободни. 
Томе доприноси трговина, а трговци, научници и књижевници уживају 
углед и друштвено признање. Француски филозофи снажно утичу на друге 
земље и народе: Монтескијеово дело користе Филанђери у Напуљу, Хјум у 
Шкотској, Гибон у Енглеској, Џемс Медисон у Америци; Лесинг и Кант 
истичу као своје узоре Дидроа и Русоа.

Прилике у којима делују филозофи су различите: у Енглеској њихов 
рад ужива подршку угледних и утицајних кругова и појединаца; у Фран-
цуској која се налази на путу револуције, конзервативне снаге пружају 
снажан отпор, али нису у стању да спрече деловање филозофа; у немач-
ким државама они делују и оквиру постојећег система, уздржано. Упркос 
разликама у условима и темпераменту, филозофи имају много заједничког. 
Секуларизам и критичност чине најважније особине. Оне се протежу на 
све, од политике до вере. У овом последњем они представљају одличне кри-
тичаре хришћанства. Напади на предрасуде и фанатизам присутни су у 
свим радовима, а крајњи циљ је укидање вере.

У делима филозофа значајно место заузимају разум, страст и надања. 
Њих интересују практична питања, па тврде да задатак филозофије није 
само да разуме свет око себе већ да га мења. Већина њих живи у срединама 
у којима уобличава критицизам, предлоге, очекивања, па се тешко може 
прихватити оптужба да су неодговорни кафански политичари и утопи-
сти. Филозофи показују много скептичности и песимизма у времену које 
истиче оптимизам. Вера у напредак није много распрострањена међу њима, 
иако појединци, као Кондорсе, о њему говоре са много одушевљења. Он 
истиче да свет живи у мраку, незнању, предрасудама, патњама и да има наде 
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у будућност. Филозофи не прихватају апсолутну идеју о сталном напретку, 
иако верују да је он спор и да не обухвата све људе. Он је могућ у наукама, 
али није у моралу и уметностима. Д’ Аламбер верује у цикличност и тврди да 
царства, као и људи, расту, опадају и умиру; слично тврди и Хјум. Напредак 
има своју цену, доноси зло и извештаченост, a y неким случајевима деспоти-
зам. „Напредак у свету није чист”, тврди Хјум.

Сличан став преовлађује у погледу разума. Филозофи одбацују схва-
тања рационалиста XVII века, која им изгледају необјашњива. За њих разум 
значи научни метод, стално позивање на искуство. Нова наука треба да 
одвоји човечанство од традиционалних метода теологије и метафизике, који 
изазивају многе спорове и противречности. Нова наука треба да створи 
знање које је прихватљиво и корисно за човечанство.

Филозофи поклањају велику важност страстима, у чију снагу верују. 
Иако људи стално говоре против страсти, пише Дидро, оне су део њихове 
личности. „Једино страсти, истински велике, подстичу људе на велика дела.” 
Филозофи нападају хришћанство не само због његовог непријатељства 
према разуму, већ и зато што се оно супротставља невиним страстима какве 
су достојанство и сензуалност. Они имају речи похвале за људско само-
поуздање. Сензуалност сматрају саставним делом људске природе, која 
може, уколико се ускраћује, да доведе до конфузије, беде и злочина. Иде-
ални човек филозофа треба да буде разумнији и страснији него традицио-
нални хришћанин. Управо из тога потичу њихови погледи на друштвени, 
правни и политички положај и напредак.

ЉУДИ И ДЕЛА

Више генерација филозофа показује виталност њихових идеја и снагу 
утицаја током већег дела века. Покрет има свој унутрашњи развитак, а свака 
генерација наставља тамо где претходна завршава. Идеје просвећености 
одвијају се између две револуције – „Славне” у Енглеској и Француске рево-
луције. У том распону делују три генерације. У првој су најистакнутији: 
Монтескије, Волтер и Ђанбатиста Вико. 

Припадник чиновничког племства, Монтескије (1689-1755) обавља 
политичке функције у парламенту у Бордоу и путује по Енглеској. Његова 
Персијска писма (1721) запањују и забављају Французе. У делу указује на 
аномалије и противречности западне цивилизације, пре свега њене вере 
и политике. To je духовита збирка размишљања о слободи, вери, љубави, 
са многим непријатним опаскама о француском друштву. Монтескије је 
наклоњен робовима, мрзи прогонитеље, збрке. Његов начин писања о 
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озбиљним питањима је узор за потоње генерације филозофа. Његов најваж-
нији рад Дух закона (1748) је ремек-дело, зачетак модерне социологије. 

Франсоа Мари Аруе Волтер (1694-1778) оличава духовитост, интели-
генцију и литерарне квалитете просвећености. Школован у језуитском 
лицеју „Луј Велики”, Волтер се рано окреће књижевности; радо је виђен 
гост париских салона у којима показује изванредне способности књижев-
ника и духовитог човека. Његови списи и јасноћа олакшавају ширење идеја 
просвећености. Брзо долази у сукоб са регентом, путује у Енглеску, пише 
лиријада, у коме хвали верску толеранцију Анрија IV. По повратку из 
Енглеске објављује енглеска писма (1735) у којима указује на слободу духо-
вног стваралаштва и критикује веру. Због критике повлачи се у Сире у Шам-
пањи, где пише књигу елементи њутнове филозофије (1738), изванредну 
популаризацију Њутнове науке. Проучава науку и теологију, пише поезију 
и филозофске приче, путује у Пруску као гост Фридриха II. По повратку у 
Француску (1758) настањује се у Фернеју, близу швајцарске границе, где про-
води остатак живота.

Средином века Волтер објављује више значајних дела, међу којима се 
истичу историјски радови век луја XIv (1751), Расправа о обичајима и духу 
народа (1751), Исшорија карла XII, Русија за време Петра великог. Влада-
вину Луја XIV приказује као врхунац француске културе, чије је оличење 
сам краљ; у другој даје приказ европске цивилизације од Карла Великог до 
свог времена, а многе идеје просвећености тражи у прошлости. У Исшо
ријама Карла XII и Петра Великог показује изванредан смисао за нарацију 
и приказивање опште историје. За Волтера је историја студија друштвених 
и духовних снага које сачињавају живот народа. кандид (1759) је најду-
ховитије дело у коме показује да нема апсолутне истине и да ниједан фило-
зофски систем није сасвим задовољавајући. У Филозофском речнику Вол-
тер износи своја гледишта о многим друштвеним и моралним питањима. 
Он верује у снажну монархију као брану против тираније, упућује духовиту 
критику друштвених неједнакости, неправде.

Ђанбатиста Вико (1668-1744) настоји да уочи начела еволуције цивилиза-
ције. Његово дело Нова наука (scienza nuova, 1725) представља покушај анализе 
људског знања. Антички Рим и римско право представљају полазну тачку, при 
чему занемарује средњи век и културе Истока. Вико дели напредак цивилиза-
ције у три етапе: божанску или теократску, херојску, доба велике епске поезије, 
и доба у коме се уобличава књижевни језик. Сваки народ мора да прође кроз 
све етапе. Викоова књига отвара истраживања нових проблема – етимологије, 
права. хомеровске поезије, митологије. Његов рад остаје дуго непознат, а свету га 
откривају тек Мишле и Кроче.

Средином века на сцену ступа нова генерација, изузетно талентована 
и способна да превазиђе своје претходнике. Међу њима најистакнутији 
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су Бенџамин Франклин, државник, научник и филозоф, Жорж Бифон, 
највећи ириродњак свог времена. Дејвид Хјум, историчар и фило-
зоф, Жан-Жак Русо, Дени Дидро, Етјен Кондијак, Клод Хелвецијус, Жан 
лТонд д’Аламбер и други. Најистакнутији међу њима, Хјум, објављује своју 
Расправу о људској природи у којој развија идеју модерног скептицизма, 
најоштрије критике хришћанског, деистичког и метафизичког догмати-
зма; Хјум тврди да људске акције и уверења потичу из навике. Он пише о 
демографији; политичкој економији, историји, социологији вере. Његова 
Расирава о начелима морала (1751) потврђује његову репутацију, иако многи 
не прихватају његов скептицизам.

Жан-Жак Русо (1712-1778) је представник емоционалног и сентимен-
талног деизма. Човек необичног карактера, он се намеће својом широком 
визијом, а његова дела продиру у непознато и имају трајан утицај. Русоова 
студија Расправа о уметностима и наукама (1750), за коју добија награду 
Академије у Дижону, истиче да је човек у основи добар, али да га квари кул-
турни напредак. Човек квари друштво, он се не може вратити ранијем 
стању и мора се уздићи на вишу цивилизацију. Такве тврдње обезбеђују му 
углед примитивисте. У другој расправи о пореклу неједнакости (1754), Русо 
развија гледиште да настанак приватне својине у друштву представља 
извор свих друштвених проблема. Напредак цивилизације доноси човеку 
користи, од којих је најважнија владавина закона.

Током наредне деценије Русо, све одвојенији од осталих филозофа, пише 
три изузетно важне расправе – Нова хелоиза, емил и Друштвени уговор. Прва 
је сентименталан роман у стилу Ричардсона. емил је филозофска расправа о 
детињству и образовању. Он проводи усамљено дете кроз „негативно” и „при-
родно” образовање којим избегава извештаченост и негује прво осећања, а 
потом разум. Васпитач треба да подстиче ученика да тражи срећу и врлину. 
Русо жели да очува првобитне дечје врлине, што представља нешто сасвим 
ново. Емил треба да проживи оштрину живота, треба да прође кажњавања 
која му намеће природа. У образовању треба подстицати размишљање а не 
знање. За Русоа разум се развија последњи и са највећим тешкоћама. Са дете-
том треба прво поступити као са дететом. To je једноставна идеја о образо-
вању. Пошто проводи дете кроз одређене етапе његовог живота, Русо закљу-
чује да се образовање завршава у тренутку кад се оно жени.

Друшшвени уговор (1762) је расправа о политичкој теорији. Изгледа да 
Русо нема јасну идеју о томе шта жели да постигне књигом; она се развија 
постепено, током писања. Отуда многе недоследности. Књига почиње са 
позивом на еманципацију: „Човек је рођен слободан, а свугде je y ланцима.” 
Постепено тон опада, a y трећој књизи постаје јасно да су ланци разумљиви 
и неизбежни, а да слобода није плод сваке климе. To показује Монтескијеов 
утицај. Русо сматра да цивилизација гуши осећања, а често природна 
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осећања замењује вештачким, као што је снобизам. Кад се осећања исцрпе, 
људи постају хипокрити. У поглављу о грађанској вери Русо истиче да 
хришћанство, које учи покорности, треба да замени грађанска вера. Он има 
неколико основних циљева, међу којима важно место имају поштовање уго-
вора и закона. Сви поданици државе треба да прихвате ову веру, у про-
тивном морају бити прогнани или убијани. Такво учење приближава Русоа 
етатизму и тоталитаризму.

Русо показује своју оригиналност у настојању да одговори на питање 
зашто човек мора да слуша власт. To постиже тако што не раздваја сфере 
слободе појединаца и друштвене моћи, већ их дели у две целине: грађанин 
у Друштвеном уговору је истовремено онај који влада и онај којим се влада. 
Он поштује законе зато што их сам ствара, Заједничка воља управља 
добрим друштвима. иако Русо не покушава да објасни шта под тим под-
разумева. Русо не верује у владавину већине, па воља њихова може да буде у 
супротности са општом вољом. У праведним друштвима жеља свих и општа 
воља су идентичне. У томе треба тражити везу између емила и Друшш
веног уговора. Уговор се може применити само на оне које цивилизација 
није корумпирала и који су у стању политичке незрелости. Француска 
нема услове потребне за то. Енглеска их има само у време парламентарних 
избора, док Русија у доба Петра I постаје сувише полицијска држава. Русо 
дозвољава могућност да се појави спасилац, законодавац који ће спречити 
даље пропадање држава. Уколико у томе не успе, држава се може обновити 
једино повратком на примитивне вредности и једноставност. Друштвени 
уговор нема неки већи утицај, његове максиме ће се осећати тек после 
његове смрти, а имаће запажено место у време Француске револуције.

ДИДРО И ЕНЦИКЛОПЕДИЈА

Истакнути члан групе филозофа је Дени Дидро (1713-1784), аутор 
многих списа и уредник енциклопедије. Дидро је бранитељ људске самос-
талности и не прихвата сирови детерминизам Холбаха и Хелвецијуса. Он 
уочава противречности њиховог учења о људској слободи и атеизму, о чему 
пише у свом роману жак, фаталиста. Он верује у разум и његову снагу да 
чини добро „онако како човек постаје просвећен“. Људи постају злочинци 
због своје првобитне глупости и рђавог мишљења. Дидро је отворени пага-
нин, при чему користи своју страсну жељу за општим знањем и природним 
наукама. Као научник, он се одриче механицистичке и статичке филозофије 
и прихвата еволуцију.

Велико уважавање филозофа за науку налази свој израз у енциклопе
дији или промишљеном речнику наука, уметности и заната у седамнаест 
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великих томова, објављених између 1751. и 1772. Њени уредници су Дидро 
и Д’Аламбер, који пишу многобројне чланке за енциклопедију. Њен циљ 
објашњава Д’Аламбер у уводној расправи. Она треба да покаже ред и пове-
заност људског знања, због чега томови садрже чланке о либералним и 
механичким знањима. Нагласак се ставља на пожељност свођења наука на 
неколико основних начела, јер у томе има много више „плодности“. Утицај 
Лока се опажа у истицању малих занатлија који својим знањем и стрпљењем 
доприносе људској срећи.

Скоро сви филозофи пишу за енциклопедију: Болтер о духу и књи-
жевности, Монтескије о укусу, Бифон о природним наукама, Д’Аламбер о 
математици, Русо о музици, Хелвецијус о вери. У текстовима има много 
плагијата, a o осетљивим питањима се пише са много сарказма и ироније. 
еициклопедији истиче световну моралност, а људска срећа је циљ овозе-
маљског живота; између неморалности и верског скептицизма постоји 
разлика, а наглашава се уверење да се људски напредак постиже светов-
ним знањем, а не теолошким доктринама.

Постепено и тихо филозофи уклањају основе старог режима. Обја-
вљивање енциклопедије представља радикализацију просвећености а зао-
штравање сукоба између филозофа и старог режима. To je природно кад 
се зна да Дидро најављује да „добра енциклопедија треба да промени општи 
начин мишљења“. енциклопедија постаје оруђе интелектуалне пропаганде.

Претплатници и читаоци широм Европе користе енциклопедију за 
стицање знања о многим питањима. У почетку све иде мирно, иако први 
том (1751) изазива неповољне коментаре и похвале. Критична тачка настаје 
1757, кад Д’Аламбер објављује дуги чланак о Женеви у коме хвали кал-
винистички клер због умерености, одсуства предрасуда и склоности ка 
деизму. To изазива оштру реакцију женевског свештенства и француских 
верника против енциклопедије. Д`Аламбер се повлачи, а Дидро наставља 
са радом. Две године касније цензура забрањује објављивање енциклопе
дије, па Дидро наставља са њеним објављивањем илегално. Својим радом 
енциклопедисти доприносе настанку и ширењу идеје о напретку, иако она 
нема јасноћу и прецизност са којом је износе Тирго и Кондорсе.

Забрана енциклопедије представља знак промене. У то време ступа на 
сцену нова генерација филозофа, која још увек активној старијој генерацији 
даје нову снагу, пре свега у домену филозофије. Просвећеност добија нови 
замах у Немачкој. Иако живе и раде у много тежим условима него њихове 
француске колеге, они шире нове идеје и стичу нове читаоце. Најистак-
нутији међу њима је Имануел Кант, филозоф из Кенигсберга, који развија 
филозофски систем велике унутрашње снаге и оригиналности, Он поста-
вља питање како су могући знање и моралност. У својим студијама (кри
тика чистог ума, критика практичког ума, критика моћи суђења) он се 
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ослања на радове Њутна. Кант мења установљено гледиште да је структура 
људског мишљења одраз структуре спољног света. Она одговара људском 
уму. Човек може да зна зато што је такав. Кантов прилог просвећености 
састоји се у истицању људске самосталности.

Међу немачким филозофима истичу се Готхолд Лесинг, Мозес Мен-
делсон и Кристоф Виланд. Лесинг се бави многим стварима: пише поеме, 
расправе о позоришту, естетици, вери, у којима се залаже за помирење и 
толеранцију. Виланд прихвата Волтерове идеје о слободи мишљења, a y 
својим делима се залаже за разумност, толеранцију, одговорност, цивили-
зацију. Као у Немачкој, и у Француској се јавља нова генерација мисли-
лаца, међу којима се истичу Тирго, један од ретких филозофа који обавља 
политичке функције, математичар Кондорсе, барон Холбах, који подстиче 
материјализам, напада предрасуде и веру. Његово дело Природни систем 
уобличава материјализам на такав начин да једино Дидро од старијих фило-
зофа показује спремност да га прихвати.

ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ

У својим делима и расправама филозофи показују живо интересовање 
за боље разумевање човека и његовог положаја у друштву. Појединци 
увиђају да физичке науке (физика, хемија, математика, астрономија), са 
својим склоностима ка изградњи великих система, морају да траже при-
мену у друштвеним наукама. Кондијак у Расправи о системима (1749) наја-
вљује такве тежње, као и Њутн у својој оптици. Хјум изражава уверење 
да тек кад човек схвати људску природу моћи he да се изгради наука која 
ће бити изузетно корисна његовом бољем разумевању. Многи филозофи 
постављају проучавање човека на рационалне темеље. Кондијак и Хартли 
развијају психологију, Хјум демографију, Монтескије, Адам Смит и Гибон 
социологију, економију и историју.

У свом предговору делу Дух закона (1748) Монтескије истиче намеру да 
помогне човеку да се ослободи предрасуда. Његова књига, на први поглед 
без много систематичности, почиње са утврђивањем начела политичке 
социологије: природе и облика, влада и начела на којима делују. Потом 
расправља о односу средине и политике, вери, обичајима, филозофији владе, 
примерима из историје, законима и манирима. To назива општим духом. 
Из тога проистиче уверење да устав једне земље није добар за другу. Поли-
тичка теорија излази из оквира божанског права или друштвеног уговора; 
она постаје део шире целине – социологије. Монтескије прихвата поделу 
држава на монархије, деспотизме и републике. Прва одговара држави 
средње величине, друга великим, а трећа малим. Начело демократске 
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републике је јавни дух, аристократска уздржаност владајућих породица, а 
начело деспотизма страх. Све док се примењује једно начело у држави влада 
мир, а кад се уплете друго долази до друштвене револуције. Монтескије је 
склон монархији у Енглеској и деоби власти у њој на извршну, законодавну 
и судску. Таква уверења откривају његов став према монархији у Францус-
кој. Он подржава претензије француског племства на власт и истиче да без 
снажног племства краљ може лако да се претвори у деспота.

У Духу закона Монтескије посматра законе у односу на природне окол-
ности и различите облике људског деловања. Слобода грађана зависи од 
расподеле законодавне, извршне и судске власти; слобода се поисто-
већује са безбедношћу. Монтескије сматра да трговина подстиче мир, али не 
одобрава трговину робљем. Без обзира на слабости, Дух закона је значајно 
дело које поставља многа питања о природи закона и законодавства. Они 
се разликују од државе до државе, али се мењају и развијају са успоном или 
пропадањем самих држава. Монтескије је први социолог „политиш“;.

Хјумове социолошке расправе теже уништавању мита о друштвеном 
уговору и указују на потребу емпиријског разматрања друштвеног порекла 
и састава. Шкотланђанин Адам Фергусон у Расправи о историји грађанског 
друштва (1767) указује да се човек рађа у друштву и да се само у њему и 
кроз његове сукобе може схватити. Фергусон указује на значај друштвене 
функције сукоба. Ново схватање људске природе показују аутори Федера
листичких списа, можда најзначајнијих разматрања о природи човека и 
политике у том веку. Искуства у САД представљају за Европљане нешто 
сасвим ново, државу у којој нeмa феудализма и где нове идеје слободно 
колају. Њихови аутори (Медисон, Хамилтон, Џеј) истичу да власт мора да се 
контролише влашћу, јер људске амбиције, мржње и грамзивост подстичу 
мисли и акције супротне интересима друштва. Људи морају да имају владе, a 
оне морају да буду под контролом пошто они који владају могу да греше.

Мислиоци просвећености посвећују велику пажњу политичкој еконо-
мији. Они желе да од ње створе науку с циљем општег напретка. Меркан-
тилистички идеали и идеје посебно уступају место новом начину мишљења 
и схватањима. Физиократи у Француској и Хјум и Адам Смит у Шкотској 
истичу начело слободног тржишта и утемељују политичку економију. Кенеј 
у свом делу економска табела (tabelau economique, 1759) истиче да је привреда 
јединствени систем који сачињавају производна класа, стерилна класа и 
посредничка класа. Од државе се захтева да уклони све остатке прошло-
сти – прописе, порезе, царине, монополе – који спречавају брзи развитак 
привреде. Хјум се залаже за економску једнакост, виши животни стандард 
радних људи и слободну трговину.

Хјумове идеје налазе свој потпунији израз у делу Адама Смита 
Расправа о природи и узроцима богатства народа (1776). Смитова пажња 
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управља се на човека као трговца, иако се у суштини расправља о привреди 
у друштвеним оквирима. Смит расправља о деоби рада и истиче значај спе-
цијализације. Он је свестан друштвене цене напретка и указује на последице 
које остају код човека који се ограничава на неколико операција. „Они су 
глупи и незналице“ и не могу учествовати у обичном разговору. Мешавина 
научног и просвећеног духа прожима читаву књигу. Смит је пун сатире за 
трговце. Хвали врлине приватне предузимљивости и указује на потребу 
државне интервенције путем закона. Њена улога треба да буде ограничена, 
али мора да спречава антисоцијалне појаве. Смит се залаже за веће над-
нице и сматра да друштво не може да напредује ако су људи сиромашни.

Историјска наука даје свој допринос преображају људског духа. Иако 
њихов секуларизам наткриљава остале особине, историчари-филозофи 
остављају потомству значајне радове. Међу њима најистакнутији су Волтер, 
Хјум (Историја енглеске), Робертсон (Историја америке) и Гибон (Историја 
пропадања и пада Римског царства). Историчари мењају поглед на историју, 
шире њен временски распон и тематски садржај, секуларизују историјску 
узрочност. За њих Бог није узрок свих промена, траже објашњења на 
другој страни. У тематском погледу поклањају пажњу друштвеним, гео-
графским, економским, психолошким чиниоцима. На тај начин они поста-
вљају ваљана питања, иако не пружају увек задовољавајуће одговоре.

Едвард Гибон је најистакнутији представник историографије просвеће-
ности. Његова Историја пропадања и пада Римског царства (1776-1788) 
описује постепено опадање Царства са врхунца снаге и сјаја до почетка модер-
них времена. Гибонов сусрет са калуђерима који ходају улицама паган-
ског Рима представља подстицај за писање књиге. Гибон слика хуману 
страну прошлости, људске амбиције и међусобне сукобе. Поглавља о успону 
хришћанства изазивају оштру критику верника. За пропаст Рима не 
оптужује хришћанство и варварске упаде. Разлоге за то тражи у дуготрај-
ном миру, величини Царства, економским приликама.

КЊИЖЕВНОСТ

У првој половини века књижевно стваралаштво се одвија у тради-
цијама неокласицизма, који тежи имитирању природе. Читаоци, чији 
број расте, прихватају такве склоности, па сви литерарни изрази – коме-
дија, трагедија, поезија – имају такво обележје. У поезији преовлађују кон-
венционалност, уздржаност израза. Такав приступ посебно се опажа у 
Француској, у којој преовлађују вредности аристократског друштва. Појава 
књиге Опата Боса критичка разматрања о поезији и сликарству (1719) 
је корак ка увођењу емоционализма. Лесаж и Прево подстичу такве скло-
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ности у романсијерству. У Енглеској су класични утицаји много слабији, 
па дела Данијела Дефоа (мол Фландерс, Пуковник џек) садрже много реа-
листичких описа. Откриће Дантеа и радови Мураторија почетак су нових 
стремљења у Италији, док на књижевне кругове у Немачкој дуго утиче 
француски неокласицизам. Средином века све је приметнији продор сен-
зибилитета и емоција.

Књижевници епохе настоје истовремено да поуче своје читаоце. Дело 
Џонатана Свифта Гуливерова путовања духовито критикује људску огра-
ниченост, наметљивост, достојанство, лажну ученост и друге слабости.

Роман Данијела Дефоа Робинсон крусо (1719) и Самјуела Ричардсона 
Памела (1740) је фикција чији је циљ да подучи; први истиче самопоуздање, 
док други хвали врлине и осуђује мане. Гетеово дело јади младог вертера, 
Сен Пјеров Павле и вирџинија, Макензијев осећајни човек и други, стичу 
велику популарност код читалачке публике.

У сликарству и архитектури запажају се сличне тежње. Барок Луја 
XIV постепено уступа место декоративном стилу рококоа, нарочито 
траженог у Француској и Немачкој. Негеометријске форме и асиметрични 
облици постају наглашени у разним материјалима. Декоративан стил се 
мало осећа у архитектури. У Италији се одржавају старе традиције. У Фран-
цуској се примећује јачање паладио стила, који преовлађује и у Енглеској. 
Крајем века приметан је нови талас неокласицизма.

Сликарство наставља традиције барокне уметности, иако се све већи 
нагласак ставља на покрете и боје. Од средине века барок се постепено пов-
лачи, уступајући место реализму. Франсоа Буше слика женске актове, а Жан 
Фрагонар фриволни живот високих слојева; велики Мajcxop Антоан Вато 
слика сеоске прославе и кловнове, испод којих се назире нешто дубље: сла-
бости живота и задовољство. Енглеско сликарство достиже високе домете. 
Вилијам Хогарт је изванредни портретист и слика серију гравура у којима 
се приказује живот лондонске сиротиње. Џошуа Рејнолдс истиче облике 
на рачун боја, скицу на рачун декоративног ефекта. Његови портрети 
енглеске аристократије приказују једно друштво са много уздржаности. 
Томас Гејнсборо је велики уметник портрета и сликар природе. Међу фран-
цуским уметницима истичу се Жан Шарден, мајстор боје, Грез, чије слике 
из породичног живота, пуне емоционалног и без хумора, показују располо-
жење у предвечерје Француске револуције. Ђовани Тјеполо слика стропове 
великих дворана. Архитектура и сликарство пролазе кроз честе естетске и 
стилске промене. Барок и паладио мешају се са рококоом и неокласицизмом 
у архитектури; у сликарству барок уступа место реализму и сензибилитету.
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МУЗИКА

Полет започет у претходном веку наставља се још приметније. Ширењу 
популарности музике доприносе филозофи својим огласима. Русо пише 
Спис о француској музици (1753), а Волтер расправља о питањима музике. 
О популарности музике говори чињеница да током века само у Венецији 
настаје 120 опера и да има много оперских кућа. Музички израз је веома 
разноврстан. Композитори тога времена (Скарлати, Вивалди, Телеман, 
Корели) компонују концерте, симфоније, сонате за мале оркестре или поје-
дине инструменте.

Музиком доминира неколико великих уметника и стваралаца. Јохан 
Себастијан Бах проводи највећи део живота у Лајпцигу као црквени музи-
чар и пише световне и верске кантате, концерте, музику за виолину, 
чело, оргуље. Његова верска музика, где се истиче Пасија по матеју и 
миса у б молу, открива његов верски жар и жељу да музика служи Богу. 
За разлику од Баха, Георг Фридрих Хендл показује световне склоности. 
Већи део живота проводи у Енглеској, где пише дела за велике оркестре 
(музика на води). Велики део његових композиција се не изводи, иако пока-
зују велику снагу; концерти и свите уживају велику популарност. Нај-
познатије Хендлово дело је ораторијум месија (1742).

Неколико музичара – Глук, Хајдн и Моцарт – отварају нове видике. 
У почетку композитор класичних опера, Глук постепено напушта тај 
жанр. Његова опера орфеј и еуридика (1762) има као узор класичне теме, а 
музика следи речи; хор остаје саставни део представе, а изражавање осећања 
је наглашено. У делу aлчесте (1767) Глук доводи на сцену једноставна лица, 
слична онима из античких трагедија. У Енглеској Гејова Просјачка опера 
(1728) постиже велики успех својим реализмом у приказивању препозна-
тљивих личности.

Франц Јозеф Хајдн је веома плодан и пише разноврсну музику. Његове 
симфоније су многобројне, а гудачки квартети утичу на даљи развитак тих 
форми музичког израза. Врхунац музике овог века је Волфганг Амадеус 
Моцарт. Изузетно даровит, Моцарт пише своју прву оперу у дванаестој 
години живота. Од његових многобројних дела истичу се Фигарова женидба, 
Дон ђовани, чаробна фрула. Многобројни концерти за клавир, симфоније, 
реквијем, сведочанство су његових изузетних способности.

Музика овог времена има своју друштвену функцију. Она се прила-
гођава политичкој и друштвеној структури, и махом служи за задовољење 
укуса и потреба владара и племства. Музика је све доступнија обичном 
свету, пре свега у Италији и јужној Немачкој. Током века број оперских 
кућа и професионалних музичара расте. Композитори и писци либрета 
из Италије делују широм Европе. Као писци опера истичу се италијански 
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и наполитански музичари, а многи истакнути музичари стварају под снаж-
ним утицајима из Италије (Хендл).

ШКОЛСТВО

Идеје просвећености шире се посредством образовања. Школство 
не напредује битније, а има и опадања. Наставника и средстава нема 
довољно, а говори се да је опасно образовати људе који се могу окренути 
против друштва. Црква има главну улогу у образовању. У већини градова 
постоје жупске школе и семеништа, а школовање се не плаћа. У Шпанији 
и Португалији свештеници потпуно контролишу школе, у Италији такође; 
у Француској учитељи лаици контролишу сеоске, а свештеници градске 
школе. Држава улаже напоре да изгради мрежу основних школа. Наред-
бом донетом 1724. тражи се да свако село има школу, да се деца до 14 година 
школују и да село плаћа учитеља. У томе нема много успеха, па 1762. од два 
милиона деце свега 10% иде у школу. Слично је у Шпанији. Женска деца не 
стичу образовање. У Русији Петар I предузима кораке за отварање основ-
них школа: 1714. отварају се школе у којима се уче аритметика и геометрија 
и припремају људи за војне и привредне послове. Њихов број је мали, a 1726. 
има свега 500 ученика. За време Катарине II број школа се брзо повећава у 
градовима, али се на селу ништа не мења. Школовање у Пруској и Шкотској 
је обавезно и доступно свима. Законом из 1763. Фридрих II заводи оба-
везно школовање. У Шкотској пресудну улогу имају црква и јавно мњење. 
У Енглеској школство заостаје, иако је стање боље у градовима, где раде 
недељне школе. У Аустрији закон из 1774. предвиђа обавезно школовање, а 
држава даје средства. Највећи део сељаштва остаје неписмен, a сиромашна 
деца имају мало изгледа да стекну основно образовање.

Слична разноврсност приметна је у средњем образовању. Оно брже расте 
од основног и указује на склоност ка специјализацији. Све је већа потражња 
за техничким образовањем, а расте интересовање и за учењем страних језика. 
У многим школама преовлађују класични узори (Енглеска, Француска), док у 
Русији цветају стручне школе (инжењерство, пловидба, медицина). Латински 
језик постепено се повлачи из употребе. Наглашава се смисао и употреба 
штампане речи, значај практичних достигнућа и разви-јање одређених 
способности. Математика добија све већи значај, а учење књиговодства, 
рачуноводства, пловидбе, географије открива све веће разлике између нових 
потреба и класичне традиције. У европским земљама се отварају школе за 
рударство (Брунсвик, Фрајбург), архитектуру (Берлин). У многим областима 
средњег образовања Немачка води главну реч, а Француска заостаје, што 
говори о конзервативном карактеру њеног друштва.
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Европски универзитети показују велику разноликост у погледу програма, 
истраживачког рада, састава студената, прихватања нових метода. Међу 
малобројне који негују истраживачки рад и где настава представља врхунац 
достигнућа, спадају Гетинген, Единбург, Беч, Хале и Глазгов. У Гетингену се 
посебна пажња поклања физици и сродним наукама, у Единбургу филозо-
фији, политичкој економији, медицини и наукама уопште; класичне студије 
се занемарују. Математика се уводи у Кембриџу и Петрограду, Коимбри у 
Португалији. Поједини универзитети се повезују са астрономским опсерва-
торијама (Упсала, Оксфорд) и болницама и медицинским школама (Лајден, 
Единбург, Париз, Монпеље, Беч). У тим срединама се постепено изграђује 
ново схватање о улози универзитета и његовом месту у животу земље. Ипак, 
традиције умиру споро, па универзитсти играју малу улогу у духовним кре-
тањима. С друге стране, на појединим универзитетима (Алкала, Сантијаго) 
за многе предмете нема наставника. Од укупно двадесет четири универ-
зитета у Шпанији многи су саставни делови катедрала, располажу малим 
средствима и не прате развитак науке. С друге стране, језуити уводе на поје-
дине шпанске универзитете наставу из физике и математике.

У појединим земљама универзитетска делатност се ограничава на 
наставу и научни рад. Међу њима су универзитети у Француској, Немачком 
царству, Италији, Енглеској и Скандинавији. Поједини универзитети при-
хватају само студенте одређене друштвене категорије; Оксфорд и Кембриџ 
примају само аристократију и богате; слично је у Гетингену, Стразбуру. 
Шкотски универзитети (Единбург, Глазгов, Абердин, Св. Ендрјус) прихва-
тају децу сиромашних родитеља, која не плаћају школарину. Слично је на 
московском, основаном 1755, и неким италијанским универзитетима. На 
енглеским универзитетима (Оксфорд, Кембриџ) постоји туторски систем, 
који често не задовољава основне захтеве. Гибон оштро осуђује систем у 
Оксфорду. Њутн и песник Греј, професори у Кембриџу, немају никакав ути-
цај на наставу. Њутнова физика предаје се прво у Единбургу, док познати 
физичар Хенри Кевендиш обавља свој истраживачки рад у Лондону.

Већина универзитета посвећује пажњу медицинским наукама и 
физици, у чему доживљавају брзи напредак. Отпор постоји у католич-
ким земљама (Италија, Шпанија). У физици и астрономији примењује се 
Њутнова механика, а пишу се и први уџбеници. У медицинским наукама Лај-
ден замењује Падову као водећи центар. Рад Хермана Борхавеа постаје узор 
на континенту; Беч и Единбург постају значајни медицински центри. До 
многих значајних открића у области медицине долазе људи ван универзи-
тета (Реомир, Спаланцони о варењу, Пристли и Лавоазје о дисању).

У Аустрији и Немачкој универзитети су махом државне установе. Као 
такви на њима се школује чиновнички кадар (Хале, Гетинген, Беч); нас-
тавни предмети укључују право, јавне финансије, политичку економију. 
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административно право. Додири са европским универзитетима су слаби, а 
Фридрих II забрањује да студенти одлазе у друге земље јер има доста 
домаћих универзитета.

ФИЗИЧКЕ НАУКЕ

Током века расте интересовање за физичке науке, упркос повремених 
отпора. Национални понос и одбијање да се одбаци Декартова космологија 
успоравају прихватање Њутнових сазнања. Мопертуиова студија о облику 
земље (1742) значи победу Њутновог учења. Д’Аламбер и Лагранж својим 
математичким радовима то потврђују, a Лаплас својим делом Светски сис
тем (1796) даје потпуни опис универзума у коме користи знања из физике, 
математике и астрономије. За обичног човека нова сазнања нису раз-
умљива, иако њихова примена омогућава човеку да разјасни многе мисте-
рије, потврђује његову духовну снагу да овлада околином.

Друге науке споро се развијају. Открића у биологији, упркос радовима 
Линеа и Бифона, не постижу жељени напредак. Слично је са хемијом, где до 
радова Пристлија и Лавоазјеа мало ко схвата потребу уобличавања кванти-
тативног метода. О физичким наукама се доста пише, састављају се речници 
и уобличава терминологија. Пристлијева Историја стања електрицитета 
(1767) ужива примерну популарност. Експерименти у физици више су 
друштвена забава, а мање истраживање природних појава. Упркос поједи-
ним примерима, наука је одвојена од свакодневног живота и ретко се при-
мењује у производњи. Машине којима почиње индустријска ера нису плод 
познавања физичких наука.

Научна друштва и академије које се отварају широм Европе – Швед-
ска (1710), Русија (1725), Данска (1742) – не доприносе много развоју наука. 
Многа, као Краљевско друштво у Лондону, представљају више клуб за 
окупљање џентлмена, а мање научно друштво. Слично је са Академијом 
наука у Паризу.
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Др Ан дреј Ше мја кин 
Ин сти тут за сла ви сти ку Ру ске ака де ми је на у ка, мо сква

ТРА ГОМ ИЗ ВО РА О СРП СКО-РУ СКИМ 
ОД НО СИ МА У XIX И XX ВЕ КУ

Ре зи ме: У члан ку се, на осно ву ар хив ских из во ра (днев ни ка, пу то пи са, пи са ма), 
на ста лих из пе ра ру ских по сма тра ча, пре ци зи ра ју основ не оце не и ка те го ри је 
со ци о кул тур не исто ри је не за ви сне Ср би је, ко ји по сто је у на ци о нал ној исто риј
ској ли те ра ту ри.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: СР бИ ја, РУ СИ ја, ПУ То ПИ СИ, ДНев НИ цИ, ПИ Сма, 
ИСТо РИ ја, кУл ТУ Ра

* * *

Срп ски на уч ни ци су већ одав но по ста ли све сни зна ча ја за пи са стра-
на ца као озбиљ не из вор не по мо ћи у про у ча ва њу про шло сти сво је зе мље. 
Ипак, при зна је мо, при лич но јед но стра но. По сто ји мно го све до чан ста ва о 
Ср би ји, ко ја су на пи са на пе ром Ен гле за и Фран цу за, Бел ги ја на ца и Не ма ца, 
Аустри ја на ца и Ма ђа ра, па чак и Хо лан ђа на и Јер ме на, ко ја су пре ве де на 
на срп ски је зик или су ба рем по ме ну та у ре фе ра ти ма на кон фе рен ци ја ма1. 
Исто вре ме но, пу то пи си ру ских пут ни ка, с ма лим из у зет ком2, прак тич но 
су не по зна ти срп ској на у ци. Ште та, јер је „ру ски по глед“  на Ср бе, па и на 
Бал кан, у це ли ни за сно ван на слич ним вред но сти ма и со ци о кул тур ним 
пре ми са ма, на ста лим кон фе си о нал ним је дин ством, до се зао у ду хов не 
осно ве срп ског тра ди ци о нал ног дру штва ду бље од „европ ског по гле да“ , 
ко ји се за сни вао на „пре зумп ци ји ци ви ли за циј ске над мо ћи“ 3, ко ја је има-
нент но свој стве на За па ду, успе шно из ра же на у по зна том де лу Мaрије 
То до ро ве: „Не ка да шњу ари сто крат ску не при јат ност егал ти ра них се о ских 
за јед ни ца за ме ни ле су пред ра су де град ске (бур жо а ске и ра ци о нал не) кул-
ту ре у од но су пре ма оно ме шта се сма тра ло су је вер ном – ира ци о нал ном 
и за о ста лом – ру рал ном тра ди ци јом Бал ка на, ко јој се као је ди на вред ност 
при зна ва ло да је она у Евро пи пред ста вља ла ет но граф ски му зеј под отво-
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ре ним не бом“ 4i*. Та кав а при о ри нео бјек ти ван при ступ, на стао на очи глед-
ном ет но цен три зму, скло пио је ни шан код европ ских „струч ња ка“  за Бал-
кан ско по лу о стр во. И вр ло че сто њи хо ве пред ста ве о бал кан ској ре ал но сти 
ути ца ле су на по ли ти ку За па да ви ше од са ме те ре ал но сти, што до да на 
да на шњег „успе шно“  осе ћа мо на сво јој ко жи.

Као кла си чан при мер та кве раз ли ке у при ла зи ма на ве шће мо за пи се 
о Ср би ји ру ског сла ви сте П. А. Ро вин ског5 и књи гу аустриј ског пут ни ка 
Фе лик са Ка ни ца6, ко ји, по ре чи ма Ро вин ског „ни је пу то вао по Ср би ји у 
на уч не свр хе“ 7, већ ра ди „по пу ла ри за ци је и уво ђе ња из ве сне иде је, тен-
ден ци је код не мач ке пу бли ке“ 8. При том аутор „ни на тре ну так не мо же да 
за бо ра ви на то огром но ра сто ја ње ко је по сто ји из ме ђу ње га, чо ве ка ви со ке 
ци ви ли за ци је, и по лу вар вар ског Ср би на“ 9. Та кав снис хо дљи во-тен ден-
ци о зни при ступ сме тао му је и при оце ни кон крет них ства ри – „Г. Ка ниц 
по се ду је по себ ну спо соб ност или скло ност да пред ста вља уоче не по ја ве у 
ла жном све тлу и да им да је ла жно ту ма че ње“ 10.

Мо же мо, да кле, да кон ста ту је мо да се Ка ни цов по глед на Ср би ју, као и 
по глед дру гих „по сма тра ча“  из „про све тље не“  Евро пе, у пот пу но сти укла-
пао у за пад ну опо зи ци ју свој – туђ, са ти пич ном за њу, очи глед ном и има-
нент но апри ор ном пред ра су дом... И као по сле ди ца све га ово га: „Стран ци 
ве ћу па жњу по кла ња ју спо ме ни ци ма про шло сти, мр твој при ро ди, не го 
на ро ду, у чи ји жи вот не мо гу да уђу јер не ма ју ни во ље, ни спо соб но сти. 
Они све по ја ве на род ног жи во та по сма тра ју из да ле ка и са ви си не, сма тра ју 
их по вр шним и ту ма че их по свом уку су или по сво јим су бјек тив ним схва-
та њи ма, а сна жно на дах ну ти не ком по ли тич ком тен ден ци јом“ 11.

Па вел Апо ло но вич је, на про тив, до жи вља вао ову зе мљу и њен на род 
као сво је: „Оно што је у Ср би ји не до ступ но сва ком стран цу, на ма је са свим 
отво ре но. Та мо се осе ћа те као свој ме ђу сво ји ма, ма да у дру га чи јем си ту-
а ци ји». Што зна чи – „Ако од ба ци те све не бит но, пред ва ма ће се по ја ви ти 
род ни тип ма ло ру са“ 12. Ни о ка квој опо зи ци ји ми – они са ова квим схва та-
њем не мо же би ти ре чи. За и ста, Сло ве ни за ње га ни су би ли са мо пред мет 
про у ча ва ња (или пу ке ра до зна ло сти, као за мно ге на За па ду). „Ни сам их 
са мо по сма трао и про у ча вао – се ћао се он ка сни је- већ сам жи вео и ра дио 
са њи ма. Та ко је са мном би ло у Че шкој, за тим у Ср би ји, та ко се до го ди ло и 
у Цр ној Го ри“ 13. Бит но је да у та квом ком пли мен тар ном кон тек сту Ро вин-
ски по себ но из два ја Ср бе: „Ка рак тер и сте пен на ше кул ту ре... ви ше нас 
при бли жа ва ју Ср би ма, не го оста лим Сло ве ни ма“ 14.

За то је ра зу мљи во за што Ро вин ски, опи су ју ћи Ср би ју, ни је мо гао да 
не упо ре ди са Ру си јом оно што је ви део. Он је, ка ко је пи сао А. Н. Пи пи ну, 
i Упра во та ко „ет но граф ски му зеј“ , где по сто ји са мо „про шлост у са да шњо сти“ , 

на звао је Бал кан ско по лу о стр во уче ни пут ник из САД Ви ли јем Сло ан (Sloan, W. M. 
The Bal kans: A La bo ra tory of Hi story.N. Y., 1914, P. VII, 3, 56).
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„не пре ста но по ре дио са сво јом до мо ви ном“ . При том „ме ри ло за оце њи-
ва ње срп ског на ро да је исто ко је при ме њу је и за Ру си ју“ 15. Слич на ор га ни-
че ност би ла је стра на за пад ном схва та њу, у чи јој је осно ви, као што пам-
ти мо, ле жао сте ре о тип о соп стве ној су пер и ор но сти, че му су од го ва ра ла 
два раз ли чи та „ме ри ла“  (ка рак те ри стич на за сва ки ет но цен три зам): јед но 
– за се бе, дру го – за „до мо ро це“ .

До дај мо да су при ступ Ро вин ског де ли ли ауто ри ви ше од че тр де сет 
де ла, ко ја смо ми ску пи ли у ан то ло ги ју „Ру си о Ср би ји и Ср би ма“ 16 

Oчигледне су, да кле, пред но сти ру ских пу то пи са за ис тра жи ва ња 
со ци о кул тур не исто ри је Ср би је. Укуп но узе те за ви ше од по ла ве ка да ти 
тек сто ви мо гу да од го во ре на мно га пи та ња ве за на за про блем мен та ли те та 
срп ског тра ди ци о нал ног дру штва и ње го ве ево лу ци је у усло ви ма мо дер-
ни за ци је. Има ју ћи у ви ду да са ма ка те го ри ја „тра ди ци о нал но дру штво“  
исто риј ски при па да фа зи до пи сме не кул ту ре, за бе ле же на за па жа ња стра-
на ца (а на ро чи то ру ских) до би ја ју из у зе тан зна чај у ње ном про у ча ва њуii*, 
на шта , на жа лост, ауто ри ни за озбиљ них ра до ва ни су обра ти ли па жњу17 .

И за и ста, оно што је оштро ру ско око за па жа ло че сто је по ма га ло у пре-
ци зи ра њу пред ста ва о се би, фор ми ра них у на ци о нал ној исто ри о гра фи ји, а 
по не где чак и да се ста ви под сум њу „по у зда ни“  из вор ка кав је ста ти сти ка. 
То ме је по све ћен и овај чла нак.

* * *

Поч ни мо од то га да ви ше ауто ра (као по инер ци ји марк си стич ких вре-
ме на) пи ше о си ро ма штву срп ског се ља ка у XIX и по чет ком XX ве ка, и у 
скла ду с тим о то ме ка ко се о ско до ма ћин ство тра ди ци о нал ног ти па не ма 
пер спек ти ве18. Али ту се по ста вља пи та ње: са чим се мо же упо ре ди ти то 
си ро ма штво? У тра же њу од го во ра на ово пи та ње мо гу нам по мо ћи за па-
жа ња ру ских ис тра жи ва ча.

Из њи хо вих бе ле жа ка ви ди се да упра во се о ско до ма ћин ство осно ва 
при вре де Ср би је – ни ма ло ни је на за до ва ло, већ је има ло ве ли ки по тен ци-
јал за раз вој. Јед на кост на ни воу ми ни му ма по треб ног за жи вот чи ни ло је 
ка рак те ри стич ну осо бе ност срп ског со ци у ма, при че му је, што је бит но, 
тај ми ни мум био до сту пан сви ма. И су де ћи по опи си ма, тај ми ни мум ни је 
био та ко ни зак: „Ср би је ду ме со јед ном днев но, кад не мо ра ју да по сте“ 19 . 
У ства ри сва ког да на, кад год је то мо гу ће. Ти пич но је да је у днев ну пор-
ци ју за ро бље ни ка ула зи ло „по ла фун те ме са“ 20, а о вој ни ци ма не ма ни 
ii  П. А. Ро вин ски је с пу ним пра вом кон ста то вао да „опи си стра на ца мо гу да от кри ју 

ства ри, не по зна те до мо ро ци ма, и увек им по ма жу да ви де свој жи вот из тог угла, ко ји 
им је не до сту пан“  (Ро вин ски П. А., Два ме се ца у Ср би ји (Из се ћа ња са пу то ва ња).
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го во ра – „Те шко да је не ка вој ска има ла та ко до бро сле до ва ње хра не као 
срп ска“ 2iii. И, као ре зи ме, ци тат још јед ног ру ског го ста: „Ка да би се на шао 
у Ср би ји, краљ Фран цу ске Хен рих IV, ко ји је го во рио да би био сре ћан ка да 
би и по след њи ње гов по да ник сва ког да на имао ко ко шку, не би знао шта да 
по же ли...“ 22. За то „у се о ској сва ко дне ви ци ни кад не ће те чу ти о кра ђи, раз-
бој ни штву, уби ству, оти ма чи ни и слич ним зло чи ни ма“ 23.

У по ре ђе њу са ру ским се ља ком, ње го вим че стим гла до ва њем и при но си ма 
зи ми „у за ло га ји ма“  очи глед но је ре ла тив но за до вољ ство ње го вог срп ског по бра-
ти ма. „Ср би има ју сре ћу – ис ти цао је 1870. Ро вин ски – да ни су осе ти ли до дир 
па у пе ри зма. У по ре ђе њу са дру ги ма они има ју до бру хра ну и до бро су оде ве ни“ 
24. И А. А. Фет се се ћао ка ко је 1877. го ди не оби ла зе ћи свој срез у дру штву по зна-
ни ка офи ци ра чуо од ње га: „Зна те ли да са мо што сам се вра тио из Ср би је, за ко ју 
ску пља мо по моћ; али та мо ниг де ни сам ви део ова кву бе ду...“ 25. И још, на осно ву 
све до че ња А. Н. Хво сто ва „у Ср би ји се сву да и у све му ви ди пот пу но за до вољ-
ство и бла го ста ње“ . Се ља ци „не осе ћа ју ни де се ти ну не ма шти не и си ро ма штва 
на шег упро па шће ног се ља ка“ , а њи хов жи вот „до не кле под се ћа на сва ко дне ви цу 
на ших сит них спа хи ја“ 26. О то ме је че тврт ве ка ка сни је го во рио ру ски по сла ник 
у Бе о гра ду Н. В. Ча ри ков: „У овој зе мљи не ма си ро ма шних, бед них и бе зе мља ша“ 
27. Још ка сни је (1912. го ди не), и опет по ре див ши са Ру си јом, А. В. Ам фи те а тров је 
кон ста то вао: „Срп ски се љак је бо гат и па три јар ха лан...“ 28. На тај на чин оно што је 
у Ру си ји био не до сти жан сан, у Ср би ји је већ одав но би ло до стиг ну то и по ста ло 
чвр ста тра ди ци ја.

Тим пре што је срп ски се љак, опет на су прот ру ском, жи вео и ра дио 
на пра вој рај ској зе мљи. „То пла ма гла леб ди из над пла ни на и ре ка, то пла 
ки ша на та па рас тре си ту, плод ну зе мљу.“  – са отво ре ном за ви шћу пи сао 
је Г. И. Ус пен ски29. И ова „плод на зе мља – сла гао се с њим ње гов су на род-
ник – бо га то пла ћа рад зе мљо рад ни ка, ко ји се не тру ди пре ви ше при ли-
ком ње ног об ра ђи ва ња“ 30. Ка рак те ри стич но је да је упра во кроз опа жа ње 
жи во та Ср ба пи сац ду бо ко осе тио убо гост ру ског би ти са ња, по себ но обра-
тив ши па жњу на „при лич но је зи ве усло ве у ко ји ма жи ви ста ри јии брат, и 
ко ји су му се ов де, у зе мљи мла ђег бра та, учи ни ли још је зи ви јим...“ 31. Из ве-
стан на род њак је био ап со лут но у пра ву – род пше ни це код Ср ба био је 
два не сто стру ко ве ћи од оног што је по се ја но.32 При том они ско ро да ни су 
ђу бри ли зе мљи ште33, углав ном „бак та ли“  су се зе мљом са мо не ко ли ко 
ме се ци го ди шње34. И све то по ла ко, без жур бе, без „по себ ног тру да“  и по 
ме то да ма сво јих де до ва: „У За пад ној Евро пи за вр шид бу се одав но ко ри сте 

iii Срп ски вој ни ци до би ја ли су днев но 300г ме са и 1кг пше нич ног хле ба – у мир но доп-
ско вре ме (ми ли ће вић м., Ре фор ма вој ске Ср би је18971900, Бе о град, 2002, стр. 92, 
171) и 400г ме са, 20г ма сти и 1кг бе лог хле ба по чо ве ку – за вре ме рат них деј ста ва 
(мар ты нов е. И. Сер бы в во й не с ца рем Фер ди нан дом. За мет ки оче вид ца / Рус ские 
о Сер бии и сер бах, стр. 561).
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ма ши не, а у Ср би ји, и то не сву да, по знат је цеп за вр шид бу...“ 35 Али за што 
би жу рио и за што би при хва тао не што но во, ако и ова ко сва ког да на имаш 
ко ко шку у лон цу? Ве ро ват но због то га, за раз ли ку од те ри то ри ја Аустро-
Угар ске на се ље них су на род ни ци ма, ни је би ло еко ном ске еми гра ци је из 
са ме Ср би је.36 А опет за што? „Обез бе ђен обил ном ле ти ном, Ср бин је ве зан 
за ку ћу и по ро ди цу, та ко да се рет ко уда ља ва од њих чак и на 20 вр ста. Он 
не схва та ка ко је то мо гу ће да не ко иде у стра ну зе мљу у пе чал бу“ 37.

На про тив, број зе мљо по сед ни ка је ра стао. При том упр кос за кли ња-
њи ма о оси ро ма ше њу се ља ка, ко ја су до зло гр ди ла, њи хо ве пар це ле су ра сле 
– у Ср би ји је би ло до ста сло бод не зе мље39 – а „ни по ло ви на по ља по год них 
за об ра ђи ва ње се не об ра ђу је“ , при ме тио је дру ги ру ски хо до ча сник.40iv.И 
„че сто – из тре ћих за пи са – по не ко ли ко вр ста не ви ди се ни јед на до бра 
њи ва, већ са мо пу ста ре...“41.

* * *
И ов де пре ла зи мо на још јед ну са мо про це ну, ве о ма по пу лар ну у срп ској 

исто риј ској на у ци – то је ка да не за ви сну Ср би ју (ово се на ро чи то од но си 
на пе ри од 1903-1914) на ше ко ле ге озбиљ но на зи ва ју „са вре ме ном европ-
ском др жа вом“ 42.

Та кав ап сурд у за кључ ци ма на ста је из су ви ше бу квал ног при хва та ња 
ин сти ту ци о нал ног при сту па, ко ји, осим фор мал не фик са ци је по сто ја ња 
ових или оних ин сти ту ци ја, ма ло то га су штин ски об ја шња ва.v** Већ смо 
по ми ња ли да, уз пот пу но ко рект но схва та ње пар ла мен тар ног об ли ка на ве-
де них го ди на по ли тич ки са др жај пар ла мен тар них ин сти ту ци ја и њи хо во 
функ ци о ни са ње у ве ли кој ме ри су од сту па ли од основ них прин ци па (па и 
од са ме при ро де) кла сич не пар ла мен тар не др жа ве43. Раз лог је очи гле дан – и 
у до ба „злат ног ве ка“ 44 срп ски со ци ум чу вао је свој аграр но-па три јар хал ни 
ка рак тер са ско ро 90-про цент ним се о ским ста нов ни штвом; у ње му прак-
тич но ни је по сто ја ла сред ња кла са – глав ни људ ски ре сурс сва ког про гре са. 
И сто га је по че так пар ла мен тар не прак се у Ср би ји прет хо дио ус по ста вља њу 
iv Ово по твр ђу ју и ста ти стич ки по да ци: „Још 1906. по ло ви на зе мљи шта у Ср би ји ни је 

би ло об ра ђе но... За то је у пр вој де це ни ји ХХ ве ка са мо 2 од 4,8 ми ли о на хе ка та ра 
би ло у вла сни штву се ља ка, а оста ло у вла сни шту кра ља или оп шти на»( ча лић м.ж. 
Со ци јал на исто ри ја Ср би је. 1815-1941.Бе о град,2004.С.61) 

v Та ко Р. Љу шић пи ше: „За вре ме вла да ви не Ми ла на Обре но ви ћа Ср би ја се пре тво ри-
ла у са вре ме ну европ ску др жа ву. Сте кла је не за ви сност и уве ћа ла сво ју те ри то ри ју; 
уз ди гла се у ранг кра љев ства и ство ри ла моћ ну вој ну ор га ни за ци ју; раз ви ла је це ло-
вит си стем др жав них ин сти ту ци ја у пе ри о ду бла го твор не за ко но дав не де лат но сти 
на пред ња ка и до би ла је дан од нај на пред ни јих Уста ва, ко ји је омо гу ћио уво ђе ње 
пар ла мен та ри зма. Био је уоч љив и еко ном ски на пре дак, на ро чи то по сле из град ње 
же ле зни це“  (љу шић Р., Ми лан Об ре но вић; љу шић Р. Ср би ја XIX ве ка. Иза бра ни 
ра до ви, књ.1, Бе о град, 1994,.стр.142).
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„гра ђан ског дру штва“ , што је су прот но од ис ку ства Евро пе, где је упра во 
гра ђа нин био у цен тру по ли ти ке.45 Зна чи „пар ла мен тар на фор ма“  и ње на 
са др жи на ве о ма очи глед но су се раз ми мо и ла зи ле... За то је ја сно (и ов де се 
сла же мо са по ли ти ко ло зи ма), да „са мо јед на ин сти ту ци о нал на ана ли за не 
мо же да об ја сни за што др жав не ин сти ту ци је исто вет ног об ли ка у раз ли-
чи тим зе мља ма де лу ју пот пу но раз ли чи то“ 46vi. И у скла ду са оним што је 
одав но фор му ли сао Л. Д. Троц ки, ко ји је за пи сао 1912. на осно ву оног што 
је ви део: „...пар ла мен та ри зам и де мо кре ти ја у Ср би ји има ју крај ње при ми-
ти ван ка рак тер, иако не то ли ко при ми ти ван као у Бу гар ској“ 47. И да ље – 
„У зе мља ма Бли ског ис то ка мо гу се у свим обла сти ма жи во та от кри ти као 
го то ви европ ски об ли ци, иде је, по не кад се са мо име на по зајм љу ју да би 
се дао из раз по тре ба ма за о ста ли је епо хе. По ли тич ка и идеј на ма ска ра да је 
суд би на свих за о ста лих на ро да...“ 48 Као што ви ди мо иза вер бал но-европ-
ске фа са де и ми шље ња бал кан ских (укљу чу ју ћи и срп ске) по ли ти ча ра 
мо гле су да се скри ва ју ду бо ко тра ди ци о нал не на ви ке и ста во ви.

Го ре на ве де но у пот пу но сти од го ва ра ка рак тер ним осо би на ма со ци-
јал но-еко ном ског ста ња зе мље – опет ће нам ру ски оче ви ци по мо ћи да га 
вер но опи ше мо.

У при вре ди зе мље до ми ни ра ло је на ту рал но до ма ћин ство. Од 1910. 
до 1912, од но сно уочи пр вог свет ског ра та, срп ски се љак је тро шио го то-
ви ну са мо за ке ро зин, ше ћер и пла ћа ње по ре за49. Све оста ло је ства рао 
соп стве ним сна га ма. При том је би ла од сут на та ко зва на од ло же на по тра
жња – спо соб ност да се ра ди не са мо за за до ва ља ва ње сво јих при мар них 
по тре ба, већ и за бу дућ ност, што је би ло ва жна ка рак те ри сти ка за пад ног 
„чо ве ка при вре де“ . Са ме по тре бе па три јар хал ног Ср би на би ле су ве о ма 
огра ни че не. По за па жа њу бри тан ске пут ни це „се љак је не раз ви јен, ње го ве 
по тре бе су та ко при ми тив не, да он мо же да их за до во љи чак и ра де ћи са 
по ла сна ге. Не ма ни ка кве да ле ке ци ље ве...50. И по при зна њу са мог се ља ка 
vi Као илу стра ци ју ове де фи ни ци је на ве шће мо оце ну уну тра шње си ту а ци је у Ср би-

ји, ко ју је дао са вре ме ник – ви ши суд ски чи нов ник Ни ко ла Кр стић. Ис та кав ши да 
по сто је ин сти ту ци је, ко је је на вео и проф. Љу шић, он им да је са свим дру га чи ји зна-
чај. У свој днев ник унео је 1889. г. раз ми шља ња: „Ушли смо у рат са Тур ци ма, по ста-
ли не за ви сни, уве ћа ли те ри то ри ју, али Бо сну и Хер це го ви ну је оку пи ра ла Аустри ја 
и исто вре ме но при пре ми ла се би пут за за у зи ма ње Ста ре Ср би је, а за јед но са њом и 
нас. Уле те ли смо у ду го ве, али се не зна на шта је оти шао тај но вац. Из гра ди ли смо 
же ле зни цу, али су ви ше ску пу. Има мо мно го ге не ра ла и пу ков ни ка, али не ма вој ске, 
ако не ма нов ца за ње но из др жа ва ње. Има мо кра ље ви ну и два кра ља... Има мо по ли-
тич ке пар ти је, спрем не да се ме ђу соб ну по ко љу“  . При том „мно ге по ли тич ке ин сти-
ту ци је код нас се по гре шно схва та ју... за то се ов де и де ша ва оно што је не за ми сли во 
у дру гим др жа ва ма“ . И „чак ни да нас у Ср би ји не ма еле ме на та за пар ла мен та ран 
жи вот... „Сми луј се, Бо же, јад ном и си ро ма шном срп ском на ро ду“  (Ви ди: Кр стић 
Н., Днев ник,.Јав ни жи вот, IV. При ре дио М. Ја го дић, Бе о град, 2007, стр. 236, 262, 267 
(за пи си од 18.4, 17.9, 12.11.1895).
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„док има шта да се по је де, за што би се бри нуо“ 51. Ствар но, за што? Дуг 
бо ра вак под тур ском вла шћу и од су ство би ло ка кве га ран ци је сво је имо-
ви не на у чи ли су га да се бри не за ми ни мум. Је дан Прус је за кљу чио, по се-
тив ши Бо сну и Хер це го ви ну по чет ком 1870, да „срп ски се љак та мо не ма 
ни ка кав сти му ланс да су ви ше рев но сно об ра ђу је сво ју њи ву, и за то ра ди 
упра во оно ли ко ко ли ко му је по треб но да се пре хра ни и пре жи ви“ 52. То ме 
је до при но сио и епос срп ског пра во сла вља ко ји је на стао у усло ви ма тур ске 
вла сти. За јед но са иде а ли ма ко сов ске ми то ло ги је он је не по сред но ути цао 
на мен та ли тет Ср ба, фор ми ра ју ћи код њих сво је вр стан мо дел „све тов ног 
аске ти зма“ 53. Ње го ва глав на иде ја – о из бо ру ца ра Ла за ра „цар ства не бе-
ског“  – обе ле жи ла је пут жр тво ва ња („за крст ча сни и сло бо ду злат ну“ ) 
и сто ич ког са вла да ва ња роп ства, у ду ху хри шћан ских му че ни ка. Зна чај 
вред но сти сва ко днев ног жи во та, у окви ру та квог мо де ла, па да ло је у дру ги 
план, јер „све тов на аске за“  ра ђа ла је со ци јал ну па сив ност и рав но ду шан 
од нос пре ма сва ком ства ра лач ком ра дуvii. „Ра ди ти са мо да би пре жи вео 
– по ста ло је глав ни прин цип Ср ба, као по сле ди ца ње го ве не пре ста не не си-
гур но сти, ра то ва и ми гра ци је“  – за кљу чу је са вре ме на срп ска на уч ни ца 
Рад ми ла Ра дић.54 

Слич но је, тра ди ци о нал но, би ло и у не за ви сној Ср би ји. „Чим се по ро-
ди ца снаб де го ди шњом ре зер вом жи та – пи сао је оби ла зе ћи Срп ску кне же-
ви ну офи цир ру ског Ге не рал ног шта ба – а по рез пла ћен нов цем, до би је ним 
од про да је ро га те мар ве и сви ња, до ма ћин ви ше не раз ми шља о да љем сти-
ца њу бо гат ства, већ за јед но са си но ви ма про во ди вре ме у се о ској ка фа ни“ 
55**. Бо гат ство се у па три јар хал ној сре ди ни уоп ште ни је до жи вља ва ло као 
на За па ду. „То што се код вас не сма тра бо гат ством – об ја шња вао је Ен гла-
ски њи срп ски са го вор ник – ми на зи ва мо из о би љем...“ 56.

Као што ви ди мо, сми сао це ле при вред не де лат но сти срп ског се ља ка мо же 
се све сти на је дан је ди ни по јам – би ти за до во љан, што зна чи „одр жа ва ти ни во 
по сто ја ња, со ци о кул тур но од ре ђен“ 57. Ова ка рак те ри сти ка има уни вер зал ни 
ка рак тер и као та ква ор ган ски се упли ће у нит фун да мен тал не про ти ву реч-

vii Да та осо бе ност има ла је уни вер зал но зна че ње за тра ди ци о нал ну (пра во слав ну) 
свест. „Ни у Ру си ји – пи ше срп ска на уч ни ца – то ком ве ко ва рад ни је био основ-
на вред ност дру штва и чо ве ка, у че му је из био ути цај пра во слав не ети ке уз ње но 
по што ва ње са мо не ко ри сто љу би вог ра да, ко ји је по свом зна ча ју ис под аске зе, мо ли-
тве, спа са, по сма тра ња и по ста...“ (Сте фа нен ко Т. Г., ет ноп си хо ло ги ја, стр. 135).

** Ин те ре сант но је да се ни по сле че тврт ве ка си ту а ци ја ни је про ме ни ла: „Се ља ци да нас 
ра де на зе мљи нај ви ше ме сец и по, два го ди шње. То је до вољ но за до би ја ње оне ко ли-
чи не жи та и дру гих по љо при верд них про из во да, да би по сле пла ћа ња свих по ре за 
и да жби на мо гао да жи ви без по себ них по тре ба до сле де ће го ди не. За то се ља ци не 
до зво ља ва ју се би да ору ле ди не ко је им при па да ју, или да раз ви ја ју сво је до ма ћин ство, 
иако је мо гу ће бо ље ис ко ри сти ти све гра не до ма ћин ства...“  (Евре и нов Б. В., Ста ти
сти че ские очер ки Серб ско го ко ро лев ства / Рус ские о Сер бии и сер бах, стр. 446).
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но сти тра ди ци о нал не све сти и ве бер ског ду ха ка пи та ли зма, са ње му свој-
стве ним „не пре ста ним, не у мор ним, ква ли фи ко ва ним ра дом“ 58. Овим се и 
об ја шња ва за што је исти тај се љак се јао у XIX ве ку три пу та ма њу по вр ши ну 
од европ ског по љо при вред ни ка, а че ти ри пу та ма њу од аме рич ког59.

Са вре ме ни срп ски исто ри чар у пра ву је ка да твр ди да је „јед на од глав-
них пре пре ка на пу ту раз во ја ка пи та ли зма у Ср би ји био не до ста так аске зе 
и ети ке ра да, ти пич не за про те стан ти зам...“ 60.

Да кле (као за кљу чак на ве шће мо још не ко ли ко ци та та), „без об зи ра на 
свој за пад но е вроп ски об лик, Ср би ја још ни је на у чи ла да жу ри“ 61. И за и ста 
„Ср би су ви ше во ле мир“ 62, јер „њи ма ком фор има мно го ве ћу вред ност од 
про гре са“ 63. А „вр ло ма ло ула га ње у рад омо гу ћа ва им при лич но за до во ља-
ва ју ћи жи вот, уз ве че ри у се о ским ка фа на ма“ 64 – док је „за ка пи та ли зам и 
чо ве ка еко но ми је ти пич но од ри ца ње од мир ног жи во та и жи вот них ужи-
ва ња... “65. Осим то га (из пи сма сла ви сте Рад чен ка про фе со ру Фло рин ском) 
„они не те же озбиљ ном ра ду, и не ма ни ка кве ис трај но сти. Они ви чу, ви чу, 
али не ра де ни шта,“ 66 што је исти на, јер је вре ме, у ко ме је и да ље по сто-
ја ло срп ско дру штво, оста ло ци клич но, док се „чо век еко но ми је“  ов де још 
ни је про бу дио, без об зи ра на све ква зи-европ ске об ли ке ње го вог бив ство-
ва ња. Пред на ма је фе но мен при лич но рас про стра њен по чи та вом ре ги о ну 
пре ма ис то ку од Ел бе, ко ји је Ла тин ка Пе ро вић пре ци зно опи са ла „Мо дер-
ни за ци ја без мо де р но сти“ 67, од но сно мр тво сло во без ду ше.

Из ве шће мо за кљу чак. За па жа ња ру ских пут ни ка омо гу ћа ва ју да се 
осе ти сва ре ла тив ност пред ста ве ко ју о сво јој зе мљи и ње ном ста нов ни-
штву че сто има ју срп ски исто ри ча ри. Ја сно је да Ср би ја уочи Свет ског ра та 
уоп ште ни је би ла „са вре ме на европ ска др жа ва“  (као ни њи хо ви бал кан-
ски су се ди) – што је ве за но за ја ку тра ди ци о нал ну свест, ко ја је по сто ја ла 
у па три јар хал ном срп ском со ци у му, а чи јој кон зер ва тив но сти су до при но-
си ле не за ви сне ар ха ич не фор ме и усло ви ње го вог по сто ја ња ко ји се прак-
тич но ни су ме ња ли то ком це лог пе ри о да... Али, с дру ге стра не, из све га 
ово га не сле ди за кљу чак о „екс трем ном си ро ма штву“  срп ског се ља ка, ко ји, 
ка ко се ис по ста ви ло, ни ма ло ни је го рео од же ље да не што ме ња у свом 
аграр ном ста тич ном све ту, на ко ји је на ви као. Ње му је био до во љан ње гов 
ми ни мум! За раз ли ку од ру ског се ља ка, ко ји због не по вољ них при род них 
кли мат ских усло ва, и крат ке рад не се зо не, ни је мо гао се би да га ран ту је тај 
ми ни мум , чак и кад би ра дио свом сна гом, што је сјај но по ка зао ака де мик 
Л. В. Ми лов у свом „Ве ли ко ру ском ора чу“ 68.

Што се ти че кри те ри ју ма ко је ко ри сте при ста ли це те зе о „си ро ма штву“ 
, као што су ви со ка сте па смрт но сти, рас про стра ње ност бо ле сти, те шки 
жи вот ни усло ви итд., све то ни је по сле ди ца „фи зич ког“  си ро ма штва, већ 
из у зет но ни ског „оп ште кул тур ног ни воа“  ста нов ни штва, чи ји обра зац 
на ла зи мо у ме мо а ри ма јед ног од рет ких срп ских ин те лек ту а ла ца (об ја вље-
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них 1893): „Ори јент по чи ње ју жно од Бу дим пе ште. Пр ви пут, од Хам бур га, 
до ма ћи ни су пре ту кли оне ко је су вла сти по сла ле да им дез ин фи ку ју ку ћу 
по сле смр ти бо ле сни ка од ко ле ре“ 69. И Ру си – о истом овом: „У сва ком од 
17 окру га Кња же ства по сто ја ла је ма ла бол ни ца, али ста нов ни штво се ни је 
ра до обра ћа ло за по моћ, та ко да су те бол ни це уско ро има ле ви ше зва нич ну, 
не го пра ву функ ци ју.“ 70 Ово је ути сак из сре ди не 70-их го ди на. Про шло је 
још два де се так го ди на, али они су се, на жа лост, ма ло про ме ни ли – „Би ло 
је слу ча је ва ка да је за вре ме епи де ми ја Вла да сла ла ле ка ре у на се ља, али им 
се ма ло ко обра ћао...“ .71

* * *

Окре ни мо се пи сме но сти, као јед ном ва жном пој му, ко ји чи ни део пој ма 
„кул тур ни ни во“ . Зва нич но уочи Пр вог свет ског ра та у зе мљи је би ло 30% 
пи сме них72.Та ко твр ди ста ти сти ка на осно ву чи јих по да та ка ис тра жи ва чи 
по не кад до но се ду бо ко ум не за кључ ке. Али ми, ипак, не ве ру је мо са свим у 
тај по да так. П. А. Ро вин ски нас је убе дио да по сум ња мо у ово, ко ји је пи сао 
о срп ској шко ли још кра јем 60-их го ди на XIX ве ка.

С јед не стра не он ода је при зна ње вла сти ма за раз вој школ ства: „Не 
мо же мо да не при зна мо да је Ср би ја по сти гла зна ча јан успех“ , при че му је 
„по бро ју шко ла“  Ср би ја „пре сти гла Ру си ју“ . Има се у ви ду – по гла ви ста-
нов ни ка. Али с дру ге стра не, си ту а ци ја ни је би ла та ко по вољ на – „Зна ју ћи 
ко ли ким је сред стви ма рас по ла га ла, и ко ли ко се тро ши на све, тре ба ло 
би оче ки ва ти ви ше од по стиг ну тог“ . Чак „не оче ку ју ћи пре ви ше, мо гли 
би оче ки ва ти да оно што се ра ди има не ки сми сао и ко рист, али то ни смо 
ви де ли“ . И за и ста, шко ла је мно го, али „одр жа ва ју се бед но, не ма ни јед ног 
че сти тог учи те ља“ .

И на кра ју, ка ко су срп ске вла сти од ре ди ле свој циљ „пи сме ност се 
ши ри, а оста ло ка сни је“ . Ми смо, ка жу, ма ла др жа ва, мла да, и „не мо же мо 
ре ћи да се ни шта не ра ди...“  Шта хо ће те од нас? Хва ла Бо гу да и ово има мо“ 
. – као ре френ од је ку је ло ги ка Ср ба код Ро вин ског.

Као што ви ди мо, у усло ви ма ка да др жа ва ни ка ко ни је ја ча ла про грес 
у школ ству (на ро чи то што ни је ве зи ва ло до би ја ње обра зо ва ња са сти ца-
њем не ких кон крет них пред но сти), оно се раз ви ја ло фор мал но – за спољ ну 
упо тре бу: са мо стал ном de fac to Кња жев ству до ли ко ва ло је да има ин сти ту-
ци ју шко ле... П. А. Ро вин ски пр ви је уочио овај не склад фор ме и су шти не, 
бу квал но за ва пив ши (због  на глог по ве ћа ња бро ја шко ла): „Где је пра во 
обра зо ва ње“  и ста вио под сум њу це лу срп ску ста ти сти ку о ус пе си ма зе мље 
у овој обла сти: „Ка ко ће те по гре шну пред ста ву има ти о Ср би ји на осно ву 
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из ве шта ја ко ји се сва ки пут из но се пред Скуп шти ну...“  Ево где по чи ње 
на ше не по ве ре ње у ста ти сти ку, што по ста вља и сле де ће пи та ње.

Да ли се на тај на чин ши ри ла пи сме ност у на род ној, на ро чи то се о ској 
сре ди ни, и ко ли ко је ва жно оно што је Ро вен ски при ме тио: „Уче, уче у шко ли, 
а де ца ипак не уме ју да чи та ју“? Ово по след ње са др жи не га ти ван од го вор, јер 
у аграр ној, па три јар хал ној Ср би ји мо ти ва ци ја за до би ја ње обра зо ва ња још 
увек ни је са зре ла: тра ди ци о нал ни на чин жи во та прет по ста вљао је да ве ћи на 
де це у жи во ту сле ди пут сво јих ро ди те ља, на сле ђу ју ћи њи хо ве ак тив но сти и 
оби чајviii. За шта је „до ма ће вас пи та ње би ло да ле ко ва жни је од ап стракт ног 
зна ња ко је се до би ја са стра не (од но сно у шко ли), ко је се „сла бо раз у ме ло у 
по тре бе на ро да, ње гов ка рак тер и жи вот не усло ве“ 73 и у скла ду са тим – ни је 
се при ме њи ва ло у прак си. Као не по треб но ни је се сма тра ло сва ко днев ном 
по тре бом, ни је мо гло да ути че на суд би ну фор мал но пи сме них љу ди. Ов де је 
реч о фе но ме ну „се кун дар не не пи сме но сти“  ка рак те ри стич ном за сва тра-
ди ци о нал на дру штва.74 Илу стро ва ће мо на шу ми сао.

Го ди не 1908. чла но ви Шу ма диј ског учи тељ ског дру штва ан ке ти ра ли су 
у око ли ни Кра гу јев ца се о ску омла ди ну, ко ја је пре де сет го ди на за вр ши ла 
основ ну шко лу. Мо ра ли су да кон ста ту ју да је „код ве ли ке ве ћи не мо ма ка и 
де во ја ка не ста ло све зна ње ко је су сте кли у шко ли, мно ги су чак за бо ра ви ли 
да чи та ју и пи шу, јер за све то вре ме ко је је про те кло од шко ло ва ња ни су 
на пи са ли ни јед ну реч и ни шта ни су про чи та ли“ ix Али то што су „об ли ве ни 
зно јем ипак успе ва ли с те шком му ком да на пи шу сво је име и пре зи ме ста-
viii „Огра ни чен скуп зна ња и на ви ка, фик си ран и аку му ли ран у не пи сме ној на род ној 

кул ту ри, чу ван у се ћа њу и пре но шен ме ха ни зми ма не из о став не тра ди ци је, у пот пу-
но сти је обез бе ђи вао еко ном ски на пре дак» (ку змин м.Н. Пре лаз од тра ди цо нал ног 
дру штва у гра ђан ско: људ ска про ме на//Фи ло зоф ска пи та ња.1997. № 2..С.60). И, ка ко 
с пра вом, за кљу чу је са вре ме на на уч ни ца »код ве ћи не се ља ка пред ста ве о зна ча ју 
обра зо ва ња би ле су ве о ма ма гло ви те»( ву ле тић а. По ро ди ца у Ср би ји сре ди ном 19. 
ве ка. Бе о град, 2002.С.82)... Овај ци тат по твр ђу је и ве ли ки про це нат де це, ко ја иако 
упи шу, ни су за вр ша ва ла основ ну шко лу'од 1876. до 1910. шко лу је на пу сти ло 20% 
уче ни ка, тј. сва ки пе ти (Ви ди:Тр гов че вић љ. Пла ни ра на ели та.Бе о град, 2003.С.22)

ix Ци ти ра ће мо срп ског окру жног ле ка ра, чи је ре чи ско ро пот пун по твр ђу ју ову 
ми сао.» Не ма бо љег школ ског ре ви зо ра-пи сао је кра јем XIX ве ка,- од окру жног или 
сре ског ле ка ра, јер он на ре гру та ци ји   ви ди ту де цу, ко ја су пре де сет го ди на по ха-
ђа ла шко лу. У се лу, где 30 го ди на по сто ји шко ла, и где су ско ро сви ишли у њу, на 
ре гру та циј исе ис по ста ви ло да од 40 бив ших уче ни ка са мо дво је уме да чи та и пи ше; 
15 не уме да пи ше, али не ка ко чи та ју, а оста ли ни ти чи та ју, ни ти пи шу. За то што та 
де ца по сле шко ле чу ва ју сто ку по пла ни ни и ни кад ви ше не узме књи гу у ру ке, ни су 
кри ви учи те љи. Јед но став но ни ко код нас ни је же лео да ми сли о то ме- ни јед на вла да 
ни је по ну ди ла лек за ову бо лест. И ка кав је сми сао то га да се ве ли ки но вац тро ши на 
учи те ље и шко ле, ако на род од њих ре ал но не ма ни ка кву ко рист, јер они ко ји же ле да 
на ста ве шко ло ва ње по ста ју или чи нов ни ци, или све ште ни ци и по ста ју се о ски пи са-
ри – оста ла де ца све за бо ра вља ју“  (Ди ми три је вић Л., ка ко жи ви наш на род, Бе ле шке 
јед ног ле ка ра, Бе о град, 1893, стр.  24-25).
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вља ло их је у ка те го ри ју пи сме них“ 75. Та кви су би ли кри те ри ју ми... Ва жно је 
ис та ћи да је по ме ну ти „фе но мен“  био ста би лан у Ср би ји – из ме ђу пу то ва ња 
Ро вин ског и при пре ме из ве шта ја учи тељ ског дру штва про шло је тач но 40 
го ди на. И ма ло се то га про ме ни ло у су шти ни срп ском со ци у му пред по че-
так Бал кан ских ра то ва(1912-1913) – у по ре ђе њу са да ле ком про шло шћу.

* * *

На мер но смо по ме ну ли Бал кан ске ра то ве. По зна то је да је об ја вљи ва ње 
мо би ли за ци је иза зва ло у Ср би ји све оп ште ли ко ва ње76. „Сва три го ди шта 
ре гру та су мо би ли са на – пи сао је је дан од оче ви да ца овог до га ђа ја – по чи ње 
ра дост и уза јам но че сти та ње; те шко да би по ми сли ли да се ра ди о од ла ску 
на фронт, где се гу би жи вот, а не о про сид би...“ 77 И ру ско око је при ме ти ло 
ову чи ње ни цу: „На свим ста ни ца ма би ло је мно го ре зер ви ста. Сви су би ли 
ве о ма до брог рас по ло же ња, и сви су би ли са вр ше но мир ни, као да иду на 
нај о бич ни ји по сао“ 78. И у очи ма мај ке ко ја је ис пра ћа ла си на ни је би ло 
„ни јед не је ди не су зе“ . Сви они има ју са мо јед но: „На пред си не, с Бо гом!“79 
Ка ко ви ди мо, рат је за и ста ужи вао „нео бич ну по пу лар ност“ , по ре чи ма 
истог ру ског го ста.80x

По ку ша ва ју ћи да об ја сни мо овај фе но мен срп ски ис тра жи ва чи твр де да 
је по сле сме не ди на сти је у Кра љев ству до шло до „пре ла ска ели тар ног ти па 
на ци о на ли зма у ма сов ни“ 81. Ар гу мен те за ово на ла зе у том да је на осно ву 
де мо крат ског уста ва 1903. и би рач ког пра ва, ве ћи на му шког ста нов ни штва 
до би ло мо гућ ност да ак тив но уче ству ју „у еле мен тар ној по ли ти ци“  – што 
је је дан од нео п ход них усло ва за „ево лу ци ју на ци о нал ног по кре та у ње гов 
ма сов ни тип“ . Дру ги услов је: пи сме ност тре ћи не ста нов ни штва зе мље као 
ми ни мум. При том се ис ти че да је „ре ал но уме ло да чи та и ви ше од тре ћи не 
ста нов ни штва, и за то је овај услов, на зван у ли те ра ту ри „чи та лач ка ре во-
лу ци ја“ , у Ср би ји по сле 1903. имао ме сто“ .

И на кра ју – „са вре мен чо век, на дах нут на ци о нал ном иде јом, до жи-
вља ва та кву ре во лу ци ју као уче шће у жи во ту су ве ре не др жа ве, ко ја за ви си 
и од ње га. Он ви ше ни је па сив ни по сма трач...“ .82

x „За три да на по зи ву се ода зва ло 95% по зва них – ре фе ри сао је оче ви дац до га ђа ја И. 
П. Та бур но – за не де љу да на би ло их је 98%, са мо 2% је би ло бо ле сно, али мно ги од 
њих су се ја ви ли и мо ли ли да их узму, на да ју ћи се да ће оздра ви ти у пу ту. Ми сли те 
да се чуо плач мај ки, же на, се ста ра, ко је су ис пра ћа ле сво је бли жње у мо гу ћу смрт... 
Не, а ако је и не ка же на ти хо пла ка ла, од мах су је пре ки да ли ре чи ма: „Ка ко те ни је 
сра мо та да пла чеш – то је све та ствар“ . По сти ђе на је од го ва ра ла: „Не пла чем што 
жа лим, већ од сре ће, што ра до сно иду да осло бо де на шу бра ћу; пла чем што сам 
до че ка ла да то ви дим“  (Оде ље ње ру ко пи са Ру ске На род не би бли о те ка, Ф.1000, По. 
2, Д. 1348, С. 9-10).
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Што се ти че ма сов ног уче шћа му шке по пу ла ци је у „еле мен тар ној по ли-
ти ци“  ми смо у сво јим прет ход ним ра до ви ма ус пе ли да по ка же мо чи сто 
тра ди ци о нал ни „ква ли тет“  тог уче шћа, као и са ме по ли ти ке83. Уоби ча јен је 
став, ка ко с пра вом при ме ћу је К. В. Ни ки фо ров, да „жи вот у тра ди ци о нал-
ном дру штву уоп ште не по зна је по ли ти ку у са вре ме ном сми слу те ре чи“ 84.

По оце ни ру ског ди пло ма те В. В. Му ра вјо ва-Апо сто ла-Ко ро бји на, ко ју 
је дао два ме се ца по сле пре вра та „за треп тај ока не ста ли су Обре но ви ћи, 
бр зо и по свим пра ви ли ма уста ва за вла да ли су Ка ра ђор ђе ви ћи, али Ср би 
су оста ли они исти. Јед на ноћ, ма кар би ла и та ко зна чај на, ни је мо гла да их 
про ме ни. Сми ри ле су се стра сти, про бу ди ле се не ке чи сте на де и па три-
от ски бла ги за но си. Ипак да би се ови по след њи оства ри ли по треб но је 
вре ме... он да кад су за бу ђе ње при род них на го на, за ви сти и љу бо мо ре, би ла 
са свим до вољ на и про те кла два ме се ца.“ 85 А. Б. Н. Је вре ји нов је ка сни је 
до пу нио ко ле гу: „Пар тиј ска бор ба из гле да све не по мир љи ви ја и не хлад но-
крв ни ја, пре ла зе ћи све гра ни це так та и при стој но сти. Она за хва та све дру-
штве не сло је ве, ко ји ра ни је ни су има ли ве зе са њом, и ге не ра ци је ко је ра сту 
под ње ним по губ ним ути ца јем, све ће је ви ше и ви ше ја ча ти и за о штра ва ти, 
док не до ђе до кри зе, ко ја мо жда бу де спа со но сна.“ 86

Као да је знао – упра во је Бо сан ска кри за кон со ли до ва ла срп ску ели ту, 
што се успе шно ис по љи ло за вр ме Бал кан ских ра то ва. „Ср би за сво је ус кр-
сну ће тре ба да бу ду за хвал ни Аустри ји, гро фу Ерен та лу“  – кон ста то вао је 
ру ски уче сник до га ђа ја и при ја тељ Ни ко ле Па ши ћа И. П. Та бур но87... Али, 
до вољ но је би ло да на сту пи мир и ста ре по ли тич ке ра не по но во су се отво-
ри ле. Ге не рал Пан та Дра шкић је вој нич ки ди рект но без око ли ше ња – као 
ја сну фор му лу – на звао ства ри сво јим име ни ма: „Чим про ђе опа сност, ми 
Ср би поч не мо да се гри зе мо из ме ђу се бе...“ 88 На жа лост, то је са мо јед на од 
кон стан ти срп ске „по ли ти ке“ .

Што се ти че ви ше од тре ћи не „пи сме ног ста нов ни штва“  и на ро чи то 
„ди за ња“  „чи та лач ке ре во лу ци је“  у срп ском дру штву, по но ви ће мо да нам 
се и ци фра од 30% чи ни пре ви со ком. Од мах па да на па мет ци тат В. И. 
Ла ман ског, ко ји слу жи као бу квал на па ра фра за Ро вин ског – „Уз сву мно го-
број ност шко ла и уче ни ка, љу бав пре ма чи та њу у Ср би ји је ве о ма сла ба“ 89. 
За што? О то ме са мо што смо го во ри ли.

За то ка ко нам се чи ни, да ни је ко рект но об ја шња ва ти „нео бич ну по пу-
лар ност“  ра та код Ср ба, ко ри сте ћи ка те го ри је и ту ма че ња са вре ме ног 
(mo dern) дру штва (а „ма сов ни на ци о на ли зам“  се не сум њи во убра ја у њих). 
Ње но од го не та ње те ба тра жи ти у истим сте ре о ти пи ма тра ди ци о нал ног 
ми шље ња. У срп ском слу ча ју – хе рој ског или чет нич ког, ти пич но за кул-
ту ру по гра нич них зо на. Али то је већ не ка дру га те ма.
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НА ПО МЕ НЕ:

Бри тан ски пут ни ци о на шим кра је ви ма у XIX ве ку. Из бор, пре вод и по го-[1] 
вор Б. Мом чи ло вић, Но ви Сад, 1993; pet ko vic n., Bri tan ci o Sr bi ji 1900. do 
1920, Be o grad, 1996; Пеј тон е. а., Ср би ја, нај мла ђи члан европ ске по ро-
ди це, или бо ра вак у Бе о гра ду и пу то ва ња по пла ни на ма и шу ма ма уну тра-
шњо сти 1843-1844. Го ди не, Но ви Сад, 1996; Да рам м., Кроз срп ске зе мље, 
Бе о град, 1997; Mar ko vich s., Bri tish Per cep ti ons of Ser bia and the Bal kans 1903-
1906, Pa ris, 2000, p. 161; Са мар џић Р., Бе о град и Ср би ја у спи си ма фран цу-
ских са вре ме ни ка XVI-XVII ве ка, Бе о град, 1961; вук са но вићанић Д., Са 
ка пе та ном д’ Ор ме со ном 1877. 22 да на у дво ко ли ца ма кроз Ср би ју, Бе о град, 
1980; ма ле. а., Днев ник са срп ског дво ра. 1892-1894, Бе о град, 1999; Бе о град 
у 19. ве ку из де ла стра них пу то пи са ца, Бе о град, 1967; Раш Г., Ср би ја и Ср би, 
Но ви Сад, 2001; ка ниц Ф., Ср би ја, зе мља и ста нов ни штво од рим ског до ба 
до кра ја XIX ве ка, Бе о град, 1985, књ.1-2; ђе ре З., Ма ђар ски ме мо а ри сти о 
Ср би ма од по чет ка XIX ве ка до 1878. го ди не // Пе ро и по вест. Срп ско дру-
штво у се ћа њи ма.,Бе о град, 1999, стр. 41-66; Но ва ко вићло пу ши на е., Бе о-
град у пу то пи си ма хо ланд ских ди пло ма та // Бе о град у де ли ма европ ских 
пу то пи са ца (Збор ник ра до ва са на уч ног ску па), Бе о град, 2003, стр. 85-100; 
Га ра бе дян а., Сер бия, сер бы и Бел град гла за ми ар мян ских пу те ше ствен-
ни ков от на ча ла XVII до на ча ла XIX вв. // Бе о град у де ли ма европ ских 
пу то пи са ца, стр. 55-66.
бо бри ко въ ђ. И.,[2]  У Ср би ји. Из успо ме на о ра ту 1877-1878, Бе о град, 1892; 
Ру ски до бро вољ ци у Ср би ји 1876. го ди не (из ва ђе но из штам па них пи са ма 
из ве сних ру ских вој нич ких пи са ца). При брао пот пу ков ник С. Маг да ле-
нић, Бе о град, 1893; Тру бец ки Г. Н., Рат на Бал ка ну 1914-1917. и ру ска ди пло-
ма ти ја, Бе о град, 1994; Ро вин ски П. а., За пи си о Ср би ји. 1868-1869. (Из пут-
ни ко вих бе ле жа ка), Но ви Сад, 1994; штранд ман в., Бал кан ске успо ме не, 
Бе о град, 2009. 
Гор дон а. в.,[3]  Но вое вре мя как тип ци ви ли за ции, М., 1996, стр. 45. 
То до ро ва м.,[4]  Има ги нар ни Бал кан, Бе о град, 1999 (на язы ке ори ги на ла: to do
ro va M. Ima gi ning the Bal kans. N.Y., 1997), стр. 196.
Ро вин ский П. А., Два ме ся ца в Сер бии (из пу те вых вос по ми на ний) // Вест-[5] 
ник Евро пы. 1868, Т. 6. Кн. 11, стр. 364-386; Он же. Бел град. Его ус тро й ство 
и общ е ствен ная жи знь. Из за пи сок пу те ше ствен ни ка // Там же. 1870, Т. 2, 
Кн. 4, С. 530-379, Т. 3, Кн. 5, С. 132-188; Он же. Вос по ми на ния из пу те ше-
ствия по Сер бии в 1867 г. // Там же. 1875, Т. 6, Кн. 11, С. 5-34, Т. 6, Кн. 12, 
С. 699-725; Он же. Серб ская Мо ра ва. Вос по ми на ния из пу те ше ствия по 
Сер бии в 1867 г. // Там же. 1876, Т. 2, Кн. 4, С. 517-558… Все че ты ре очер ка 
Ро вин ско го со дер жат на блю де ния из его пер вой по езд ки в Сер бию в 1868 
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До цент др Де јан Ђор ђе вић
Фи ло зоф ски фа кул тет ко сов ска ми тро ви ца

ПРО БЛЕ МИ КОМ ПА РА ТИВ НЕ  
ИСТО РИ ЈЕ ФИ ЛО ЗО ФИ ЈЕ 

Фи ло зо фи ја из ме ђу Ис то ка и За па да

Ре зи ме: мо гућ ност пи са ња ком па ра тив не исто ри је фи ло зо фи је оспо ра ва 
се из ви ше пер спек ти ва. По зи ци ја хер ме не у тич ког скеп ти ци зма, по ауто ро вом 
ми шље њу, пред ста вља нај ве ћи иза зов за ком па ра тив не про јек те. Ипак, чи та ва 
јед на па ле та при го во ра (успе шна ко му ни ка ци ја из ме ђу азиј ских и европ ских фи ло
зо фа, итд.) обе сна жу је ри гид не фор ме на ве де не по зи ци је.

ме ђу тим, аутор у на став ку ра да ра све тља ва и све ко ли ку нео сно ва ност по зи
ци је ри гид ног ком па ра циј ског ре а ли зма ка кву на ла зи мо нпр. у по је ди ним де ли ма 
Ра де Иве ко вић. ова кви про јек ти су та ко ре ћи осу ђе ни на про паст због ни за ло гич
ких гре ша ка ко ји ма су про же ти.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ком Па Ра ТИв На ИСТо РИ ја ФИ ло Зо ФИ је, хеР ме Не У
ТИч ке Те шко ће, ком Па Ра цИј СкИ Ре а лИ Зам

* * *

У овом ра ду го во ри ће мо о две, по на шем ми шље њу, нај ва жни је те шко ће 
са ко ји ма се су о ча ва ју ауто ри из ове обла сти. Пр ва се од но си на про блем 
тзв. „ком па ра тив не фи ло зо фи је“, или, пре ци зни је, „ком па ра тив не исто-
ри је фи ло зо фи је“; дру га се, пак, од но си на уну тра шњу док три нар ну сло же-
ност фи ло зоф ских уче ња ко ја се у овом слу ча ју по ре де и ко ја на по је ди ним 
ме сти ма по при ма ју озбиљ не раз ме ре.

Та ко је, на при мер, Шо пен ха у ер у пред го во ру пр вог из да ња Све та као 
во ље и пред ста ве, из ја вио да „сва ка по себ на из ре ка узе та са ма за се бе, ко ју 
са чи ња ва ју упа ни ша де, мо же да се из ве де као за кљу чак ми сли ко ју ја ов де 
са оп шта вам.“
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По све му су де ћи, не ма ли број са вре ме них ауто ра би ову из ја ву озна-
чио као из раз од су ства прет ход ног упо зна ва ња са про бле мом мо гућ но сти 
„ком па ра тив не исто ри је фи ло зо фи је“.

Ни је нам по зна то ко је и ка да ство рио овај из раз – углав ном, ова ко ва-
ни ца, и/или ње ни мо гу ћи си но ни ми, је у при лич ној ме ри по ста ла ак ту-
ел на у дру гој по ло ви ни 20. ве ка ка да је упо зна ва ње европ ских и аме рич ких 
ду хов них де лат ни ка са древ ном азиј ском ду хов ном тра ди ци јом до шло у 
фа зу из ве сне „ста би ли за ци је“, у сми слу ко нач не упо зна то сти са нај ве ћим 
бро јем тек сто ва ко ји тво ре пи са ни део бу ди стич ке, та о и стич ке, кон фу чи-
јан ске, ве дан тин ске... тра ди ци је. Пи та ња ко ја су та да по че ла да се по ста-
вља ју, из ме ђу оста лих, гла си ла су: а) да ли је уоп ште мо гу ће ка те го ри јал но-
тер ми но ло шки кор пус на ве де них тек сто ва „пре ве сти“ на тер ми но ло шко-
се ман тич ко по ље европ ске фи ло зоф ске тра ди ци је; б) да ли је, пре све га, 
уоп ште мо гу ће до ћи до по у зда ног јед но знач ног пре во да тер ми на кон сти ту-
тив них за са др жи ну древ них азиј ских тек сто ва, а да се при том не огре ши 
о не ке, већ и сту ден ти ма фи ло зо фи је до бро по зна те уви де са вре ме не хер-
ме не у ти ке о „исто рич но сти ин тер пре та то ра“, итд.

Мо жда је су шти на овог про бле ма нај бо ље из ра же на у сле де ћим ре чи ма 
из књи ге кар ма јо га Бо ри сла ва Ми ку ли ћа, тач ни је из уво да књи ге, у ко јем 
аутор ука зу је на на чел не те шко ће „ком па ра тив них за хва та“, ко је из ви ру из 
не до вољ не или не по сто је ће све сти њи хо вих но си ла ца о хер ме не у тич ким 
те шко ћа ма ко је се при том не ми нов но ја вља ју: „Не по сред на по сле ди ца 
та кве си ту а ци је је сте не мо гућ ност та ко зва ног не у трал ног од но са спрам 
ма те ри ја ла ко ји се спре ма мо „об ра ди ти“, си ту а ци је у ко јој је упра во об ра-
ђе ни ма те ри јал не ка вр ста лак мус-па пи ра, про зир не под ло ге на ко јој ће 
по ста ти про зир ним „су бјект“ ин тер пре та ци је и ње гов ин тер пре та циј ски 
ин те рес. На тај на чин се на мје ра ва ни или не на мје ра ва ни објек тив ни те о-
риј ски при ступ фи ло зоф ско-хи сто риј ском ма те ри ја лу што нам ‘пред ле жи’ 
по ка зу је у ну жно сти да бу де ин тер пре та ци ја: ‘објек тив ни’ хи сто риј ски 
при ступ је осу ђен да бу де ин тер пре та ци ја, јер ће хер ме не у тич ки су бјект 
ну ждом сво је фи зи кал не си ле – сво је епо хал не увје то ва но сти – оста ви ти 
оти сак на ме кој под ло зи об ра ђе ног ма те ри ја ла“.1

По тре ба да се ци ти ра ни на во ди узму у об зир са крај њом озбиљ но шћу 
до ла зи до из ра жа ја у чи та вом ни зу при ме ра – тер ми на из древ не ис точ-
њач ке ду хов не тра ди ци је. Мо жда нај по зна ти ји слу чај је про блем пре во-
ђе ња сан скрит ске ре чи „dhyana“. Ова реч се на европ ске је зи ке углав ном 
пре во ди као „ме ди та ци ја“.

Овај ла тин ски тер мин, ме ђу тим, озна ча ва „раз ми шља ње, умо ва ње“ и као 
та кав крај ње је не при кла дан да озна чи оно што „dhyana“ че сто за пра во пред-
ста вља у кон тек сту по је ди них сег ме на та на ве де не тра ди ци је – ста ње на ди ла-
1   Bo ri slav Mi ku lić: kar mayoga, Ve se lin Ma sle ša, Sa ra je vo, str. 5-15.
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же ња тзв. „пој мов ног ми шље ња“. Сто га су не ки ауто ри при бе га ва ли пре во-
ди ма као што су нпр. „кон тем пла ци ја“, „ди сци пли на прак тич ног ума“, итд., 
али га мно ги у сво јим ра до ви ма јед но став но оста вља ју не пре ве де ним, сма-
тра ју ћи да се у за пад ним је зи ци ма не мо же на ћи тер ми но ло шки екви ва лент. 

На ве ди мо и слу чај по зна тог нор ве шког бу до ло га Ру не Јо хан со на (Ru ne 
Jo han sson) ко ји у свом де лу the psycho logy of nir va na ис ти че да се па лиј ски 
тер мин „duk kha“ (ве о ма ва жан у бу ди стич кој фи ло зо фи ји) обич но пре во ди 
као «пат ња» што, по ње го вом ми шље њу, пред ста вља „пре јак“ (too strong) 
пре вод.

Овај тер мин, ве ли нор ве шки бу до лог, од но си се на пси хич ка ста ња као 
што су „не при јат ност, не за до вољ ство, те шко ће, фру стри ра ност“.2

Све ово скеп тич ни је ду хо ве на во ди на за кљу чак да је не мо гу ћа успе шна 
„ко му ни ка ци ја“ са вре ме них европ ских и аме рич ких фи ло зо фа са древ ним 
азиј ским фи ло зо фи ја ма, па се оту да на ме ће пи та ње мо гућ но сти „ком па-
ра тив не“ исто ри је фи ло зо фи је. По на шем ми шље њу, ме ђу тим, по сто је нај-
ма ње два успе шна при го во ра ко ји би се мо гли упу ти ти ова квом јед ном 
за кључ ку. Пр ви гла си: ка ко он да об ја сни ти чи ње ни цу успе шне ко му ни ка-
ци је из ме ђу са вре ме них азиј ских и евро-аме рич ких фи ло зо фа, уз ко ју иде 
и чи ње ни ца да су упра во ти са вре ме ни азиј ски фи ло зо фи за са да по след њи 
у ни зу „уну тар-азиј ског“ пре но ше ња се ман тич ких све то ва древ не ин диј-
ске фи ло зо фи је „с ко ле на на ко ле но“ и да упра во са та квим „за ле ђем“ во де 
ди ја лог и оства ру ју плод ну са рад њу са сво јим за пад ним ко ле га ма?

Дру ги при го вор пред ста вљао би под се ћа ње на чи ње ни цу да на ве де ни 
про блем – про блем „пре во ђе ња“ древ них тек сто ва на се ман тич ки уни-
вер зум са вре ме не ду хов не си ту а ци је по сто ји и ка да је у пи та њу ре ци мо 
ан тич ка грч ка фи ло зо фи ја. С тим у ви ду про тив ник „ком па ра тив не“ исто-
ри је фи ло зо фи је мо рао би да бу де до сле дан и да при зна да су нам Пла то-
но ви тек сто ви јед на ко да ле ки ко ли ко и упа ни ша де или бу ди стич ке су тре.

Та ко, на при мер, Ду шан Па јин у сво јој књи зи Фи ло зо фи ја упа ни ша да, 
пи шу ћи о те шко ћа ма пре во ђе ња сан скрт ског тер ми на at man, због ви ше-
знач но сти истог, ка же сле де ће: „На кло ње ни ис тра жи ва чи су, по не кад, по 
сва ку це ну хте ли да чи та о ци ма при бли же ин диј ске тер ми не и иде је, те 
су их при ла го ђа ва ли вла да ју ћим схва та њи ма (или пред ра су да ма) ло кал-
ног кул тур ног кру га. Уоста лом, не тре ба се за ва ра ва ти да мно ги тер ми ни 
и иде је грч ке тра ди ци је ни су пре тр пе ли слич ну ре дук ци ју, иако се ина че 
др жи да су нам мно го бли жи од ин диј ских. При то ме,до бар део те бли зи не 
са мо је ре зул тат ду жег пе ри о да пре ра де грч ке ми сли за ши ру упо тре бу“.3

2 Ru ne Jo han sson: the psycho logy of nir va na, Ge or ge Al len and Un win Ltd, Lon don, 1969, 
str. 15.

3 Du šan Pa jin: fi lo zo fi ja upa ni ša da, Deč je no vi ne, Be o grad, 1990, str. 70.
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Не ка у исту свр ху по слу жи и из ве штај истог ауто ра са ме ђу на род ног 
ску па одр жа ног на Ха ва ји ма у ле то 1984. го ди не на те му Ту ма че ње пре ко 
гра ни це (In ter pre ting ac ross bo un da ri es). Нај ве ћи број ра до ва, пре ма овом 
из ве шта ју, био је по све ћен про бле ми ма ком па ра тив не фи ло зо фи је.

За те му овог по гла вља по себ но су ин те ре сант не сле де ће тврд ње из 
ра да Чар лса Харт шор на (Char les Har tshor ne): „У фи ло зо фи ји су кон крет ни 
при ме ри ва жни. Пла то но ва пе ћи на је иста на грч ком као и на ен гле ском. 
Ин диј ски ко но пац, у за блу ди до жи вљен као зми ја, не раз ли ку је се би ло да 
о ње му го во ри мо на ен гле ском или на сан скри ту, а то ва жи и за раз ли ку 
из ме ђу сна и ја ве“.4

На рав но, го ре на ве де но ни ка ко не зна чи да се ком па ра тив ни за хва ти 
у исто ри о гра фи ји фи ло зо фи је ну жно за вр ша ва ју осно ва ним за кључ ци ма. 
Не рет ко се де ша ва да се ана ло ги је ла год но „учи та ва ју“ и та мо где јед но-
став но не по сто ји чак ни на го ве штај за уте ме ље ност истих.

У том сми слу су ин струк тив на за па жа ња ја пан ског ауто ра Ке ни чи 
Ми ши ме ко ји је у јед ном од сво јих ра до ва, по све ће них до бро по зна тим 
ана ло ги ја ма „ка сне“ Хај де ге ро ве фи ло зо фи је са зен-бу ди змом и та о и змом, 
упо зо рио на то да су „љу ди скло ни то ме да уме сто раз ли ка ис ти чу за јед ни-
штво и афи ни тет“, па се та ко у јед ном есе ју, ве ли аутор, „чак бу ди стич ки 
по јам кар ме из јед на ча ва са за бо ра вом бив ство ва ња“.5

Ми са сво је стра не мо же мо ука за ти на је дан, по мно го че му ти пи-
чан при мер нео пре зног „ком па ра ти ви стич ког“ учи та ва ња ана ло ги ја. Реч 
је о ана ли зи ко јој је у сво јој књи зи Ин ди ја – фраг мен ти осам де се тих та да 
по зна ти ју го сло вен ски ин до лог Ра да Иве ко вић под вр гла је дан део бри
ха да ра ња ка упа ни ша де. У пи та њу је, на и ме, ме сто из пр вог по гла вља где 
се го во ри о хи је рар хиј ском од но су из ме ђу кра ља и све штен ства. Ов де, по 
ми шље њу ауто ра, до ла зи до из ра жа ја јед на тен ден ци ја, ина че на вод но ве о ма 
при сут на у ин диј ској фи ло зоф ској тра ди ци ји, ко ју ју го сло вен ски ин до лог 
на зи ва „сла ба ми сао“; ту се на и ла зи на јед но двој ство у по гле ду ре ша ва ња 
про бле ма од но са из ме ђу кра ља и бра ман ске ка сте, двој ство ко је са мо при-
вид но пред ста вља про тив реч ност. „Стран ца већ у упа ни ша да ма, ако не и 
ра ни је, мо же за чу ди ти дво стру ка или ви ше стру ка пер спек ти ва, исто вре-
ме но др жа ње су прот ста вље них гле ди шта Та ко се у бри ха да ра ња ка упа ни
ша ди (И,4, 11) твр ди ка ко је у јед ном сми слу краљ под ре ђен бра ма ни ма, али 
у дру гом сми слу њи ма над ре ђен: то што из гле да као гру ба кон тра дик ци ја 
или не до след ност са ма лог „твр ђег“ ста но ви шта, Фре де рик Ап фел Мар глин 
на зи ва „по мич ном пер спек ти вом“ (shif ting per spec ti ve): и у том се тек сту и 

4 Pri kaz pre ko ra či va nje gra ni ca, kul tu re иsto ka 5/85, str. 74.
5 Ke ni či Mi ši ma: to bo žnji afi ni tet iz me đu heјdegera i is toč no a zij ske mi sli, gle di šta, 5-6/1989, 

str. 144.
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исто вре ме но го во ри са два ста но ви шта ко ја се ме ђу соб но ис кљу чу ју“.6 По 
ми шље њу Иве ко ви ће ве, овај и мно ги дру ги при ме ри из ин диј ске фи ло зоф-
ске тра ди ци је „по ка зу ју афи ли ја ци ју ин диј ске ин те лек ту ал не тра ди ци је 
„мек шој“, „сла би јој“. На осно ву ово га ју го сло вен ски ин до лог за кљу чу је да се 
мо же „без те шко ћа по ка за ти и са др жин ска и ме то до ло шка срод ност из ме ђу 
ин диј ске ми са о не тра ди ци је (ње ног ве ли ког ди је ла, иако не ци је ле) и оног 
што у не до стат ку бо љег тер ми на на зи ва мо пост мо дер ном“.7

Ме ђу тим, по на шем ми шље њу, ова кво ту ма че ње је у ве ли кој ме ри под ло-
жно кри тич ком пре и спи ти ва њу. Ја сно је, на и ме, да, чак и ако се сло жи мо да 
на по ме ну том ме сту из бри ха да ран ја ка упа ни ша де по сто ји двој ство, исто ни 
у ком слу ча ју не мо ра ну жно би ти из раз јед не „пост мо дер ни стич ке“ фи ло-
зоф ске по зи ци је ауто ра овог тек ста; ова про тив реч ност се, ре ци мо, мо же 
ту ма чи ти и као по сле ди ца те жње да се чак и на рав ни ду хов них раз ма тра ња 
не ка ко ускла де та да ак ту ел ни по ли тич ки ин те ре си раз ли чи тих со ци јал-
них гру па ци ја (у овом слу ча ју кра љев ског тро на и све штен ства). Шта ви ше, 
ту ма че ње Иве ко ви ће ве оте жа но је и чи ње ни цом да већ и по вр шно чи та ње 
на ве де не упа ни ша де по ка зу је да је оста ли, да кле, нај ве ћи део тек ста у зна ку 
ду хов них тен ден ци ја за ко је се ни по што не би мо гло ре ћи да су у ду ху „пост-
мо дер ни стич ког“ прав ца у са вре ме ној за пад ној фи ло зо фи ји. Дру гим ре чи ма, 
у ду хов ном ви до кру гу ју го сло вен ског ин до ло га као да не ма ме ста за плу-
ра ли тет мо гу ћих ту ма че ња на ве де ног ме ста из бри ха да ран ја ка упа ни ша де. 
Оту да би не ки чи та лац мо жда из ра зио сум њу у то да је по ме ну та тврд ња о 
„по сто ја њу срод но сти из ме ђу ве ли ког де ла ин диј ске ми сли и „пост мо дер не“ 
ре зул тат ин дук тив не и опре зне ана ли зе по је ди нач них азиј ских фи ло зо фи ја, 
већ да је у пи та њу опе ра ци ја ко ју је Фре де рик Коплстон (Fre de rick Co ple ston) 
у сво јој књи зи Исто ри ја фи ло зо фи је – Грч ка и Рим опи сао као усва ја ње јед не 
апри ор не ше ме, на кон че га сле ди ускла ђи ва ње чи ње ни ца са њом.8

На не што ви ше опре зно сти на и ла зи мо у нео бја вље ном се па ра ту са вре-
ме ног ин диј ског фи ло зо фа Н. С. С. Ра ма на (N. S. S. Ra man) где се на јед ном 
ме сту твр ди сле де ће: „Мо жда има ви ше ин те лек ту ал ног срод ства из ме ђу 
не мач ког иде а ли зма и ве дан те не го из ме ђу би ло ко ја два дру га ми са о на 
усме ре ња у це ло куп ној ин те лек ту ал ној исто ри ји чо ве чан ства (...). По на шем 
ми шље њу има ви ше про сто ра за ди ја лог из ме ђу не мач ке и ин диј ске фи ло-
зо фи је, не го из ме ђу бри тан ске и не мач ке, или чак из ме ђу ин диј ске и бри-
тан ске фи ло зо фи је“.

Ин ту и ти ван за кљу чак ко ји би мо жда мо гао да усле ди на кон чи та ња 
ових ре да ка гла сио би: пре те ри ва ње. Ипак, сма тра мо да на овом ме сту 
6 Ra da Ive ko vić: In di ja – frag men ti osam de se tih, Hr vat sko fi lo zof sko dru štvo, Za greb, 1989, 

str. 18.
7 In di ja – frag men ti osam de se tih, str. 20.
8 Fre de rik Koplston: Isto ri ja fi lo zo fi je – grč ka i rim, BIGZ, 1988, str. 41.
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не ма по тре бе ци ти ра не Ра ма но ве на во де под вр га ва ти по себ ном пре и спи-
ти ва њу, по себ но што нам ни је ја сно шта аутор под ра зу ме ва под „ди ја ло гом 
две фи ло зо фи је“.

Уоста лом, Ра ма нов при ступ про бле му ком па ра тив ног при сту па исто-
ри је фи ло зо фи је је у сва ком слу ча ју пло до твор ни ји и ја сни ји од при сту па 
ко јим је по ме ну ти Б. Ми ку лић при вео кра ју сво је по гла вље о овом про-
бле му у књи зи о кар ма јо ги. На стра ни 11. ове књи ге, на и ме, на и ла зи мо на 
сле де ће Ми ку ли ће ве тврд ње: „Praхis i kar ma jo ga спа да ју у пр ве, али ни у 
ком слу ча ју је ди не фи ло зо фе ме из за пад ног и ис точ ног фи ло зоф ског кру га 
ко ји се не да ју до ве сти у од нос ком па ра ци је, а да та ве за не бу де крат ки 
спој као и сва ка не по сред на ве за, и да чи тав пот хват не за вр ши ка пи ту-
ла ци јом пред по гре шно по ста вље ним за дат кон. На ве де ним пој мо ви ма је 
не по сред но за јед нич ко је ди но то да се у њи ма са би ре све оно што њи хо ве 
ре ле вант не фи ло зо фи је са би ра ју у сво јим гра нич ним си ту а ци ја ма.“

Чак и ако за не ма ри мо де ли мич но не ја сан на чин ауто ро вог из ла га ња 
оста ју при го во ри ко ји та ко ре ћи уру ша ва ју схва та ња из не та у ци ти ра-
ним ре чи ма. Ни је, на и ме, ја сно због че га се пој мо ви „pra xis“ i „kar ma jo ga“ 
не мо гу по ре ди ти, баш као што оста је не ја сно и то због че га сва ка „не по-
сред на ве за“ мо ра за вр ши ти као „крат ки спој“. На ма се чи ни да аутор на 
овом ме сту као да при бе га ва сво је вр сном „ком па ра циј ском ан ти – ре а ли-
зму“ ко ји нео сно ва но из во ди из из ве сних на чел них те шко ћа (ко је уоп ште 
не мо ра ју би ти не са вла ди ве) свој стве них ком па ра тив ним по ду хва ти ма.

Са ста но ви шта те мат ске це ли не овог по гла вља, али и те ме на шег ра да, 
ми сли мо да не би би ло зго рег ука за ти и на ре ак ци је ко је је на фи ло зоф ској 
по зор ни ци «дру ге» Ју го сла ви је иза зва ло де ло Че до ми ла Ве ља чи ћа (об ја-
вље но под ње го вим бу ди стич ким мо на шким име ном Bhik khu Na na đi va ko) 
под на сло вом stu di es in com pa ra ti ve phi lo sophy – scho pen ha u er and bud dhism 
(Сту ди је из ком па ра тив не фи ло зо фи је – шо пен ха у ер и бу ди зам), об ја вље но 
1985. го ди не у Шри Лан ки.

Јед на од ре ак ци ја до шла је из пе ра Сње жа не Зо рић, у окви ру при ка за 
на ве де ног де ла об ја вље ног под до ста ин ди ка тив ним на сло вом Да ли је 
мо гу ћа ком па ра тив на фи ло зо фи ја.9

Аутор ка не где на по чет ку при ка за осно ва но ис ти че да Ве ља чић у јед-
ном де лу свог ра да да је је дан та ко ре ћи „та бе лар ни“ пре глед по ду дар но сти 
из ме ђу Шо пен ха у е ро ве ми сли и бу ди стич ке фи ло зо фи је. Зо ри ће ва, ме ђу-
тим, не да је од го вор на пи та ње ко јим је фор му ли са ла на слов ни ти обра-
зла же због че га у за кључ ку при ка за по ста вља сле де ће пи та ње: да ли се 
фи ло зо фи је мо гу «ком па ри ра ти?“ (ни ти да је од го вор).

С об зи ром на ова кав став, а по го то ву узи ма ју ћи у об зир да је на по чет ку 
при ка за ука за ла на по ме ну ти Ве ља чи ћев „та бе лар ни пре глед“, ми шље ња 
9   Snje ža na Zo rić: da li je mo gu ća kom pa ra tiv na fi lo zo fi ja?, kul tu re Is to ka, 3/85, str. 78-79.
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смо да је аутор ка би ла у оба ве зи да пу тем кон крет не ана ли зе Ве ља чи ће-
вих при ме ра по ду дар но сти ја сно на ве де због че га сма тра (ова кво ту ма че ње 
про из ла зи из фор му ла ци ја ко је упо тре бља ва) да се Шо пен ха у е ро ва фи ло-
зо фи ја не по ду да ра са бу ди стич ком.

У фор мал ном по гле ду истим те шко ћа ма бре ме нит је је дан дру ги при-
каз по ме ну тог Ве ља чи ће вог де ла, овај пут из пе ра Иго ра Бо шња ка.10 Овај 
при каз пред ста вља сво је вр сну апо ло ги ју Ве ља чи ће вог ком па ра тив ног 
за хва та, и то у то ли кој ме ри да на јед ном ме сту аутор као да „гу би осе-
ћај за ме ру“. Већ у пр вом па су су, на и ме, чи та мо сле де ће: „Овим сту ди ја ма 
ко је са да и фор мал но (у на сло ву) озна ча ва ју оно што чи ни, у ства ри, ци је ли 
до са да шњи ње гов опус, Ве ља чић да је те ме ље ко ји би се у ши рем сми слу 
мо гли ра зу мје ти као ме то до ло шки ком пен диј, ко јем ће се у бу дућ но сти 
мо ра ти вра ћа ти (кур зив – Д. Ђ.), пре и спи ти ва ти и вред но ва ти вла сти ти 
труд, сват ко тко, при хва та ју ћи прет по став ку мо гућ но сти јед не phi lo sop hi ae 
pe ren nis, бу де по се зао за фи ло зо фи јом вла сти тог кул тур ног на сље ђа или 
ис точ ном фи ло зо фи јом».

По пут Зо ри ће ве, ме ђу тим, ни Бо шњак не да је обра зло же ње за ова кве, 
по мно го че му крај ње да ле ко се жне тврд ње. Аутор, на и ме, не об ја шња ва 
због че га сма тра да је Ве ља чић ис ко вао ком па ра тив ни ме то до ло шки „алат“ 
ко јим би се сва ко „ко бу де по се зао за ис точ ном фи ло зо фи јом...итд.“. мо рао 
слу жи ти. (Бо шња ко ве тврд ње по пут оних да се „чи та ва Шо пен ха у е ро ва 
фи ло зо фи ја, у сво јим глав ним по став ка ма мо же по сма тра ти као ана ло ги ја 
бу ди зму“ би ће по себ но раз ма тра не у од го ва ра ју ћем по гла вљу).

Дру ги из вор по те шко ћа на ко ји ће мо на и ћи при ли ком доц ни јег по ре-
ђе ња Шо пен ха у е ро ве ми сли са тра ди ци јом бу ди зма и ве дан те про ис ти че 
из ве ли ке сло же но сти ових уче ња, ко ја на број ним ме сти ма по при ма и обе-
леж је ме ђу соб не про тив реч но сти из ме ђу по је ди них са др жа ја.

Та кав је слу чај чак и са Шо пен ха у е ром. Ни је без раз ло га Вал тер Шулц 
(Wal ter Schulz) на јед ном ме сту ре као „да је Шо пен ха у ер – ка ко ми за о-
штре но фор му ли ше мо – мно го стран... и, ако се хо ће, је дан не та чан ми сли-
лац. Он че сто, ка ко се чи ни, ни је у ста њу да се ло гич ки до след но др жи до 
кра ја јед ног ста но ви шта“.11 Сре тен Ма рић ће, пак, у пред го во ру за свој пре-
вод Све та као во ље и пред ста ве са из ве сном до зом ху мо ра при ме ти ти да 
су „мно ги ту ма чи Шо пен ха у е ро ве фи ло зо фи је са ужи ва њем ишли у лов на 
те про тив реч но сти и вра ћа ли се са бо га тим уло вом“.12

Шта тек ре ћи за чи та ве фи ло зоф ске шко ле ко је су се раз ви ја ле уну тар 
ви ше ве ков них тра ди ци ја бу ди зма и ве дан те. Тек ту на и ла зи мо на оби ље 
10 Igor Bo šnjak: bhik khu na na ji va ko: stu di es in com pa ra ti ve phi lo sophy, fi lo zof ska is tra ži

va nja, Za greb, 12/85.
11 Val ter Šulc: na po me ne o Šo pen ha u e ru, pe si mi zam i iz ba vlje nje, str. 48.
12 Ar tur Šo pen ha u er: svet kao vo lja i pred sta va, tom II, str. 565, No vi Sad, 1986.
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ми са о них по зи ци ја и ауто ра ко ји су из ме ђу се бе во ди ли бес ком про ми сне 
по ле ми ке упра во због ме ђу соб них ра зи ла же ња у по гле ду при сту па оде ре-
ђе ним фи ло зоф ским про бле ми ма.

По на шем ми шље њу, Шо пен ха у е ро ву фи ло зо фи ју мо гу ће је по ре ди ти 
са бу ди змом и ве дан том, али при том тре ба има ти у ви ду да се нај пре тре ба 
од ре ћи оно га што би смо мо гли озна чи ти као по зи ци ју „на ив ног ре а ли зма“. 
То зна чи да при ли ком по ре ђе ња тре ба има ти у ви ду да се у то ку при сту па 
древ ним бу ди стич ким и ве дан тин ским тек сто ви ма во ленсно ленс су о ча-
ва мо са се ман тич ким уни вер зу мом ко ји је ве ко ви ма иза нас и да је сто га 
сва ка евен ту ал но утвр ђе на ана ло ги ја са мо услов на, тач ни је усло вље на 
ту ма че њем цен трал них тер ми на фи ло зоф ских уче ња ко ја се по ре де. 

Из на ве де ног се мо же за кљу чи ти да те мат ском про бле му на зна че-
ном у овом по гла вљу по ку ша ва мо при ћи на је дан из ни јан си ра ни на чин, у 
ду ху уви да ко ји је Ра да Иве ко вић још „да ле ке“ 1977. го ди не из не ла у сво јој 
књи зи Ра на бу ди стич ка ми сао. Аутор ка ту ка же сле де ће: „За пад ну фи ло-
зоф ску тер ми но ло ги ју, ко јом се ов де си лом при ли ка слу жи мо, сми је мо 
упо тре бља ва ти тек вр ло опре зно... Сво ђе ње на за јед нич ки име ни тељ... ни је 
мо гу ће, ни ти по жељ но и ште ти ло би ба рем јед ној, ако не и об је ма (ми сли 
се на европ ску и ин диј ску фи ло зо фи ју – Д. Ђ.). Ово ни по што не зна чи да је 
ин диј ска ми сао на ма већ уна при јед не при сту пач на“.13
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СТУ ДЕНТ СКО ИС ТРА ЖИ ВА ЊЕ

До цент др На та ша Си ме у но вић Ба јић
Фа кул тет за кул ту ру и ме ди је, ме га тренд уни вер зи тет

Ис тра жи ва ње су под мен тор ством доц. др На та ше Си ме у но вић-Ба јић 
ура ди ле, сту дент ки ње Фа кул те та за кул ту ру и ме ди је,  

Ка та ри на Дра го вић, Зо ри ца Шор гић и Сун чи ца Ора ша нин

ДО МИ НАНТ НЕ ПРЕД СТА ВЕ O ОСОБАMA 
СА ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ У ОН ЛАЈН  

ИЗ ДА ЊИ МА ДНЕВ НИХ НО ВИ НА У СР БИ ЈИ

Ре зи ме: У ра ду су пред ста вље ни ре зул та ти ис тра жи ва ња са др жа ја он лајн 
из да ња днев них но ви на у Ср би ји у пр вој по ло ви ни 2010. го ди не о пред ста вља њу 
осо ба са ин ва ли ди те том. Упра во из раз ло га што ве ли ки део ма сов не пу бли ке гра ди 
пред ста ву о ре ал но сти по сред ством ме ди ја ма сов ног ко му ни ци ра ња, по ста вља се 
пи та ње ка кве су до ми нант не пред ста ве о осо ба ма са ин ва ли ди те том. ана ли зом 
са др жа ја рад по ку ша ва да дâ од го вор на пи та ње у ко јој ме ри је тач на прет по
став ка о мар ги на ли за ци ји осо ба са ин ва ли ди те том. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: оН лајН ИЗ Да ња, ДНев Не Но вИ Не, оСо бе Са ИН ва
лИ ДИ Те Том, До мИ НаНТ Не ПРеД СТа ве, аНа лИ За Са ДР жа ја

УВОД

У „Кон вен ци ји о пра ви ма осо ба са ин ва ли ди те том“ ко ја је пот пи са на 
2007. го ди не, на во ди се да „осо бе са ин ва ли ди те том об у хва та ју осо бе ко је 
има ју ду го роч на фи зич ка, мен тал на или сен зор на оште ће ња ко ја, у са деј-
ству са раз ли чи тим ба ри је ра ма, мо гу оте жа ти пу но и ефек тив но уче шће 
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ових осо ба у дру штву на осно ву јед на ко сти са дру ги ма“1 Та ко ђе, у Кон вен-
ци ји ин ва лид ност се де фи ни ше као „кон цепт ко ји про ис ти че из ин тер ак ци је 
осо ба са оште ће њем са око лин ским ба ри је ра ма и ба ри је ра ма ко је се од ра жа ва ју 
у ста во ви ма за јед ни це.“2 Ови из во ди из ме ђу на род не Кон вен ци је о пра ви ма 
осо ба са ин ва ли ди те том уво де нас у при чу ко ја је на ша док пи ше мо или 
чи та мо овај рад, али је она за пра во при ча са ко јом се сва ко га ју тра су о ча ва 
де се ти на гра ђа на Ср би је.

Ми ни стар ра да и со ци јал не по ли ти ке, Ра сим Ља јић, ка ко је об ја ви ла 
Бе та, из ја вио је да пре ма про це на ма у Ср би ји има око 800 000 ли ца са ин ва-
ли ди те том. Овај број ва ри ра, по ми њу ци фре из ме ђу 348 000 и 800 000, али 
се на ме ће за кљу чак да осо бе са ин ва ли ди те том и де ца са по те шко ћа ма у 
раз во ју чи не ве ли ки про це нат ста нов ни штва. Ко ли ко се про сто ра и вре-
ме на у ма сов ним ме ди ји ма по све ћу је њи хо вим про бле ми ма?

ИСТО РИЈ СКИ ПРЕ ГЛЕД

Спар тан ски за ко ни зна чи ли су из гнан ство или смрт за све оне ко ји ни су 
мо гли да до при не су ја ча њу овог рат нич ког по ли са. Ли кург је, на вод но, био 
убе ђе ња да су де ца ви ше вла сни штво це ле за јед ни це, од но сно по ли са, не го 
сво јих оче ва3 Да ли ће но во ро ђен че оста ти у жи во ту, би ла је од лу ка пле мен ског 
ве ћа. Но во ро ђен чад ко ја ни су ис пу ња ва ла здрав стве не кри те ри ју ме за бу ду ћег 
успе шног рат ни ка од но ше на су та мо где си гур но не ће пре жи ве ти, на ме сто зва но 
Апо те те. Из истих раз ло га вр ше на је при род на се лек ци ја но во ро ђен ча ди ко ја су, 
ка ко ка же Плу тарх, ку па на у ви ну ко је је ја ча ло, или уби ја ло, у за ви сно сти од здрав-
стве ног ста ња. Из у зе так ина че окрут ног од но са пре ма осо ба ма са ин ва ли ди те том 
би ли су они ко ји су за рад и да ље ра то ва ње упра во у ра ту и би ли оне спо со бље ни.

Хе лен ски иде ал фи зич ке ле по те ни је да лек са мо осо ба ма са ин ва ли ди-
те том, већ сви ма (ко ји ни су бо го ви); сто га се до не кле мо же оспо ри ти по зи-
ти ван ути цај овог кул та са вр шен ства на трет ман пре ма они ма ко ји нај ви-
дљи ви је од ње га од сту па ју. У Ати ни по ро ди ца се ста ра ла о они ма ко ји ни су 
би ли спо соб ни да при вре ђу ју, а у слу ча ју да по ро ди це ни је би ло, др жа ва је 
пре у зи ма ла бри гу. О ово ме не ма до вољ но по у зда них до ка за пре че твр тог 
ве ка, иако се сма тра да је фи нан сиј ска по моћ ли ци ма ко ја би смо да нас озна-
чи ли као осо бе са ин ва ли ди те том, би ла при сут на и ра ни је. У Ари сто те ло-
1 кон вен ци ја о пра ви ма осо ба са ин ва ли ди те том, до ступ но на: http://www.slijepi-sa.

org.ba/dokumenti/Medjunarodna%20konvencija%20o%20pravima%20osoba%20sa%20
invaliditetom.pdf, да тум при сту па: 30.9.2010.

2 Исто. 
3 Plu tarch, li fe of li kur gus, до ступ но на: http://www.gutenberg.org/files/14033/14033-

h/14033-h.htm#LIFE_OF_LYKURGUS, да тум при сту па 30.9.2010.
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вом „Атин ском уста ву“ у окви ру 49. чла на пи ше да Ве ће пре гле да оне ко ји 
тра же на кна ду за ин ва лид ност, и да ако је тај гра ђа нин не спо со бан за рад, 
и ако му имо ви на не пре ла зи три ми не, сва ко га да на до би ја два обо ла из 
др жав ног бу џе та. За по зна ва о це исто ри је овог до ба ја сно је да се под гра ђа-
ни ном у овом кон тек сту не под ра зу ме ва ју ни ро бо ви ни стран ци ни же не.4

Ме ђу тим, по ну ђе на је и дру га чи ја пер спек ти ва: у ути цај ном де лу, у Пла-
то но вој „Др жа ви“ као иде ал пра вич но сти, по де ле ра да и на прет ка др жа ве, 
пред ла же се да ле ко су ро ви ја суд би на за осо бе са ин ва ли ди те том не го што 
је би ла ре ал ност Ати не. Пла тон на во ди да ле кар ско за ни ма ње тре ба од ре-
ди ти за ко но дав ством, и да се тре ба ста ра ти са мо о гра ђа ни ма ко ји су те ле-
сно и ду шев но здра ви. Оне ко ји ни су те ле сно здра ви „пу сти ће (ле ка ри) да 
умру, а оне ко ји су ду шев но бо ле сни и не по пра вљи ви, осу ди ће на смрт“.5 
Ово се пред ста вља као нај бо ља суд би на и за обо ле лог и за др жа ву. У Ста-
ром Ри му „За кон два на ест та бли ца“ био је ве о ма екс пли ци тан: „На ка зно 
де те тре ба од мах уби ти“.

Кроз ста ри и сред њи век, је дан од узро ка ин ва лид но сти, по ред оних ко ји 
су би ли по сле ди ца ка сни је сте че них или уро ђе них бо ле сти или по вре да у 
ра то ви ма, је сте и са ка ће ње као вид ка зне за кр ше ње за ко на.

Едвард Ви тли сма тра да је ре ли гиј ски мо дел у ве ли кој ме ри од ре ђи вао 
од нос сред њо ве ков ног на ро да пре ма осо ба ма са ин ва ли ди те том, на те ри то-
ри ји на ко јој се рас про сти ра ло хри шћан ство. Ин ва лид ност је по сма тра на 
као ду хов но па то ло шко ста ње про у зро ко ва но не до стат ком при су ства 
бо жан ског, али та ко ђе и „ме сто“ где се „бож ја де ла мо гу при ка за ти“6 Јед-
но став ни је ре че но, ин ва ли ди тет се по сма трао као ка зна за грех и не до ста-
так ве ре. У „Пе ток њиж ју“, уну тар Тре ће књи ге Мој си је ве, Ле вит ски за кон, 
на пи са но је да осо ба не мо же би ти све ште ник ако је сле па, уна ка же на ли ца 
или бо гаљ. У „Но вом за ве ту“, Jеванђеље по Лу ки, Христ, од у зе том чо ве ку, 
ка же да су му гре си опро ште ни, да уста не, диг не сво ју по сте љу и да оде 
ку ћи, на шта овај то и учи ни. Ма да се прет ход но не на во ди опис бо ле сни ка 
и не мо же мо за кљу чи ти да ли је „од у зе тост“ уро ђе на, или је до ње до шло 
ка сни је у то ку жи во та, ипак се им пли ци ра да се чо век у та квом ста њу 
на ла зи јер је гре шан. У Је ван ђе љу по Јо ва ну, 5:14 Исус се обра ћа чо ве ку, 
ко га је прет ход но из ле чио од бо ле сти од ко је је три де сет и осам го ди на 
па тио, из го ва ра ју ћи: „Ви диш, оздра вио си; не гре ши ви ше да те не сна ђе 
што го ре.“ У сред њо ве ков ном сли кар ству, ли те ра ту ри и, на рав но, ре ли гиј-

4 Ари сто тел, атин ски устав, до ступ но на: http://classics.mit.edu/Aristotle/athenian_
const.html, да тум при сту па 30.9.2010.

5 Пла тон, Др жа ва, Бе о град ски из да вач ко-гра фич ки за вод, Бе о град, 2002, стр. 410.
6 Whe a tley, Е., stum bling blocks be fo re the blind: Me di e val con struc ti ons of a di sa bi lity, 

The Uni ver sity of Mic hi gan Press, 2010, стр 11



До цент др На та ша Си ме у но вић Ба јић

Годишњак Факултета за културу и медије

530

ском уче њу, ка да се го во ри ло о ин ва ли ди те ту, по ми ња ла су се чу до твор на 
из ле че ња из Би бли је.

Ипак, не мо же се по ре ћи да је цр ква, нај че шће уз фи нан сиј ску по моћ 
бо га тих при пад ни ка за јед ни це, од и гра ла из у зет но зна чај ну уло гу у отва-
ра њу бол ни ца и до мо ва за збри ња ва ње ли ца ко ја ни су би ла у ста њу да се 
бри ну о се би. Ме ђу тим, не ки од на чи на на ко је су љу ди ле че ни у ра зним 
ин сти ту ци ја ма то ком сред њег ве ка, да ле ко су од ху ма них.

Ин те ре сант но је да ми ло ср ђе цр кву, по себ но ка то лич ку, ни је спре ча-
ва ло да је дан од кључ них ри ту а ла, Ев ха ри сти ја, по ста не не мо гућ за осо бе 
са оште ће њем ви да, јер се при че шће у јед ном пе ри о ду са сто ја ло од уз ди-
за ња хо сти је и са мог по гле да вер ни ка на њу. Та кву „за шти ту од гре хо ва“ 
сле пи ни су мо гли да при ме.

„Ка ве зи са иди о ти ма“ ко ји су слу жи ли за за ба ву оста лих гра ђа на и 
ујед но спре ча ва ли осо бе са ин ва ли ди те том да „упад ну у не во љу“, „Бро до ви 
бу да ла“, бро до ви ко ји ма су осо бе са смет ња ма у раз во ју „от пре ма не“ да не 
би пред ста вља ли те рет; при ка зи сле пих ка ко то ља га ма ју ре сви њу ме ђу-
соб но се уда ра ју ћи; и ра зни дру ги лајт мо ти ви из ли те ра ту ре, са цр те жа и 
ба кро ре за тог до ба,  пре ви ше сли ко ви то опи су ју ужа се суд би на осо ба са 
ин ва ли ди те том.7

Про све ти тељ ство је, из ме ђу оста лог, до не ло и ја сни ју пред ста ву о узро-
ци ма ин ва ли ди те та. Али, они ко ји ма ме ди ци на ни је мо гла да по мог не про-
це њи ва ни су у од но су на оно што им не до ста је да би би ли као „дру ги“, да би 
би ли „нор мал ни“. За тва ра ни су у раз ли чи те уста но ве где се углав ном бри-
ну ло са мо о њи хо вим нај о снов ни јим, фи зи о ло шким по тре ба ма. Бол ни це и 
шко ле ко је су не ка да осни ва не са нај бо љим, чак иде а ли стич ким на ме ра ма, 
и ко је су у по чет ку по ка зи ва ле и не ке по зи тив не ре зул та те, вре ме ном су 
пре тва ра не у пре тр па не ази ле.8

Со ци јал дар ви ни зам и еуге нич ки по крет са мо су ова пло ће ње одав но 
при сут них иде ја ко је ОСИ9 из ме ђу оста лих ис кљу чу ју, као ин фе ри ор не, 
де фект не, не про дук тив не.

Ме ди цин ски мо дел је од ере про све ти тељ ства и по че та ка на уч ног при-
сту па ин ва ли ди те ту по стао уоби ча јен на чин са гле да ва ња про бле ма. Го во ри 
се о то ме шта они не мо гу, за шта су оне спо со бље ни, за шта су ин ва лид ни. 
Ова ква па ра диг ма ни је раз два ја ла ин ва ли ди тет од осо бе, већ га је пер ци-
пи ра ла као ње ну су штин ску од ли ку. Фо кус је на њи хо вом не до стат ку, не на 
7 Исто (1-9).
8 До ступ но на: pa ral lels in ti me: a hi story of de ve lop men tal di sa bi li ti es, http://www.

mnddc.org/parallels и на: Пе тро вић, Љ, По глед на ин ва лид ност кроз исто ри ју, 
до ступ но на: http://www.hereticus.org/arhiva/2004-3/pogled-na-invalidnost-kroz-istor-
iju.html/3, да тум при сту па: 30.9.2010.

9 Да ље у тек сту ко ри сти ће се скра ће ни ца ОСИ за Осо бе са ин ва ли ди те том.
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њи ма, на за ви сно сти од дру гих, на са жа ље њу, до бро твор ним дру штви ма и 
при ло зи ма, ми ло сти њи. Украт ко, на гла сак је био на ме ди цин ским узро ци ма 
и по сле ди ца ма ин ва ли ди те та, а не на мо гућ но сти ма ко је по се ду је по је ди нац. 
Кон тро ла над њи хо вим жи во ти ма пре че сто је ле жа ла у ру ка ма дру гих љу ди.

Со ци јал ни мо дел па жњу по кла ња ра зли ци из ме ђу „оште ће ња“ и „ин ва ли ди-
те та“. „Оште ће ње“ је сва ки гу би так или не пра вил ност пси хо ло шке, фи зи о ло шке 
или ана том ске гра ђе или функ ци је.10 Кра јем 20. ве ка Свет ска здрав стве на ор га-
ни за ци ја је оме те ност или ин ва ли ди тет, у за ви сно сти од пре во да ен гле ске ре чи 
di sa bi lity озна чи ла као „гу би так или огра ни че ње ак тив но сти дру штве ног 
уче шћа на истом ни воу са дру ги ма (осо ба ма без хен ди ке па) због дру штве-
них пре пре ка или пре пре ка око ли не.“

Би оп си хо со ци јал ни мо дел ну ди све о бу хват ни је ре ше ње од прет ход них 
мо де ла де фи ни шу ћи ин ва лид ност као по сле ди цу ин тер ак ци је три фак-
то ра. Пр ви фак тор ти че се лич но сти, по ла, ста ро сти, обра зо ва ња, на чи на 
са вла да ва ња стре сне си ту а ци је и укуп ног обра сца по на ша ња. Дру ги се 
де фи ни ше као „кон тек сту ал ни фак тор сре ди не“ и од но си се на при ли ке у 
дру штву и окол ни: оп шти др жав ни си сте ми и со ци јал на по ли ти ка пре ма 
ОСИ, слу жбе за по др шку, ар хи тек тон ске ба ри је ре, тех но ло ги ја, со ци јал ни 
ста во ви итд. Тре ћи фак тор је са ма на ру ше на здрав стве на си ту а ци ја осо бе 
са ин ва ли ди те том.

Прâ ва осо ба са ин ва ли ди те том

Пра ва на „жи вот, сло бо ду и си гур ност лич но сти; пра во на обра зо-
ва ње, пра во на за по сле ње, пла ће не пра зни ке, за шти ту од не за по сле но сти и 
со ци јал ну си гур ност“ на ве де на су из ме ђу оста лих у „Уни вер зал ној де кла-
ра ци ји о пра ви ма чо ве ка“ из 1948. го ди не ко ја ни је прав но оба ве зу ју ћа, али 
„Ме ђу на род ни спо ра зум о ци вил ним и по ли тич ким пра ви ма“, и „Ме ђу на-
род ни спо ра зум о еко ном ским, дру штве ним и кул тур ним пра ви ма“ то је су. 
„Ме ђу на род не кон вен ци ја о људ ским пра ви ма“ до не та је 1968. До не та је и 
„Ме ђу на род на кон вен ци ја о пра ви ма oсоба са ин ва ли ди те том“ и „За кон о 
про фе си о нал ној ре ха би ли та ци ји и за по шља ва њу осо ба са ин ва ли ди те том“ 
и пр вим по ку ша ји ма ин клу зив ног обра зо ва ња, а вла да Ре пу бли ке Ср би је 
по сту па у скла ду са њи ма.

„Дис кри ми на ци ја по осно ву ин ва лид но сти зна чи сва ко пра вље ње 
раз ли ке, ис кљу чи ва ње или огра ни ча ва ње по осно ву ин ва лид но сти, чи ји 
циљ или по сле ди ца је сте огра ни ча ва ње или по ни шта ва ње при зна ња, ужи-
10 Ин тер на ци о нал на кла си фи ка ци ја функ ци о ни са ња, ин ва ли ди те та и здра вља, 

до ступ на на: http://www.sustainable-design.ie/arch/ICIDH-2PFDec-2000.pdf, да тум 
при сту па: 30.9.2010.
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ва ња или спро во ђе ња свих људ ских пра ва и основ них сло бо да у обла сти ма 
по ли ти ке, еко но ми је, со ци јал них, кул тур них, гра ђан ских пра ва и би ло 
ко јој дру гој обла сти. Дис кри ми на ци ја укљу чу је све об ли ке дис кри ми на-
ци ја укљу чу ју ћи и ус кра ћи ва ње ра зум них адап та ци ја11“ 12

МЕ ТО ДО ЛО ШКИ ОКВИР 

Овај ис тра жи вач ки из ве штај за сно ван је на узор ку са др жа ја во де ћих 
днев них но ви на у Ср би ји. У пр вој по ло ви ни 2010. го ди не (од 1. ја ну а ра до 
30. ју на) по сма тра ни су при ло зи о осо ба ма са ин ва ли ди те том у он лајн из да-
њи ма сле де ћих но ви на – блиц, ве чер ње но во сти, Да нас, ку рир, По ли ти ка, 
Прес. У ис тра жи ва њу је ко ри шће на ана ли за са др жа ја. Под „осо ба ма са ин ва-
ли ди те том“ под ра зу ме ва ју се осо бе са оште ће њем ви да, осо бе са оште ће њем 
слу ха, осо бе оме те не у раз во ју и осо бе са те ле сним оште ће њем.

Ана ли зи ра ни узо рак за сно ван је на пре тра зи он лајн из да ња и сај та 
за при ку пља ње тек сто ва из раз ли чи тих но ви на na slo vi.net пре ма за да тим 
ре чи ма: ин ва лид, слеп, сла бо вид, глув, на глув, по себ не по тре бе, нем, хен-
ди кеп, хен ди ке пи ран, ин ва ли ди тет, мен тал но, мен тал но за о стао, са кат, 
де фор ми тет, Бра јев, ре тар ди ран, оште ће ње, спа сти чар, бо гаљ, це ре брал на, 
де чи ја, па ра ли за, па ра пле ги чар, дис тро фи чар, (мен тал на) ре тар да ци ја, 
оме тен (у раз во ју), те шко ћа, оне спо со бљен, сле пи ло, глу во ћа, глу во не ми, 
не по кре тан, аути зам, аути сти чан, Да у нов син дром, сла бо по крет ни, не спо-
со бан, по ре ме ћај, глу во нем, оне спо со бљен, осо бе с фи зич ким-мен тал ним 
огра ни че њи ма, пе ри па то лог, дис фи гу ра ци ја.

Раз лог за ова кав при ступ ис тра жи ва њу је сте тен ден ци ја да се све ви ше 
чи та ју он лајн из да ња но ви на13, као и же ља да се об у хва те сва из да ња у том 

11 Ра зум не адап та ци је је су нео п ход не и од го ва ра ју ће мо ди фи ка ци је и при ла го ђа ва ња 
ко ја не пред ста вља ју не сра зме ран и не при ме рен те рет, а по треб не су у кон крет ним 
слу ча је ви ма ка ко би се осо ба ма са ин ва ли ди те том га ран то ва ло оства ри ва ње свих 
људ ских пра ва и основ них сло бо да на јед на ким осно ва ма.

12 кон вен ци ја о пра ви ма осо ба са ин ва ли ди те том, до ступ но на: http://www.slijepi-sa.
org.ba/dokumenti/Medjunarodna%20konvencija%20o%20pravima%20osoba%20sa%20
invaliditetom.pdf, да тум при сту па: 30.9.2010.

13 Пре ма ис тра жи ва њу Стра те џик мар ке тин га, об ја вље ном у Бли цу, 52% по пу ла ци је 
у Ср би ји ко ри сти ин тер нет (у од но су на 12% 1999, и 39% 2006, пре ма ис тра жи ва-
њи ма Ирек са), од то га 77% ова ко чи та ве сти и ин фор ми ше се; до ступ но на: http://
www.mc.rs/upload/documents/izvestaji/2010/jul/02-7-IREX-Ipsos.pdf, да тум при сту па: 
30.9.2009. Та ко ђе, по ис тра жи ва њу ко је је об ја вље ном у Пер со нал ма га зи ну, ин тер-
нет ко ри сни ци нај ви ше вре ме на про во де чи та ју ћи ве сти, до ступ но на: http://www.
personalmag.rs/internet/istrazivanje-ponasanja-korisnika-interneta-srbija/, да тум при-
сту па: 30.9.2009.
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пе ри о ду (уме сто, на при мер, кон стру и са ног ме се ца). Из узор ка су из о ста-
вље ни тек сто ви ко ји се на ла зе у до да ци ма ових но ви на, јер се под ра зу ме-
ва ло да су до да ци из ван фо ку са. Јед на од ма на овог при сту па је сте та што 
не да је увид у на слов не стра ни це но ви на, као ни пла сман тек ста, што оне-
мо гу ћа ва ана ли зу кон тек ста у ко ме се текст по ја вљу је.

Пр во бит ни узо рак, до би јен на осно ву пре тра ге ре чи, чи нио је бли зу 
400 тек сто ва. Ме ђу тим, у ви ше од че твр ти не тек сто ва осо бе са ин ва ли ди-
те том са мо су ус пут но по ме ну те, нај че шће као јед на од со ци јал но угро же-
них гру па, или као гру па ко јој се, из ме ђу оста лих, ну де бес пла тан пар кинг 
или улаз на не ку ма ни фе ста ци ју.

Пре о ста ли тек сто ви (242 тек ста), ра ди до би ја ња ја сни је сли ке, по де-
ље ни су у две гру пе: пр ву гру пу чи не они тек сто ви ко ји су у це ло сти по све-
ће ни осо ба ма са ин ва ли ди те том, док дру гој при па да ју они у ко ји ма им је 
по све ћен са мо је дан па сус.

Ана ли за са др жа ја је ме тод ис тра жи ва ња ме диј ског ма те ри ја ла, раз ли-
чи тих до ку ме на та, слов них, звуч них или сли ков них за пи са и дру гих об ли ка 
усме ног или пи сме ног оп ште ња ме ђу љу ди ма.14 Осим да опи ше са др жај 
по је ди них об ли ка ко му ни ци ра ња и да га кла си фи ку је, ва жна ка рак те ри-
сти ка овог ме то да је и по ста вља ње ана ли зи ра ног са др жа ја у вре мен ски и 
про стор ни кон текст на стан ка и упо тре бе, по ка зи ва ње ве зе са со цио-де-
мо граф ским, би о граф ским, кул тур ним и дру гим обе леж ји ма ка ко ауто ра 
до ку ме на та, та ко и оних ко ји ма су на ме ње ни. Зна че ње и сми сао ко ји са др-
жај има и за при ма о це и за по ши ља о це, пи та ња су на ко ја ана ли за са др жа ја 
по ку ша ва да од го во ри.

Ма сов ни ме ди ји све ви ше су при сут ни у жи во ти ма љу ди, ко ји нај че-
шће без кри тич ке дис тан це при хва та ју све што им они ну де. Ни је мо гу ће 
не би ти део ма сов не пу бли ке. На овај на чин, са вре ме ни свет је ме диј ски 
кон стру и сан. Би ло да је у пи та њу књи га или те ле ви зиј ски про грам, ми о 
све ту са зна је мо из пер спек ти ве дру гог, од но сно ин фор ма ци је су про пу-
ште не кроз со фи сти ци ра не ме диј ске фил те ре ко ји не ми нов но об ли ку ју 
свет по сво јим обра сци ма.

Свест о од ре ђе ним дис кри ми ни са ним гру па ма фор ми ра се углав ном 
по сред ством ме ди ја и за то је ва жно ис тра жи ти ко ли ко су осо бе са ин ва ли-
ди те том ви дљи ве и ка ко су оне при ка за не.

По ла зи се од хи по те за да су ОСИ:
не до вољ но при сут не, од но сно мар ги на ли зо ва не у днев ним но ви-1. 
на ма;
при ка за не у па сив ној уло зи не ко га ко при ма по моћ, и2. 
пред ста вља не по вр шно и сен за ци о на ли стич ки.3. 

14 Бран ко вић, С, ме то ди ис ку стве ног ис тра жи ва ња дру штве них по ја ва, Ме га тренд 
уни вер зи тет, Бе о град, 2009, стр. 125.
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РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Об ра да ста ти стич ких по да та ка по ка за ла је да је нај ве ћи број тек сто ва 
у об ра ђе ном узор ку из днев них но ви на Да нас (41.7%), док су По ли ти ка и 
Прес овој те ми по све ти ле нај ма ње па жње (8.7% и 2.5%). У про се ку су об ја-
вљи ва на не што ви ше од 3 тек ста сва ке дру ге не де ље.

При каз 1, Про цен ту ал на рас по де ла тек сто ва по но ви на ма

Ви ше од по ло ви не (56.2%) об ра ђе них тек сто ва су крат ки (до 2000 ка рак-
те ра) и то су пре те жно ве сти (27.7%) и из ве шта ји (23.1%). Ова два жан ра 
спа да ју у ин фо р ма тив не фор ме ко је би тре ба ло објек тив но да из ве шта ва ју 
јав ност о ак ту ел ним те ма ма и до га ђа ји ма. Осим ин фор ма ци је, чи та лац не 
до би ја пот пу ну сли ку о све му што би тре ба ло да зна о ОСИ. Ре пор та же, 
ко је би тре ба ло да бри шу дис тан цу из ме ђу чи та о ца и од ре ђе не те ме и ко је 
оп се жни је го во ре о те ми, за сту пље не су у ре ла тив но зна чај ном про цен ту 
(14.05%), док је ин тер вју где би ОСИ нај бо ље мо гле да ис ка жу сво је про-
бле ме, нај ма ње за сту пљен са са мо 0.01%.

Чи ње ни ца да се као из вор ин фор ма ци ја, са мо стал но или из ме ђу оста-
лих, ОСИ на во де у све га 14.9% тек сто ва, мо же упу ти ти на за кљу чак да се 



Год. III (2011): стр. 527-548

До ми нант не пред ста ве o особамa са ин ва ли ди те том... 535

ова те ма осве тља ва углав ном или из пер спек ти ве са мог но ви на ра (19.4%), 
или вла ди них ин сти ту ци ја (два пу та ви ше не го ОСИ). Ло гич но би би ло да 
је си ту а ци ја обр ну та, јер се прет по ста вља да љу ди из вла де не мо гу бо ље 
зна ти по тре бе и ми шље ња ОСИ од њих са мих. Гла со ви ОСИ о не при ла го-
ђе ној око ли ни у ко јој је те шко жи ве ти до спе ли су у са мо 1,6% тек сто ва, што 
је пре ма ло па жње за све пре пре ке са ко ји ма се ОСИ сва ко днев но су сре ћу.

Тек сто ви о де ци до 15 го ди на и ОСИ му шког по ла три пу та су ви ше 
за сту пље ни не го тек сто ви о же на ма. Род на дис кри ми на ци ја, по ред дис-
кри ми на ци је пре ма ОСИ, и на овом при ме ру је очи глед на. Уко ли ко се из у-
зму тек сто ви из днев них но ви на Да нас, си ту а ци ја би се про ме ни ла: би ло 
би 4,6 пу та ви ше тек сто ва о осо ба ма му шког по ла не го о де ци, што зна чи да 
је у пре о ста лих пет днев них но ви на де ци по све ће но не што ви ше од јед ног 
тек ста на сва ких шест ме се ци. При то ме је чак 78% тек сто ва крат ко.

Пол осо ба је остао нео д ре ђен у без ма ло 70% тек сто ва. 

При каз 2, Пол осо ба са ин ва ли ди те том

У чак 42,6% тек сто ва не по зна та је и ка те го ри ја ин ва ли ди те та и пол 
осо ба, што по ка зу је да се ОСИ и њи хо вим про бле ми ма и по тре ба ма при-
сту па по вр шно и по све нео д ре ђе но.
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Сва ки тре ћи текст о ОСИ на ла зи се у ру бри ци „Бе о град“, па се по ста-
вља пи та ње шта је са остат ком Ср би је. По зна то је да се и у мно гим дру гим 
обла сти ма ви ше пи ше о глав ном гра ду, не го о остат ку зе мље.

У 83,5% ка да се го во ри о ОСИ, го во ри се о њи ма као о гру пи, а не о по је-
дин ци ма. По што се углав ном го во ри о про бле ми ма са ко ји ма се су о ча ва це ла 
гру па ока рак те ри са на од ре ђе ном ка те го ри јом ин ва ли ди те та, би ло је оче ки-
ва но да ће ве ћи на тек сто ва би ти о гру пи. Ма ње од пе ти не тек сто ва о по је-
дин ци ма го во ри о не до вољ ној усред сре ђе но сти на осо бу. Оште ће ње је и да ље 
кључ но иако је тре ба ло да ме ди ци ски мо дел одав но по ста не про шлост.

Ак ци је за ОСИ су нај че шћи по вод пи са ња о њи ма (чак сва ки тре ћи 
чла нак), док се на при мер, као жр тве на си ља спо ми њу у све га 1.7% тек-
сто ва. За кон ко ји по ди же свест о по тре би и оба ве зи за по шља ва ња осо ба са 
ин ва ли ди те том за сту пљен је три пу та ма ње не го те ма „ак ци је за ОСИ“.

Из на ве де ног се мо же за кљу чи ти да се ОСИ упор но при ка зу ју у па сив-
ној уло зи, да кле у уло зи не ког ко при ма по моћ, или чак и не ког ко ме др жа ва 
и по сло дав ци „из ла зе у су срет“. Ка да се о за ко ну пи ше ско ро да се уоп ште 
не при ка зу је њи хо ва пер спек ти ва, не ма кон крет них при ме ра ни ти до брог 
ни ти ло шег ис ку ства у ве зи са за по шља ва њем ОСИ. Ева лу а ци ја у окви ру 
про јек та „MID WAY – Укљу чи ва ње у обра зо ва ње де це са те шко ћа ма у раз-
во ју и за по шља ва ња осо ба са ин ва ли ди те том“ по ка за ло је да „свест љу ди 
у ло кал ној за јед ни ци ни је до вољ но раз ви је на ка да го во ри мо о по тре ба ма 
де це са те шко ћа ма у раз во ју/осо ба са ин ва ли ди те том.“15 По ди за ње ни воа 
све сти о спо соб но сти ма и до при но си ма ОСИ јед на је од став ки „Ме ђу на род не 
кон вен ци је о пра ви ма ОСИ“. Да ље, ис тра жи ва ње „Цен тра за са мо стал ни жи вот 
ин ва ли да Ср би је“ по ка за ло је да ис ку ства у за по шља ва њу ОСИ је су кључ ни чи ни-
лац за от кла ња ње пред ра су да о рад ним спо соб но сти ма и ефек ти ма ра да ОСИ. 
Ме ђу тим, не ма тек сто ва ко ји ин тер вју и шу по сло дав це са ова квим ис ку ством. 
Тек сто ви упор но го во ре о оба ве за ма и о са мом за ко ну. По ста вља се пи та ње да 
ли је у ова квом при ка зи ва њу из ра жен став ре дак ци је, а по сред но и став оних 
чи ји су ути ца ји по хи је рар хи ји ви ши у од но су на уред ни ке. Слич на си ту а ци ја 
је и у ве зи са ин клу зив ним обра зо ва њем. Пи ше се о про бле ми ма, о не до вољ ном 
на став ном ка дру, о то ме ка ко не ма мо гућ но сти за аде кват но об у ча ва ње ка дра. 
Тек ус пут но, или ни ка ко, пи ше се о до брим стра на ин клу зи је. Ка да су на сло ви 
у пи та њу, ин фор ма тив ни су у 60,3% (или сва ком дру гом тек сту), док су ме та фо-
рич ко де скрип тив ни у 37,2%.

Те ме ко је го во ре о про ме ни на чи на са гле да ва ња ОСИ, од но сно ко је се 
фо ку си ра ју на про бле ме ко је ОСИ за ти чу у дру штву, ко је им оне мо гу ћа ва ју 
да по ста ну рав но прав ни са дру ги ма, тре ти ра не су у 33,06% тек сто ва, а под 
15 Pro men te so cial re se arch, S. Po well, А. Ка дић и И. Че ле би чић, Фи нал на ева лу а ци ја 

ини ци ја ти ве MId way – Укљу чи ва ње у обра зо ва ње де це са те шко ћа ма у раз во ју и 
за по шља ва ње осо ба са ин ва ли ди те том, Cat ho lic Re li ef Ser vi ces – USCCB (CRS), 2010. 
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њи ма под ра зу ме ва мо пра во на ин клу зив но обра зо ва ње, при ла го ђа ва ње 
око ли не, не при ла го ђе ност око ли не и „За кон о про фе си о нал ној ре ха би ли-
та ци ји и за по шља ва њу осо ба са ин ва ли ди те том“ из 2009. го ди не. Тек сто ви 
на те му ак ци ја за осо бе са ин ва ли ди те том и они ко ји го во ре о по мо ћи из 
др жав ног, град ског и оп штин ског бу џе та чи не 35.13%.

При каз 3, Те ме

Та ко ђе, у 17 oд 70 тек сто ва где је реч о ак ци ји за осо бе са ин ва ли ди-
те том оне се по ми њу са мо у јед ном па су су. Све на во ди на за кљу чак да у 
ве ли ком бро ју тек сто ва ко ји го во ре о осо ба ма са ин ва ли ди те том, они ни су 
за и ста глав на те ма, већ је као бит ни ја при ка за на са ма ху ма ни тар на ак ци ја 
и ње ни ор га ни за то ри.

Сва ки тре ћи текст не ма ви зу ел ни при каз, иако је по зна то да фо то гра-
фи је нај че шће оста вља ју ја чи ути сак на чи та о ца од це лог тек ста. Тре ћи на 
фо то гра фи ја уз тек сто ве пр ве гру пе не при ка зу је њих већ дру ге ак те ре или 
објек те и пеј за же.

Ана ли зи ра ју ћи тек сто ве сти че мо ути сак да је свест о про бле ми ма при-
сут на и да се на њи ма ра ди: по ми њу се рам пе, се ма фо ри, ти тло ва ни фил-
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мо ви. Ме ђу тим, не ка да се на ду гач ко го во ри о бу ду ћим про јек ти ма ко ји ће 
се тек ре а ли зо ва ти.

На при мер, текст ко ји је об ја вљен 12. јунa 2010. у ку ри ру под на сло-
вом „Плат фор ме за ин ва ли де у про ла зи ма на Те ра зи ја ма“ (аген ци ја БЕ ТА) 
упра во го во ри о јед ном та квом при ме ру.

Уз текст иде сле де ћа фо то гра фи ја:

бе о ГРаД – Се кре та ри јат бе о гра да за са о бра ћај на ја вио је да нас де ће 
у под зем ним пе шач ким про ла зи ма на Те ра зи ја ма угра ди ти се дам по ди зно
спу шта ју ћих плат фор ми за ин ва ли де.

бе о град је из бу џе та обез бе дио но вац за на бав ку и уград њу тих плат
фор ми у про ла зи ма на Те ра зи ја ма, а пла ни ра но је да се „уз по моћ дру штве
ноод го вор них ком па ни ја“ та кве плат фор ме по ста ве и у дру гим под зем ним 
про ла зи ма, на ве де но је у са оп ште њу. Се кре та ри јат за са о бра ћај пла ни ра 
да у на ред них пет го ди на у све под зем не пе шач ке про лаз угра ди по ди зно
спу шта ју ће плат фор ме за ин ва ли де.“
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На ве де ни део тек ста се у ис тој или не што из ме ње ној фор ми на ла зи 
у днев ним но ви на ма Да нас, Прес и блиц. Из увод не ре че ни це не мо же се 
са зна ти кад ће плат фор ме би ти угра ђе не. При лог „да нас“ ис ко ри шћен у овој 
ре че ни ци, мо же да асо ци ра на ско ра шњост овог при ла го ђа ва ња. Је ди но у 
но ви на ма Прес текст ни је про пра ћен фо то гра фи јом, ко ја уз на сло ве мо же 
да на ве де чи та о ца да по ми сли да су плат фор ме за ОСИ већ угра ђе не. Ква-
ли тет при сту па огле да се и у чи ње ни ци да се ко ри сти реч „ин ва лид“, ко ја 
има пе жо ра тив ну ко но та ци ју.

У ку ри ру, у тек сту под на сло вом: „Чо век пре жи вео без по ла мо зга“ об ја-
вље ном 27. ју на 2010. го ди не на во ди се да: „алан хинд већ две го ди не не ма 
је дан део ло ба ње, те шко му је оп те ће на до ња ви ли ца, слеп је на јед но око... 
Све због па да са згра де.“(аутор: ка ли ме ро). На ве де ни текст пра ти и фо то гра-
фи ја ко ја на ру ша ва про фе си о нал ни ко декс.

Сле де ћа фо то гра фи ја об ја вље на је уз текст под на сло вом „Ам пу тир ци у 
про сто ри ја ма УДАС“ (аутор Г. Вра нић, 15.2.2010). 
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Љу ди ко ји су има ли ту не сре ћу да им се ам пу ти ра део те ла, сва ка ко 
ни су „ам пу тир ци“, већ ин ва ли ди. На ме ће се пи та ње мо ра ли се та ко че сто 
те жи ти сен за ци о на ли зму.

Текст „Ср бин по стао аме рич ки гу ру“ об ја вљен је уз при ка за ну фо то-
гра фи ју 29. ју на 2010. (аутор Мар ко Ло пу ши на) у ве чер њим но во сти ма.

На при ме ру тек ста „Про тест рад ни ка са ин ва ли ди те том“, об ја вље ног 
24. ма ја 2010. у днев ним но ви на ма Да нас та ко ђе мо же мо по ка за ти ка ко се у 
свр ху ма ни пу ла ци је ко ри сти по ми ња ње ОСИ: Бе о град – Ис пред се ди шта 
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ми ни стар ства еко но ми је ју че су про те ство ва ли рад ни ци ДеС, пред у зе ћа 
ко је за по шља ва осо бе са ин ва ли ди те том...

Про тест је обез бе ђи ва ла по ли ци ја, а рад ни ци су, на по чет ку оку пља ња, 
ус пе ли да се про би ју кроз кор дон по ли ци је и да бло ки ра ју де сну тра ку бу ле
ва ра...

На слов го во ри да су рад ни ци са ин ва ли ди те том про те ство ва ли. Ме ђу-
тим, чи та ју ћи да ље текст схва та мо да ниг де екс пли цит но не пи ше да су 
про те ство ва ле осо бе са ин ва ли ди те том, већ рад ни ци пред у зе ћа у ко ме 
је по ло ви на за по сле них су о че на са не ком вр стом ин ва ли ди те та. Без кри-
тич ког при сту па ова зна чај на раз ли ка би мо жда про ма кла оку чи та о ца и 
на ве ла на по гре шан за кљу чак.

Слич но, текст об ја вљен 7. Апри ла 2010. го ди не у ве чер њим но во сти ма 
сво јим на сло вом „Слеп во зио 293 на сат“ на во ди на по гре шан за кљу чак. 
Текст је о во зи лу ко је је на пра вље но спе ци јал но за ОСИ и те сти ра но на 
по ли го ну, а 293 ки ло ме тра на час је нај ве ћа бр зи на ко ју мо же да до стиг не.

ПО ЛИ ТИ КА

У пр вој по ло ви ни 2010. го ди не, По ли ти ка је об ја ви ла ре ла тив но за не-
мар љив број тек сто ва ко ји за те му има ју ОСИ. Ка да се пи ше о њи ма, пре-
те жно се тре ти ра ју уоп ште но, али су тек сто ви ду жи. Нај че шће су те ме рав-
но мер но рас по ре ђе не, осим што се не по ми њу као жр тве на си ља ни ти се 
го во ри о по мо ћи из дво је ној из бу џе та за њих. Не ма сен за ци о на ли стич ко-
увре дљи вих на сло ва, те нај ви ше има ин фор ма тив них (61,9%).

По ли ти ка, у од но су на ма ли број тек сто ва по све ће них ОСИ, има ипак 
зна ча јан број ре пор та жа (5) ко је чи не 14,7%. У По ли ти ци се та ко ђе на ла зи 
46.1% од укуп ног бро ја ана ли за и ко мен та ра ко ји су у све у куп ном бро ју тек-
сто ва за сту пље ни са са мо 5,79%. То упу ћу је на не до вољ но кри тич ки при-
ступ про бле ми ма са ко ји ма се ОСИ су сре ћу у дру штву. Та ко ђе, зна чај но је 
по ме ну ти да се По ли ти ка из два ја и по то ме што је јед ном при ли ком об ја-
ви ла ин тер вју са ОСИ, ако се узме у об зир да је овај жа нр за у зео из у зет но 
ни ску по зи ци ју што се ти че за сту пље но сти.

Оно што је мо жда и нео бич но за днев не но ви не са нај ду жом тра ди ци јом 
на Бал ка ну, је сте да чак ни је дан текст о ОСИ ни су об ја ви ле у ме се цу ма ју, док 
је про сек у оста лим ме се ци ма у пр вој по ло ви ни 2010. го ди не пет тек сто ва.

КУ РИР

Овај днев ни лист од ре ђен је као та бло ид пр ве ге не ра ци је, ма да у од но су 
пре ма ОСИ не по твр ђу је у пот пу но сти на ве де ну тврд њу. Са мо се два тек-
ста (0,5%) мо гу од ре ди ти као са свим сен за ци о на ли стич ка: „крив што је 
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оса ка ћен“ (14. јун 2010, аутор: ка ли ме ро), „чо век пре жи вео без по ла мо зга“(27. 
јун 2010, аутор: ка ли ме ро). Ипак, ка да се на овај на чин про сеч ном гра ђа-
ни ну Ср би је пред ста ви осо ба са ин ва ли ди те том, пр ва им пре си ја (ко ја је и 
нај ја ча) сва ка ко би би ла да је у пи та њу осо ба „на ка зног“ из гле да, без мо гућ-
но сти да нор мал но функ ци о ни ше. На тај на чин мо же се сте ћи ути сак да би 
осо бе са би ло ка квим не до стат ком тре ба ло из оп шти ти из дру штва, што би 
би ло пот пу но по гре шно и не мо рал но. Уз на ве де ни текст, по сто ји и фо то-
гра фи ја ко ја на ру ша ва етич ки ко декс но ви нар ства. 

Ако у об зир узме мо трет ман ових днев них но ви на пре ма чо ве ку као 
по је дин цу, до ла зи се до за кључ ка да су тек сто ви у ку ри ру пре те жно ОСИ 
„сме шта ли“ у ка те го ри ју нео д ре ђе них – де ци по све ћен са мо је дан чла нак, 
же на ма два, док је му шкар ци ма по све ће но де вет. Оста так тек сто ва ОСИ 
озна ча ва као нео д ре ђе не. Ка ко он да оче ки ва ти да се од нос дру гих љу ди, 
ко ји чи та ју ку рир, раз ли ку је пре ма осо ба ма са ин ва ли ди те том? Ка ко их 
по сма тра ти као осо бе по пут нас са мих ако та ква иде ја ни је ни до вољ но 
за сту пље на та мо где би се то мо жда и оче ки ва ло – у на шој кон стру и са ној 
ствар но сти ко ју жи ви мо сва ко га да на – у ма сов ним ме ди ји ма? О не за по-
сле но сти и си ро ма штву три пу та ви ше се пи ше у ку ри ру и ве чер њим но во
сти ма не го у пре о ста лим но ви на ма. Ка да су у пи та њу ОСИ, ку рир је нај че-
шће ко ри стио вест као жан ров ски об лик (15 тек сто ва од 40), док ин тер вју, 
као и нај ве ћи број ана ли зи ра них но ви на, ни је за сту пљен.

ДА НАС

Да нас је об ја вио нај ве ћи број тек сто ва о ОСИ: 186. Про цен ту ал но ви ше 
од 40% тек сто ва це ло куп ног узор ка, тек сто ва пр ве и дру ге гру пе, чи не они 
ко ји су об ја вље ни у но ви на ма Да нас. Чак, ка да узме мо у об зир са мо тек-
сто ве пр ве гру пе, си ту а ци ја је слич на: тре ћи на тек сто ва при па да Да на су.

Да ља ана ли за по ка зу је да је од нос тек сто ва пр ве и дру ге гру пе упра во 
ов де нај дра стич ни ји: ви ше од по ло ви не тек сто ва ни је ви зу ел но пред ста-
вље но (57,4%), на фо то гра фи ја ма су у чак 74,4% слу ча је ва при ка за ни дру ги 
ак те ри или пред ме ти и пеј за жи ко ји ни су у ди рект ној ве зи са ОСИ, по но во 
је ви ше од по ло ви не тек сто ва крат ко (61,4%). Под јед на ко су за сту пље ни 
из ве шта ји и ве сти. Са мо јед на ре пор та жа и све га три тек ста ко ји пред ста-
вља ју ана ли зе и ко мен та ре по ка зу ју да се ду бљом ана ли зом сли ка ме ња. 
До дат но у 73% слу ча је ва ОСИ су при ка за не као гру па нео д ре ђе ног по ла, 
што по твр ђу је прет по став ку о уоп ште ном тре ти ра њу. По хвал но је што је 
де ци (углав ном о де ци као о гру пи) по све ће на ско ро че твр ти на тек сто ва.

Мо жда је ин те ре сант но по ме ну ти да су Да нас је ди не но ви не где не ма 
тек сто ва ко ји го во ре о гру пи ни ти о по је дин ци ма ко ји су ја сно од ре ђе ни 
са мо као му шкар ци (ма да се у не ким тек сто ви ма мо же из ве сти, мо жда и 
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по гре шан, за кљу чак да је реч о гру пи му шког по ла). Же на ма је по све ће но 
ма ло па жње, све га 2% тек сто ва.

Нео д ре ђе но се го во ри и о ка те го ри ји ин ва ли ди те та, што нас на во ди да 
по ста ви мо пи та ње ка кав је при ступ про бле ма ти ци ка да су и пол и ка те-
го ри ја ин ва ли ди те та не бит ни. О че му се у ства ри пи ше? Ста ти сти ка ну ди 
од го вор у ви ду 40% тек сто ва по све ће них ак ци ја ма за ОСИ у ко ји ма су 
из вор у чак 40 по сто слу ча је ва сам но ви нар или аген ци ја, а ни ка да осо ба са 
ин ва ли ди те том.

Тре ћи на тек сто ва не по зи ва се на из во ре, осим на аген ци је, а са мо у 7% 
слу ча је ва свих тек сто ва из вор су осо бе са ин ва ли ди те том, са мо стал но или 
је дан од ви ше из во ра. За па њу ју ћи је по да так да се на об ра ђе ном узор ку, 
ОСИ као је ди ни из вор уоп ште не на во де ни у јед ној од 9 од глав них те ма 
(ин клу зив но обра зо ва ње, на си ље, при ла го ђе ност око ли ни, За кон о про-
фе си о нал ној ре ха би ли та ци ји и за по шља ва њу...). Да ли се ти ме ин си ну-
и ра да је по треб но по ве ћа ти кре ди би ли тет тек ста укљу чи ва њем и дру гих 
из во ра? Ме ђу тим, осим ка да је реч о при ла го ђа ва њу и не при ла го ђе но сти 
око ли не, по мо ћи из др жав ног бу џе та, што све за јед но чи ни 4 тек ста, сли ка 
се не ме ња, ОСИ се не на во де ни као је дан од из во ра. У тек сто ви ма у Да на су 
че сте су упо тре бе не а де кват ног на зи ва ин ва ли ди.

До бар при мер са др жа ја тек ста је ре пор та жа са не та ко до брим на сло-
вом „Жи вот уз по моћ шта па и ка на па“ (15. jун 2010, aутор: Ка та ри на Жи ва-
но вић), где су ин тер вју и са не успе шне осо бе са ин ва ли ди те том, ди рек тор ка 
до ма сле пих и пе ва чи, бра ћа Ма тић, као љу ди ко ји су по ка за ли да се са хен-
ди ке пом мо же жи ве ти. 

ПРЕС

У овим днев ним но ви на ма све га је 6 тек сто ва у ко ји ма је ОСИ по све ћен 
нај ма ње је дан цео па сус. Тре ба узе ти у об зир да у узо рак ни су укљу че не 
не ке ква ли тет не ре пор та же на ову те му, а ко је се на ла зе у до да ци ма ових 
но ви на. По хвал но је што је је дан од тих тек сто ва при па да ана ли тич ким 
жан ро ви ма.

Та ко ђе, у по ме ну том члан ку о по ста вља њу плат фор ми у под зем ним 
про ла зи ма, од на ве де не че ти ри но ви не, Прес је је ди ни ко ји ни је об ја вио и 
за ва ра ва ју ћу фо то гра фи ју и где је ја сни је на гла ше но да се „да ле ко од ма кло 
у при пре ми до ку мен та ци је“, а не у са мом угра ђи ва њу плат фор ми. Те шко 
је ипак го во ри ти о по зи тив ним ка рак те ри сти ка ма днев них но ви на ко је су 
та ко ма ло па жње по све ти ле про бле ми ма са ко ји ма се ско ро сва ка пет на е-
ста осо ба у Ср би ји су сре ће.
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ВЕ ЧЕР ЊЕ НО ВО СТИ

Од свих тек сто ва ко ји го во ре о успе ху ОСИ, ви ше од по ла је об ја вље но 
у овом ли сту. О де ци као о по је дин ци ма го во ри се у све га 2 члан ка (од 
об ра ђе них 242), од то га је је дан у ве чер њим но во сти ма. О де ци се углав-
ном го во ри уоп ште но као о гру пи, што оне мо гу ћа ва њи хо во раз у ме ва ње 
у пот пу но сти. О же на ма као по је дин ци ма по ло ви на об ја вље них тек сто ва 
је у овим но ви на ма. Че ти ри пу та ви ше тек сто ва је о му шкар ци ма не го о 
же на ма, а са мо је дан о де ци. ве чер ње но во сти су чак 48,8% од свих чла на ка 
о ОСИ, по све ти ле по је дин ци ма.

О не за по сле но сти и си ро ма штву пи са но је у 20 тек сто ва, од то га су 6 
из ве чер њих но во сти. Ово је је дан од нај ве ћих про бле ма са ко ји ма се ОСИ 
су о ча ва ју. Сра змер но то ме мо же се и оче ки ва ти ве ли ки број тек сто ва о овој 
те ми, ме ђу тим про стор ко ји је то ме по све ћен ни је ре ци проч не вред но сти.

Од укуп ног бро ја об ја вље них ре пор та жа 44,1% на ла зи се у Ве че р њим 
но во сти ма. Бер толд Брехт, не мач ки пи сац, ре као је 1927. го ди не: „Те шко 
је слу ша о ци ма ко ји не на ђу ни ко га ко би имао шта да ка же. Још је те же 
чо ве ку ко ји има шта да ка же, а не на ђе слу ша о ца“. Ре пор та жа је је ди на 
фор ма, по ред ин тер вјуа, где би ОСИ мо гле у пот пу но сти да ис ка жу сва 
сво ја ми шље ња, же ље, стра хо ве, на да ња. Укуп но од 14 тек сто ва о успе ху у 
ве чер њим но во сти ма на ла зи се осам.

Не ки од њих су: „Во ља пре пу на ме да ља“ Н. Јан ко вић | 3. јун 2010; „Те мељ 
ср цем гра ђен“ З. Го лу бо вић | 8. април 2010; „Увек на пред“ Б. Ба бић | 11. мај 
2010; „Са уса на чи та чак и ен гле ски“ С. Ба бо вић | 29. март 2010; „Ма штом 
про тив бо ле сти“ Н. J | 8. ја ну ар 2010.

Пре ма овим по да ци ма, ве чер ње но во сти су нај а жур ни је што се ти че 
из ве шта ва ња о успе ху ОСИ. У од но су на ана ли зи ра не но ви не, у њи ма су 
нај ви ше за сту пље не фор ме у ко ји ма се мо же чу ти и „глас“ осо ба са по себ-
ним по тре ба ма.

БЛИЦ

Од укуп но 242 об ја вље них тек сто ва, у бли цу се на ла зи 13,6%, што ове 
днев не но ви не по ста вља у сре ди ну ка да је реч о бро ју чла на ка о ОСИ. Ипак 
сва ки текст је текст пр ве гру пе, што зна чи да ка да се об ја ви чла нак о ОСИ, 
цео је по све ћен баш њи ма. То, при ме ра ра ди, ни је слу чај са Да на сом где се 
у сва ком тре ћем тек сту ОСИ спо ми њу у са мо јед ном па су су.

Нај ви ше за сту пље на фор ма у бли цу је из ве штај (43%). Он при па да фак-
то граф ским жан ро ви ма и има струк ту ру про ду же не ве сти. Он би тре ба ло 
да бу де исти нит, та чан, објек ти ван и ја сан. Та ко се до би ја дво ди мен зи о-
нал на ин фор ма ци ја. Тре ћа, ду бин ска ин фор ма ци ја и од го вор на пи та ње 
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за што, до би ја се у бе ле три стич ким жан ро ви ма, пре вас ход но у ре пор та жи. 
Ре пор та жа у бли цу има 55% ма ње не го ве сти и из ве шта ја.

О осо ба ма нео д ре ђе ног по ла има 24 тек ста, а о же на ма са мо је дан. Гру-
пи са ње че сто мо же да дâ ис кри вље ну сли ку ствар но сти, док се нај бо ље 
из ве шта ва ка да се пи ше о по је дин ци ма, или о по је дин ци ма као пред став-
ни ци ма гру пе, а не о са мој гру пи ко ја не ма кон крет на обе леж ја. Че ти ри 
пу та ви ше има тек сто ва о му шкар ци ма, као и о де ци, не го о же на ма. У 
бли цу ни је об ја вљен ни је дан ин тер вју, као ни ана ли за ни ко мен тар.

У бли цу је та ко ђе 4 пу та ви ше чла на ка о му шкар ци ма, као и о де ци, не го 
о же на ма (са мо је дан), док су нео д ре ђе на 24 члан ка. У бли цу се од укуп на 
33 тек ста на ла зи са мо је дан ко ји ни је пот пу но по све ћен ОСИ, али су ОСИ 
ипак ви зу ел но при ка за не.

ЗА КЉУ ЧАК

Ра де ћи ово ис тра жи ва ње, ко је је за циљ има ло от кри ва ње до ми нант них 
пред ста ва о осо ба ма са ин ва ли ди те том у нај чи та ни јим днев ним но ви на ма 
у Ср би ји, до ла зи мо до за кључ ка да ОСИ на и ла зе на ве ли ко не ра зу ме ва ње 
око ли не, на пре пре ке при за по шља ва њу, при до би ја њу со ци јал не по мо ћи, 
при од ла ску на по сао, при пре ла ску ули це, украт ко – при во ђе њу нор мал-
ног сва ко днев ног жи во та. ОСИ су из оп ште ни из дру штва, мар ги на ли зо-
ва ни, не ви дљи ви. Про стор у ма сов ним ме ди ји ма за њих је при лич но су жен, 
а ме ди ји би тре ба ло да бу ду у слу жби гра ђа на – свих гра ђа на, што зна чи и 
оних 1/15 ко је чи не ОСИ. Ма ло има бе ле три стич ких жан ро ва, углав ном су 
при сут ни фак то граф ски. Из ве шта ва се крат ко, „шту ро“, уоп ште но. Ме ди ји 
углав ном по кри ва ју по зи тив не до га ђа је, са по не ким по ме ном ар хи тек тон-
ских ба ри је ра, не до ста та ка уџ бе ни ка при ла го ђе них осо ба ма са оште ће њем 
ви да, не до ста та ка ти тла на фил му. Да ли је то нај го ре са чим се су сре ћу 
ОСИ у сва ко днев ним ак тив но сти ма? Ка ко да по ста не мо све сни њи хо вих 
про бле ма ако о њи ма не мо же мо чу ти? Он лајн из да ња днев них но ви на у 
пе ри о ду од по ла го ди не об ја ви ла су са мо 242 члан ка, што би зна чи ло да је 
сва ког пе тог да на об ја вљен је по је дан текст у јед ним но ви на ма. 

При мет но је и не а де кват но осло вља ва ње осо ба са ин ва ли ди те том. 
Осим очи глед но пе жо ра тив них на зи ва као што је „ин ва лид“, за па же но је 
и да се ко ри сти тер мин „осо бе и де ца са по себ ним по тре ба ма“, иако тре-
нут на па ра диг ма ја сно на гла ша ва да њи хо ве по тре бе ни су по себ не и да то 
ни је оно што их де фи ни ше. Та ко ђе, да би се озна чи ла де ца са по те шко ћа ма 
у раз во ју ко ри сти се исти из раз „де ца са по себ ним по тре ба ма“ и не ја сно је 
да ли је реч уоп ште но о де ци са ин ва ли ди те том, или је у пи та њу од ре ђе на 
ка те го ри ја.
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Сва ко мо же до жи ве ти не сре ћу и по ста ти осо ба са ин ва ли ди те том. Да 
ли су за то осо бе са ин ва ли ди те том не а трак тив не за при ка зи ва ње? Ако је то 
слу чај, он да се пр вен стве но за не ма ру ју ОСИ као пу бли ка. Да ље, по гре шно 
се при сту па про бле му: осо бе са оште ће њем тре ти ра ју се као не ко ко не ма 
из бо ра, ко не ма кон тро лу над сво јим жи во том, не ко чи ји је жи вот прак тич но 
окон чан хен ди ке пом. Не чу де ова кве асо ци ја ци је, јер су рет ки тек сто ви ко ји 
нам по ма жу да схва ти мо да они та ко ђе жи ве „нор ма лан“ жи вот, да се су сре ћу 
са сва ко днев ним про бле ми ма, али да им је у тој бор би че сто те же не го љу ди ма 
без оште ће ња, као и да су не ки упра во због тог до дат ног те ре та ја чи.
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Др Дра га на Јо ва но вић
Фа кул тет за кул ту ру и ме ди је ме га тренд уни вер зи те та

СТРАХ И ДИ ГИ ТАЛ НА ПРЕТ ЊА

Ре зи ме: аутор се у ра ду ба ви стра хом мејнстрим ме ди ја од не стан ка 
са сце не, као и спе ку ла ци ја ма о ин тер не ту као њи хо вом ег зе ку то ру. Итра
жи ва ње по на ша ња ко ри сни ка ин тер нет ме ди ја мла ђих од 25 го ди на све
до чи о то ме да ин тер нет за и ста од у зи ма део ко ри снич ког вре ме на од кла
сич них ме ди ја, али да под јед на ку опа сност пред ста вља ју ка рак те ри сти ке 
и трен до ви у по на ша њу пу бли ке ко ја ће за де це ни јудве би ти ве ћин ска у 
на шем дру штву. Ста нов ни ци Ср би је, уз раст 1525 го ди на, по ре зул та ти ма 
ис тра жи ва ња, не ма ју чи та лач ке на ви ке, ме диј ско обра зо ва ње, па са мим 
тим ни до вољ но зна ња ни ис ку ства за кри тич ко по и ма ње ме диј ских са др
жа ја. То би мо гло озбиљ но угро зи ти мејнстрим ме ди је, мо жда и ви ше од 
са мог ин тер не та.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: маСме ДИ јИ, ИН ТеР НеТ, ко РИ СНИ цИ, ИС ТРа жИ
ва ње, ИН ТеР НеТ ме ДИ јИ

* * *

Спе ку ла ци је око смр ти ста рих ме ди ја и прет њи у ли ку но вих ко му ни-
ка ци о них тех но ло ги ја ши ро ко су рас про стра ње не. У де цем бру 2010. Гугл 
пре тра га по кључ ним ре чи ма de ath of print да ла је 285 ми ли о на на сло ва, 
136 ми ли о на за de ath of te le vi sion и 148 за de ath of ra dio. Од тре нут ка ин тен-
зив ног ши ре ња упо тре бе ин тер не та као моћ ног ме ди ја/ме ди ју ма страх од 
не стан ка до ми ни ра ди ску си ја ма о одр жа њу тра ди ци о нал них ме ди ја. За 
раз ли ку од ра ни јих сту ди ја ко је су би ле ори јен ти са не на из у ча ва ње ме ди ја 
као цен трал ног пи та ња, овај рад се ба ви из у ча ва њем ко ри снич ког при-
сту па од но си ма ста рих и но вих ме ди ја у уз ра сту од 15 до 25 го ди на. Уко-
ли ко би смо се ба зи ра ли на са мим ме ди ји ма, то би под ра зу ме ва ло да раз ли-
чи ти ме ди ји слу же истим функ ци ја ма, а у та квом од но су ло гич но је да ће 
но ви ме ди ји ис ти сну ти ста ре. Уко ли ко исто пи та ње по сма тра мо са ко ри-
сни ком у цен тру па жње, схва ти ће мо да се љу ди ко ри сте раз ли чи тим об ли-
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ци ма ме ди ја да би ис пу ни ли раз ли чи те по тре бе. Ни је дан ме диј не мо же 
би ти ап со лут но функ ци о нал на ал тер на ти ва дру гом, сва ки има сво је, раз-
ли чи те ка рак те ри сти ке и спе ци фич но сти да би оп слу жио раз ли чи те љу де 
у раз ли чи тим кон тек сти ма, и до пу нио оста ле ме ди је у за до во ља ва њу раз-
ли чи тих по тре ба. За то, с ко ри снич ке тач ке гле ди шта – усва ја ње но вог не 
зна чи ну жно на пу шта ње ста рог. 

Опа сност кла сич ним ме ди ји ма пре ти од пре у сме ре ња ко ри снич ког 
вре ме на, ко је се пре ра спо ре ђу је на све ве ћи и ве ћи број ме ди ја, при че му 
ин тер нет има пред ност: он је и ме диј и ме ди јум, ин фор ма тор и ко му ни ка-
тор, де фи ни тив но при вла чан за ко ри сни ке. Пре ма ис тра жи ва њи ма у САД, 
од 1999. го ди не(1) ин тер ет је сма њио вре ме по све ће но чи та њу но ви на за 25%, 
и те ле ви зи је за 46%. Дру го ис тра жи ва ње го во ри да су ко ри шће ње услу га 
по ште и фик сних те ле фо на сма ње ни за 50%, од но сно 35%, да се фил мо ви 
гле да ју за 18% ма ње, ТВ за 20%, но ви не ма ње чи та ју за 20%, ви део за 15%, 
ма га зи ни та ко ђе 15%(2). Ис тра жи ва ње Уни вер зи те та Стан форд от кри ва да 
60% ре дов них ко ри сни ка ин тер не та сма њу је вре ме по све ће но те ле ви зи ји и 
но ви на ма за тре ћи ну(3). Пре ма ре зул та ти ма Европ ске Ко ми си је, ка ко ра сте 
број ин тер нет ко ри сни ка, про пор ци о нал но се сма њу је про це нат ко ри шће ња 
те ле ви зи је и но ви на, у про се ку 2% го ди шње(4). Исто ри ја ко му ни ка ци ја, ипак, 
по ка зу је са свим дру га чи ју сли ку – пред ви ђа ња о не стан ку ста рих ме ди ја 
ста ра су ко ли ко и са ми ме ди ји, али је са мо је дан истин ски не стао. 

Вра ти мо се ко ри снич ки за сно ва ној те о ри ји, од но сно глав ном раз ло гу 
за што се ме ди ји одр жа ва ју на тр жи шту упр кос оштрој кон ку рен ци ји. 
Ин ди ви дуе, ге не рал но, се лек ту ју ме диј ске ка на ле и са др жа је ко ји од го ва-
ра ју њи хо вој си ту а ци ји, по тре ба ма и же ља ма, дру штве ном и пси хо ло шком 
по ре клу, прет ход ном ме диј ском ис ку ству, со цио-кул тур ним мо де ли ма упо-
тре бе, а ве ли ку уло гу има и до ступ ност са др жа ја. Дру гим ре чи ма, по сто ји 
мно го пу бли ка и ко ри снич ких гру па са раз ли чи тим се то ви ма ме диј ских 
пре фе рен ци. Ко ри сни ци пре по зна ју пред но сти и ма не ме ди ја ко ји за до-
во ља ва ју по је ди не сег мен те њи хо вих ин фор ма ци о них и ко му ни ка ци о них 
по тре ба. На гло бал ни мо дел ин фор ма ци о ног по на ша ња ути чу: ка рак те ри-
сти ке ме ди ја (ра ши ре ност, до ступ ност, по у зда ност), пси хо ло шке ка рак те-
ри сти ке ко ри сни ка (по глед на жи вот, си стем вред но сти, зна ње, емо ци је, 
са мо спо зна ја, пред ра су де, пре фе рен це и сл.), де мо граф ски атри бу ти (обра-
зо ва ње, дру штве ни ста тус, дру штве не уло ге по је ди на ца) и фак то ри окру-
1 Из вор: http://findarticles.com/p/ articles/mi_m0EIN/is_1999_August_4/ai_55347776
2 Из вор: http://www.clickz.com/news/ ar tic le.php/1480301
3 o’to o le, k. (2000), на http://www.stanford.edu/dept/ news/ pr /00/000216 in ter net.html
4 Nguyen, A. (2003), the current status and potential development of online news consump

tion: a structural approach. First Mon day, 8(9), на http://www.first mon day.org/is su es/
is sue8_9/nguyen/



Год. III (2011): стр. 549-564

Страх и ди ги тал на прет ња 551

же ња (за ко ни, сте пен ста би ли за ци је). Све ове ва ри ја бле мо ра ју се узе ти у 
об зир и раз ма тра ти за јед но да би се по ја сни ла чи ње ни ца да ме ди ји оп ста ју 
без об зи ра на по ја ву но вих. У сва ком слу ча ју, ка рак те ри сти ке из во ра и дру-
гих ва ри ја бли сту па ју у ме ђу соб не ин тер ак ци је и та ко фор ми ра ју ин фор-
ма ци о но по на ша ње(5). 

Сва ки ме диј има раз ли чит про фил са др жа ја. Иако, ма хом, сви обез бе-
ђу ју са др жај ве зан за ин фор ма ци је и за ба ву, но ви не су ин тен зив но ин фор-
ма тив не, исто вре ме но ши ро ког и про ду бље ног са др жа ја, ко ји суп стан ци-
јал но до при но си њи хо вом оп стан ку у кон ку рен ци ји са за бав но ори јен ти-
са ним ме ди ји ма. Раз ли чи ти ме ди ји мо гу слу жи ти исте ме диј ски по ве за не 
по тре бе, на раз ли чи те на чи не и са раз ли чи тим са др жа јем, и сви мо гу би ти 
ко ри шће ни од стра не раз ли чи тих ин ди ви дуа. 

Ин тер нет об је ди њу је осо би не свих по сто је ћих ме ди ја и то је ње го ва 
отво ре на пред ност. Ме ђу они ма ко ји све ма ње вре ме на тро ше на оста ле 
ме ди је ни су сви ко ри сни ци ин тер не та, на про тив – ре зул та ти сту ди ја су 
по ка за ли да су ре дов ни ко ри сни ци ин тер не та отво ре ни ји за оста ле ме ди је 
не го не-ко ри сни ци(6). При сут не су тен ден ци је опа да ња у ко ри шће њу не ких 
ме ди ја, пре све га пи са них, али то се мо же при пи са ти со цио-пси хо ло шким 
про ме на ма код чи та ла ца (пад оп ште пи сме но сти, про ме не у кон цеп ти ма 
обра зо ва ња, бр жи тем по жи во та, пре кид тра ди ци је чи та ња у по ро ди ца ма 
и сл.), а не са мо по ја ви но вих ме ди ја(7). Озбиљ ни ме ди ји мо ра ју ево лу и ра ти, 
јер у ин фор ма ци о ном вре ме ну ста тич но ста ње не по сто ји; оно што се не 
кре ће – ре гре ди ра. За тра ди ци о нал не ме ди ја ре во лу ци о нар не про ме не су 
не мо гу ће јер су, уз са да шњу тех но ло ги ју, до се гли свој мак си мум, али им 
од ме ре на и план ска ево лу ци ја мо же по вра ти ти ин те ре со ва ње пу бли ке. 
Екс пло зи ја ди ги тал не тех но ло ги је про из ве ла је спа ја ње ра чу на ра, те ле ви-
зи је и те ле ко му ни ка ци ја, и отво ри ла мо гућ ност умно жа ва ња ко му ни ка ци-
о них ка на ла, до вољ но ква ли тет них да пре но се сли ку и звук. 

Про блем ди стри бу ци је про гра ма по кре ће чи тав ком плекс пи та ња. С 
јед не стра не, ту су ра дио и те ле ви зи ја ко ји пре ла зе на ди ги тал но еми то-
ва ње, а на дру гој ал тер на тив ни пре но сни пу те ви, ин тер нет и ши ро ко по ја-
сне мре же, ко ји су под ста кли те о ри је о кра ју елек трон ских ме ди ја. Прог но за 
5 Осо ба огра ни че ног обра зо ва ња, на при мер, мо же има ти ли ми ти ра не ког ни тив не 

ка па ци те те, па са мим тим из бе га ва ти ин те лек ту ал но зах тев ни је рад ње по пут чи та-
ња, што је во ди пре фе ри ра њу ин фор ма ци ја са ра ди ја и те ле ви зи је, пре не го но ви на 
и ма га зи на. 

6 Kayany, J. & Yels ma, P. (2000), displacement effects of online media in the sociotechnical 
contexts of households. Jo ur nal of Bro ad ca sting and Elec tro nic Me dia, 44(2), 215-229, на 
http://www.accessmylibrary .com /coms2/sum mary_0286-27988710_ITM?

7 Па ду ти ра жа днев них но ви на до при не ла је и по ја ва бес плат них из да ња ко ја се 
ди стри бу и ра ју и де ле на фре квент ним јав ним ме сти ма и, без об зи ра на ква ли тет, 
код од ре ђе ног бро ја гра ђа на ану ли ра ју по тре бу за оста лом штам пом.
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о не стан ку ра ди ја и те ле ви зи је ће се по ка за ти нео сно ва ном, јер ди стри бу-
тев ни пу те ви ни су оно што чи ни ме ди је. Елек трон ски ме ди ји су про из-
во ђа чи са др жа ја ко ји се, по де фи ни ци ји, са сто ји од ин фор ма ци је, за ба ве 
и еду ка ци је, не у та жи вих људ ских по тре ба. Уво ђе ње ди ги тал не еми си о не 
тех но ло ги је умно жа ва број еми си о них ка на ла, што пред ра дио и те ле ви-
зи ју по ста вља озби љан иза зов у ви ду ства ра ња но вих са др жа ја и ка на ла 
ко ји би се обра ћа ли број но огра ни че ној, али до след ној пу бли ци (сег мен-
та ци ја јав ног мне ња). По сто је оче ки ва ња да ће ди ги тал на ево лу ци ја ве о ма 
бр зо до ве сти до ду го на ја вљи ва них ин тер ак тив них ка на ла(8). У обла сти 
ра ди ја ди ги та ли за ци ја је не што бр жа и јед но став ни ја, чи ме ра дио до би ја 
мо гућ ност ве ће по ну де сер ви са и бе ле жи по раст слу ша но сти та мо где је 
ди ги та ли за ци ја већ из вр ше на (Фран цу ска и Не мач ка). 

Мејнстрим ме ди ји су де це ни ја ма у фа зи из град ње ме диј ског мо но по ла. 
Ме диј ски го спо да ри има ју моћ од лу чи ва ња о то ме ко је ће ин фор ма ци је 
ве ћи на ста нов ни ка пла не те до би ја ти о све ту, што обе сми шља ва те о ри је 
о ин тер не ту као гло бал ном ин фор ма тив ном злу. Ме диј ски кон гло ме ра ти 
су да ле ко ве ћа опа сност у сми слу јед но у мља, ма ни пу ла ци је и од у зи ма ња 
на ци о нал них спе ци фич но сти за јед ни ца ма и по је дин ци ма. У по сто је ћој кон-
сте ла ци ји ме диј ских сна га ин тер нет је тек ал тер на тив на ко му ни ка ци о на и 
ме диј ска мре жа, ул ти ма тив на тач ка от по ра мејнстрим ин фра струк ту ри. 

По сма тран као алат, ин тер нет мо же ре ви та ли зо ва ти јав ну сфе ру уко-
ли ко се не сма тра ору ђем по тен ци јал не ти ра ни је, што је до ми нант на сли ка 
хо ли ву ди зо ва не тех нич ке фу ту ро ло ги је. Те о ри је ка та стро фе до ми ни ра ју 
кри тич ком сце ном ин тер нет ере. Ор ве ло ва ви зи ја ве ли ког ока ко је по сма-
тра свет и сва ког у ње му, до би ла је по ја вом мре же над мре жа ма и бе жич не 
тех но ло ги је при ли ку да се ма те ри ја ли зу је у па ра но ич ним умо ви ма. Со ци-
јал ни кри ти ча ри, скло ни те о ри ји елек тро нич ке за ве ре, пред во ђе ни Мај-
клом Фо кал том (Michel Foucault) и ње го вим де лом Ди сци пли на и ка зна 
(di sci pli ne and pu nish), по сма тра ју ин тер нет као све оп шти си стем при смо-
тре, сво је вр сни Па ноп ти кон(9) мо дер ног до ба. Где су гра ни це кон тро ли-
са не ште те? Не тре ба за бо ра ви ти шта су те о ре ти ча ри твр ди ли по во дом нај-
зна чај ни јег про на ла ска 50-их го ди на 20. ве ка – те ле ви зи је(10). 

8 При том се углав ном ми сли на ви део на зах тев (vi deo on de mand) и ди стри бу ци ју 
по да та ка у ве зи с еми то ва ним про гра мом.

9 pa nop ti con је на зив ул ти ма тив но ефек тив ног за тво ра ко ји је у 18. ве ку пред ла гао 
Џе ре ми Брен там (Je remy Bent ham). Ком би на ци ја ар хи тек ту ре и оп ти ке у Брен та мо-
вој ше ми омо гу ћа ва јед ном чу ва ру да ви ди цео за твор, и за тво ре ни ци ма да не пре-
ста но по сма тра ју јед ни дру ге. Ефе кат би би ло мо ди фи ко ва но по на ша ње за тво ре ни-
ка кре и ра но осе ћа јам да су 24 ча са днев но под при смо тром.

10   http://www.qu o ta ti on spa ge.com/su bjects/te le vi sion/
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На ја ва ре ал не опа сно сти

Оно што из гле да као ре ал на опа сност по мејнстрим ме ди је, осим пре-
ра спо де ле огла ши вач ког ка пи та ла и свет ске еко ном ске кри зе, је сте став 
мла дих пре ма њи ма. У не дав ном ис тра жи ва њу скло но сти ко ри сни ка 
ин тер нет ме ди ја, по де ље них у че ти ри ста ро сне ка те го ри је(11), из дво ји ли су 
се за бри ња ва ју ћи ре зул та ти код нај мла ђе гру пе – 15 до 25 го ди на ста ро сти. 
Они не ма ју кла сич но ме диј ско ис ку ство и ни су сти гли да га стек ну, од ра-
ста ју ћи у вре ме тех нич ке (р)ево лу ци је, док смер ни це ко је до би ја ју од тре ће 
и че твр те гру пе (ро ди те љи и ста ри ји чла но ви по ро ди це) до ла зе у озбиљ ну 
ко ли зи ју са све том те ра бај та у ко ме сва ко днев но жи ве.

У овом узор ку со цио-де мо граф ски па ра ме три су сле де ћи:
Пол на  

при пад ност
Обра зов на  
струк ту ра Рад ни ста тус Ме сеч на при ма ња 

у хи ља да ма дин.

м     62.0%

ж     38.0%

основ на шк.     06.00%
сред ња шк.      26.00%
сту ден ти         42.00%
ба                     22.00%
ма, мр, др       04.00%

за по слен/а         28.00%
са мо за по слен/а 04.00%

хо но рар ни/а      22.00% 
во лон тер/ка      00.00%
незапослен/а     26.00%

5-10             24.00%
10-20           48.00%
20-30            2.00%
30-40            4.00%
40+              02.00%

Чак 34% ис пи та них из ове ста ро сне ка те го ри је не ма свој ра чу нар, 58% 
има је дан, док тек 2% има ви ше од два ра чу на ра у по се ду. На ин тер нет се 
ко нек ту ју у нај ве ћем про цен ту пре ко мо бил них уре ђа ја и око 34% са деск-
топ ком пју те ра. Нај бо љи скор ме ђу мо бил ним уре ђа ји ма има ју те ле фо ни 
са 28%. У скла ду са овим ре зул та том је и скло ност да се ко нек ту је где год се 
ко ри сник на ла зи, а тек око 30% од ку ће. 

Нај ве ћи број ис пи та ни ка ко ри сти ин тер нет до 2 го ди не – 32%, 2 до 3 
го ди не 24%, 3 до 4 њих 18% и 4 до 5 го ди на 8%. Чак 80% из ја вљу је да ин тен-
зи тет ко ри шће ња ин тер не та с го ди на ма ин тен зив но ра сте. Стаг ни ра ње је 
за бе ле же но код све га 2%, док опа да ња ин тен зи те та ко ри шће ња ин тер не та 
у овом узор ку не ма.

Код тре ћи не ис пи та ни ка пр ви ин тер нет сер вис би ле су дру штве не мре же, 
за ко ји ма сле де: чет, и-мејл, www и фо ру ми. Бло го ви и сер ви си ве сти на ла зе се 
да ле ко на за че љу ин те ре са са 3%, од но сно 2%. При мар ни пре тра жи вач је go o
gle.com, а не дељ на сат ни ца на ин тер не ту ду жа од 10 ча со ва за чак 42% ис пи-
та ни ка. Све га 6% на ин тер не ту про во ди до 60 ми ну та не дељ но. Ис тра жи-
ва ње днев не еко но ми је вре ме на (Бран ко вић, 2009), по ка за ло је да нај ду же на 
Мре жи бо ра ве ис пи та ни ци 25-30, са про сеч них 68,25 ми ну та днев но, да их 
сле де мла ђа го ди шта са око 50 ми ну та, а да тек је дан ми нут днев но на ин тер-
11   Ка те го ри је: 15-25, 26-35, 36-45 и 46+
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не ту про во де осо бе ста ри је од 60 го ди на. Упо ред ни пре глед ис тра жи ва ња 
по твр дио је ста рост као до ми нан тан фак тор ко ри шће ња ин тер не та у Ср би ји. 

По себ но је ин те ре сант но пи та ње ка ко ко ри сни ци де ле вре ме про ве-
де но на ин тер не ту, ко ја су ин те ре со ва ња до ми нант на и шта при вла чи нај-
ве ћу па жњу. Из не на ђе ња не ма – нај ма ђи ко ри сни ци нај ви ше ин тер нет вре-
ме на по све ћу ју ко му ни ка ци ји (дру штве не мре же, и-мејл, чет и фо ру ми – 
до 94%), док веб пре тра жу ју у ми ни мал них 6%. Чи ње ни ца да је гру па 15+ 
у на ред ним де це ни ја ма ба за за раз вој но вих ко ри сни ка, на ја вљу је те шка 
пи та ња за све сер ви се Мре же ко ји ни су до ми нант но ко му ни ка ци о ни. 

У кор пу су пи та ња о кон крет ним скло но сти ма ко ри сни ка ин тер не та 
до ми ни ра ју ко му ни ка ци ја и со ци ја ли за ци ја са 78%. Ин фор ма ци ја има лош 
скор – тек 4%, исто ко ли ко и еду ка ци ја. На ин тер не ту се нај че шће тра же: 
при ја те љи – 56%, dow nlo ad – 22%, за ба ва – 14%, а ве сти – 2%. 

По тре ба да се ста ре ше ме ко му ни ка циј ске и ме диј ске мо ти ва ци је ре ви-
ди ра ју и ино ви ра ју ре зул то ва ла је про ши ре њем ли сте под сти ца ја на кре-
та ње ин тер не том. Осим обра зов них, по слов них и ин фор ма ци о них по тре ба 
укљу че ни су и фак то ри: ра до зна ло сти, до са де, ути ца ја око ли не, као и ира-
ци о нал ни мо мен ти не де фи ни са ног осе ћа ја по тре бе, те кре та ња ин тер-
не том за ко је не ма све сне мо ти ва ци је. У укуп ном зби ру, пр ве три став ке 
по кри ва ју не што ви ше од по ло ви не ин тер нет мо ти ва ци је, док је чак 45% 
ин тер нет ин те ре со ва ња у сфе ри не све сног и ира ци о нал ног. Обра зов не, 
по слов не и ин фор ма тив не по тре бе има ју сим бо ли чан зна чај за гру пу 15+ 
(2%, 0% и 2%). Фак то ри ра о зна ло сти и до са де има ју ви сок скор: 22% и 28%, 
као и при ти сак окру же ња, ко ји је из ра зи то јак код гру пе у ко јој дру штве не 
мре же има ју култ ни ста тус – чак 44%. 

По пу лар ност дру штве них мре жа и код нас ра сте дра ма тич ним тем-
пом. У упра ви Феј сбу ка твр де да има ју ви ше од 500 ми ли о на чла но ва, и у 
2012. го ди ни оче ку ју дво ми ли јар ди тог чла на. У Ср би ји је Феј сбук до ми нан-
тан, Тви тер знат но ма ње, углав ном код сред ње и ста ри је ге не ра ци је, као и 
од ре ђе них струч них про фи ла. 

Пре ма Бран ко ви ћу (Бран ко вић, 2009), про се чан ста нов ник Ср би је про-
ве де око 5 ми ну та днев но на Феј сбу ку и мај спеј су, за по сле ни кра ће од не за-
по сле них а ви со ко о бра зо ва ни кра ће од ни же обра зо ва них. Јед на ку ми ну-
та жу има ју и сер ви си за ћа ска ње, по пу лар ни chat. Нај мла ђа гру па на ших 
ис пи та ни ка у 94% ко ри сти Феј сбук. 

Нај ви ше де ба та у јав но сти во ди се, ипак, о пи та њу да ли је ин тер нет 
глав ни кри вац за опа да ње број но сти пу бли ке кла сич них ме ди ја. Од го во ри 
ко ји сле де де лом по ја шња ва ју ово пи та ње. У овом сег мен ту ис тра жи ва ња 
при мет на је ге не ра циј ска раз ли ка – у пр вој гру пи кла сич ни ме ди ји до жи-
вља ва ју дра ма ти чан пад, док у оста лим ста ро сним гру па ма у нај ве ћем про-
цен ту стаг ни ра ју. Нај при род ни је об ја шње ње гла си да се код нај мла ђе гру пе 
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пе не тра ци ја ин тер не та по кло пи ла са сти ца њем ме диј ских на ви ка, та ко да 
су у ве ли ком про цен ту при гр ли ли но ви ме диј као из бор без ал тер на ти ве. 

Кад је реч о при мар ном из во ру ин фор ми са ња, ин тер нет код ове по пу-
ла ци је др жи при мат са 62%, али ни те ле ви зи ја ни је за не мар љи ва са 34%. 
Но ви не има ју дра ма тич но ни зак скор – тек 4%, док је ра дио остао на ну ли:

У од но су на исто 
вре ме про шле год. 

след. ме ди је пра тим
ТВ Ра дио Штампу

Ин тер нет 
(ин форм. 
ме ди је)

Ин тер нет 
(за бав ни 
ме ди ји)

ре ђе
исто
чешће

52.00%
34.00%
14.00%

88.00%
12.00%
00.00%

78.00%
22.00%
00.00%

16.00%
38. 00%
46.00%

08.00%
16.00%
76.00%

Про цен ти не иду на ру ку ни те ле ви зи ји, али је по пр ви пут у овом ис тра-
жи ва њу по ста вље но пи та ње шта је за ме њу је. Ис по ста ви ло се да те ле ви зи ја 
у су шти ни за др жа ва ве ћин ску па жњу пу бли ке, са мо ме ња ка нал ди стри-
бу ци је са др жа ја. У гру пи 15+ 100% ис пи та ни ка пра ти не ки те ле ви зиј ски 
про грам, 90% њих на ин тер не ту.

Ин тер нет че сто  
за ме њу је гле да ње  

те ле ви зи је
%

Ин тер нет те ле ви зи ја за ме-
њу је гле да ње мејнстрим 

еми те ра
%

пот пу но не тач но 
углав ном не тач но
де ли мич но тач но
углав ном тач но
потпуно тачно

02.00%
02.00%
10.00%
40.00%
46.00%

пот пу но не тач но 
углав ном не тач но
де ли мич но тач но
углав ном тач но
потпуно тачно

10.00%
12.00%
52.00%
16.00%
   10.00%

Код ра ди ја је си ту а ци ја још ја сни ја – ин тер нет ра дио за ме њу је мејнс-
трим ва ри јан ту у пот пу но сти – 100%. 

Штам па ни ме ди ји се одр жа ва ју на тр жи шту упр кос па ду ти ра жа 
по след њих го ди на. Ме ђу тим, про це на да је ин тер нет ис кљу чи ви кри вац за 
то је про из вољ на и не тач на. Циљ не гру пе ин тер не та и штам пе пре кла па ју 
се у про цен ту ма њем од оче ки ва ног, с об зи ром на то да нај ви ше чи та ла ца 
по след њих пет го ди на у Ср би ји има ју та бло и ди, чи ја је пу бли ка ма ло број на 
на ин тер не ту. Ис тра жи ва ње по ка зу је да ин тер нет дра ма тич но угро жа ва 
но ви не са мо код гру пе 15+, ко ја и ина че пре фе ри ра ме ди је ко ји не зах те ва ју 
на пор чи та ња. У овој гру пи ин тер нет за ме њу је чи та ње кла сич не штам пе 
у пот пно сти, али ин тер нет из да ња но ви на бе ле же нај ве ћу по се ћа ност од 
свих вр ста ин тер нет мас-ме ди ја у нас(12). По ис тра жи ва њу ин тер нет пре-
12   Ис тра жи ва ња ABG Ni el sen о реј тин гу ин тер нет ме ди ја за 2007. и 2008.
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тра жи ва ча www.pogodak.rs из 2008. го ди не, о ре чи ма ко је су ко ри сни ци нај-
че шће уку ца ва ли у по ље se arch, чи та ње или пре у зи ма ње он лајн но ви на и 
ча со пи са би ло је на тре ћем ме сту, од мах по сле и-меј ла и тра же ња ин фор-
ма ци ја о ро ба ма и услу га ма. Код гру пе 15-25 ин тер нет но ви не су ап со лут но 
до ми нант не у од но су на штам па на из да ња, чак и у слу ча ју та бло и да(13): 

Ин тер нет но ви не че сто за ме њу ју па пир на из да ња %
пот пу но не тач но

 углав ном не тач но
де ли мич но тач но
углав ном тач но
потпуно тачно

00.00%
00.00%
12.00%
58.00%
30.00%

Тек пе ти на ис пи та ни ка уз сур фо ва ње ин тер не том не ма ак ти ван се кун-
дар ни ме диј. До ми нан тан се кун дар ни ме диј је ра дио – 46%, сле ди ТВ са 40%. 
Су штин ски, ра дио као аудио ме диј омо гу ћа ва бо љу кон цен тра ци ју на при-
мар ни ме диј, за раз ли ку од ТВ-а, но ви на или фил ма ко ји па жњу при вла че и 
ви зу ел но. Да се за кљу чи ти да ће до ско ра шња нај ве ћа ма на ра ди ја, од су ство 
ви зу ел ног, мо жда пред ста вља ти нај ве ћу пред ност у ње го вом пре жи вља ва њу.

Ин тер нет те ле ви зи је у Ср би ји пред ста вља ју он лајн ре пли ке зе маљ-
ских ори ги на ла. Уз до дат ке ко ри снич ки ге не ри са ног са др жа ја, фо ру ма и 
бло го ва, не пру жа ју екс клу зив ност са мо стал ног и ин три гант ног ме ди ја. 
Ин тер нет ко ри сни ци их, ипак, укљу чу ју у сво је пре тра ге као ре ле вант не 
из во ре ин фор ма ци ја. До ми нант не су три нај ве ће те ле ви зи је: РТС (18.00%), 
б92 (20.00%) и Пинк (30.00%). Сту дио Б је је ди на ло кал на те ле ви зи ја ко ју 
ис пи та ни ци пра те (09.00%).

Ра зно род ни су са др жа ји ко ји опре де љу ју ко ри сни ке за од ре ђе ни ме диј. 
Ин те ре сант но је да 14% нај мла ђих ис пи та ни ка не зна шта тра жи на те ле-
ви зиј ским сај то ви ма:

13 Та бло ид ни сајт www.tracara.com ди рект но кон ку ри ше штам па ним та бло и ди ма бро-
јем днев них по се та.
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На сај то ви ма те ле ви зи ја нај че шће тра жим %
– ве сти
– кон текст оф-лајн ин фор ма ци ја
– ин фор ма ци је ко је ни су еми то ва не оф-лајн
– те ле ви зиј ски про грам
– за бав не са др жа је
– ко мен та ре по се ти ла ца и фо ру ме
– сер ви сне ин фор ма ци је
– про пу ште не са др жа је
– лин ко ве
– нисам сигуран

04.00%
02.00%
06.00%
00.00%
34.00%
22.00%
00.00%
10.00%
08.00%
14.00%

Код он лајн но ви на је слич на си ту а ци ја. Сај то ви за ко је су се ис пи та-
ни ци из ја шња ва ли иден тич ни су штам па ним из да њи ма и не ну де екс клу-
зи ви тет ко ји би при ву као ви ше по се ти ла ца. У укуп ном узор ку, у све че ти ри 
гру пе ис пи та ни ка, нај бо љи по је ди нач ни скор има По ли ти ка, што је нео че-
ки ва но, с об зи ром на ни зак ти раж штам па ног из да ња. С дру ге стра не, оче-
ки ва но, ти ра жни та бло и ди не сто је до бро као њи хо ва штам па на из да ња 
због спе ци фич но сти сво јих чи та ла ца (ни же и ни ско обра зо ва ње, сла бо 
пла ће ни по сло ви, од су ство тех нич ког и ме диј ског обра зо ва ња). На жа лост, 
ре зул та ти по ка зу ју да би та бло ид ни скор био још ни жи да ни је ге не ра ци је 
15+ ко ја им је и офлајн и он лајн скло на:

Нај че шће пра тим сај то ве штам па них ме ди ја %

По ли ти ка
Да нас

Ве чер ње но во сти
Блиц

Ку рир
Пресс
Ало

не ко ли ко по ме ну тих
мењам их дневно

01.00%
02.00%
04.00%
20.00%
21.00%
11.00%
06.00%
13.00%
22.00%

Њуз сај то ви су нај мла ђој ис пи та нич кој по пу ла ци ји обич но ус пут на 
ста ни ца и нај ве ћи број њих про во ди та мо до 30 мин. днев но.

Ви ше од 80% из гру пе 15+ ве ру је ин тер нет ин фор ма ци ја ма, и исто 
то ли ко их је не скло но про ве ри ин фор ма ци ја ко је про на ђе он лајн.

Од го во ри ис пи та ни ка о ме сту на ко ме тра же ин фор ма ци је дра стич но 
ва ри ра ју у за ви сно сти од уз ра ста. Гру па 15+ ин фор ми ше се на дру штве ним 
мре жа ма, бло го ви ма и, по не кад, на њуз сај то ви ма. Алар мант на је чи ње-
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ни ца да из вор ин фор ми са ња по ка зу је ко ли ко бу ду ћа до ми нант на ме диј ска 
ко ри снич ка гру па не зна шта је пра ва вест и где се она на ла зи. По лу ин-
фор ма ци је, не про ве ре не чи ње ни це и гла си не глав ни су из вор ин фор ми-
са ња ге не ра ци ја ко је упра во са да фор ми ра ју ме диј ску свест и обра зо ва ње. 
У укуп ном ско ру из во ра ин фор ма ци ја во де дру штве не мре же са 82%, бло-
го ви са 10%, док тре ће ме сто де ле њуз сај то ви и пре тра жи ва чи са по 4%.

За што се ко ри сни ци од лу чу ју за њуз сај то ве? Од го вор ко ји су да ли 
ис пи та ни ци свих уз ра ста по чи ва упра во на ква ли те ти ма ко ји из два ја ју 
ин тер нет у од но су на оста ле ме диј ске об ли ке:

За њуз сај то ве од лу чу јем се пр вен стве но због %
ра зно вр сно сти

ин тер ак тив но сти
ин фор ма тив но сти

бр зи не
ви зу ел не опре ме ве сти

свега наведеног

14.00%
24.00%
12.00%
12.00%
18.00%
20.00%

Оче ки ва ња од ди ги тал них ме ди ја су ра зно род на, као и ре зул та ти, али 
не ма из не на ђе ња. Зах те ви су при клад ни уз ра сти ма ис пи та ни ка и оста лим 
ста во ви ма у ис тра жи ва њу:

Од ди ги тал них њуз ме ди ја тра жим пр вен стве но да ме %
– ин фор ми шу
– ин три ги ра ју 

– за ба ве
– укљу че

– све заједно

32.00%
24.00%
26.00%
18.00%
00.00%

Пред но сти ин тер не та су ко ри сни ци ма до бро по зна те, али шта им се не 
до па да? Ин тер нет ме ди ји ма се нај ви ше за ме ра нео ри ги нал ност, ме ша ње 
ин фор ма ци ја и за ба ве, не се лек тив ност и го ми ла ње ин фор ма ци ја као и, 
па ра док сал но, ви шак ин тер ак тив но сти. Ка ко је не мо гу ће удо во љи ти сва-
ком ко ри сни ку, ин тер нет ме ди ји се у ве ћи ни од лу чу ју за по пу ла ри зам као 
об лик на сту па пре ма јав но сти, за ин фо тејн мент и по ве ћа но уче шће ко ри-
сни ка у кре и ра њу са др жа ја, што за ма гљу је ин фор ма тив ну и ис тра жи вач ку 
при ро ду ме ди ја. 
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Ин тер нет ме ди ји ма за ме рам %

– од су ство кон тек ста ве сти
– јед но о бра зност (ли че јед ни на дру ге)
– не се лек тив ност и го ми ла ње ве сти
– не про ве ре не ин фор ма ци је
– ме ша ње ин фор ми са ња и за ба ве
– интерактивне додатке (форум, чет и сл.)

02.00%
50.00%
24.00%
14.00%
10.00%
00.00%

И од нос ко ри сни ка пре ма оби љу ин фор ма ци ја на ин тер не ту је ам би-
ва лен тан: од оду ше вље ња (42%), за ин три ги ра но сти (32%) до рав но ду шно-
сти (22%), и збу ње но сти (4%). Ни ко га од нај мла ђих ис пи та ни ка оби ље не 
пла ши ни ти за ма ра. Пре о вла да ва и скло ност ис пи та ни ка да са ми би ра ју 
са др жа је ко је ће пра ти ти: гру пи 15+ тај про це нат је 100%.

За бри ња ва ју про цен ти до би је ни на пи та њу шта би ис пи та ни ци уве ли у 
ме диј ске са др жа је ка да би мо гли да би ра ју – гру па 15+ уоп ште не пла ни ра 
уво ђе ње еду ка тив них и про ве ре них ин фор ма ци ја, и фор си ра за бав не са др-
жа је (42%) и лич не ста во ве/ко мен та ре (32%). Су штин ски, сва ка ге не ра ци ја 
би уве ла са др жа је на ко је је на ви кла у вре ме фор ми ра ња ме диј ског уку са.

Дру га чи ја је си ту а ци ја ка да се ра ди о ин тер ак ци ја ма са оми ље ним 
ме ди ји ма. Нај мла ђи ис пи та ни ци су нај спрем ни ји на ин тер ак ци ју (око 
60%), али је пи та ње шта они ре ал но мо гу да ка жу из пер спек ти ве скром ног 
жи вот ног и ме диј ског ис ку ства. 

Пи та ње гра ђан ски ге не ри са них са др жа ја у срп ској ме ди ја-сфе ри је у 
по чет ној фа зи, и сво ди се на гра ђа не ММС ре пор те ре и те о риј ску рас пра ву 
по пи та њу да ли је гра ђан ско но ви нар ство истин ско но ви нар ство(14). Упр-
кос скеп ти ци зму про фе си о нал не јав но сти, мла ђи ис пи та ни ци у ве ћи ни са 
сим па ти ја ма пра те ко ри снич ки ге не ри са не са др жа је (88%). Про ћи ће, ипак, 
још вре ме на док се у Ср би ји не фор ми ра ве ћин ски или пот пу но гра ђан-
ски ге не ри са ни ме диј. За са да се скло но сти еми то ва ња соп стве ног жи во та 
од ви ја ју на сер ви си ма као што је ју тјуб.

Пи та ње ко је на ја вљу је бу ду ће тран сфор ма ци је мас-ме ди ја од но си се 
на скло ност ко ри сни ка пер со на ли за ци ји ме ди ја, и њи хо вом мак си мал ном 
при ла го ђа ва њу по је ди нач ним уку си ма. Тренд по тро шач ког кон фор ми зма 
ко ји је за вла дао за пад ним сек то ром услу га, пре но си се и на ме диј ску сфе ру. 
Уме сто уста ље них про грам ских ше ма и по ку ша ја да се из ба лан си ра ју же ље 
пу бли ке у фик си ра ним фор ма ма, ин тер нет ме ди ји се окре ћу про гра му a 
la cart. Ко ри сни ци у Ср би ји ни су на вик ну ти на ову вр сту кон фор ми зма, 
14 Исто и ме ни окру гли сто одр жан у фе бру а ру 2010, на ко ме су пред став ни ци но ви нар-

ских удру же ња, ФПН Бе о град и ме ди ја рас пра вља ли о ме диј ским фор ма ма ко је у 
Ср би ји још увек не по сто је.
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али има ју из ра же ну скло ност пре ма иде ји да бу ду осло бо ђе ни не же ље них 
са др жа ја и че ка ња на про грам ко ји им од го ва ра. Оче ки ва но, нај ве ћи ен ту-
зи ја зам за про ме не по ка зу је нај мла ђа ка те го ри ја ис пи та ни ка – њих 96%.

Не ред на та бе ла по др жа ва прет ход ну ве ћин ском оце ном ис пи та ни ка да 
ин тер нет омо гу ћа ва пер со на ли за ци ју ин фор ми са ња. На ме ће се за кљу чак 
да су ме ди о ло зи по гре ши ли твр де ћи да ће ин тер нет до ве сти сва ку ин фор-
ма ци ју до сва ког ко ри сни ка. На про тив, ин фор ма ци ја ће до ћи са мо до 
ко ри сни ка ко ји је же ли и тра жи. За оста ле она не ће по сто ја ти, ма ко ли ко 
би ла до ступ на на свим ме ри ди ја ни ма. 

Ин тер нет ме ди ји омо гу ћа ва ју 
ве ћу пер со на ли за ци ју  

ин фор ми са ња 
% Ин тер нет је је ди на  

бу дућ ност ма сов них ме ди ја %

– пот пу но не тач но  углав ном 
не тач но

– де ли мич но тач но
– углав ном тач но
– потпуно тачно

00.00%
00.00%
02.00%
12.00%
66.00%

– пот пу но не тач но углав ном 
не тач но

– де ли мич но тач но
– углав ном тач но
– потпуно тачно

00.00%
00.00%
02.00%
36.00%
62.00%

Ми шље ња о мо гу ћем не стан ку мејнстрим ме ди ја су по де ље на. Тер-
мин не ста ти зву чи пре ви ше ра ди кал но и ко нач но да би га ис пи та ни ци 
при хва ти ли. У пси хо ло ги ји је по зна то окле ва ње љу ди при из ја шња ва њу 
за тврд ње ко је прет по ста вља ју ко нач ност(15). Чак и гру па ко ја фа во ри зу је 
ин тер нет у све му окле ва у из ја шња ва њу, че му код оста лих пи та ња ни је 
би ла скло на. Та ко 18% ис пи та ни ка ми сли да то ни је тач но, док се 56% из ја-
шња ва за де ли мич но и углав ном тач но, а 42% спрем но је ка те го рич но да 
из ја ви да ће мејнстрим ме ди ји пот пу но не ста ти. 

Пер со на ли за ци ја ме ди ја је не за у ста вљив про цес, јер је те шко оче ки-
ва ти да ће се ко ри снич ке скло но сти и јед ном осво је ни ми ни мал ни праг 
пер со на ли за ци је про ме ни ти уна зад, на је дан-ка-мно ги ма мо дел. По ми сао 
о ми ни мал ном ин пу ту и мак си мал ном аут пу ту ин фор ма ци ја при влач на 
је и за јав ност и за ме ди је. Аме рич ке ин тер нет но ви не dailyMe су, у пр вом 
ме се цу по сле пу шта ња у рад оп ци је пер со на ли за ци је са др жа ја, има ле око 
100.000 пре гле да и 25.000 ре ги стро ва них пер со нал них про фи ла. По се ти-
о ци су бо ра ви ли на сај ту у про се ку 45 ми ну та днев но, пре гле да ју ћи при 
том ба рем по 7 стра на, што је из ван ре дан ре зул тат за ин тер нет но ви не.(16)

15 Zuc ker man & Kuhlman, 1994, про це на пет ди мен зи ја лич но сти.
16 Steve Smith: per so na li za tion: It’s not easy be ing Me, на www.mediasearchinsider.com, 

април 2009.
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На ши нај мла ђи ис пи та ни ци ве ру ју у пер со на ли за ци ју ме ди ја то ли ко 
да не ма не га тив них оче ки ва ња. Но, за раз ли ку од прет ход ног пи та ња, не ма 
ве ћин ске са гла сно сти са ста вом да су пар ти ци па тор ни ме ди ји(17) бу дућ ност 
мас-ме ди ја. Окле ва чак и гру па 15+, што ни је би ло оче ки ва но, с об зи ром 
на то да овај уз раст во ли да уче ству је и из ја шња ва се по ра зним пи та њи ма. 
Тек 16% спрем но је да твр ди да ће овај об лик ме ди ја у бу дућ но сти по ста ти 
до ми нан тан. За оп ци ју се углав ном од лу чи ло 46%, док оста ли так ти зи ра ју, 
мо гу ће под све сно осе ћа ју ћи да ова оп ци ја не ма мно го ре ал не ве зе са ме ди-
ји ма ка кве по зна ју. 

КА ЗА КЉУЧ КУ

Исто риј ска је чи ње ни ца да нај бли ста ви ји тре ну ци цар ства би ва ју они 
пред не ста нак. Да ли он да мо же мо ре ћи да су но ви не, те ле ви зи ја и ра дио 
до се гли свој вр ху нац? Пред ви ђа ња о кра ју кла сич них ме ди ја су, по ка за ло 
је ис тра жи ва ње, крај ње спе ку ла тив на. Иако гу бе на по пу лар но сти, мејнс-
трим ме ди ји ко ег зи сти ра ју и, по кат кад, на ја вљу ју по вра так. Но ви ме ди ји 
су од у век иза зва ли пре ра спо де лу огла ши вач ког ка пи та ла и ауди то ри ју ма, 
али ни су уни шти ли прет ход ни ке. Ис прав но је за кљу чи ти да је узрок то ме 
стал на глад ма са да са зна ју ви ше, про чи та ју ви ше и ви де ви ше. Не ра ди се, 
сто га, о сме ни ме ди ја, већ о но вом ли де ру ме диј ске сфе ре, спо соб ном да у 
се бе уси са све оста ле об ли ке ме ди ја. 

Да би се ис пи та ли по ста вље на пи та ња и ди ле ме ко је иза зи ва та ко сло-
же на и не пред ви ди ва, кат кад па ра док сал на кре а ци ја као што је ин тер-
нет, про ве де но је ис тра жи ва ње, чи ји је оби ман упит ник по ну дио уче сни-
ци ма из ја шња ва ње по основ ним пи та њи ма ве за ним за ин тер нет, ин тер нет 
ме ди је и бу дућ ност кла сич них ме ди ја. Ре зул та ти ис тра жи ва ња у пот пу но-
сти су по твр ди ли да гло ба ли за ци ја ин фор ми са ња во ди про цес ин фор ми-
са ња vi ce ver sa – ка де ма си фи ка ци ји ин фор ма ци је и ње ној пер со на ли за-
ци ји. Од го во ри ис пи та ни ка по ка за ли су да је ма ли број оних ко ји сма тра ју 
ин тер нет ег зе ку то ром тра ди ци о нал них ме ди ја, али у знат ној ве ћи ни ви де 
пер со на ли за ци ју као бу дућ ност ма сов них ме ди ја. На пу шта се и став да су 
ин фо р ма ци о не по тре бе – дру го ра зред не по тре бе иза зва не при мар ним. 
При мар ност ин фор ма ци о них по тре ба до ка за на је кроз на чи не на ко је их 
ис пи та ни ци за до во ља ва ју у по ку ша ју да на ђу сми сао и по ре дак људ ског 
окру же ња и свог ме ста у све ту, кроз на чи не на ко је об ја шња ва ју и осми-
шља ва ју фе но ме не. Раз вој од ре ђе не по тре бе је под ути ца јем кон тек ста 
(осо бе, ње ног ме ста у жи во ту и ра ду), окру же ња (дру штве ног, по ли тич ког, 
17 Под пој мом пар ти ци па тор ни ме ди ји се под ра зу ме ва ју бло го ви, wi kis, гра ђан ски 

ме ди ји и слич ни об ли ци лич них ме ди ја.
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еко ном ског, тех но ло шког и др.). Еле мен ти кон тек ста се пре пли ћу, по не кад 
усло вља ва ју је дан дру гог. 

Ис тра жи ва ње је по ка за ло да од ре ђе не ка рак те ри сти ке лич но сти фор-
ми ра ју ме диј ске скло но сти и де тер ми ни шу ин фор ма ци о но по на ша ње 
осо бе. Лич не ка рак те ри сти ке ути чу на из бор и хи је рар хи ју ин фор ма тив-
них по тре ба и њи хо ву ја чи ну. Ве ли ки део ин фор ма ци о них по тре ба на ста је 
као по сле ди ца ма кро о кру же ња (дру штве ни си стем, по слов но окру же ње), 
ужег окру же ње (ре ал на за јед ни ца, вир ту ел на за јед ни ца) и ми кро о кру же ња 
– по ро ди це и лич них при ја те ља. Фор мал ни и не фор мал ни ка на ли ин фор-
ми са ња функ ци о ни шу на свим ни во и ма окру же ња. 

Шта ће, кон крет но, ин те ре со ва ти тра га о ца за ин фор ма ци ја ма у на ред-
ним де це ни ја ма? На осно ву ре зул та та ис тра жи ва ња мо гу се уочи ти трен-
до ви ево лу ци је ма сов ног ко му ни ци ра ња и сме на при о ри те та због ко јих су 
љу ди ко ри сти ли кла сич не ме ди је. На ше ис тра жи ва ње је по ка за ло да глав не 
ка рак те ри сти ке ме ди ја из но се на по вр ши ну но ве при о ри те те њи хо вих нај-
мла ђих ко ри сни ка:

Иден ти тет•	 , тра га ње за соп стве ним иден ти те том и са мо кре и ра ње 
ко ри сни ка, трен до ва у по на ша њу, ства ра ње но вих дру штве них 
мре жа, же ља за иден ти фи ка ци јом са од го ва ра ју ћим осо ба ма и дру-
штве ним гру па ма. 
По ве за ност•	 , ин тер ак ци ја нео ме ђе на ге о граф ски и вре мен ски, по ве-
зи ва ње са исто ми шље ни ци ма (ме ди ји ма, по је дин ци ма или гру-
па ма). 
За ба ва•	 , но ви тех но ло шки про дук ти. Пар ти ци па ци ја vs. па сив ност, 
ин фо тејн мент. 
јед но став ност•	 , без ком пли ко ва них уре ђа ја и за мр ше них при ча.
кон тро ла•	 , при ступ и-меј лу са сва ке тач ке, кон такт с при ја те љи ма, 
ши ро ка ко му ни ка ци ја уз мак си мал ну при ват ност. 
Пер со на ли за ци ја•	 , лич ни тон зво на на мо бил ном те ле фо ну, лич ни 
скрин сеј вер, лич ни сер вис ве сти. 

Пред срп ским ди ги тал ним ме ди ји ма сто га су два про це са: ре кон цеп-
ту а ли за ци ја и ем пи риј ска мо ди фи ка ци ја. Ре кон цеп ту а ли за ци ја у сми слу 
ком пре си је свих по сто је ћих ме диј ских пре ро га ти ва у је дан, уз оба ве зу да 
се ко ри снич ка ин те ре со ва ња не сма тра ју про из во дом тех но ло ги је, већ да 
се тех но ло ги ја раз ви ја у прав цу ин те ре са ко ри сни ка. Пост мо дер на, ком пју-
тер ски по сре до ва на ко му ни ка ци ја, зах те ва да се ин фор ма ци ја пре тво ри у 
per pe tum mo bi le, у ко ме је ме диј кре а тор, еми тер и по сред ник, а ко ри сник 
– парт нер и са рад ник. Кла сич ни ме ди ји има ли су сво је вр сну дис тан цу од 
ко ри сни ка, ко ја им је омо гу ћа ва ла уло гу чу ва ра ка пи је, док но ви не ма ју 
лук суз дис тан ци ра ња. Ре ла тив на ва жност оно га што ме ди ји има ју ре ћи 
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опа да, усту па ју ћи ме сто оно ме што ко ри сни ци же ле да чу ју и ка жу, и то је 
су шти на про ме на.

Ем пи риј ска мо ди фи ка ци ја за срп ске ме ди је зна чи ула га ње у ис тра жи-
ва ња и па жљи во по сма тра ње ак тив но сти ко ри сни ка, њи хо вих ре ак ци ја на 
са др жај и ње го ву пре зен та ци ју. Зна чи и од ре ђе ни сте пен отво ре но сти за 
ин те р вен ци је јав но сти, уз спо соб ност при ла го ђа ва ња и уче ња из соп стве-
них ис ку ста ва. Дру штве ни циљ на шег ис тра жи ва ња био је, из ме ђу оста лог, 
да ука же ме ди ји ма на ста во ве, скло но сти и ин те ре со ва ња њи хо вог ауди то-
ри ју ма, као и на по тре бу пре ум ње ња ме диј ског еста бли шмен та пре не го што 
срп ске ме ди је пре га зи соп стве на иг но ран ци ја и дис тан ци ра ње од јав но сти. 

UDC 316.774:659.3/.4(497.11);316.775:004.738.5(497.11)"2006"  
ID 180551436

Dra ga na Jo va no vic, PhD
fa culty of cul tu re and Me dia Me ga trend uni ver sity

FE AR AND DI GI TAL THRE AT

Ab stract: aut hor de ba tes abo ut ma in stre am me dia’s fe ar from va nis hing, and spe cu
la ti ons abo ut In ter net as the ir exe cu tor. re se arch in In ter net me dia be ha vi or among users 
youn ger than 25, shows that In ter net in deed ta kes so me user ti me from clas si cal me dia, 
but al so de tects equ al dan ger thre at from exi sting cha rac te ri stics and trends in be ha vi or 
of user gro up who se ems to be do mi nant in next de ca de or two. In ha bi tants of ser bia, age 
15/25, re se arch re sults shows – don’t ha ve re gu lar re a ding ha bits, no me dia li te racy and, as 
a re sult – not eno ugh know led ge ne it her ex pe ri en ce to be cri ti cal of me dia con tents. this 
co uld se ri o usly en dan ger ma in stre am me dia, per haps mo re than In ter net it self.
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УДК 070:929 Недељковић М. 
ID 180551948

ПРИЛОГ РОДОСЛОВУ  
ДУХОВНЕ КРЕПОСТИ СРБИЈЕ 

(Три рада посвећена стваралаштву  
Мила Недељковића)

Резиме: Три текста тројице аутора 
саопштена су у аранђеловцу 28. септембра 
2010. године на научном скупу посвећеном 
стваралаштву мила Недељковића. Повод 
је био годишњица смрти исктакнутог нови
нара и теоретичара медија, као и устано
вљење годишње награде за фолклористику, 
републичког признања које треба да постане 
традиционално са именом мила Недељко
вића. Избор радова – књижевника Слободана 
Павићевића „Сунчана страна новина на 
четири ветра“, професора др миливоја Пав
ловића „миле Недељковић као историчар 
српског новинарства“ и доцента др будимира 
Поточана „Стручни и теоријски, педагошки 
и практични радови о новинарству миодрага 
мила Недељковића“ – учињен је према нас
тавнонаучном профилу Факултета за културу и медије. Сваки од ових радова 
осветљава различите, али једнако важне и драгоцене доприносе мила Недељко
вића српској журналистици, науци и култури. Други разлог је у томе што се тео
ријски радови мила Недељковића изучавају на факултетима за новинарство у 
Србији, укључујући и Факултет за културу и медије. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: НовИНаРСТво, ТеоРИја НовИНаРСТва, ИСТоРИја 
НовИНаРСТва, хРоНИка, еНцИклоПеДИСТИка
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Проф. др Миливоје Павловић 
Факултет за културу и медије мегатренд универзитета

МИЛЕ НЕДЕЉКОВИЋ КАО ИСТОРИЧАР 
СРПСКОГ НОВИНАРСТВА

У опусу који својим тематским обухватом домаша задивљујуће размере, 
и који знатним делом остаје расут по новинама, на радију, телевизији и 
филму, радови Мила Недељковића из историје новинарства обједињени су 
у шест добро организованих целина. Они су и у методолошком и теоријском 
смислу сродни, исказујући најбоље одлике Мила Недељковића као хрони-
чара и портретисте једне важне области друштвене историје. Написани су 
с великом обазривошћу према чињеницама, Недељковићевим добро поз-
натим, негованим стилом и живим и сликовитим језиком, са смислом за 
дубље разумевање целине друштвених процеса и способношћу за модерно 
тумачење веза између установљених догађаја и амбијента који их окружује.

Осим што одговорно осветљавају поједине сегменте наше културне 
повести, радови Мила Недељковића могу бити корисни и за разрешавање 
бројних дилема будућег развоја српског журнализма у условима „ускотра-
чне транзиције у Србији“ – да употребим ефектно одређење проф. Загорке 
Голубовић. Према поимању Мила Недељковића, историја није само учи-
тељица живота, пошто није мало оних који би – као у познатом афоризму 
Милована Витезовића – хтели да силују баш ту учитељицу.

Убрајам се међу оне који верују да управо живимо у времену у коме је 
учитељица живота вишекратно силована.

I

Први научни рад из историје новинарства Миле Недељковић је изложио 
нигде другде до у самој Српској академији наука и уметности, на дводнев-
ном научном скупу организованом поводом 150. годишњице Сретењског 
устава, првог устава обновљене српске државе. Под кровом САНУ скуп је 
одржан 28. фебруара и 1. марта 1985. године, а организатори су били Ака-
демија и Удружење новинара Србије. Радови са овог скупа, па и Недељко-
вићев, објављени су тек пет година касније, 1989, поводом прославе 200 
година од рођења Димитрија Давидовића, пошто пре тога нису могла да се 
намакну скромна средства за штампање већ припремљеног зборника.
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Двадесет година касније, 2009, у Земуну је, старањем ИП „Мост“, обја-
вљено друго издање зборника под насловом „Стваралаштво Димитрија 
Давидовића“.

Прилог Мила Недељковића, који носи наслов „,Новине Србске, Дими-
трија Давидовића о другим земљама и народима“, тако је, у истоветној вер-
зији, објављен два пута, стицајем околности на које аутор није могао утицати, 
а које овога пута иду у прилог и писцу и предмету његовог истраживања.

Недељковићев текст има 13 штампаних страница, укључујући и табелу 
на две стране о броју и учесталости написа о појединим земљама. У њему 
је аутор срећно спојио знања из етнологије и страст истраживача повести 
српског журнализма, која га није напуштала до краја живота.

Миле Недељковић, који је тада био новинар синдикалног недељника 
„Рад“, упокојеног кад и слободно организовање синдиката – који су данас 
прирепци политичких странака – пише како појава првог листа на слободном 
српском тлу (настављача „Новина сербских“, које су у Бечу излазиле од 1813. 
до 1821. под уредничком палицом истог Давидовића) представља чињеницу 
од далекосежног утицаја на нашу журналистику, али и историју уопште.

„Новине Србске“ излазиле су, као службено гласило младе кнежевине, у 
Крагујевцу, а први број појавио се „у петак, 5. јануарија 1834“. Како подсећа 
Недељковић, потреба за новинама указивала се већ у првим годинама вла-
давине кнеза Милоша па их је он, иако неписмен, добављао претежно из 
Немачке, о чему сведочи и једно писмо Вука Караџића од 30. априла 1822. 
Дубље разлоге те потребе изразио је француски дипломата Боа ле Конт 
који се управо 1834. обрео у Србији. Будући да кнез нема својих новина, 
бележи Ле Конт, то се читањем новина које је добијао „стара да сазна оно 
што се дешава у Европи“.

Детаљном класификацијом и анализом 63 броја „Новина Србских“ 
Миле Недељковић је утврдио да се ово гласило одликовало преданим 
одсликавањем актуелних збивања у свету, посебно у Европи. Реч је о 532 
прилога неједнаког обима – од дужих чланака, понекад доношених у 
наставцима, до извештаја, збирних информација, коментара и кратких, 
ненасловљених вести.

Упоређујући „Новине Србске“ са другим оновременим листовима, Миле 
Недељковић смело закључује да ово гласило, иако је излазило у безмало 
неписменој земљи сељака, није по начину уређивања, садржају и техничком 
изгледу заостајало за најбољим страним листовима тог периода. На тај начин, 
„Новине“ су представљале значајан прозор у свет, отворено и поуздано тума-
чећи мозаик земаља у ближем и даљем окружењу, свет чији равноправни 
део је млада српска држава настојала – и још настоји – да постане.

Дајући потпуну анатомију културно-историјског раздобља о коме је 
реч, Миле Недељковић огласио се на сличан начин: отворено, поуздано и 
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истрајно, вољан да до последњег даха остане на послу и дужности проуча-
вања и тумачења кључних збивања у повести српског журнализма.

II

Истински заинтересован за историју српског новинарства, Миле 
Недељковић ускоро је ушао у нови, веома значајан пројекат: постао је опе-
ративни уредник капиталног издања „Два века српског новинарства“ које 
је, после вишегодишњих припрема, објављено 1991. (издање Института за 
новинарство). Ова књига, на скоро 600 страница већег формата, донела је, 
по први пут, детаљан преглед двестагодишњег развоја штампе у Срба, укљу-
чујући и нове медије – радио, телевизију и агенцијско новинарство. У при-
преми и писању ове књиге учествовало је око две стотине аутора. Допринос 
историји српског журнализма чини и 100 портрета најистакнутијих нови-
нара и публициста, и казивање 30 савремених новинарских стваралаца.

Уз уређивачки и редакторски рад, Недељковић је и сâм написао неколико 
текстова, од којих је посебно значајан онај под насловом „Сведок народног 
живота“ (стр. 197), у коме аутор пише о везама између новинарства и етно-
логије, односно, о доприносу грађе која се находи у медијима, профилисању 
објективније и научно засноване слике о људима, народима, државама.

Ова књига обухватила је, захваљујући инсистирању Мила Недељко-
вића, и српске новине које су излазиле или још увек излазе изван админи-
стративних граница Србије, у тзв. дијаспори, захватајући властити ваздух 
на различитим географским ширинама и дужинама, управо онако како то 
захтева живи организам.

„Објава српског новинарства“, изашла 2001. у издању Удружења 
новинара Србије, ново је, иако обимом невелико, али значајем преважно 
дело Мила Недељковића. То је студија о околностима у којима се у Бечу, 
14. марта 1791, појавио први лист на српском језику – „Сербскија повсед-
невнија новини“. На измаку века просвећености, један претежно непис-
мен народ, тражи и налази место међу просвећеним народима Европе! У 
тешком времену за Србе, који су тада били на рубу етничког нестанка...

Миле Недељковић дао је детаљан опис и анализу садржаја новина које 
су излазиле непуне две године, укупно 189 бројева. Највећи део сачуван је у 
Матици српској у Новом Саду, а неколико бројева налази се у библиотеци 
Патријаршије СПЦ у Београду. Недељковић је дао анализу језика, ритма 
излажења, актуелности, тиража, жанрова, тематског обухвата и графичког 
изгледа.

У закључном делу Недељковић пише да је то по свему српски лист, не 
само по називу већ и по језику, темама, духу и уређивачким намерама. 



Год. III (2011): стр. 565-584

Прилог родослову духовне крепости Србије 569

Потом, закључује да су ове новине оствариле за оно време подвижнички 
контакт са Србима на разним странама, држећи их у каквом-таквом духов-
ном јединству и третирајући их као целину. Овим гласилом у Срба је отво-
рена нова врста делатности, која истрајава упркос различитим невољама 
које су се спустиле на српска плећа, и упркос рађању и размаху других, 
бржих и економичнијих медија. Реч је, закључује Недељковић, о „појави 
кратковекој по присуству, и дуговекој по значају“.

Уредници ове публикације о најранијем споменику српског журна-
лизма били су Миодраг Вујовић и Никола Вучетић.

Књига Мила Недељковића „Новинарство – основи“, објављена 2003. 
као уџбеник у издању Академије лепих уметности и Центра за савремену 
журналистику, више припада теорији новинарства него историји, мада се 
снажно ослања на Недељковићеве радове из повести српског и светског 
журнализма. Овај уџбеник се годинама користи не само на АЛУ већ и на 
другим нашим новинарским високим школама, поред осталих и на Факул-
тету за културу и медије Мегатренд универзитета. Посебно су инструк-
тивни делови уџбеника у којима Недељковић пише о историчности полазне 
поделе на новинарске жанрове, затим енциклопедијски текстови о нови-
нарској терминологији и читава студија о вести као темељу новинарства.

III

Склоност ка писању кратких, подацима и значењима набијених и добро 
избрушених енциклопедијских одредница Миле Недељковић је исказао и 
као сарадник „Енциклопедије српског народа“, која је у издању Завода за 
уџбенике објављена 2008. године. У оквиру области Новинарство и публи-
цистика, Недељковић је написао 15 одредница – пет о листовима (Глас, Глас 
јавности, Ошишани јеж, Радикал и Славено-сербскија вједомости), и десет 
о истакнутим српским новинарима, живим и мртвим (по азбучном реду: 
Миливоје Глишић, Славољуб Ђукић, Анастас Јовановић, Александар Клас, 
Слободан Нешовић, Слободан Рељић, Душан Славковић, Богдан Тирна-
нић и Александар Луј Тодоровић). Неки са овог списка у међувремену су 
преминули, а њима се 30. маја 2009. придружио и наш Миле Недељковић. 
Одреднице о овој десеторици претрајаће у времену захваљујући благов-
ременом труду Мила Недељковића. Одредница о њему чека неког новог, 
такође приљежног биографа и хроничара.

Пред крај живота испуњеног свакодневним радом, Миле Недељковић 
објавио је „Хронику Удружења новинара Србије 1941-2006“, капитално 
дело у издању Удружења новинара Србије и „Службеног гласника“ (уре-
дници: Никола Вучетић и проф. др Јовица Тркуља).
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Књига је публикована почетком 2009. и представља последње обја-
вљено дело Мила Недељковића из историје новинарства. Има 542 стране 
великог формата са више стотина фотографија и илустрација, регистрима, 
факсимилима докумената, итд. Регистар личности садржи помен 4025 
новинара, научника, писаца и јавних радника.

Овим делом финализован је напор низа управа УНС и истакнутих 
историчара штампе да се сачини потпуна историја српског журнализма. 
Идеја се родила поводом прославе стогодишњице УНС-а, 1981, када је 
оформљено неколико комисија и одбора. Али, показало се да одбори не 
могу да пишу књиге и да, бар у Србији, успева само оно чега се, уместо 
институције или групе ентузијаста, макар и добронамерних, подухвати 
амбициозни појединац.

Недељковићев једнотомник надовезује се на пионирски подухват 
проф. др Михаила Бјелице, који је обрадио период од 1881. до 1941. у књизи 
под насловом „Хроника Српског новинарског удружења 1881-1941“ (издање 
УНС и Југословенског института за новинарство, Београд, 1988).

Други део посла обавио је сам Миле Недељковић, третирајући исто-
рију УНС у овом бурном периоду као значајан део укупне историје Србије 
и Југославије.

Миле Недељковић паралелно прати крупне догађаје на националном 
и регионалном плану, а посебно детаљно бележи и анализира збивања у 
Удружењу новинара Србије на фону заиста преломних гибања, која нису 
могла мимоићи новинарске редове и њихову еснафску организацију. И у 
самој асоцијацији исказале су се крупне деобе и међусобне опречности, 
нарочито у последњој деценији, односно крајем ХХ и почетком ХХI века.

Иако је Недељковић свој рад скромно назвао хроником, у њему је иска-
зан за наше прилике неуобичајено широк и објективан приступ чињени-
цама, појавама и процесима – у времену које још чека детаљнију оцену и 
суд повесничара, и у коме политички чиниоци и даље врше велики утицај 
на збивања у медијасфери, без обзира на заклињања у новинарску незави-
сност и неутралност.

IV

Шесто дело у овом низу, које хронолошки не долази на самом крају, већ 
га из других разлога ту стављамо, је књига „Речник заблуда“, с поднасло-
вом „Сто неистина о Србији и српском народу, и одговори на њих“. „Реч-
ник“ је објављен 1994. у издању Министарства за информације Републике 
Србије, а Миле Недељковић је, заједно с др Првославом Ралићем, био његов 
уредник. Битно је учествовао у уобличавању концепције ове књиге и напи-
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сао пет текстова: о верским слободама у Србији, о Муслиманима у Старој 
Рашкој, о језику Муслимана у Србији, о Мађарима у Војводини, и о Србима 
у Војводини. Из Недељковићевих текстова зрачи поливалентно знање из 
низа сродних и мање сродних дисциплина, од историје и етнологије, преко 
географије и лингвистике, до геополитике. Тако, на пример, Недељковић, 
на стр. 105, прецизно дозначује да је санџак (с малим с) име турске управне 
јединице на Балкану, војно-феудалног устројства, а не географски појам (с 
великим С) којим треба да се замени званични назив Рашке области или 
Старе Рашке... Данас, на жалост, не само министри и државни службеници 
пореклом из овог краја, већ и носиоци највиших функција у Србији, не 
могу да превале преко усана званично име ове области, радије се опре-
дељујући за турску и, како се види, сасвим непрецизну реч...

„Речник заблуда“ био је наметнут потребом да се, по систему „није-
него“, дају аргументовани одговори на стотину најраспрострањенијих 
неистина или заблуда о Србији и српском народу, посејаних у западним 
медијима током првих година десете деценије ХХ века. Књига је штампана 
на српском и енглеском језику паралелно, и била намењена првенствено 
страним новинарима и дипломатама – мада је, и онда и сада, овакво штиво 
неопходно и домаћим политичким првацима.

Да подсетим, расвета наше савремености у појединим страним (сада и 
у многим домаћим) гласилима била је једнострана и хорски једногласна. 
Кључне чињенице из наше прошлости и садашњости тумачене су произ-
вољно, а стављане су у оптицај и бројне нове неистине; да смо геноцидни 
народ, да смо одувек водили освајачке ратове, да непрестано вршимо звер-
ства над својим питомим суседима, посебно над Хрватима и Албанцима, 
да немамо културу, да су наши књижевници, редитељи, сликари, музичари 
и други уметници анонимни у свету, итд.

Намера издавача била је да се, у укупности информативног и културно-
политичког атласа наше земље међу световима, али и из ње, покажу сва лица 
Србије – разнолика, комплементарна, препознатљива, и она мање позната.

Око пројекта су окупљени најугледнији ствараоци, међу њима и четири 
академика (Петар Влаховић, Павле Ивић, Михајло Марковић и Васи-
лије Крестић), један будући академик (Драгољуб Живојиновић), и многи 
стручњаци за поједине области: др Драшко Ређеп, др Радован Радиновић, 
др Славенко Терзић, др Слободан Унковић, др Првослав Ралић, др Владан 
Кутлешић, др Зоран Миливојевић, др Бранислав Брборић, др Андрија Гамс, 
др Слободан Милеуснић, Драгош Калајић, Милован Витезовић, Мирослав 
Лазански, Александар Мошић, Огњен Лакићевић, итд.

Задатак није био једноставан јер истина о Србији, тада као ни сада, није 
једнозначна, пошто се и Србија сама посматра из различитих углова, често 
и пред различитим огледалима. Није било лако изразити ту многоликост 



Проф. др Миливоје Павловић, доцент др Будимир Поточан, Слободан Павићевић

Годишњак Факултета за културу и медије

572

Србије, а посебно је било тешко учинити то у малој, трошној – могло би се 
рећи, и потрошној – форми, на страницу до две текста.

Књига је наишла на добру климу и у првим оценама закључено је да, међу 
стотињак одговора, ниједан није без постављеног предлошка, често тек пара-
вана неистине, полуистине, злонамерности, необавештености или незнања.

Није овде била реч о књизи демантија, већ о речнику непосредних рефе-
ренци на заблуде и предрасуде, нетачности и искривљености у односу на 
столику стварност тадашње Србије, и на њену прошлост, такође. На пред-
лог Мила Недељковића, књига је сматрана отвореном за допуне, примедбе 
и нове предлоге, па су на крају тома читаоци додатно замољени да укажу на 
теме које недостају или интерпретације које нису потпуне, као и евентуално 
на друкчији редослед тема. Надали смо се да ће књига стално расти, и допуне 
су уистину почеле да стижу. Рекли смо да унапред захваљујемо свима који 
нам ставе критичке опаске, нарочито ако су оштре и конкретне. Написали 
смо: „Знамо већ – само конкретан читалац, лишен априорног, сувишног 
закључивања, може нам помоћи огромно. Готово као себи самом“.

После успешне промоције у највећој сали Народне библиотеке Србије 
(то је она национална установа која последњих година не ради, заједно с 
неколико других мртвих културних адреса!), почели су да излазе похвални 
текстови и да се књига тражи са разних меридијана, све док се Мирјана 
Марковић у својим дневничким белешкама није осврнула на једну реченицу 
из текста Бранислава Брборића (стр. 65) о томе како су Срби током Другог 
светског рата масовно страдали „као учесници двају антифашистичких пок-
рета, победничких партизана (које је контролисала Титова партија, КПЈ) и 
поражених четника (монархиста предвођених генералом Дражом Михајло-
вићем), међусобно сукобљених, или су пали као жртве усташког геноцида“.

Дневнички запис Мирјане Марковић објављен је у „Дуги“, а потом брзо-
метно пренет у „Политику“ и друге новине. После тога „Речник заблуда“ 
више нико није спомињао нити тражио, а уредник Недељковић и моја 
маленкост (који сам, као тадашњи министар за информације, био издавач 
и нека врста координатора) морали смо да тражимо друге послове.

Са ове временске дистанце посматран, чини ми се да је то био подух-
ват који је охрабрио многе новинаре, уметнике и научнике који нису 
били спремни да одустану од истине о стварним разлозима за разбијање 
Југославије, и њихов број почео је да се повећава. На том трагу настале 
су многе корисне књиге чији су аутори Французи Жан Дитур, Жак Мер-
лино и Патрик Бесон, аустријски писац Петер Хандке, чешки хуманиста 
Рајко Долечек, грчки историчар Димитриј Аналис, немачки новинар Курт 
Кепрунер, његов белгијски колега Мишел Колон, руска историчарка Јелена 
Гускова, амерички лингвиста Ноам Чомски, британски писац – нобеловац 
Харолд Пинтер, и многи други.
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* * *

На крају, о Милу Недељковићу нужно је казати да је са овога света 
отишао неуморно свакодневно радећи на више разбоја, међу којима је овај 
журналистички међу најплоднијима. Целином свог разнородног опуса 
Недељковић се сврстао међу ретке Србе за које се колоквијално може рећи 
да су „умрли од рада“ – што је, колико се сећам, својевремено било напи-
сано за Јована Скерлића, и још за Драгишу Витошевића, чија је дела ценио 
и о њима с дивљењем писао.

Недељковићев живот је „угашен да би могао трајати“, како је записао 
Андрић у „Разговору с Гојом“.

Његово дело ће се уистину још дуго проучавати и вредновати под зна-
ком изузетности и непролазности. Једино не видим ко ће га наставити, и 
ко ће толике послове у српској култури и медијасфери обављати сада када 
овог човека ренесансног образовања и радозналости нема. Утолико је наша 
жалост већа и празнина ненадокнадива.

ЛИТЕРАТУРА:

Голубовић, Загорка, [1] културни предуслови демократске транзиције, у 
зборнику „Култура и развој“, Институт друштвених наука, Београд, 2004.
Два века српског новинарства[2] , зборник, Институт за новинарство, Београд, 
1991.
енциклопедија српског народа[3] , Завод за уџбенике, Београд, 2008.
Недељковић, Миле, [4] објава српског новинарства, Удружење новинара 
Србије, Београд, 2001.
Недељковић, Миле, [5] Новинарство – основи, АЛУ и Центар за савремену 
журналистику, Београд, 2003.
Недељковић, Миле, [6] хроника Удружења новинара Србије 19412006, 
Удружење новинара Србије и „Службени гласник“, Београд, 2009.
Павловић, Миливоје, [7] Здрави патриотизам у смутном времену, у зборнику 
„Мостови: дијаспора – матица“, Београдски форум за свет равноправних, 
Београд, 2002.
Пејчић, Јован, [8] Духовни живот нашег села, „Политика“, 23. август 1997.
Речник заблуда[9] , зборник, Министарство за информације, Београд, 1994.
Стваралаштво Димитрија Давидовића[10] , зборник радова, ИП „Мост“, 
Земун, 2009.



Проф. др Миливоје Павловић, доцент др Будимир Поточан, Слободан Павићевић

Годишњак Факултета за културу и медије

574

Доцент др Будимир Поточан 
Факултет за културу и медије мегатренд универзитета
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У НОВИНАРСТВУ МИОДРАГА МИЛА 
НЕДЕЉКОВИЋА

Свака писана реч би да оживи, да се памти, да траје, али то јој је могућно 
једино и само пред читаочевим огледалом. Теоријско начело о читаоцу, 
реципијету, као првом и неизбежном на релацији писац – дело – читалац, 
налази потврду и у журналистици, благодарећи рецепционој теорији коју 
је васпоставио Ханс Роберт Јаус (Hans Robert Jauss) и емпиријски провера-
вао чак и на фудбалској репортажи.1 Сходно томе, може се, дакле, и у нови-
нарским и у радовима о новинарству проверавати хоризонт (видокруг) очеки-
вања, пратити утицај и деловање, валоризовати и у широком спектру друштве-
них облика рецепције почев од електронских медија до интернета, па све даље до 
рецепционоестетичких закључивања о комуникацији као услову за разумевање 
смисла. Разматрање остварења Мила Недељковића (1941–2009) постигнутих у 
новинарству током четрдесетогодишњег обделавања у овој професији - у дневној 
пракси, у педагошкој делатности и у стручној и теоријској области - свакако су 
изазован задатак, а за српско новинарство и веома значајан по резултатима. Они 
зато и јесу предмет и сврха овога рада.

Ако има одређене симболике у најранијим склоностима према опре-
дељењу за будући позив, онда је то код Мила Недељковића било несумњиво. 
Већ као ученик петог разреда (1955) са неколицином другова основао је 
лист ђачке новине, од осам страница, исписујући већину текстова и потпи-
сујући га као Миодраг Недељковић, V 3, главни и одговорни уредник. Још 
гимназијалцем објавио је први новинарски прилог у Гласу шумадије (1958) 
и прву позоришну критику у школском листу Наше дело (1960), гласилу 
ученика Гимназије у Аранђеловцу.2 Исувише зрело за неког ко тек доспева 
у пунолетство.

1 Јаус, Ханс Роберт (1978), естетика рецепције, Нолит, Београд, стр. 31.
2 Према казивању Невенке Недељковић, супруге Мила Недељковића, која нам је 

ставила на увид и велику документацију, на чему јој и на овом месту изражавамо 
захвалност.
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Пратећи хронолошки след, природно је указати најпре на његову прак-
тичну професионалну делатност у новинарству. Учинићемо то методо-
лошким поступком анализе садржаја, а то је могућно само захваљујући 
чињеници што је Миле Недељковић сачувао у својој документацији готово 
све текстове које је написао и објавио током безмало четрдесетогодишњег 
бављења овом професијом. Даљом анализом према жанровима утврдили 
смо да није било облика новинарског изражавања у којем се није опробао 
и огледао: почев од вести и извештаја, па до интервјуа, коментара, чланака, 
фељтона, књижевних приказа, позоришне и филмске критике, све до науч-
них саопштења о новинарству која је објављивао у листовима, часописима 
и стручним публикацијама.

Узећемо за пример радове у Студенту у којем је испекао новинарски 
занат од 1962. до 1967. године и на новинарским и на уредничким дуж-
ностима. Издвојићемо из садржаја његово петогодишње писање позори-
шне критике и написе из историјата српског театра. И једне и друге тек-
стове одликују изузетно познавање позоришне уметности, аутора и њихо-
вих дела и смела критичарска опажања. Илустроваћемо бриткост написа 
младог критичара неколиким насловима: Погрешан рачун драматизације 
о премијери Проклете авлије Иве Андрића; Неко двори, неко вино служи 
о неуспелој драматизацији бановић Страхиње Борислава Михајловића 
Михиза; шалозбиљне пришипетље поводом драме чарапа од сто петљи 
Александра Поповића. Те и још неке критике објављене су под насловом 
Завеса пада у првој књизи Мила Недељковића 1968. године.3 Рецепционо-
естетички посматрано, текстови у студентском гласилу далеко су превази-
лазили видокруг очекивања реципијената, па и листа Студент, због чега 
су својим утицајем и деловањем онда природно сврстани између корица 
књиге, на увид можда и стручнијој врсти реципијената.

Зрелу каријеру новинара-професионалца и уредника наставио је у 
Политикиној кући почев од 1967. године и у том нашем најстаријем днев-
ном листу, па у Политици експрес, Радио и Тв ревији, Раду, потом у изда-
вачкој делатности Радничке штампе, затим у својству стручног сарадника 
у Институту за новинарство, у издавачкој делатности Министарства за 
информисање, да би се пензионисао опет из Политике. Према прецизном 
попису, утврдили смо да је писао за педесетину гласила која су излазила у 
некадашњој Југославији.4

3 Недељковић, Миле (1968), Завеса пада (прикази и белешке о позоришту), библиоте-
ка Погледи, издање књижевног клуба Нови београд; годишта листа Студент од 1962. 
до 1967.

4 Листови, часописи и сродне публикације за које је писао: Студент, видици, лето, 
20 семестара шпанца, летопис београдског универзитета, Социолошке теме, 
октобар, Дмб, Нови београд, младост, Политика, Пољоиндустрија, Панчевац, 
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Уз то, био је покретач и уредник листова, часописа, годишњака, кален-
дара, стручних и научних публикација. Покренуо је Песничке новине 1972. 
године и две године био главни и одговорни уредник; фолклористички 
часопис Сабор народног стваралаштва у којем је од 1985. до 2008. такође 
био главни уредник; Зборник Сјенице уређивао је као члан вишегодишњег 
научноистраживачког пројекта Српске академије наука и уметности; био 
аутор елабората и један од покретача годишњег календара Даница Вукове 
задужбине и уредник у листу Задужбина (1992–2009).Уређивао је Народно 
стваралаштво, часопис Савеза удружења фолклориста Југославије (1985-
1987) и часопис за књижевност и уметност Расковник (1987–1991). Посебно 
издвајамо публикације за новинарство које је такође уређивао: Новинар
ство, часопис Југословенског института за новинарство (1983–1987); Нови
нарски гласник, гласило Удружења новинара Србије (1985–1987); Наша 
штампа, орган Савеза новинара Југославије (1987–1988); Новинарски лето
пис, свеске за историју новинарства (1988–1991). 

Није ништа природније него да толико велико искуство из праксе у 
уређивачким пословима уобличи стручно и теоријски. Најпре у стручном 
часопису Новинарство, а затим да и у књизи објави рад под насловом Пока
затељи уређивачке праксе.5 Тако је за Мила Недељковића физиономијска 
формула новина и њихов индекс мозаичности толико егзактан да се може 
исказати, како је наглашавао, математичком прецизношћу. И заиста, пре-
цизно аналитички успоставља једначину између елемената уређивачког 
концепта. Полазиште је неизбежно од намене гласила, односно од оних 
којима се обраћа, водећи при том рачуна о обиму комуникационог поља 
као стварно успостављеном мосту са савременицима. Подробно анализира 
тематику да би је синхроно проверио посредством релација о важности 
и актуелности новинског садржаја. У даљем поступку ставља у фокус раз-
новрсност жанрова, па ауторе написа, при чему двоји оне редакцијске од 

Фронт, Глас Истре, крила армије, ПТТ весник, Сусрет, Задруга, Просветни преглед, 
Наша крила, јеж, Завичај, Наше стварање, Дом и школа, књижевна реч, Песничке 
новине, Илустрована политика, Трећи програм Радио београда, вечерње ново
сти, југословенски синдикати, Расковник, кораци, Рембас, ехо, Зборници конгреса 
Савеза удружења фолклориста југославије за године 1981, 1982, 1984, 1985. и 1987, 
етнолошке свеске, Новинарство, Зборник радова Првог конгреса југословенских 
етнологов ин фолклористов 1983, етнолошки преглед, Сабор, Новопазарски зборник, 
Зборник радова са научног скупа Стваралашто Димитрија Давидовића, Зборник 
радова са научног скупа Стање и проблеми научноистраживачког рада у области 
информисања, Зборник Сјенице, Наша штампа, Народно стваралашто – Фолклор, 
Сабор народног стваралаштва, Делавска енотност, Светлост, Задужбина, Даница, 
Глас, шабачки гласник.

5 Новинарство, часопис Југословенског института за новинарство, број 1-2, 1985, стр. 
23–26.
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ванредакцијских, да би затим целовито подвргао анализи ставове у поје-
диначним написима. Као показатеље уређивања гласила аналитички раз-
матра и јунаке са новинских стубаца, акције које редакција предузима, 
географију као обим утицаја медија, распоред материјала на појединач-
ним страницама, језик и стил у написима и, најзад, ликовно-графички 
изглед. Пошто је структуру уређивачке праксе разложио на дванаест еле-
мената и аналитички их повезао, доказао је њихову међузависност као 
однос јединственог мозаичног низа. А у упутству за анализу гласила, које је 
било намењено његовим студентима новинарства, још је разуђенија струк-
тура са двоструко више елемената који су предмет анализе.6

Поред свега другог што је урадио у новинаству и за новинарство, оста-
вио је неизбрисив траг својим стручним и теоријским радовима о новин-
ској вести. Али треба подсетити да је претходно написао на хиљаде вести: 
зналачки експериментисао с обрнутом пирамидом, промишљено докази-
вао да и хронолошка вест има оправдања ако је летопис епохе, а вести с 
одложеним дејством и вести занимљивости издизао у више сфере нови-
нарства, или, чак, „књижевности на брзу руку“, како је говорио и писао. 
Безбројне примере оставио је на страницама Студента, Политике и Поли
тике ескпрес концем седамдесетих и почетком осамдесетих година. 

За Мила Недељковића вест је темељ новинарства и у њеном језгру 
налази се знање, и то двоструко. Не само као нове чињенице које се сао-
пштавају него и етимолошки, према старословенском језику, јер у корену 
речи вест је значење - знати. Према његовом схватању, вест је до те мере сто-
жерна, као новинарски производ, да су на њој жанровски утемељени и сви 
други облици новинарског изражавања. Имајући увек на уму првенствено 
читаоца и водећи рачуна о комуниколошкој диментији вести, придавао је 
значаја и њеној информативној, и едукативној и забавној функцији. То би 
се могло протумачинити и чињеницом што му је омиљенија дефиниција 
била она према којој је вест прва и груба скица историје.

Из његове књиге Новинарство – основи издвојићемо наслове само 
неких поглавља: дефинисање вести, анатомија вести, тврда вест, мека вест, 
друго зашто, структура вести, редунданца и инверзија, крње вести, неми 
језик, особине вести, услови ваљаности вести, селекција, техника писања 
вести.7 На таквим елементима промишљао је теоријски о темељима нови-
нарске професије да би своје огромно искуство и знање преносио својим 
студентима. Поменута његова књига налази се као обавезна литература на 
факултетима у Србији на којима се изучава журналистика.

6 Недељковић, Миле (2003), Новинарство – основи, Академија лепих уметности / 
Центар за савремену журналистику, Београд, стр. 127–133. 

7 Недељковић, наведено дело, стр. 79–113.



Проф. др Миливоје Павловић, доцент др Будимир Поточан, Слободан Павићевић

Годишњак Факултета за културу и медије

578

Генерације студената и већ угледних новинара памте како их је Миле 
Недељковић научио да напишу вест. И док је био млади лектор у експресу 
1971. године, на пример, уважаван је као ауторитативан учитељ нови-
нара почетника. Недуго затим, уз професионални новинарски рад, запо-
чео је предавачку каријеру у Југословенском институту за новинарство, 
где је радио од 1976. до 1991. године. С тим искуством је на Филолошком 
факултету у Београду постао ментор за праксу студентима књижевно-пуб-
лицистичког смера (1984–1988). Преносио је своје знање о новинарству и 
студентима Факултета лепих уметности, и Факултета „Браћа Карић“, да 
би у департману Београд новопазарског Факултета хуманистичких наука, 
на смеру журналистике, истовремено био и предавач и координатор за 
наставу (2004–2009).

За сваку област новинарства, коју је предавао, имао је увек унапред 
припремљена писана излагања. При том није користио само своје текстове, 
објављене у стручним и научним часописима или и у штампи, него је свако 
питање темељито обрађивао уз обимну литературу на нашем и страним 
језицима. Скромно их називајући скриптама, намењена студентима, она 
су и данас у употреби: Увод у новинарство, Из историје штампе, Историја 
новинарства, Новинарство, приручник за савремену теорију и праксу, Теле
визијско новинарство, Радио и Тв новинарство. Као да му је увек недостајало 
времена и два рецензента да би ови наслови били одштампани као прируч-
ници или уџбеници; или, слично, као што није марио за тим да своје велике 
научне истраживачке пројекте употреби да би магистрирао и докторирао.

Суверено стручно и теоријско знање о новинарству, уз многобројне 
емпиријске провере у пракси, омогућавале су му да се бави и изузетно сло-
женом, одговорном и захтевном делатношћу, у коју се новинари најређе 
упуштају, а какву представља рад на организовању и писању лексикона и 
енциклопедија. Баш енциклопедије, тако ретке и толико недостајуће у нашој 
култури, па и у новинарству, својевремено су имале за синоним – свезнање. 
И одувек, разумљиво је, на таквим пословима огледали су се само они за 
које други верују да су свезнадари. У протекле три деценије Миле Недељко-
вић био је укључен у све енциклопедијске пројекте о нашем новинарству.

Ту своју делатност отпочео је у некој врсти лексикона под називом Два 
века српског новинарства (објављен 1992), којим је подвучена црта испод 
претходна два да би се приступило трећем столећу у српској журналисти-
ци.8 У импресуму је записано да је био оперативни уредник. Није записано, 
али је познато, да је обављао и дужност редактора. Зашто је и то важно? 
Првенствено зато што енциклопедијски стил подразумева највећу саже-

8 Два века српског новинарства (1992), Институт за новинарство, Београд. Књига је 
награђена као подухват године на Међународном београдском сајму књига.
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тост уз потпуну јасноћу,9 а и једно и друго прожима ову књигу, и по томе 
се отад па убудуће препознавала креативна рука тада непотписаног редак-
тора. Пројекат енциклопедије југославике установљен је у последњој деце-
нији 20. века и на њему је рађено неколико година. Био је на челу редакције 
за новинарство у којој је радило двадесетак новинара-истраживача. Иако 
пројекат није завршен, резултати су остали и добродошли за будуће сли-
чне подухвате. У енциклопедији српског народа (2008), објављеној у Заводу 
за уџбенике и наставна средства, аутор је одредница о новинарству.10 У 
амбициозном пројекту Удружења новинара Србије, којим је предвиђена 
најсвеобухватнија енциклопедија српског новинарства, започет је рад прве 
године у новом веку и траје готово деценију. За тај подухват ангажован је 
у својству уредника, што је значило главног организатора, али и главног 
редактора, што је даље подразумевало последњег и најважнијег креати-
вног читаоца сваке енциклопедијске одреднице. Процењује се да је при-
премљено за штампање готово пет хиљада одредница.11 

Изложили смо тек један могући приказ његових најважнијих резултата и оства-
рења у новинарству, који свакако заслужују још подробнија тумачења и валориза-
цију. Ово првенствено зато што то и омогућавају његова јединствена остварења, за 
која је добио и многобројне награде.12 Али, при свему, мора се имати у виду да је 
Миле Недељковић постигао кудикамо веће резултате непролазније вредности 
и у науци, и у уметности, па можда најсвеобухватније у фолклористици, због 
чега је и установљена награда која данас носи његово часно име.

Енциклопедијски дух Мила Недељковића као да се опире сваковрсним 
поделама, макар и у научне сврхе, вероватно и зато што је, он лично и 
неодступно, усвојио саборност као светоназор најсуштаственији уз његово 
људско биће. Ипак, дужни смо најзад да нагласимо и ово: међу новинарима 
– новинар, међу научницима – научник, међу фолклористима – фолкло-
рист, међу етнолозима – етнолог, међу књижевницима – књижевник, међу 
9 Речник књижевних термина (1992), допуњено издање, Нолит, Београд, стр. 183.
10 енциклопедија српског народа (2008), Завод за уџбенике и наставна средства, 

Београд
11 Према казивању доајена у новинарству Милојка П. Ђоковића, који од првог дана 

учествује у раду на писању енциклопедије српског новинарства.
12 Добитник је Златне значке Културно-просветне заједнице Србије за несебичан, 

предан и дуготрајан рад и стваралачки допринос у ширењу културе народа и народ-
ности СР Србије (1988); први је добитник награде Вукове задужбине за науку за дело 
Годишњи обичаји у Срба (1990); специјалну награду Осмог међународног салона књиге 
у Новом Саду (2002) за дело лексикон народа света; награда за животно дело Савеза 
новинара Србије и Црне Горе у знак трајног признања за рад и допринос унапређењу 
новинарства (2006); повељa Радио Београда 2 поводом пола века постојања овог 
гласила; повељa XIV међународног скупа власински сусрети за свестран допринос 
на подручју етнологије и афирмације народног стваралаштва (2008).
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шахистима – шахиста, међу студентима новинарства – омиљени профе-
сор, међу људима – саборник какви се ретко, веома ретко рађају, али, и на 
срећу, никада се не заборављају.
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Слободан Павићевић, књижевник, Крагујевац

СУНЧАНА СТРАНА НОВИНА  
НА ЧЕТИРИ ВЕТРА

Они који су Србију сабирали од главе до главе, од куће до куће, од 
нахије до нахије, којима су храстови као стакло пуцали на мразу њихова 
рачуна, кад су подвукли црту испод Шумадије и њен збир кроз лед грунуо 
из Марићевића јаруге, у земљу староставну закопали су слово о почетку, 
родословне знакове, а ноћ је толико била густа да се није видело да ли су 
под Авалом, на Космају, испод Букуље или Венчаца, на Руднику, да ли су 
ближе Чачку или Ваљеву, да ли су на Опленцу, низ Јасеницу или уз Лепе-
ницу, да ли им је под ногама Левач или Темнић, али између трију Морава 
били су сигурно, мада их је слепи Вишњић видео од Тимока до Дрине, и 
од Београда до Косова, што је још више усложњавало сазнање о путевима 
одакле су дошли да би једним путем из Орашца кренули у Европу, због 
чега је и стари Доситеј из Европе дошао код Вожда на Опленац да се о томе 
распита, међутим ни Ђорђе, иако од црне земље склопљен, није знао где 
је родослов Шумадије закопан, али да старцу не би показао да ни у место 
свог рођења није сигуран, јер Србија је сва у збегу, он у Крћевцу, недалеко 
од колибе Јокићеве, забоде храстов прут и рече да и он израсте до своје 
неслућене висине, кад стабло буде обима да га руке неколико људи једва 
могу да обухвате, да ће се на том месту, око Сретења, родити онај који 
ће откопати то знање, и упоредити га са оним што дотад биће записано 
у кори овог храста – ко је, коекуде, дошао из Старе Рашке, Старе Црне 
Горе, Херцеговине, Босне, ко су Тимочани а ко Сјеничани, ко су невољ-
ници са Косова, да ће празним странама народног календара допуњавати 
памћење, сабрати славе у Срба, да тек он моћи ће деловодни протокол из 
заборављених руку његових писара да преузме и објави, јер кад се Шума-
дији отвори родослов, препознаће се и рукопис писара и њихово порекло, 
крштење народно итд., па се Доситеју учини да није узалуд у торби Европу 
донео у Србију, да је тог што ће се некада родити већ срео негде иза изво-
ришта Дунава, да би ову садницу стога требало у аманет оставити једном 
хромом ђаку његове Велике школе, да ће га он препричавати по Европи 
све док лишће његово не замене очи народа, али како је тај ђак, који се 
звао Вук Караџић, због болести убрзо напустио школу, ништа се не зна о 
томе, једино се у Крћевцу, кажу, од Вождовог храста, који је данас запис у 
опанцима, све до 2. марта 1941, могао видети траг штаке који је водио до 
Тршића, и да је дете, рођено тог дана, мило и драго, отишло тим трагом, из 
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Крћевца, са храстовим жилама у души, у Аранђеловац, из Аранђеловца, с 
погледом са Букуље на Шумадију, у Београд, из Београда, отворених очију, 
у Србију, и као они што су Србију сабирали од главе до главе, од куће до 
куће, од нахије до нахије, попут оног старог Словена који је ходио с гус-
лама јер није навикао да паше оружје, прво је на њеној највећој раскрсници 
подигао споменик незнаном јунаку културе, у њој, потом, сабрао 70 и 7 
младих песника, путујућем глумцу завеса да не пада као Јоакиму Вујићу 
пред зачуђеном Србијом, коме је кнез Милош у Крагујевцу личио на Будин 
кип са шубаром на глави, о чему, уосталом, сведочи његова прва књига, 
коју је потписао још као позоришни рецензент „Студента“, јер студирати 
књижевност и етнологију није био само налог будућем копачу родослова 
духовне крепости Срба, већ простирка у крћевачкој колевци саткана му је 
била од српске историје, на њој лако је било препознати младога Вука који 
је у малој простонародној славеносербској песнарици, мислећи на онај 
храстов прутић после слома Карађорђеве Србије, баш њему оставио да 
одгонетне тајну и обелодани име онога чији је подвиг опеван у песми коју 
је у детињству чуо и запамтио у завичајном Јадру, јер Фендрек од Гараша 
је морао, с оне стране Букуље, у крћевачку колибу да дође, и оном храсту 
да шапне ко је, јер свако свој завичај у души носи као заставу, а са овим 
заставником Шумадије, кад сам се упознао, упознао сам читаво мноштво 
предака, моји одакле су дошли било је у његовом памћењу, памћење воде 
читао је у венчачком мермеру кроз који је прошла до свог извора, и тако 
одгонетао путеве народа до ових крајева, за софром старинских јела и пића 
смењивале су се Вождове војводе, Карађорђевићи су га у сну препознавали 
и за рукав вукли на Опленац, за њим се обнављала винова лоза и о берби 
грожђа окупљао народ, почело је да се пева како није било записано, из 
заборава се воловским колима превлачио камен за цркве у којима је прес-
тала била богомоља, Немањићи су с небеса завиривали у његове речнике, 
као и они што су нас бомбардовали 1999*, желећи да сазнају шта за Шума-
динце значи реч – буразер, поготову кад Шумадинац упита: „Шта хоћеш 
ти, буразеру?“, шта је то ружа ветрова и шта о томе кажу св. Стеван Ветро-
вити и Ветрена Петка, у њему је било места за све који умеју да питају, и за 
глуве, у општем глувилу њему је било дато да чује зов Филипа Вишњића и 
много нас је у јарузи окупио да се из јаруге Вишњићу одазовемо, као што 
сам се ја вечерас одазвао на све што је било наш живот и започео реченицу 
о њему, не знајући кад ћу и како ставити тачку, као што нисам знао одговор 
ни кад ме је Танасије Младеновић упитао колико векова овај човек има, а 
тек се свршавао двадесети век који је задао толико посла публицистима 
и новинарима, којима узимам прву сунчану страну новина и на четири 
ветра стављам Мила Недељковића за будуће читаоце.
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* СВЕТСКИ ДАН СЛОБОДЕ ШТАМПЕ

 Данас су се на новинским киосцима
 појавиле новине штампане без заглавља,
 без текста, без фотографија…
 чист папир на 32 стране.

 Ни на ТВ екранима нема слике, тона…
 Нема ни радио програма, вести…

 Данас се ништа није догодило што би новине могле да објаве,
 што би ТВ камере могле да забележе,
 што би радио могао да емитује.

 Живот у Србији је постао досадан.

 Од досаде Миле Недељковић,
 мој друг из младости која није умела да сумња,
 новинар коме је данашњи дан био сумњив,
 увуче у писаћу машину онај чист папир од новина
 и откуца ми за успомену:

 Данас је НАТО бомбардовао Телевизију Нови Сад два пута:
 једном за штампу,
 једном за слободу.

Понедељак, 3. мај 1999.

(Прочитано на вечери посвећеној милу Недељковићу, „миле Недељко
вић – стваралачки опус“, аранђеловац, 28. септембар 2010).
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UDC 070:929 Недељковић М.  
ID 180551948

Pavlovic, Potocan, Pavicevic

OF SPIRITUAL VIRTUES CONTRIBUTION  
TO GENEALOGY OF SERBIA  

(Three Paperworks Dedicated To  
Milе Nedeljkovic)

Abstract: the three texts of the three authors are announced in arandjelovac 28th 
september 2010. at the scientific conference dedicated to creation of Milo nedeljkovic. 
the occasion was the establishment of an annual award for folklore, state recognition, 
which should become a tradition with the name of Milo nedeljkovic. a selection of works 
– writers slobodan pavicevic “the sunny side of newspapers on four winds“, professor 
Milivoje pavlovic “Mile nedeljkovic as a historian of serbian journalism“ and assistant 
professor dr. budimir potocan “technical and theoretical, pedagogical and practical 
work of journalism Miodrag Milo nedeljkovic“ – made according to the teaching and 
scientific profile of the faculty of culture and Media. each of these works highlights 
the different, but equally important and valuable contributions of Milo nedeljkovic to 
serbian journalism, science and culture. another reason is that the theoretical works of 
Milo nedeljkovic are studied at the faculties of journalism in serbia, and that’s the case at 
the faculty of culture and Media as well.

KEY WORDS: JournalIsM, JournalIsM theory, hIstory of Journa
lIsM, revIew, encyclopedIcs 
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Проф. др Ни ко ла Цвет ко вић 
Уни вер зи тет у кра гу јев цу

Над би бли о фил ским из да њем Ме га тренд уни вер зи те та о сиг на ли зму

УМЕТ НИЧ КА БУ ДУЋ НОСТ  
КО ЈА СЕ ОСТВА РУ ЈЕ

Ре зи ме: У овом ра ду аутор кри тич ки раз ма тра учи нак се па ра та из Го ди
шња ка Фкм за 2010. го ди ну, по све ће ног че тр де се тој го ди шњи ци сиг на ли стич ког 
умет нич ког по кре та. Под на сло вом „Пла не тар ни ви ди ци сиг на ли зма тај те мат
ски блок об ја вљен је и као по себ но из да ње ме га тренд уни вер зи те та, у би бли о граф
ској опре ми и огра ни че ном ти ра жу. Сиг на ли зам и ње гов ро до на чел ник ми ро љуб 
То до ро вић тре ти ра ју се као је згро на гла ше но са мо род них, све о бу хват них и про ду
хо вље них умет нич ких иде ја, усме ре них ка ра ди кал ној и суб вер зив ној умет нич кој 
прак си и по е ти ци кри тич ке нео а ван гар де и по ста ван гар де. На раз ли чи тим ме ри
ди ја ни ма пла не те То до ро вић је при су тан као свет ски пи сац срп ског име на и пре
зи ме на, а сиг на ли зам као јед на од кључ них од ред ни ца ко је име ну ју срп ску кул ту ру. 
аутор је са гла сан с оце ном из не том у Го ди шња ку Фкм да је сиг на ли зам и на да ље 
сте ци ште но вих умет нич ких, кри тич коестет ских мо де ла и стра те ги ја, те да 
ће са овог ге о кул тур ног про сто ра, од гру пе оку пље не око м. То до ро ви ћа, и у бу дућ
но сти сти за ти де ла ко ја су гра див ни и нео дво ји ви део ју жно сло вен ске, бал кан ске 
па и свет ске кул ту ре и ци ви ли за ци је.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ЗНак, СИГ На лИ Зам, УмеТ НоСТ, Нео а ваН ГаР Да, 
ИНо ва цИ је, Све СТва Ра ње
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Под сим бо лич но-по ет ским на сло вом Пла не тар ни ви ди ци сиг на ли зма, 
по ја ви ла се ју би лар но осми шље на књи га, у из да њу Фа кул те та за кул ту ру 
и ме ди је Ме га тренд уни вер зи те та.1 Ви ше знач ни сим бо ли зам пла не тар но-
сти про ис ти че из упо ре ђе ња и па ра лел но сти из ме ђу не бе ског, све мир ског и 
зе маљ ског по рет ка.2 У пи та њу је ви ше смер ни про цес: по нај пре про јек то-
ва ња у од но су си сте ма и ску па пла не та, ана лог но оно ме што у он то ло шком 
сми слу по сто ји из ме ђу љу ди, па и у сва ком по је дин цу (ми кро и ма кро ко-
смос); а за тим и у це ло ви то сти и об у хва ту Зе мљи ног ша ра; те осми шља ва њу 
ко смо са, што је на тра гу сиг на ла и, нај зад, вас це лог све та у сиг на ли ма.3

Пре ско ро де це ни ју и по Ми ли во је Па вло вић је на чи нио сли чан по ду хват 
са књи гом Свет у сиг на ли ма, ко ја је та ко ђе озна чи ла, за на ше, па и европ ске 
усло ве, ве ли ки ју би леј: три де це ни је сиг на ли зма 19651995.4 То је био вре-
дан при лог сво је вр сном ле то пи су сиг на ли зма. Књи га је би ла плод ско ро 
тро де це ниј ског Па вло ви ће вог ба вље ња исто риј ском ге не зом, раз у ђе ном и 
жи во твор ном по е ти ком овог пла не тар ног по кре та, као и бо га том умет нич-
ко-ства ра лач ком прак сом, у нај ра зли чи ти јим ви до ви ма, жан ров ским об ли-
ци ма, де ло твор ним ма ни фе ста ци ја ма, пер фор ман си ма, ге сту ал ним пе сма ма, 
мејл-арт про јек ти ма и дру гим мул ти ме ди јал ним оства ре њи ма. Са ис тра жи-
вач ким сми слом при ку пио је и склад но ор га ни зо вао број не на пи се, ма ле 
есе је, бе ле шке, пу бли ци стич ке и дру ге тек сто ве, гра фе ме, пи сма, фо то гра-
фи је, сим бо ле, ли ков но-ви зу ел на оства ре ња, на слов не стра не, ски це ра су те 
у број ним пу бли ка ци ја ма, књи га ма, ли сто ви ма, збор ни ци ма, пе ри о ди ци. А 
он да је све то при клад но ком по но вао у не ко ли ко ва ља но осми шље них це ли-
на,5 бо га то до ку мен тар но и умет нич ки илу стро ва них, на ро чи то ка да је реч 
1 Пла не тар ни ви ди ци сиг на ли зма, при ре дио Ми ли во је Па вло вић, се па рат из Го ди-

шња ка „Ко му ни ка ци је, ме ди ји, кул ту ра“ Фа кул те та за кул ту ру и ме ди је Ме га тренд 
уни вер зи те та, број 2, 2010, Би бли о фил ско из да ње, Бе о град, 2010.

2 Ж. Ше ва ли је, А. Гер брант, Рјеч ник сим бо ла – ми то ви, сни, оби ча ји, ге сте, об ли ци, 
ли ко ви, бо је, бро је ви, За греб, На клад ни за вод МХ, 1987, стр. 509 (дру го про ши ре но 
из да ње).

3 Ми ро љуб То до ро вић про грам ски пи ше: „У сиг на лу је из вор, за че так би ћа, пр ва гла-
сни ца по сто ја ња све сти осва јач ког све ми ра, знак жи во та, је два ви дљив треп тај у 
не у хва тљи вој та ми, по ма ми про сто ра и вре ме на. Ослу шки ва чи ко смо са на тра гу су 
сиг на ла. Он је не где на Бес крај ном пу ту као звук или све тлост, као са же та по ру ка, 
сми сао ко ји тре ба де ши фро ва ти у дру га чи јем би ћу, у ус пла хи ре ном уму“. - Ми ро љуб 
То до ро вић: ослу шки ва чи ко смо са.

4  М. Па вло вић, Свет у сиг на ли ма – При лог ле то пи су сиг на ли зма (19651995), Про ме теј, 
Но ви Сад, 1966.

5  Про лог је сим бо лич но озна чен на сло вом Сиг на ли за но ви век; по том сле де Про сто ри 
ин тер ме ди јал не игре; у сре ди шњем де лу су два раз го во ра – Две ве че ри са ми ро љу бом 
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о вр ло су ге стив ној ви зу ел ној по е зи ји,6 са пре гле дом тек сто ва у лек си ко гра-
фи ји, па но ра мом сиг на ли стич ке ви зу ел не по е зи је, и ви ше не го ко ри сним 
би бли о гра фи ја ма Ми ро љу ба То до ро ви ћа и ве о ма под сти цај ном би бли о гра-
фи јом сиг на ли зма, ко ја је отво ри ла пу те ве и мо гућ но сти за ин те грал ни је 
про у ча ва ње овог умет нич ког по кре та. Но, аутор Све та у сиг на ли ма, ко ји 
прет хо де Пла не тар ним ви ди ци ма сиг на ли зма, ни је остао са мо на ис тра жи-
вач ком, са ку пљач ком и би бли о граф ском ра ду, већ је по је ди не сво је при ло ге 
кре а тив но про ду био, до ми слио и до ра дио, ве ро ват но и у са рад њи и кон сул-
та ци ја ма са ро до на чел ни ком сиг на ли зма,7 мо жда и не ким ње го вим и сво јим 
са рад ни ци ма, да ју ћи то ме лич ни кре а тив ни пе чат.

И ови нај но ви ји ју би лар ски Пла не тар ни ви ди ци сиг на ли зма, по во дом 
ње го вих бо га тих че тр де сет го ди на8 ства ра лач ког при су ства и умет нич ког 
де ло ва ња, као да сле де ми сао Ре неа Алан дри ја9 да број че тр де сет, по ред оста-
лог, мо же да озна ча ва за вр ше так јед ног ци клу са, ко ји ни је усме рен на по на-
вља ње и ре вер зи бил ност, већ ка ра ди кал ни јој кре а тив ној про мен љи во сти, 
ино ва тив но сти уну тар се бе, и ско ро не пре кид ном са мо об на вља њу, по не кад 
мо жда и са еле мен ти ма нео сиг на ли зма, код по је ди них те о ре ти ча ра и умет-
ни ка. Та уну тра шња про мен љи вост го то во да је има нент на би ћу сиг на ли зма, 
и под ра зу ме ва отво ре ну мо гућ ност пре ла ска на дру ги, ак тив ни (де лат ни) 
умет нич ко из ра жај ни и мул ти ме ди јал ни ни во (осло бо ђе ни је зик).

Књи га Пла не тар ни ви ди ци сиг на ли зма, ко ју је ком по но вао про фе сор 
Па вло вић, до но си за ни мљи ве и вред не при ло ге ви ше до ма ћих и стра них 
ис тра жи ва ча мул ти ме ди јал не кул ту ре и умет но сти из САД, Ру си је, Фран-
цу ске, па чак и из да ле ког Ја па на. Нај ве ћи број ових ра зно вр сних тек сто ва 
до бро је сту диј ски осми шљен, по е то ло шки уте ме љен и ана ли тич ки раз-

То до ро ви ћем, три де це ни је ка сни је; а не где при кра ју вр ло дра го це на кла си фи ка ци ја 
сиг на ли стич ке по е зи је, стр. 193.

6 На ро чи то је по ет ски екс пре сив на па но ра ма сиг на ли стич ке по е зи је, око ко је је би ло 
до ста кон тро вер зи… По ме ни мо ту де ло Ма ри не Абра мо вић „А“, ха и ку Поп Д. Ђур-
ђе ва, Сиг на ли стич ку ви зу ел ну пе сму Љу би ше Јо ци ћа, оп се си ју Сло бо да на Ву ка но ви-
ћа, Стрипстоп Оска ра Да ви ча и Пе ђе Не шко ви ћа, Сиг на ли зам Жар ка Ро шу ља, На 
ле вом фрон ту До бри це Кам пе ре ли ћа, Сиг нал не ва тре Бог дан ке По зна но вић, Про
стор Ја на Хла ва ча, Про ве тра ва ње не ба Сло бо да на Па ви ће ви ћа и Пе сму Ми ро љу ба 
То до ро ви ћа.

7 И до и ста, сви ти при ло зи оку пље ни из ме ђу ко ри ца књи ге, иако су на ста ја ли у раз-
ли чи тим при ли ка ма и окол но сти ма „има ју, мо жда, не што од по ја ча ног за јед нич ког 
ефек та“. – М. Па вло вић, Свет у сиг на ли ма, стр. 184.

8 Би блиј ски пи сци бро јем че тр де сет обе ле жа ва ју глав на зби ва ња у исто ри ји спа се-
ња… Да вид вла да че тр де сет го ди на, Со ло мон та ко ђе… Че тр де сет да на бо ра вио је 
Мој си је на вр ху Си на ја. Исус је про по ве дао че тр де сет ме се ци… – Ж. Ше ва ли је, А. 
Гер брант, Рјеч ник сим бо ла, стр. 90.

9 Réné Al lendy, le sim bo li sme des nom bres, Pa ris, 1948.
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ра ђен, по је ди ни и са про грам ским на зна ка ма. У сре ди шту па жње ве ћи не 
ауто ра је сло је ви то зна ков но из ра жа ва ње, са од го ва ра ју ћим сти ли за ци ја ма 
и се ми о тич ким ре дук ци ја ма око ре лих на чи на са оп шта ва ња. Из не ких сту-
ди ја се ви ди да се сиг на ли зам/нео сиг на ли зам слу жи и те ма ти за ци јом тех-
но ло шких ме ди ја и тех но ло шко-ин фор ма циј ским сред стви ма са вре ме не 
ци ви ли за ци је у сме ру хи пе ре сте ти зма. У но вим окол но сти ма и кул тур ној 
ат мос фе ри, сиг на ли зам/нео сиг на ли зам из ра жа ва нај ра зли чи ти је умет-
нич ке, естет ске, емо тив но-те ле сне (ге сту ал не) ефек те, у скла ду са ви зи јом 
гло бал не тех нич ке ци ви ли за ци је. При том се ис по ља ва ју вр ло сло же ни 
и де ли кат ни ефек ти на ни воу тех но ло шки ар ти фи ци јел них кон цеп ци ја 
и си сте ма, на при мер елек трон ска ви зу ел ност и тек сту ал ност. Скре ће се 
па жња на умет нич ко-на уч не, ма те ма тич ке и дру ге слич не сим бо ле и зна ке 
тех но ло шког пре о бра жа ја по јав них ви до ва ствар но сти, у тра же њу уни вер-
зал ног је зи ка но ве тех но ци ви ли за ци је.

Овом при ли ком освр ну ће мо се на по је ди не тек сто ве, ко ји при вла че 
па жњу осо бе ни јим те мат ско-мо тив ским за хва том, ори ги нал ни јим при-
сту пом и ана ли тич ком об ра дом. При том, ак це нат ће мо ста ви ти на она 
пи та ња и про бле ме ко ји су ма ло или тек де ли мич но об ра ђи ва ни и сту диј-
ски пре и спи ти ва ни, апо стро фи ра ју ћи, евен ту ал но, не ке но ве по је ди но сти 
што су пред мет на ших ис тра жи ва ња и ин те ре со ва ња.

На увод ном ме сту у књи зи је сту ди ја Џо на Хел да из Сан Фран ци ска о 
мејл-ар ту и сиг на ли зму, ко ји је, та ко ђе, већ пре жи вео и над жи вео че тр де сет 
го ди на. По сле не ко ли ко исто риј ских на зна ка (Реј Џон сон10 и ње го ва ве за 
са поп-арт кул ту ром), Хелд ис ти че да је ше зде се тих и то ком се дам де се тих 
мејл-арт са гле да ван као ве ли ка стра те ги ја „за ра се ја ва ње но вих кул тур них 
иде ја ко је су та да још увек би ле у ем бри о нал ном ста њу“.11 За ни мљи во је да 
је Ми ро љуб То до ро вић, осам де се тих го ди на про шлог ве ка, у ча со пи су за 
те о ри ју, кри ти ку и по е зи ју Де ло, при ре дио из бор из обим ног и про во ка-
тив ног ма те ри ја ла по штан ске умет но сти, ства ра не на осно ву раз ли чи-
тих ви до ва ПТТ ко му ни ка ци је (пи сма, раз глед ни це, те ле гра ми, факс и сл.), 
што је при сти за ло у ње гов Сиг на ли стич ки до ку мен та ци о ни цен тар.12 Он 
је, пре ма ре чи ма Џо на Хел да, „са ку пио јед ну од нај ве ћих ар хи ва ове вр сте 
на све ту“. А јед на од пр вих ак ци ја би ла је сла ње те ле граф ских ком пју тер-
ских ка ра та. „То до ро вић је до дао на леп ни це, жи го ве, и дру ге озна ке на те 
кар те“. Хелд по све до ча ва Па вло ви ће ве тврд ње да је наш ро до на чел ник сиг-
на ли зма уче ство вао на ви ше од пет сто ти на из ло жби мајл-ар та.
10 По је ди ни те о ре ти ча ри умет но сти сма тра ју да је Џон сон ме ђу пр ви ма це ло ви ти је 

уоб ли чио по е ти ку мејл-ар та као пре врат нич ке и ру ши лач ке прак се и ал тер на тив не 
умет но сти.

11 Џ. Хелд, мејларт и сиг на ли зам, у књи зи Пла не тар ни ви ди ци сиг на ли зма, стр. 9.
12 М. То до ро вић, На по ме на при ре ђи ва ча, Де ло, књ. 26, го ди на XXVI, бр. 2, стр. 2. 
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До дај мо ов де да Па вло вић по себ но пи ше о мејл-ар ту13 и умет нич кој 
ко му ни ка ци ји на да љи ну, не ве р бал ној ме та фо ри ци у том кон тек сту, као и 
но вим про сто ри ма естет ског де ло ва ња.14 Раз ма тра ња о овој вр сти сиг на ли-
стич ке по е зи је Па вло вић илу стру је умет нич ким пе ча ти ма Ан дре ја Ти шме, 
мејл-арт ра до ви ма До бри це Кам пе ре ли ћа и дру гих, уз од го ва ра ју ћу ана-
ли зу. И он ука зу је на мар тов ску све ску ча со пи са Де ло за 1980. го ди ну, оце-
њу ју ћи да је у за вр шном де лу, иза те о риј ских при ло га, об ја вље на ан то ло
ги ја по штан ске умет но сти и мејларт по е зи је.15 

Звук је вр ло че сто но си лац по ет ског из ра за16 од бран ков ско-стра жи-
лов ске до сиг на ли стич ке по е зи је. Склад на звуч ност, рит мич ност и ме ло ди-
о зност за жи ве ла је у пра ско зор ју срп ске ли ри ке са Бран ком Ра ди че ви ћем, 
ожи ве ла и про ду жи ла са Стра жи ло вом Цр њан ског, и по но во се ова пло-
ти ла у пе ва њу Сте ва на Ра ич ко ви ћа и Љу бо ми ра Си мо ви ћа.17 Сиг на ли зам 
је ту пе снич ку фо ни ку ства ра лач ки на до гра дио у се ман тич ком и асе ман-
тич ком сме ру, да ју ћи ви дан до при нос европ ским нео а ван гард ним тра же-
њи ма и тен ден ци ја ма.18

Дра ган Ла тин чић, са Фа кул те та му зич ких умет но сти у Бе о гра ду, пи ше 
о фо нич но сти у по е зи ји сиг на ли зма, уз ви ше од го ва ра ју ћих илу стра ци ја. 
Он се, на при мер, по зи ва на Ди ка Хи гин са, по зна тог по ино ва тив ној ан ти-
му зич кој про дук ци ји и ра ду на mi xed me dia и ин тер ме диј ској умет но сти. 
Ла тин чић, на кон ука зи ва ња на до жи вљај зву ка у кла сич ној пе снич кој 
фор ми То до ро ви ће ве ча ро тан ке (1992), да је крат ке на зна ке о зву ку у сиг-
на ли стич ким ви зу ел ним, звуч ним и кон крет ним пе сма ма (збир ка Сте пе
13 Овај ис тра жи вач сиг на ли зма мејл-арт име ну је као вр сту до пи сне умет но сти, „уза-

јам ног ин фор ми са ња, ко му ни ци ра ња и кре а тив не игре на да љи ну, уз по моћ сим бо-
лич ко-естет ских зна ко ва, је зич ких еле ме на та, фраг ме на та ли ков ног са оп шта ва ња и 
ви ше сми сле них ли ков них по ру ка, ка ко уну тар ло кал не за јед ни це та ко и у ме ђу на-
род ним раз ме ра ма“. – М. Па вло вић, аван гар да, нео а ван гар да и сиг на ли зам, Про све-
та, Бе о град, 2002, стр. 345.

14 Исто, стр. 345-360.
15 У тој ма лој ан то ло ги ји при сут но је се дам де сет умет ни ка из све та и че тво ро на ших 

ства ра ла ца ко ји су „ода бра ли мејл-арт као сред ство бор бе за но ве ви до ве и про стор 
из ра жа ва ња…“ Ту су, по ред То до ро ви ћа, Ба линт Сом ба ти, Бог дан ка По зна но вић и 
Ка та лин Ла дик.

16 Звук у ве ли кој ме ри ова пло ћу је и по спе шу је по сто ја ње је зич ког из ра за, и за хва љу-
ју ћи рит мич но-фо нич ним ви бра ци ја ма, за па жа се пре не го об лик.

17 Н. Цвет ко вић, бран ков скостра жи лов ско у по е зи ји ми ло ша цр њан ског, Сте ва
на Ра ич ко ви ћа и Де сан ке мак си мо вић, у књи зи Но ви и ста ри по во ди, Учи тељ ски 
фа кул тет у Ја го ди ни, 1997, стр. 66-88.

18 Мо гу се углав ном уочи ти три ви да звуч не по е зи је: а) она ко ја је уте ме ље на на кон-
кре ти стич кој упо тре би фо нет ске гра ђе, по на вља њем или раз би ја њем ре че ни ца и 
ре чи на гла со ве; б) звуч на асе ман тич ка по е зи ја у фор ми му зич ке ор га ни за ци је зву-
ка; ц) звуч ност за сно ва на на вер бал но-си ла бич ко-фо нет ској гра ђи (вер бо во ко). 
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ни ште, 1971), о че му је, ина че, ма ло пи са но. По себ но је вре дан па жње за вр-
шни оде љак о зву ку у ге сту ал ној по е зи ји, где се фо ни ка по ја вљу је као са ма 
ак ци ја. Ту се Ла тин чић ба ви пе сма ма Са зве жђа ослу шку ју (1974) и У ца ра 
Тро ја на ко зје уши (1979). У пр вој сли ка (фо то гра фи ја) же не и му шкар ца што 
ле же на рас пук ну тој мор ској сте ни, са сло ви ма абе це де, упу ћу је на иде ју 
„да ни шта у ко смич кој ре жи ји ни је исто“, као и на раз ли чи тост у при је му 
иш че ки ва ног зву ка.

На по ме ни мо ов де да Ми ли во је Па вло вић са др жај но-ана ли тич ки пи ше 
о звуч ној (фо нич кој) по е зи ји,19 нај пре по е то ло шки уте ме љу ју ћи од нос зву-
ча ња и зна че ња; а по том на при ме ру То до ро ви ће ве пе сме во лим, где се гла-
сов не је ди ни це из два ја ју, умно жа ва ју и гру пи шу, под сти чу ћи сва ко вр сне 
асо ци ја ци је, и то не са мо фо нич ке, не го и вер бал не и ви зу ел не. При том, он 
се, за раз ли ку од дру гих ис тра жи ва ча, ба ви и аспек ти ма пси хо фо нет ског 
ко е фи ци јен та, на при мер, у пе сми ки ша ака де ми ка Жар ка Ђу ро ви ћа.20

Од мо мен та ка да се по јам књи жев но сти за де цу це ло ви ти је уоб ли чио, 
о че му ина че по нај ви ше пи ше Ти хо мир Пе тро вић, па до епо хе сиг на ли зма/
нео сиг на ли зма, до го ди ле су се ве о ма круп не про ме не у по и ма њу ли те ра-
ту ре и умет но сти, па и ства ра ла штва за мла де. Ки бер не тич ка умет ност21 
уоп ште има ла је, на при мер, сна жног упли ва на ви зу ел ну по е зи ју на ме-
ње ну мла ди ма. Мул ти ме ди јал ност ко ја осва ја на шу епо ху ко ри сти сиг
на ле сва ке вр сте (сли ке-зна ци, фо ни ка, слов но-ико нич ко и др.) у ства ра њу 
но вих, не зна них са др жа ја и умет нич ких ви зи ја, уз ши ре ње па и уве ћа ва ње 
ства ра лач ких по тен ци ја ла.22

На ша ис тра жи ва ња по ка зу ју да се сиг на ли стич ке тен ден ци је у књи-
жев но сти за мла де23 и нај мла ђе оства ру ју, углав ном, у ви зу ел ној по е зи ји, 
као и у кон крет ној и звуч ној, што смо украт ко и до дир ну ли у овом освр ту. 
У све му то ме ви зу е ли за ци ја и ви зу ел на кул ту ра има ју ве о ма ва жну уло гу, 
по себ но у про це су тран сфор ма ци је слов но-гра фич ких ни зо ва у ви зу-

19 М. Па вло вић, аван гар да, нео а ван гар да и сиг на ли зам, стр. 332-344.
20 Ж. Ђу ро вић, ки ша, у ци клу су Сиг нал тест, Иза бра на де ла, По е зи ја (књ. 3), Ник шић, 

1994, без па ги на ци је.
21 Ки бер не тич ка умет ност је но ва тен ден ци ја уте ме ље на на од го ва ра ју ћим ди на мич-

ким си сте ми ма. У том сми слу, она ин тер ди сци пли нар но по ве зу је елек тро ни ку, 
се ми о ти ку, лин гви сти ку, ком пју тер ску на у ку и сл.

22 Но ва ме диј ска и ди ги тал на кул ту ра и ки бер не тич ка умет ност об ли ку ју раз ли чи те 
и дру га чи је есте тич ке по гле де и кон цеп ци је. „А у том сми слу, и пе снич ког, ли ков-
ног, му зич ког, сцен ско-ге сту ал ног, оп ште у мет нич ког из ра за, па и по е зи је за ’де цу и 
ве ли ку де цу’, ка ко би ре као тво рац сиг на ли стич ког по кре та, Ми ро љуб То до ро вић“.

23 Н. Цвет ко вић, Сиг на ли зам и књи жев ност за де цу и ве ли ку де цу, Збор ник ра до ва са 
ме ђу на род ног на уч ног ску па, Пе да го шки фа кул тет у Ја го ди ни, Ја го ди на, 2008, стр. 
272-279.
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ел не об ли ке.24 Ова пи та ња до не кле до ди ру је и Ти хо мир Пе тро вић,25 и то 
у оп шти јем ви ду, у ве зи са не вер бал ним жан ров ским об ли ци ма сиг на ли-
стич ке ви зу ел не и фо нич ке по е зи је, уз из о ста вља ње ана ли зе на кон крет-
ни јим при ме ри ма, као и не вер бал не објект-по е зи је и мејл-ар та. (До ду ше, у 
сиг на ли стич ком мејл-ар ту за де цу и не ма ве ћих ре зул та та).

Пе тро вић ле по за па жа да ара бе ска је зич ких сим бо ла и ви зу е ли за ци ја 
ре чи би ва при влач на, као и ико нич ки сим бо ли. Ту он ци ти ра Даг ма ра 
Бурк хар та у ве зи са „лек си ком као гра фич ком сли ком, те лом ре чи, фор мом 
из ра за“, по год ним да ство ре за до вољ ство и ужи так.

На кра ју се на ла зи је дан вр ло са жет про грам ски при лог Ке и чи На ка му ре 
из То ки ја, под на сло вом ма ни фест сиг на ли зма,26 ко ји не дво сми сле но ис ти че 
да је упра во „са да вре ме СИГ НА ЛИ ЗМА“. На ка му ра се по зи ва на Ка ре ла Тај-
геа, ко ји је у Пра гу 20-тих го ди на про шлог ве ка био во де ћи по е ти чар и не у-
мор ни ис тра жи вач но вих умет нич ко-ства ра лач ких стра те ги ја и так ти ка, у 
ду ху кри тич ке аван гар де, при бли жно оно ме што је код нас од 60-тих и 70-тих 
го ди на био Ми ро љуб То до ро вић, са не у по ре ди во ве ћим ра ди ју сом и оп се гом 
де ло ва ња. Ја пан ски по сма трач, с пу но раз ло га, у кон тек сту „свог“ ма ни фе
ста сиг на ли зма по ми ње Тај геа, не са мо за то што је у про ле ће 1923. ство рио 
кон цепт „ПО Е ТИ ЗМА“, већ и због из у зет но зна чај не уло ге два зна ме ни та те о-
ре ти ча ра мо дер не умет но сти, до ду ше са раз ма ком од не ко ли ко де це ни ја. Као 
што је Тај ге у сво ме вре ме ну био мар кант ни по е ти чар и ис тра жи вач но вих 
умет нич ких стра те ги ја и есте тич ких мо де ла у че шкој умет но сти,27 та ко је и 
Ми ро љуб То до ро вић је дан од нај и стак ну ти јих те о ре ти ча ра но вих аван гард-
них, нео а ван гард них па и по ста ван гард них умет нич ких стра те ги ја, пла не тар-
ног усме ре ња, с тим што успе шни је и пло до твор ни је спа ја и про жи ма по е ти ку 
и ства ра лач ку прак су. То до ро вић је ви ше и це ло ви ти је раз ра ђи вао и про ду-
бљи вао сва ко вр сне жан ров ске об ли ке при ка зи ва ња и из ра жа ва ња, укљу чу-
ју ћи ту и све ко ли ки ан га жман не са мо на по љу афир ма ци је но вих есте тич-
ких вред но сти и кул тур них мо де ла, не го и со цио-умет нич ких аспе ка та, као 
и од ва жне бор бе про тив раз ли чи тих ви до ва агре си је на ср тљи вих али јан си, 
24 Н. Цвет ко вић, о еле мен ти ма ода ло ви ће ве по е ти ке (тра ди ци о нал но), а о ви зу ел

ној по е зи ји – нео а ван гард но, на уч ни скуп Са вре ме на књи жев ност за де цу у на у ци и 
на ста ви, Ја го ди на, 20. III 2010.

25 Т. Пе тро вић, књи жев ност за де цу и сиг на ли зам, у књи зи Пла не тар ни ви ди ци сиг на
ли зма, стр. 82-98.

26 Пла не тар ни ви ди ци сиг на ли зма, стр. 99.
27 Вред но је по ме на да Гој ко Те шић у кон тек сту на цр та за ти по ло ги ју по ле мич ких спо

ро ва у ме ђу рат ној срп ској књи жев но сти по ми ње че шког те о ре ти ча ра Ка ре ла Тај геа, 
у ком па ра тив ном сми слу из ме ђу Кр ле жи ног Ди ја лек тич ког ан ти бар ба ру са с Над
ре а ли змом про тив стру је (1938). – Г. Те шић, Срп ска књи жев на аван гар да (19021934) 
– књи жев ноисто риј ски кон текст, Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, Слу жбе ни 
гла сник, Бе о град, 2009, стр. 378-379.



Проф. др Ни ко ла Цвет ко вић 

Годишњак Факултета за културу и медије

592

укљу чу ју ћи ту и НА ТО. По пут прет ход ни ка Тај геа, ко ји је дао ви дан до при нос 
пу ном осло ба ђа њу и раз ма ху че шке кул ту ре, и То до ро вић је као те о ре ти чар 
и мул ти ме ди јал ни умет ник у до ба елек трон ско-ин фор ма тич ке ере, дао ва жан 
при лог астрал ној еман ци па ци ји и афир ма ци ји срп ске кул ту ре28 и ње ној кре-
а тив ној про мо ци ји у пла не тар ним раз ме ра ма.29 Из нео је на све свет ско ви де ло 
да на јед ну на гла ше но са мо род ну, све о бу хват ну и про ду хо вље ну умет нич ку 
иде ју. Од ва жна окре ну тост и пре да ност екс пе ри мен ту и екс пе ри мен тал но сти, 
ско ро без пре стан ка, усме ре ност ка ра ди кал ној и суб вер зив ној умет нич кој 
прак си и по е ти ци кри тич ке нео а ван гар де и пост-по ста ван гар де,30 бит не су 
ком по нен те сиг на ли зма/нео сиг на ли зма. Док је Ка рел Тај ге за сно вао кри тич ку 
ко ре ла ци ју из ме ђу по е ти ке и умет нич ке прак се, То до ро вић је ду бље уте ме љио 
сло жен од нос жи во та као умет но сти и мул ти ме ди јал не кре а ци је, са жи ма ју ћи 
у би ћу сво га опу са стра те ги ју и так ти ку пе сни ка но ве епо хе, по е ти ча ра, под-
стре ка ча и ак ти ви сте ко ји над ра ста про тив реч ја и ан ти но ми је из ме ђу ми сле-
ћег ума и ствар но сти, оспо ље не по јав но сти и су шти не, из ме ђу не су ста лог ра да 
и су здр жа не људ ске ра до сти, те из ме ђу уни вер зал ног је зи ка и ме та је зи ка и 
ње го вог ова пло ће ња у ства ра лач ком чи ну и  д е л у. Осни вач сиг на ли зма је, да 
ци ти ра мо Па вло ви ће ву ми сао из про ло га, да нас „свет ски пи сац срп ског име на 
и пре зи ме на, као што је сиг на ли зам јед на од кључ них од ред ни ца ко је име ну ју 
срп ску кул ту ру у ме ђу на род ним раз ме ра ма“.31

28 Сиг на ли зам као нео а ван гард ни смер, ка ко ле по при ме ћу је Па вло вић, у све ту нас 
„пред ста вља као на род са кул ту ром, а не са мо са исто ри јом. Ви со ку пла не тар ну 
ак ту ел ност овог умет нич ког по кре та по твр ђу је и чи ње ни ца да сиг на ли сти ре дов-
но са ра ђу ју у нај у глед ни јим свет ским ча со пи си ма и из ла жу сво је ин тер ме ди јал не 
ра до ве у нај гла со ви ти јим га ле ри ја ма…“

29 М. Па вло вић пи ше да је сиг на ли зам убр зо на кон осни ва ња и ор га ни зо ва ња „пре шао 
гра ни це на ше зе мље и на ше кул ту ре, оку пив ши ве ли ки број ства ра ла ца ши ром пла-
не те – од Уру гва ја до Ја па на, и од Ка на де до Аустра ли је. Пре ма ре чи ма кри ти ке, овај 
нео а ван гард ни по крет, у ко ме мно ги ви де и бренд срп ске кул ту ре, до нео је на шој 
књи жев но сти и умет но сти „атри бут ви со ке пла не тар не ак ту ел но сти, кре а тив не 
отво ре но сти и пре по зна ва ња ци ља, омо гу ћа ва ју ћи да чи тав он тос по ста не сиг нал, 
от кри ве но би ће, ве ли ки не по но вљи ви знак“ (Дра шко Ре ђеп).

30 Пост-по ста ван гар да је, као и пост-пост мо дер на, та ко ђе, агре сив но кри тич ка, у 
не ким ви до ви ма де струк тив на, слу жи се но вим тех но ло ги ја ма и хи пер тех но ло ги-
ја ма, си му ла ци јом, ки бер-есте ти ком, а са му се бе тех но ме диј ски мул ти пли ку је и 
ре то рич ки по ја ча ва до mi me zis mi me zi sa. 

31 Пре ма Па вло ви ће вом те мељ ном уви ду, у све ту је за ми ну ле че ти ри де це ни је об ја-
вље но око две хи ља де би бли о граф ских је ди ни ца (а по на шем ми шље њу и ви ше, 
јер по сто је и оне је ди ни це ко је сам То до ро вић ни је још сти гао да кон сул ту је, нпр. 
пи са ње проф. др Ста ни ше Ве лич ко ви ћа у два-три за хва та); ту се укљу чу ју и три 
док тор ске ди сер та ци је, „ви ше мо но граф ских це ли на и не ко ли ко те ма та на стра ним 
је зи ци ма. (…) Ства ра лач ко при су ство М. То до ро ви ћа на ин тер на ци о нал ној сце ни 
ар гу мен ту је се са ви ше од 500 аутор ских ра до ва у стра ним пу бли ка ци ја ма и на стра-
ним је зи ци ма“.
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Чи ни се да ни је пре на гла ше но ус твр ди ти да сиг на ли зам/нео сиг на ли-
зам као по е ти ка, али и умет нич ко-ства ра лач ка прак са – у од но су на не ке 
„изме“ ко ји су им прет хо ди ли, на при мер: фу ту ри зам, да да и зам, зе ни ти зам, 
ко сми зам, па до не кле и у од но су на оне ко ји су до шли ка сни је, као пост-
пост мо дер ни зам и нео кон цеп ту а ли зам – има уне ко ли ко до ми нант ни је и 
над моћ ни је ме сто и уло гу у умет но сти и ства ра ла штву но вог ми ле ни ју ма. 
И то у пр вом ре ду због све у куп не ком плек сно сти, кре а тив не раз у ђе но сти, 
ве ли ке отво ре но сти и из ра зи те ан ти дог ма тич но сти, ви ше де це ниј ског пло-
до твор ног ис тра ја ва ња, ко је је, ево, већ успе шно за по че ло пе ту де це ни ју; 
по том због пла не тар но-ко смо по лит ског об у хва та (сиг на ли сти свих зе ма ља 
sig num вас ује ди њу је), ско ро на свим по љи ма ду хов но сти, те на по при шту 
гло бал не тех но ци ви ли за ци је и ње них си сте ма, хи пе р тех но ло ги је, ки бер но, 
ки не тич ке и копмпју тер ске умет но сти, ди ги тал не умет но сти… Ту је и 
ви тал ност и жо ви јал ност по е ти ке и прак се са мог сиг на ли зма и ње го вог 
ро до на чел ни ка Ми ро љу ба То до ро ви ћа.

Сиг на ли зам/нео сиг на ли зам са др жи игру32, и игри вост и екс пе ри мен-
тал ност, ко ли ко и прет ход ни прав ци и по кре ти, чак знат но ви ше, сме ли је, 
ра ди кал ни је, што ва жи и за не ке но ви је „изме“. У од но су на игру и игри-
вост – и ви ше од то га – јер игру укљу чу је као са мо је дан би тан еле ме нат у 
про це су ства ра ња; игра ко ја је све ства ра ње, надстварaње…

Сиг на ли зам/нео сиг на ли зам је, у од но су на фу ту ри зам, бу дућ ност ко ја 
се оства ру је, у сва ком по ма ку ка да љем бу дућ ња ре њу. И то у сме ру пре-
о бли ко ва ња пост мо дер ни стич ких стра те ги ја у отво ре ном ме ђу про сто ру 
ли те рар но сти, ли ков но сти, (не)функ ци о нал но сти ди зај на и умет но сти 
софт ве ра као зна ков но-сим бо лич ког еле мен та. Сиг на ли зам/нео сиг на ли-
зам, ко ји су по је ди ни те о ре ти ча ри скло ни да сво де на екс пе ри мент и екс-
пе ри мен тал ност - ви ше је од екс пе ри мен та; и то у по гле ду ис тра жи вач ке 
ино ва тив но сти, ко ју у се бе угра ђу је да би га (екс пе ри мент) ста вио у функ-
ци ју кре а ци је и са зна ња, про ис те клих из са мог чи на ства ра ња, уз ан ти ци-
пи ра ње но вих на уч них ме то да, но вих ма те ри ја ла, ме ди ја и зна ков но-се-
ми о тич ких ви до ва. Сиг на ли зам је бу дућ ност у не пре ста ном на ста ја њу и 
кре а тив ном на до гра ђи ва њу.

Са свим на кра ју овог би бли о фил ског из да ња на ла зи се би бли о гра фи ја 
сиг на ли зма33 са око 250 но вих је ди ни ца, ко ја по ка зу је пу ну ви тал ност овог 
по кре та. За са мо не ко ли ко го ди на, она се знат но уве ћа ла и пред ста вља сво-

32 Н. Цвет ко вић, По е ти ка игре у књи жев но сти за де цу, у књи зи Ту ма че ње књи жев но
сти за де цу (ме то дич кона став ни аспек ти), књ. I, Фи ло зоф ски фа кул тет Ко сов ска 
Ми тро ви ца, 2003, стр. 38-48.

33 То је, у ства ри, ве о ма ко ри стан на ста вак би бли о гра фи је пу бли ко ва не у ча со пи су 
Са вре ме ник, бр. 146–147-148, 2007. и ал ма на ху Де мон сиг на ли зма, би бли о фил ско 
из да ње, Бе о град, 2007. 
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је вр сно све до чан ство о жи во де лу ју ћој сна зи у ви ше пра ва ца и ре ла ци ја. 
Ако се па жљи ви је по гле да про фе си о нал на струк ту ра ауто ра ов де ре ги стро-
ва них би бли о граф ских је ди ни ца, мо же се за па зи ти да о сиг на ли зму пи шу 
ака де ми ци, углед ни уни вер зи тет ски про фе со ри, до ма ћи и ино стра ни еми-
нент ни те о ре ти ча ри умет но сти, књи жев ни кри ти ча ри, исто ри ча ри ли те-
ра ту ре, есе ји сти, вр сни умет ни ци, ис тра жи ва чи раз ли чи тих усме ре ња и 
дру ги. Сиг на ли зам је по о дав но ушао у уни вер зи тет ску на ста ву,34 у исто ри је 
књи жев но сти, ен ци кло пе ди је, лек си ко граф ску и дру гу слич ну ли те ра ту ру, 
па чак и у школ ску лек си ко гра фи ју,35 те о риј ске рас пра ве о књи жев но-умет-
нич ком ства ра ла штву, игри/лу ди зму, екс пе ри мен тал но сти, до ку мен тар но-
сти и сл. Упа дљи во је да је сиг на ли зам/нео сиг на ли зам из ра же но при су тан 
у не ко ли ко де це ни ја ми ну лог сто ле ћа, и да све ви ше по ста је и је сте умет-
ност но вог ми ле ни ју ма, умет ност по ме ри елек трон ске ере (М. Па вло вић), 
по ла зи ште и сте ци ште но вих кул тур но-умет нич ких, кри тич ко-естет ских 
мо де ла и стра те ги ја; и да ће се на осно ву оп ште чи тљи вог sig num-а, што 
об ли ку је свет као уни вер зум зна ко ва36 и њи хо ве по ли фо нич но сти, и ико
нич но сти, у ду ху по гле да Ум бер та Ека37 - у бу дућ но сти тран сфор ми са ти и 
пре о бли ко ва ти у нај ра зли чи ти јим ви до ви ма.

Ако се це ло ви ти је и ком плек сни је са гле да ге о про стор ства ра лач ки 
пло до твор ног и под сти цај ног де ло ва ња Ми ро љу ба То до ро ви ћа, бар да и 

34 Аутор овог тек ста је још 1995/96. на Фи ло ло шком фа кул те ту у При шти ни, у окви ру 
пред ме та Пре глед књи жев них те о ри ја, пре да вао о сиг на ли зму; а ка сни је и на Учи-
тељ ском фа кул те ту у Ја го ди ни (исти пред мет), као и на Уни вер зи те ту ху ма ни стич-
ких на у ка у Но вом Па за ру. На Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Ни шу, уз 
по др шку де ка на проф. др Ве се ли на Или ћа, ко ји је ме ђу пр ви ма на дах ну то пи сао о 
сиг на ли зму (аван гард ни пе сник ми ро љуб То до ро вић, Гра ди на, II, 2, 1967, стр. 55-57), 
унео је у про грам пред ме та Оп шта књи жев ност раз ма тра ње о сиг на ли зму, у ве зи са 
аван гард ним и нео а ван гард ним по е тич ким про гра ми ма и тен ден ци ја ма. На Фа кул-
те ту за кул ту ру и ме ди је Ме га тренд уни вер зи те та, у окви ру пред ме та Кре а тив но 
пи са ње, чи та ње и ин тер пре та ци ја, би ло је ре чи о сиг на ли зму, при ли ком раз ма тра-
ња нео а ван гар де, што је са пу но раз у ме ва ња при хва тио де кан проф. др Ми ли во је 
Па вло вић. У на ста ви на Ba nja Lu ka Col le ge, 2007. го ди не, при ли ком ње го вог ка зи ва-
ња о са вре ме ној кул ту ри и умет но сти, за хва ћен је и сиг на ли зам.

35 Др Ста ни ша Ве лич ко вић, школ ски реч ник књи жев них и срод них пој мо ва, Ниш, 1998, 
стр. 2007-2009.

36 Знак мо же да бу де и ду хов но под сти ца јан и суп стан ци ја лан (у Спи но зи ном сми слу 
су шта ства и по сто ја ња; са атри бу ти ма ми шље ња и ра за сти ра ња), са сли ком у пред-
ста ва ма и све сти ко ја асо ци ра и упу ћу је на дру ги под стрек и под сти цај са уло гом да 
се овај дру ги учи ни ко му ни ка тив ни јим.

37 По ње го вом ми шље њу, „ико нич ки зна ци не ма ју свој ство пред ста вље них пред ме та, али 
од ра жа ва ју из ве сне еле мен те њи хо ве пер цеп ци је, при че му то чи не на осно ви нор мал-
них пер цеп тив них ко до ва, ели ми ни шу ћи јед не под сти ца је и по спе ши ва ња, а узи ма ју-
ћи и по спе шу ју ћи дру ге“. – U. Eco, Ni e o bec na struk tu ra, War sha wa, 1996, стр. 127.
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во ђе овог по кре та, за јед но са ста рим, а по нај ви ше мла дим след бе ни ци ма, 
он да се с пра вом мо же ре ћи да сви они, сво јим све ве ћим и об у хват ни јим 
опу сом, по ста ју са став ни, гра див ни и нео дво ји ви део ју жно сло вен ске, бал-
кан ске, европ ске па и свет ске кул ту ре и ци ви ли за ци је.

У овом кра ћем освр ту на Пла не тар не ви ди ке сиг на ли зма, по сле ука зи-
ва ња на ви ше знач ну ну ме рич ку сим бо ли ку зна чај ног ју би ле ја овог по кре та 
(че тр де се то го ди шњи ца) и ње го вог го то во астрал но-еку мен ског ра за сти-
ра ња, скре ну ли смо па жњу, та ко ђе, на ле то пи сач ко-ре зи ми ра ју ће де ло Свет 
у сиг на ли ма (три де се то го ди шњи ца). По том смо из дво ји ли не ке ва жни је 
при ло ге, апо стро фи ра ју ћи до са да ре ла тив но ма ло об ра ђи ва не по је ди но-
сти, уз из ве сне ино ва тив не на зна ке. Увод ни при лог Џо на Хел да исто риј-
ско-по е то ло шки са гле да ва мејларт. Не вер бал на звуч на по е зи ја, у са гле-
да ва њи ма Дра га на Ла тин чи ћа, до дир ну та је у кон тек сту звуч но-рит мич ке 
и ме ло ди о зне бран ков ско-стра жи лов ске ли ри ке, и Па вло ви ће вог ви ђе ња 
фо нич ке по е зи је. Украт ко смо за хва ти ли и раз ма тра ње Ти хо ми ра Пе тро-
ви ћа о књи жев но сти за де цу и сиг на ли зму, да ју ћи не ке на зна ке и ви ђе ња. 
Са же ти ма ни фест ни при лог Ке и чи На ка му ре отва ра мо гућ но сти за про-
ду бљи ва ње од но са Сиг на ла и Мо дер не Сли ке. (Ње го вом им пе ра тив ном 
зах те ву: мо ра мо би ти  с и г н а л и с т и, прет хо дио је Ви на ве ров уз вик: 
Сви смо ми екс пре си о ни сти). – Овим су са мо ма ло раз мак ну ти пла не тар ни 
ви ди ци сиг на ли зма, по што пред сто је да ља ис тра жи ва ња у овом сме ру.
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Over bi bli op hi le edi tion of Me ga trend Uni ver sity of Sig na lism
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Ab stract: In this ar tic le the aut hor exa mi nes the ef fect of re prints from the year bo ok 
of fcM for year of 2010., de di ca ted to the for ti eth an ni ver sary sig na li stic art mo ve ment. 
un der the he a dli ne “the pla ne tary vi ews of sig na lism’’, that the ma tic block has al so been 
pu blis hed as a spe cial edi tion of Me ga trend uni ver sity in bi bli o grap hic equ ip ment and 
li mi ted edi ti ons. sig na lism and its fo un der Mi ro slav to do ro vic are tre a ted as a co re emp
ha sis na ti ve, com pre hen si ve and pro fo und ar ti stic ide as, aimed at the ra di cal and sub
ver si ve ar ti stic prac ti ce and cri ti cal neo avantgar de po e tics and post avantgar de. over 
the world, to do ro vic was pre sent as a world wri ter of ser bian na mes and sur na mes and 
sig na lism as one of the key de ter mi nants ap po in ted by the ser bian cul tu re. the aut hor 
agre es with the as ses sment outli ned in the year bo ok fcM that sig na lism con ti nu es to be 
me e ting po int of new ar ti stic, cri ti cal and aest he tic mo dels and stra te gi es and that from 
this ge o cul tu ral spa ce, from the gro up gat he red aro und the M. to do ro vic, in the fu tu re 
will ar ri ve ac hi e ve ments that are the bu il ding and an in te gral part of so uth sla vic, bal
kan and even world cul tu re and ci vi li za tion. 
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Мир ко Ми ле тић, ван ред ни про фе сор Фа кул те та за 
кул ту ру и ме ди је Ме га тренд уни вер зи те та. На основ-
ним сту ди ја ма пре да је ко му ни ко ло ги ју и мар ке тинг и 
јав ност, а на ди плом ским сту ди ја ма ко му ни ка ци о не 
стра те ги је и ме диј ски си стем Ср би је. Ди пло ми рао 
но ви нар ство, ма ги стри рао и док то ри рао ко му ни ко ло-
ги ју на Фа кул те ту по ли тич ких на у ка у Бе о гра ду. Об ја-

вио књи ге: kомуницирање у но вим ме диј ским усло ви ма (1998), Mасмедији у 
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вр тло гу про ме на (2001), ме наџ мент ме ди ја (2003), kомуницирање, ме ди ји и 
дру штво (2005, 2006, 2008. у ко а у тор ству са проф. др Ми ро љу бом Ра дој ко-
ви ћем), Ре се то ва ње ствар но сти (2008), осно ве ме наџ мен та ме ди ја (2009), 
као и мно штво на уч них ра до ва у ино стра ним и до ма ћим кла сич ним и 
елек трон ским ча со пи си ма. Члан уред ни шта ва во де ћих на уч них ча со пи са 
на ци о нал ног зна ча ја кул ту ра по ли са и cM – com mu ni ca tion Ma na ge ment.

Драган Прља, завршио је Правни факултет у Београду 
1983. године, на коме је и магистрирао 1990. и докто-
рирао 1997. Научним и истраживачким радом бавио 
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Објавио је до сада 16 књига, 10 компакт дискова и преко 
70 чланака. Експерт је за област коришћења информа-

ционих технологија у друштвеним наукама, а посебно у праву. Један је 
од родоначелника истраживања у области правне информатике у нашој 
земљи и један је од првих предавача на предмету правна информатика на 
факултетима у нашој земљи.

Ми љој ко М. Ба зић за вр шио је Фи ло зоф ски фа кул тет, 
ма ги стри рао и док то ри рао на Фа кул те ту по ли тич ких 
на у ка у Бе о гра ду. 
На Ме га тренд уни вер зи те ту пре да је пред ме те: Од но си 
с јав но шћу, По слов на ко му ни ка ци ја, По слов на ко рен-
спон ден ци ја, Ко му ни ка ци ја и по сло ва ње ор га ни за ци је.
Об ја вио је ве ли ки број ра до ва, сту диј ског гра ди ва и 

упут ста ва и одр жао на де се ти не се ми на ра из обла сти од но са с јав но шћу и 
по слов ног ко му ни ци ра ња за мно го број не ор га ни за ци је и по слов не љу де.

Об ја вио је књи ге: Са вре ме ни од но си с јав но шћу, ве шти на ко му ни ци
ра ња, По слов на ко му ни ка ци ја – са вре ме ни пут до успе ха, кон цепт и кул
ту ра ко му ни ци ра ња, ко му ни ка ци о не ве шти не и ефек тив но ли дер ство, 
Ис ку ше ња кул тур не по ли ти ке, ко рен зе мље, Иден ти тет и кул тур но 
на сле ђе Ср ба.

За хва љу ју ћи сво јој књи зи, ко ја је до пр ла до нај по зна ти јих уни вер зи-
те та у све ту, ње го во име и ства ра ла штво да нас су при сут ни на уни вер зи те-
ти ма као што су: Хар вард, Бер кли, Јејл, Стен форд, Ко лум биа, Укла, Оре гон, 
Ин диј а на, Пит сбург, Кор нел, Кан зас, као и у би бли о те ци Аме рич ког кон-
гре са и Ин тер на ци о нал ној би бли о те ци у Њу јор ку.
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Але кса ндар М. Б азић, м астер, з ав ршио је Ф аку лтет 
за п осло вне ст уд ије у Б е огр аду и д ипло мске ак аде мске 
ст уд ије – м астер на Ф аку лт ету о рг ан из ац и оних н а ука у 
Б е огр аду. Уп исао је до кто рске ст уд ије. К о а утор је књ иге 
„С авр ем ени о дн оси с ја вн ошћу“. О бј авио је н ек ол ико 
р ад ова из обл асти о дн оса с ја вн ошћу и п осло вног к ом-
ун иц ир ања и уч еств овао на н ек ол ико н ау чних ск уп ова.

Та тја на Ми ли во је вић је до цент на Фа кул те ту за кул ту ру 
и ме ди је Ме га тренд уни вер зи те та. На основ ним сту-
ди ја ма пре да је Пси хо ло ги ју ства ра ла штва и ан тро по
ло ги ју, на ди плом ским сту ди ја ма мо ти ва ци ју, ети ку и 
ко му ни ка ци ју. Ди пло ми ра ла је фи ло зо фи ју на Фи ло зоф-
ском фа кул те ту у Бе о гра ду, ма ги стри ра ла и док то ри ра ла 
фи ло зо фи ју на Фи ло зоф ском фа кул те ту уни вер зи те та 

ni ce sop hiaan ti po lis у Фран цу ској. За вр ши ла је Ин сти тут за обу ку пси хо те ра-
пе у та, ETA PE у Ни ци (Фран цу ска). По ред на уч них и струч них ра до ва, об ја-
ви ла је сту ди ју мо ти ва ци ја за рад  те о ри је и стра те ги је (Фи лип Ви шњић, 
2009), мо но гра фи ју léon che stov – pen se ur des con fins (Из да вач ка књи жар-
ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, 2010), као и два ро ма на, је дан на фран цу ском con
fes si ons d’une psychothéra pe u te (Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, 
2008) и на срп ском је зи ку Не ро ђен од оца (Фи лип Ви шњић, 2009).

Лу циа Ве снић-Алу је вић. На кон сту ди ја фран цу ског 
је зи ка и књи жев но сти на Фи ло ло шком фа кул те ту Уни-
вер зи те та у Бе о гра ду, упи са ла је ма ги стар ске сту ди је 
ко му ни ко ло ги је на Фа кул те ту по ли тич ких на у ка у Бе о-
гра ду где је ма ги стри ра ла 2009. го ди не. Тре нут но је док-
то рант ки ња ко му ни ко ло ги је Уни вер зи те та у Ген ту, у 
Бел ги ји. Обла сти ин те ре со ва ња су јој по ли тич ка ко му-

ни ка ци ја и по ли тич ки мар ке тинг у Евро пи, као и дру штве ни ме ди ји и 
њи хо ва уло га у из бор ним кам па ња ма.

Алек сан дра Бо кан ро ђе на је у Бе о гра ду, где је за вр ши ла 
основ ну шко лу и гим на зи ју. Ди пло ми ра ла је на Ви со кој 
елек тро тех нич кој шко ли у Бе о гра ду, на сме ру за елек-
трон ско по сло ва ње, као сту дент ге не ра ци је са те мом 
„Елек трон ско по сло ва ње и од но си с јав но шћу“. На Фа кул-
те ту за кул ту ру и ме ди је, на од се ку за од но се с јав но шћу, 
ди пло ми ра ла је 2008, а ма стер те му под на зи вом „Зна чај 

ко му ни ка ци је у уна пре ђе њу по слов них си сте ма у усло ви ма гло ба ли за ци је“ 
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од бра ни ла је 2009. го ди не. На Фа кул те ту за кул ту ру и ме ди је је за по сле на као 
аси стент од 2008. Го во ри ен гле ски, шпан ски, ру ски и ита ли јан ски је зик. 

Члан је Дру штва Ср би је за од но се с јав но шћу.

Н ик ол ина В рцељ р ођ ена је 12.1.1984. г од ине у Ог ул ину, 
Р еп убл ика Х рва тска. 
Г од ине 2007. д ипл ом ир ала је на Ф аку лт ету за п осло вне 
ст уд ије М ег атренд универзи тетa. Исте г од ине уп ис ала је 
до кто рске ст уд ије на Ф аку лт ету о рг ан из ац и оних н а ука у 
Б е огр аду, смер м ена џмент. П ол ож ила је све и сп ите пре-
дв иђ ене н аста вним пл аном и пр огр амом са пр осе чном 

оц еном 10,00 и тр ену тно р ади на и зр ади до кто рске д исе рт ац ије.
Н ау чно зв ање ас истент, за ужу н ау чну област м ена џмент, ст екла је 2008. г од-

ине на Ф аку лт ету за п осло вне ст уд ије. До д анас је о бј ав ила ј ед ан аест н ау чно-
стру чних р ад ова и је дну м он огр аф ију, те је и стр аж ивач на пр оје кту к оји ф ина нс-
ира М ин иста рство за н а уку и те хн ол ошки ра звој Р еп убл ике С рб ије.

Зоран Јевтовић, теоретичар медија и новинарства, 
професор Филозофског факултета у Нишу. Магистри-
рао и докторирао комуниколошке науке на Факултету 
политичких наука у Београду. Више од две деценије 
радио је као новинар у РТС-у, Радио-Ђердапу у Кладову 
и Радио-Приштини. Посебно се бави проблематиком 
јавног мњења и медија.

Најзначајније књиге: „Велики-мали радио“ (1993), „Дијалог на радију“, 
(1997), „Тоталитаризам и мас-медији“ (2000), „Јавно мнење и политика“, 
(2003), ‘„Амнезија јавности – од пропаганде до тероризма“, (2004), „Новинар-
ство у теорији и пракси“, (2004), „Историја новинарства“, (2006). Објавио је 
већи број научних студија и чланака у референтним домаћим часописима.

Ра ди во је Пе тро вић, ро ђен je 19.9.1955. го ди не у Бе о-
гра ду, где је ди пло ми рао на но ви нар ском сме ру Фа кул-
те та по ли тич ких на у ка БУ де цем бра 1979. го ди не. 
Ма ги стар ски рад са те мом „Ко му ни ка ци о но и функ ци-
о нал но по ве зи ва ње срп ских ме ди ја у ди ја спо ри“ од бра-
нио је фе бру а ра 2008. го ди не на Фа кул те ту за кул ту ру и 
ме ди је Ме га тренд уни вер зи те та, на ко ме је док то ранд 

из обла сти ко му ни ко ло ги је.
Пр ве ко ра ке у штам па ном но ви нар ству на пра вио је у „Екс прес по ли-

ти ци“ од 1983. до 1987. го ди не, по том је дo 2007. ра дио у ли сту „По ли ти ка“. 
Оба вљао је и ду жност од го вор ног уред ни ка „Гла са јав но сти“, ге не рал-
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ног се кре та ра Ма ти це исе ље ни ка Ср би је, а већ ду же се ба ви пе да го шким 
и прак тич ним ра дом са сту ден ти ма но ви нар ства на не ко ли ко при ват них 
фа кул те та у Бе о гра ду. За по слен је у ре дак ци ји не за ви сног днев ног ли ста за 
ди ја спо ру „Ве сти“ из Франк фур та.

Јасна (Стојков) Јанићијевић завршила је Филозоф-
ски факултет у Сарајеву (Енглески језик и књижевност 
и француски језик) и Филолошки факултет у Београду 
(Општа књижевност са теоријом), где је магистрирала и 
докторирала. Специјализовала се у Великој Британији, 
Француској и САД. Редовни је професор на Филолошком 
факултету у Београду, где предаје Културологију и Етику.
Објавила је већи број чланака и студија у стручним часо-
писима у земљи и иностранству, као и књиге: Схема и 

форме (Лукачева теорија књижевне рецепције) 1986, Рецепција уметности 
(као коаутор) 1996, комуникација и култура, 2000, 2005, етика у науци и 
култури (као коаутор) 2009.

Бран ко Злат ко вић је ди пло ми рао Срп ску књи жев-
ност и је зик са оп штом књи жев но шћу на Фи ло ло шком 
фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду. На истом Фа кул-
те ту је ма ги стри рао (Пр ви срп ски уста нак у го во ру и у 
тво ру) и док то ри рао (На ста ја ње  но ве срп ске др жа ве у 
усме ном на род ном ства ра ла штву). За по слен је у Ин сти-
ту ту за књи жев ност и умет ност у Бе о гра ду, на про јек ту 

Срп ско усме но ства ра ла штво. Био је ви ше го ди шњи ру ко во ди лац ме ђу на
род ног кам па фол кло ри сти ке (Тр шић–Бе о град) и ме ђу на род ног омла дин
ског са бо ра срп ске и бал кан ске ду хов но сти (Аран ђе ло вац–Бе о град). Од го-
вор ни је уред ник За ду жби не, ли ста Ву ко ве за ду жби не и 1804, ча со пи са 
За ду жбин ског дру штва „Пр ви срп ски уста нак“. Пре да вао је Сти ли сти ку и 
ре то ри ку на Фа кул те ту по ли тич ких на у ка у Бе о гра ду, као и об ра ду ве сти 
и Ре пор та жу на Фа кул те ту ху ма ни стич ких на у ка у Бе о гра ду при Ин тер-
на ци о нал ном уни вер зи те ту у Но вом Па за ру. 

Уче ство вао је у ра ду ви ше до ма ћих и ме ђу на род них на уч них ску по ва. 
Об ја вио је књи гу Пр ви срп ски уста нак у го во ру и у тво ру (2007), као и ви ше 
сту ди ја из обла сти срп ске усме не књи жев но сти и срп ске књи жев но сти 18. 
и 19. ве ка. Уред ник је пе снич ке еди ци је од зи ви Фи ли пу ви шњи ћу. 
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Љиљана Манић дипломирала је на Економском факул-
тету у Београду. 2006. године завршила је постдипломске 
студије на Факултету за пословне студије Мегатренд 
универзитета и 2008. одбранила магистарски рад на 
тему ‘’Маркетинг услуга у београдским позориштима’’. 
До 1994. године радила је на месту пословног секретара 
у “ТXВ (management services) Ltd.“, Никозија, од 2000. 
године у предузећу „Филипа д.о.о.“, најпре као маркетинг 

менаџер, а затим као извршни директор, а од 2006. до 2008. године као про-
фесор маркетинга у Економској школи „Нада Димић“ у Земуну. 

На Факултету за културу и медије је сарадник у настави на предметима 
Односи с јавношћу и Пословна кореспонденција.

На да Тор лак у 2010. го ди ни од бра ни ла је док тор ску 
те зу под на зи вом „Пре зен та ци ја де це у штам па ним 
ме ди ји ма у Ср би ји у 2008. го ди ни – По ли ти ка, Блиц 
и Ку рир.“ По сле ди плом ске сту ди је за вр ши ла на Ме га-
трен ду. Ма ги стар ску те зу под на сло вом „Зло у по тре ба 
же на у огла си ма“ од бра ни ла у мар ту 2008. го ди не. 
Ди пло ми ра ни по ли ти ко лог. За вр ши ла Фа кул тет по ли-

тич ких на у ка у Бе о гра ду – смер но ви нар ство. За вр ши ла Ју го сло вен ски 
ин сти тут за но ви нар ство.

Ду го го ди шњи но ви нар ме диј ске ку ће „По ли ти ка“:
Од 1986. но ви нар „По ли ти ке екс прес“ (Жен ске стра не и ру бри ке Кул-

ту ра), за тим уред ник Жен ске стра не и За бав ног сек то ра – ТВ стра не и 
до дат ка, Му зич ке стра не, као и ру бри ке На у ка. Од 2000. го ди не за ме ник 
глав ног уред ни ка ча со пи са „Ана“. Од 2003. го ди не за ме ник глав ног уред-
ни ка ча со пи са „Ху пер“. Од 2006. го ди не уред ник Жен ске стра не у „По ли-
ти ци“ и уред ник до дат ка „Мој стан, мо ја ку ћа“. Од 2008. го ди не уред ник 
до дат ка „О син ди ка ти ма“ и но ви нар По ли ти ки ног до дат ка „Ма га зин“.

Аутор је број них тек сто ва у на уч ним ча со пи си ма, као што су „Зло у по-
тре ба же на у те ле ви зиј ском и спољ ном огла ша ва њу, „Кул ту ра;“ „Ко смич ки 
аспек ти у ви ђе њу де це у са вре ме ним ме ди ји ма“, Збор ника Астрономске 
оп сер ва то ри је Бе о град, и уче сник на уч них ску по ва, као што је Осми Ву ков 
пе да го шки са бор у Ло зни ци
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Сло бо дан Бран ко вић ре дов ни је про фе сор Фа кул те та 
за кул ту ру и ме ди је Ме га тренд уни вер зи те та.
У Вој но и сто риј ском ин сти ту ту Ми ни стар ства од бра не 
Ју го сла ви је, а по том Ср би је и Цр не Го ре, ру ко во дио је, 
као док тор по ли тич ких на у ка, у чи ну пу ков ни ка, Оде-
ље њем за на уч но и стра жи вач ки рад. Био је глав ни уред-
ник вој но и сто риј ског гла сни ка, с ре пу та ци јом ме ђу на-
род ног гла си ла (раз ме на сa сто зе ма ља); уче ство вао у 
ор га ни за ци ји ви ше до ма ћих и ме ђу на род них на уч них 

ску по ва и у ре дак ци ја ма збор ни ка ра до ва, као и еди ци ја на уч но и стра жи-
вач ких уста но ва и мул ти ме ди ја (но вин ско-из да вач ких и ТВ цен та ра); ре а-
ли зо вао зна чај не про јек те, ме ђу ко ји ма и ма кро про је кат „Лич но сти у исто-
ри ји“, с ис тра же ним и сни мље ним ма те ри ја лом и об ја вље ним ра до ви ма од 
око 10.000 стра на; об ја вио је ве ли ки број ра до ва из раз ли чи тих обла сти, од 
те о риј ских, пре ко исто ри о граф ских и есе ји стич ких, до по ет ских, на срп-
ском и стра ним је зи ци ма; сте као је зва ње на уч ног са вет ни ка. За сту пљен је 
у ен ци кло пе ди ји исто ри о гра фи је.

Пре да вао је на ви ше др жав них и при ват них фа кул те та на основ ним, 
ма стер (ма ги стар ским) и док тор ским сту ди ја ма из обла сти исто ри ја кул
ту ре и ци ви ли за ци је, ме наџ мен та, ин тер кул тур них ко му ни ка ци ја, од но са 
с јав но шћу и гло ба ли за ци је и кул ту ре.

Глав ни је уред ник Го ди шња ка, збор ни ка ра до ва Фа кул те та за кул ту ру 
и ме ди је Ме га тренд уни вер зи те та.

Ме ђу зна чај ни јим де ли ма су му: „Исто ри ја кул ту ре и ци ви ли за ци је“ 
(2005. ино ви ра но 2006, 2007, 2008. и 2009); „алек си нац – град мирa“ (I и 
II из да ње); „Не за ви сност сло бо до љу би вих“ (I и II из да ње 2000). По овој 
по след њој је сни мљен до ку мен тар ни филм (у са рад њи са M. Ка ра но ви ћем) 
и осми шље на исто и ме на из ло жба, пред ста вље на у Бе о гра ду, Мин хе ну, 
Бе чу, Франк фур ту... У при пре ми за штам пу је ру ко пис “Свет и европ ска 
Ср би ја у вре ме ве ли ке ис точ не кри зе“ , као син те за ре зул та та ис тра жи ва ња 
у окви ру исто и ме ног про јек та.

Ме ђу ра до ви ма из књи жев но сти, зна чај ни је су збир ке пе са ма: «ба ла да 
о бе лом кре ден цу», „Пи сма из Ср би је, траг пе ра ко со вог“, „Пи сма из Ср би је/
brev fran ser bien“ (дво је зич но, на швед ском и срп ском). У при пре ми за 
штам пу збир ка пе са ма „Та пи ја“.

Пе сме су му пре во ђе не на ен гле ски, бу гар ски, швед ски, ита ли јан ски, 
ки не ски и исланд ски.
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Зоран Аврамовић дипломирао је социологију на Фило-
зофском факултету, а докторирао на Филолошком факул-
тету у Београду. У звању је научног саветника и ванредног 
професора социологије културе и културологије. Бави се 
теоријским истраживањем проблема културе и књижев-
ности, образовања, друштва и политике. Био је уредник 
Социолошког прегледа, Theorie, Зборника Института за 
предагошка истраживања. Објављивао је радове у пери-
одици: Летопис Матице српске, Књижевност, Кораци, 

Багдала, Књижевне новине, Књижевна реч. Објавио је преко 80 научних и 
стручних радова и преко 180 радова различитог жанра (студије, есеји, истра-
живања, полемике, критике). Живи и ради у Београду. Објавио је књиге из 
социологије и образовања: Социјализам и могућности реформе (1982/1989), 
Повратак грађанског друштва (1990), Друго лице демократије (1988), Уџбеник 
– култура – друштво (1999), Демократија у школским уџбеницима (2000), 
Невоље демократије у Србији (2002), Држава и образовање (2003), апорије 
образовања за демократију (2006), Срби у гету демократије (2007). 

Књиге о Милошу Црњанском и култури: Политички списи милоша 
црњанског, уводна студија (1989), црњански о националсоцијализму, при-
ређивач, (1990), Задужбине, фондови, фондације, легати у култури Србије 
(1992), Испунио сам своју судбину, приређивач интервјуа Милоша Црњан-
ског (1992), Политика и књижевност у делу милоша црњанског (1994 и 
2007), чији је књижевник и његово дело (2003), одбрана црњанског (2004), 
култура, универзитетски уџбеник (2006). 

Јован Пурић, Његово преосвештенство епископ 
диоклијски, мирско име Младен, завршио је Богосло-
вију светог Саве у Београду 1985. године. Студирао је 
теологију у Београду и Петрограду, где је и одбранио 
научни рад из византологије 1996. Пре искушеништва 
предавао у Богословији Светог Саве у Београду. Био 
је искушеник у манастиру Троноши 1991. године, а у 
малу схимну замонашио га је јуна 1992, у храму Свете 
Тројице у Острогу, владика Атанасије (Јевтић). У чин 

јеромонаха рукоположио га је Његова светост патријарх српски г. Павле 
маја 1995. у храму Светог Вазнесења Господњег у манастиру Милешеви. 
Унапредио га је у чин протосинђела у храму Рождества Пресвете Богоро-
дице у Цетињском манастиру митрополит црногорско-приморски г. Амфи-
лохије. У трон острошких игумана увео га је на Крстовдан 2001. године, 
и поставио за настојатеља манастира, такође митрополит Амфилохије. 
Као професор Богословије Светог Петра Цетињског обављао је дужност 
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предметног наставника (сада предаје Православну догматику), разредног 
старешине и главног васпитача. На дан преноса моштију светог Саве, маја 
2004. године, изабран је за викара Митрополије црногорско-приморске са 
титулом диоклијског епископа. 

До сада је објавио стотине студија и чланака, и десетак књига. Прире-
дио је Антологију молитвеног предања на основу дела оца Јустина Попо-
вића. Аутор је књиге лествица тајноводственог путовања. У припреми му 
је књига Острошки источник (I део). Такође, приређује дела Светих отаца 
на нашем језику. Уредник је и рецензент неколико књига и емисија на Pадио 
„Светигори“. Један је од сарадника на изради Енциклопедије Црне Горе. Као 
појац снимио је касету и ЦД. У јесен 2009. докторирао je одбранивши тезу 
под насловом „Филозофија васпитања у делу св. Јована Златоустог“. 

Професор је на Високој школи за уметност и консервацију у Београду.

Ма ја Ву ка ди но вић је ди пло ми ра ла Филм ску и те ле-
ви зиј ску про дук ци ју на Фа кул те ту драм ских умет но-
сти у Бе о гра ду. За хва љу ју ћи сти пен ди ја ма аме рич ких 
фон да ци ја, ма ги стри ра ла је ме ди је у Њу јор ку, на углед-
ном уни вер зи те ту The New School. По се ду је и пост ди-
плом ски сер ти фи кат из Ме наџ мен та ме ди ја (The New 
School). Док то ранд је на Фа кул те ту драм ских умет но-

сти. Обла сти ака дем ског ин те ре со ва ња: кул ту ра слав них, по пу лар на кул-
ту ра, ме наџ мент у ме ди ји ма.

Као ду го го ди шњи про фе си о нал ни но ви нар, об ја вљи ва ла је ана ли тич ке тек-
сто ве из обла сти кул ту ре, ин тер вјуе са јав ним лич но сти ма и ТВ кри ти ке у днев-
ним но ви на ма и ча со пи си ма у Ср би ји (По ли ти ка, Да нас, Глас јав но сти, Вре ме, 
Лу дус итд.). На по зи ци ји ПР ме на џе ра, ра ди ла је у во де ћим мар ке тин шким и аген-
ци ја ма за од но се с јав но шћу и во ди ла до ма ће и ино стра не кли јен те. У Њу јор ку, на 
Euge ne Lang ко ле џу, пре да ва ла је пред мет „Ет нич ност на аме рич кој те ле ви зи ји“. 

Смиљка Исаковић, коју инострана критика назива 
„Краљицом чембала“ и „Првом дамом чембала“, рођена 
је у Београду. Магистрирала је: клавир на ФМУ у Бео-
граду и Конзерваторијуму „Чајковски“ у Москви, и 
чембало на Краљевском конзерваторијуму у Мадриду. 
Наступала је широм Европе, у САД, Јужној Америци, 
на Исланду и на Куби. У Југославији је свирала на број-

ним фестивалима. Снимила је неколико ЛП плоча и компакт дискова за 
издавачке куће у земљи и САД. Такође је реализовала велики број снимака 
за радио и телевизију у земљи и иностранству. Докторирала је на ФКМ на 
примени менаџмента у музичко-сценским уметностима. Музичком педа-



Год. III (2011): стр. 597-620

Белешке о ауторима 607

гогијом и вођењем мајсторских курсева бавила се код нас и у иностран-
ству, а од 2008. је доцент на ФКМ.

Паралелно, Смиљка Исаковић од 1972. године пише текстове за раз-
личите медије (музичке критике, есеји, интервјуи). У књизи „Зубати осмех 
Макса Графа“ (Прометеј, Нови Сад, 2007) објављен је избор од преко 800 
критика и текстова.

Смиљка Исаковић увршћена је у “International Who is Who in Music“ 
(међународна енциклопедија познатих музичара која преко 30 година 
излази у Кембриџу), а од стране Америчког биографског института (АБИ) 
ушла је у „5000 личности света“ као „Прва дама чембала“. Такође је уврш-
тена и у „Ко је ко у Србији“ и међународну Енциклопедију чембалиста и 
оргуљаша (Санкт Петерсбург).

Године 1997. додељена јој је престижна међународна Масарикова 
награда за уметност. Међу пет најважнијих музичких догађаја Југославије 
(СЦГ) у 2002. години налазили су се и концерти Смиљке Исаковић. Добила 
је високо признање „Међународни музичар 2003.“ (Кембриџ, В. Британија). 
Године 2005. Златна значка Културно-просветне заједнице Србије додељена 
је Смиљки Исаковић за несебичан, предан и дуготрајан рад и стваралачки 
допринос у ширењу културе.

Снежана Берић дипломирала је на Академији умет-
ности у Београду на тему „Музика у драмском театру 
– композитор Зоран Христић“, магистрирала је на тему 
„Ребрендирање Београдске филхармоније“ на Факул-
тету за културу и медије на Мегатренд универзитету у 
Београду, где је на докторским студијама и уједно ради 
као асистент.
Аутор је више научних радова, презентованих и обја-
вљених на научним скуповима у земљи и иностранству, 

из области маркетинг менаџмента у култури и уметности.
Снежана Берић (уметничко име Екстра Нена) је истакнути музички 

уметник, прва дама српске шансоне, изузетних вокалних могућности: ком-
понује, пише поезију, прозу и бави се уметничком фотографијом.

Музичко образовање стекла је у класи соло-певања професорке Доротее 
Спасић у музичкој школи „Славенски“ у Београду. Захваљући необичној 
боји и опсегу гласа, ова уметница успешно се огледала у различитим музич-
ким жанровима: градска народна песма, романса, шлагер, џез, канцона, 
филмска музика, изводећи концертни репертоар на седам светских језика: 
енглески, италијански, француски, немачки, шпански, грчки и руски.

Снимила је десет самосталних албума, уз многобројна аудио, видео 
и компилацијска издања и направила преко стотину снимака за Радио 
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Београд. Снимила је и бројне програме за ТВ Београд, као и за стале теле-
визијске центре у земљи. Освојила је двадесет пет награда на музичким 
фестивалима у земљи, а запажен успех постигла је на репрезентативном 
наступу на „Песми Евровизије“ у Шведској у Малмеу 1992. године. Зах-
ваљујући томе, снимила је више самосталних издања за стране издаваче, 
остваривши сарадњу са многим европским композиторима.

Објавила је књиге „Заљубљена тетка“, „Пут до срца“ и „Не заборави ме“. 

Љи ља на Волф ро ђе на је 1962. у Бе о гра ду, где је за вр-
ши ла основ ну шко лу и гим на зи ју. Ди пло ми ра ла на 
Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду 1999. на од се ку за 
фран цу ски је зик и фран цу ску књу жев ност, где је упи-
са ла и ма ги стар ске сту ди је 2004. Ма ги стар ска те за 
„Про блем ал те ри те та у ро ма ни ма мо ри са блан шоа” у 
из ра ди. Од ок то бра 2005. до да нас би ра на у зва ње пре-

да ва ча за фран цу ски је зик на Фа кул те ту за кул ту ру и ме ди је Ме га тренд 
уни вер зи те та, где пре да је на основ ним сту ди ја ма из бор ни пред мет – фран-
цу ски 1, 2 и 3. Го ди не 2008. са ра ђи ва ла је са Ге о е ко ном ским фа кул те том 
Ме га тренд уни вер зи те та као пре да вач за фран цу ски је зик. 2004. jе у Са ве-
зној скуп шти ни Ср би је и Цр не Го ре – ви ши са вет ник пре во ди лац за ен гле-
ски и фран цу ски је зик. 2004. jе на Фа кул те ту за ма ла и сред ња пред у зе ћа 
би ла пре да вач за ен гле ски је зик. Од 1996. До 2004. Ра ди ла је у Моб те лу у 
ПР и мар ке тинг слу жби као пре во ди лац и ПР са вет ник. 1994. Је ра ди ла као 
на став ник фран цу ског је зи ка у О. Ш. „Иван Ми лу ти но вић“. Од 1984. до 
1991. ра ди ла је у обла сти ту ри зма и мар ке тин га (Атлас, Авиогенеx, ЈАТ).

То ком из ра де ма ги стар ског ра да бо ра ви ла је у Фран цу ској (2007) као 
сти пен ди ста фран цу ске вла де на ста жу од ме сец да на за про фе со ре фран-
цу ског је зи ка, у Бе зан со ну, на Уни вер зи те ту ре ги је Fran che–Comp te – Цен-
тар за при ме ње ну лин гви сти ку. 2009. је уче ство ва ла на кон фе рен ци ји 
„Фран цу ске сту ди је да нас“ у Но вом Са ду, са ра дом „кул тур не ди мен зи је 
уче ња је зи ка“. Са ра ђи ва ла је и пре во ди ла за днев ни лист „По ли ти ка“ и 
Е.А.Р. Европ ску аген ци ју за ре кон струк ци ју, Ме ђу на род ни Цр ве ни крст и 
Ин сти тут дру штве них на у ка. Члан је Удру же ња струч них и на уч них пре-
во ди ла ца Ср би је за ен гле ски од 1999. и за фран цу ски је зик од 2006. Го во ри 
ен гле ски, фран цу ски, слу жи се ита ли јан ским и ру ским је зи ком. Област 
ине тре со ва ња – књи жев ност, пре во ђе ње. Члан је Удру же ња про фе со ра 
фран цу ског је зи ка и Дру штва за стра не је зи ке и књи жев ност Ср би је. Ду го-
го ди шњи је члан Фран цу ског кул тур ног цен тра у Бе о гра ду.
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Драган Никодијевић дипломирао је 1976. године на 
Факултету драмских уметности у Београду. На истом 
факултету је магистрирао 1983. године. Докторирао је 1988. 
године у Центру високих војних школа. По завршетку сту-
дија каријеру је започео као продуцент у информативном 
програму ТВ Београд. Од 1978. до 1994. године на служби је 
у Централном дому војске, где обавља послове начелника 

за културу и пропаганду. Уређивао је и организовао многобројне манифеста-
ције најразличитијег карактера: концерти, изложбе, филмске пројекције, раз-
новрсни књижевни програми, курсеви, семинари, научни скупови, аматерске 
секције, забавни програми... 

Учесник је већег броја научних скупова посвећених различитим 
питањима из домена културе. Уредник је бројних књижевних издања. 
Један од већих издавачких пројеката који потписује као уредник су иза-
брана дела Милета Кордића „Злослутна времена“ у 10 томова. Рецензент 
је и аутор приказа многобројних уметничких остварења. Професор је на 
Факултету за културу и медије Мегатренд универзитета. У оквиру нас-
тавних активност, проф др Никодијевић је као предавач дужи низ година 
био ангажован у Центру високих војних школа ЈНА, те као предавач по 
позиву на Факултету политичких наука и на Факултету драмских умет-
ности у Београду, а у звању ванредног професора са сталним радним одно-
сом радио је на Академији лепих уметности у Београду.

Монографије и уџбеници: „Војна организација и култура“ (1992), 
„ОВСИШТЕ – родно место Радоја Домановића“ (2004), „Маркетинг и умет-
ност“ (2005), „Увод у менаџмент културе“ (2006), „Маркетинг у уметности“ 
(2006), „Маркетинг у култури и медијима“ (2007), „Маркетинг у уметности“ 
(2006), „Маркетинг у култури и медијима“ (2007), „Увод у менаџмент медија“ 
(2008), „Менаџмент позоришне делатности“ (2008), „Менаџмент електрон-
ских медија“ (2009).

Виолета Цветковска Оцокољић магистрирала је 2006. 
године на Факултету за пословне студије Мегатренд 
универзитета, а докторирала је 2008. године на Факул-
тету за културу и медије Мегатренд универзитета. Ради 
као доцент на Факултету за културу и медије Мегатренд 
универзитета у Београду.
Од 1997. професионално излаже дела из области ликовне 

уметности. До сада је самостално излагала 60 пута у земљи и иностранству. 
Добитник је бројних награда из области иконописа, портрета и мозаика. 

Аутор је и коаутор бројних радова из области економије, визуелних 
уметности, културе, религије и комуникације, објављених у земљи и ино-
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странству. Аутор је књиге „Комуникација: Човек и култура“ (2009) и коау-
тор књиге „Пословна комуникација“ (2007), као и преводилац књига „Сми-
сао иконе“ (2008) и „Иконе и тајновити извори хришћанства“ (2009). 

Та тја на Цвет ков ски ван ред ни је про фе сор на Фа кул-
те ту за по слов не сту ди је Ме га тренд уни вер зи те та у 
Бе о гра ду. Ба ви се ис тра жи ва њи ма у обла сти (ви зу ел не) 
ко му ни ка ци је, људ ских ре сур са и ор га ни за ци о ног 
по на ша ња. Уче ство ва ла је у број ним до ма ћим и ме ђу-
на род ним кон фе рен ци ја ма и про јек ти ма, и има низ 
об ја вље них ра до ва из на ве де них обла сти. Аутор је ви ше 

уџ бе ни ка и мо но гра фи ја.

Маја Тодоровић Искјердо (Izquierdo). Доцент је на 
Факултету за уметност и дизајн Мегатренд универзи-
тета од 2006. године, где предаје два предмета: пејзажна 
архитектура и урбани дизајн. Дипломирала је на Бео-
градском универзитету, на одсеку за пејзажну архи-
тектуру, 2001. године. На Шумарском факултету Уни-
верзитета у Београду, на одсеку за геоинжењеринг завр-

шила је магистарске студије са оценом 10. Године 2004. магистрирала је на 
Архитектонском факултету Универзитета Лас Палмас де Гран Канарија, у 
Шпанији, као стипендиста Шпанске владе. Стекла је такође диплому ДЕА 
(Diploma of advance studies, што је еквивалентно магистру наука) на Универ-
зитету Ла Лагуна, Одсеку за историју уметности, Шпанија. На истом универ-
зитету као и на Универзитету Лас Палмас де Гран Канарија ради докторску 
дисертацију из области архитектуре, историје уметности и антропологије. 
Поседује лиценцу одговорног пројектанта уређења и озелењавања простора 
Републике Србије од 2005. године. Урадила је преко 100 пројеката из области 
пејзажне архитектуре. Учествовала је на више међународних и домаћих кон-
ференција. Управо завршава рад на својој књизи: Уметност и Природа. Увод 
у архитектуру пејзажа. Члан је многобројних стручних организација, међу 
којима треба истаћи: Атлантски центар модерних уметности, Удружење пеј-
зажних архитеката Србије, Удружење пејзажних архитеката Шпаније, Члан 
је Инжењерске коморе Србије. Поред поменутог бави се и сликарством. 
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Јован А. Ђукановић дипломирао је менаџмент и кому-
никације у култури на Факултету драмских уметности 
у Београду 1991. године. Специјалистичке студије из 
менаџмента институција културе завршио 1993. године 
на Universite Paris IX, Dauphine, у Француској. Током 
1993. године био на стручној пракси на Radio France 
International, дирекција за развој и комуникације, у 
Паризу. Радио на: ФПН Београд – менаџер за односе 
са јавношћу, у Конгресном сервисном центру – дирек-

тор маркетинга, Logos PR – пројектни менаџер, ЕАР – Европска агенција 
за реконструкцију – стручни сарадник портпарола ЕАР, EUMM – Посма-
трачка мисија ЕУ – помоћник шефа мисије за односе са јавношћу, у Савез-
ном секретаријату за информисање – руководилац одељења за иностране 
медије SSI, био шеф владиног Прес-центра у Бујановцу, портпарол држав-
ног Координационог тела за југ Србије, РТС ТВ Београд – информативни 
програм РТС – уредник спољнополитичке редакције, ТВ Студио Б – 
информативни програм ТВ Студија Б – уредник спољнополитичке редак-
ције, Радио Новости – уредник ноћног програма, Глас Америке – редак-
ција програма за Србију, Esprit Direct, Paris – директни маркетинг, AZUR 
Beograd – спортски маркетинг, оснивач и менаџер.

Од 2008. године ради као сарадник у настави на Факултету за културу 
и медије Мегатренд универзитета на предметима Маркетинг у култури и 
Оглашавање у медијима.

Ви сла ва Шим бор ска ро ђе на je 1923. го ди не у Бни ну 
(Кор ник) код По зна ња у Пољ ској. Сту ди ра ла је пољ ски 
је зик и књи жев ност а по том со ци о ло ги ју на Уни вер зи-
те ту у Кра ко ву. Го ди не 1945. об ја ви ла је пр ву пе сму Тра
жим реч. До би ла је на гра ду гра да Кра ко ва за књи жев-
ност 1954, на гра ду Ми ни стар ства кул ту ре Пољ ске 1963, 
Ге те о ву на гра ду 1991, Хер де ро ву на гра ду 1995, а Но бе-

ло ву на гра ду 1996. го ди не. Би ла је се кре тар ре дак ци је књи жев них но ви на 
„Књи жев ни жи вот“. У вре ме Со ли дар но сти би ла је је дан од осни ва ча ча со-
пи са „Пи смо“. По ред пи са ња и пре во ђе ња по е зи је с фран цу ског ба ви се 
сво је вр сном књи жев ном кри ти ком, од но сно пи ше о но вим књи га ма из нај-
ра зли чи ти јих обла сти. Крат ке тек сто ве од јед не до две стра ни це, у свом 
пре по зна тљи вом иро нич ном сти лу. Из да је их и у књи га ма под за јед нич-
ким на сло вом Нео ба ве зна лек ти ра (I-IV). Од пи са ма, ко ја је ви ше де це ни ја, 
као се кре тар ре дак ци је кра ков ског „Књи жев ног жи во та“ пи са ла мла дим 
пи сци ма, 2000. Го ди не је на пра ви ла из бор нај ду хо ви ти јих и нај за ни мљи-
ви јих и об ја ви ла га под на сло вом књи жев на по шта или ка ко по ста ти 
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(или не по ста ти) пи сац. Сва ова де ла има ју знат но ве ће ти ра же од ње них 
пе снич ких збир ки, за ко је је до би ла Но бе ло ву на гра ду. Има ју, јер их „пи-
ше да би би ла чи та на“, ка ко је го во рио ле ген дар ни Та де уш Же лењ ски-Бој. 
На по ме ни мо још да по ред „озбиљ не“ по е зи је пи ше и ли ме ри ке као и да је 
за кра ков ске ли ме ри ча ре, ко јих је ви ше де се ти на, уста но ви ла 2000. на гра ду, 
ко ју уру чу је у за ви сно сти од „рас по ло же ња“. По ме ни мо и на сло ве ње них 
пе снич ких збир ки: За што жи ви мо (1952), Пи та ња по ста вља на се би (1954), 
До зи ва ње је ти ја (1957), Со (1962), Да умреш од сме ха (1967), Сва ки слу чај 
(1972), ве ли ки број (1976), љу ди на мо сту (1986), крај и по че так (1993) и 
Тре ну так (2002), Две тач ке (2005) и ов де (2009). 

Јед ном је то сим бо ли чан из нос нов ца, дру ги пут нео бич не књи ге или 
пред ме ти, чак играч ке. У сво јој по е зи ји, Шим бор ска че сто ко ри сти иро ни ју, 
па ра докс, кон тра дик ци ју и не до ре че ност да би осли ка ла фи ло соф ске те ме и 
ин те ре со ва ња. Ње на по е зи ја је пре пу на ег зи стен ци јал них пи та ња и ре флек-
си ја о љу ди ма као ин ди ви ду а ма и чла но ви ма људ ске за јед ни це. Из раз јој је 
ин тро спек ти ван и ху мо ри сти чан. Пре ве де на је до да нас на ско ро све европ-
ске је зи ке и, још, на арап ски, хе бреј ски, ја пан ски и ки не ски.

Радомир В. Ивановић завршио је Филозофски факул-
тет (Групу за југословснску књижевност и јужносло-
венске језике) у Новом Саду (1960). Докторирао је на 
Филолошком факултету Унивeрзитета у Београду тезом 
„Милутин М. Ускоковић и његово доба“ (1965).
Најпре ради као асистснт, а доцније као доцент и ван-
редни професор на Филозофском факултету у Приштини 
(Групи за југословенске књижевности и српскохрватски 

језик), потом као саветник у Рeпубличком секретаријату за образовање, кул-
туру и науку СР Србије у Београду. Од јануара 1976. године ради као редовни 
професор на Филозофском факултету у Новом Саду (Одсек за српску и упо-
редну књижевност), на коме је предавао Српску књижевност XIX века и 
Македонску књижевност, све до пензионисања (2003).

Осим књижевном историјом, теоријом и критиком, бави се још и позо-
ришном историјом и критиком. Радови су му објављивани на српском, слове-
начком, македонском, бугарском, русинском, словачком, румунском, албан-
ском, турском, италијанском, шпанском, француском, енглеском, немачком, 
јапанском и јерменском језику. Ивановић је до данас објавио 23 монографије 
и 29 књига студија и огледа посвећених југословенским књижевностима.

Радомир Ивановић је добитник бројних научник културних и књижев-
них награда, међу којима су и: Тринаестоjулска награда Републике Црне 
Горе (1975), Балканска награда „Коста Рацин“ (1997), Награда ослобођења 
Подгорице (1995) и Награда за животно дело (2000).
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Од маја 1991. Ивановић је редовни члан Македонске академије наука 
и уметности у Скопљу, а од децембра 2000. године и члан Црногорске ака-
демије наука и умјетности у Подгорици. Члан је Удружења књижевника 
Србије, почасни члан Друштва писаца Македоније, стални члан–сарадник 
Матице српске у Новом Саду и почасни доктор наука Универзитета „Свети 
Кирил и Методи“ у Скопљу.

Ми лу тин Ђу рич ко вић (1967. Де ча ни), ди пло ми рао је и 
ма ги стри рао на Фи ло ло шком фа кул те ту у При шти ни, 
а док то ри рао на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Ис точ ном 
Са ра је ву. Пе сник и про зни пи сац за де цу и од ра сле и 
књи жев ни кри ти чар. Жи ви у Бе о гра ду и ра ди као пре-
да вач књи жев но сти за де цу и Сцен ске умет но сти на 
Ви со кој шко ли за вас пи та че стру ков них сту ди ја у Алек-

син цу. За сту пљен је у 30 ан то ло ги ја по е зи је, про зе, кри ти ке, са ти ре. Члан 
Удру же ња књи жев ни ка Ср би је и Удру же ња но ви на ра Ср би је.

Об ја вио je сле де ће књи ге: Хи лан дар ски пе чат  (1992, пе сме); На ран џа 
у вр ту  (1992, пе сме); Све тиљ ка у чам цу  (1993, ха и ку); Ча ро ли је (1994, за 
де цу); Ја ћу би ти гроф  (1998, за де цу); Нај дра жа ре ка  (1999, ан то ло ги ја); 
Мит и за ви чај  (2000, мо но гра фи ја, ко а у тор); Јед но став ни пре де ли  (2001, 
пе сме); Не бе ски храм (2002, ан то ло ги ја); Сед ма стра на све та  (2002, за 
де цу, ко а у тор); Де чак ко ји је пр о гу тао мо ре (2002, за де цу); Ан то ло ги ја 
драм ских тек сто ва за де цу (2002, 2006); Да ри ва ње ле по те  (2003, ан то ло-
ги ја); Ход по сун цу (2003, умо тво ри не); Књи га пу на сме ха (2005, за де цу); 
Енер ги ја по кре та (2006, по зо ри шна кри ти ка); Му зеј игра ча ка (2006, ан то-
ло ги ја, ко а у тор); На род не ле ген де и пре да ња (2007); На род на ве ро ва ња 
и оби ча ји (2007); Све, све, али за инат (2007, ан то ло ги ја); Ко ло при ја те ља 
(2007, ан то ло ги ја); Ша пат оке а на (2007, ан то ло ги ја) Књи жев ност за де цу и 
мла де у књи жев ној кри ти ци 1 (2007, хре сто ма ти ја, ко а у тор); 24. Књи жев-
ност за де цу и мла де у књи жев ној кри ти ци 2, (2007, хре сто ма ти ја, ко а у тор); 
По е ти ка де тињ ства (2007, мо но гра фи ја); Не зва нич на вер зи ја (2008, ан то-
ло ги ја); По вра так (2008, ан то ло ги ја); Игра је за вр ше на (2008, афо ри зми); 
При че са цар ског пре сто ла (2008, за де цу); Кул ту ра го во ра (2008, хре сто ма-
ти ја, ко а у тор);  Но ви гра фи ти (2008, ан то ло ги ја); Свет у џе пу (2008, ан то ло-
ги ја); Злат не ре чи (2009, по сло ви це); Сун це у про зо ру (2009, хре сто ма ти ја), 
и Не ве ро ват не при че (2010, за де цу).
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Милош Ђорђевић докторирао је на Филозофском 
факултету у Новом Саду. Научни сарадник Института 
за српску културу – Приштина (1995-1998). Директор 
Института (1998-2005). Од 2000. године доцент и ван-
редни професор Романтизма на Филолошком/Фило-
зофском факултету Приштинског универзитета у К. 
Митровици. Држао предавања на универзитетима у 

Бечу, Софији, Сегедину и Темишвару.
Учествовао на бројним научним домаћим и међународним скуповима 

у земљи и иностранству: Београду, Приштини, Софији, К. Митровици, 
Бања Луци, Познању и Тирани. 

Од 2006. године ванредни професор Реторике, Стилистике и Књижев-
ности на Факултету сценских и примењених уметности - Академија лепих 
уметности у Београду.

Аутор 18 монографија, студија из области науке о књижевности и исто-
рије културе и збирки поезије.

Објавио је: седам збирки песама: „Обрт земље“ (заједничка), „Како 
сте“, „Пробуђени језик“, „Побуна у грлу“, „Сведок“, „Светија“, „Зло“; осам 
монографија и књига студија из српске књижевности: „Дело Лазара Вучко-
вића“, „Модели српског романа“, „Стваралачки дух и аналитички чин“ 1 и 2, 
3 и „Дело Вука Филиповића“, „Реторика Радоја Домасновића“ и „Трокраки 
свећњак знања (Поетика, реторика, критика)“; две студије из историје српске 
културе: „Гојбуљска основна школа“ и „Српске основне школе у Вучитрну“ 
(1919-1998, коаутор). 

За научни и културни рад добио више награда, међу којима и Вукову 
награду 1997. године.

Председник Друштва књижевника Косова и Метохије (1998-2003). 
Оснивач Културне манифестације „Глигорије Глиша Елезовић“ (1996–

2006) која је подигла споменике знаменитим научним, културним и наци-
оналним радницима: Светом Сави, Вуку Караџићу, Стефану Немањи, 
Карађорђу, Слободану Јовановићу, Милану Ракићу, Бранисалаву Нушићу, 
Војиславу Илићу, Григорију Божовићу, Војиславу Данчетовићу, Глиши Еле-
зовићу, Вуку Филиповићу, Лазару Вучковићу, у Београду, Бечу, Приштини, 
Косовској Митровици, Зубином Потоку, Призрену и другим градовима.

Аутор је двадесет јединаца из области књижевности у Енциклопедији 
српског народа..
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Миомир Петровић, писац, драматург, приповедач 
(1.3.1972). Дипломирао на одсеку за Драматургију на 
Факултету Драмских Уметности у Београду (1995). 
Магистрирао на одсеку за Театрологију на ФДУ у Бео-
граду (1999). Докторирао на Интердисциплинарним 
студијама Универзитета уметности у Београду (2008). 
Драматург позоришта Aтеље 212 у Београду (1996-1999), 

заменик Директора драме Народног позоришта у Београду (2001-2003). 
Асистент на предмету Драматургија, касније доцент на истом предмету 

на Aкадемији Уметности БК у Београду (1998-2006). Доцент на предмету 
Креативно писање, читање и интерпретација и Теорија жанрова на ФКМ 
и предмета Филмска драматургија на ФУД Мегатренд универзитета у Бео-
граду.

Аутор театролошке књиге ослобођење драме, Задужбина Андрејевић, 
Београд 2001.

Драме: вагабунд у градском врту (Нови Сад 1995), aргивски инцидент 
(Крагујевац 1996), Демијург (Крагујевац 1997), appendix (Београд 1997), 
чопор (Нови Сад 1998). 

Романи: Сакаћење Романа (Просвета, Београд 1997), Панкратион 
(БИГЗ, Београд 1998), Самомучитељ (Просвета, Београд 2000), Персијско 
огледало (Геопоетика, Београд 2001), aрхипелаг (Геопоетика, Београд 2003), 
лисичје лудило (Лагуна, Београд 2005), Стаклена прашина (Лагуна, Београд 
2006), лисичино лудило (СКЦ, Скопје, 2007), либанско лето (Лагуна, Бео-
град 2007), Персијско огледало (2. издање, Лагуна, Београд 2008), бакарни 
бубњеви (Лагуна, Београд 2009). 

Награде: Добитник Октобарске награде града Београда за књигу драма 
aргивски инцидент (Скупштина града Београда, 1996). 

Би сер ка Рај чић, пи сац и пре во ди лац ро ђе на је 1940. 
го ди не у Је ла шни ци код За је ча ра. За вр ши ла је сла ви-
сти ку на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Пре во ди 
с пољ ског, ру ског, че шког, сло вач ког, бу гар ског и сло ве-
нач ког, по е зи ју, про зу, есеjистику, дра ме, те о ри ју књи-
жев но сти, фи ло зо фи ју, те а тро ло ги ју, исто ри о гра фи ју, 
по ли ти ко ло ги ју и сл. Тек сто ве око 330 ауто ра. Об ја ви ла 

је 4 вла сти те књи ге, 95 књи га пре во да и око 1650 при ло га у ча со пи си ма 
Ср би је и бив ше Ју го сла ви је. Од 1967. ре дов но са ра ђу је с Ра дио Бе о гра дом, 
с II и III про гра мом. 

Аутор је сле де ћих књи га: Пољ ска ци ви ли за ци ја, Пи сма из Пра га, мој 
кра ков, шо пен, жорж Санд и ње на де ца (ра дио-дра ма) и ви ше сто ти на тек-
сто ва о пи сци ма ко је је пре во ди ла. 
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Од 2000. го ди не ба ви се ко ла жом. 2004. има ла је са мо стал ну из ло жбу у 
На род ном му зе ју у За је ча ру. Пи ше и есе је о ли ков ној умет но сти. 

Члан је Удру же ња књи жев них пре во ди ла ца Ср би је, Срп ског књи жев-
ног дру штва, Срп ског ПЕН-цен тра, Удру же ња пољ ских пи са ца.

До бит ник је ви ше на гра да. Срп ских: На гра да Јо ван Мак си мо вић, 
На гра да за жи вот но де ло Удру же ња пре во ди ла ца Ср би је, На гра да Ра дио 
Бе о гра да II за до при нос кул ту ри. Пољ ских: На гра да ЗА ИКС-а, Пред сед ни ка 
Ре пу блли ке Пољ ске, Ми ни стар ства спољ них по сло ва Пољ ске, На гра да Збиг-
њев До ми њак за пре во ђе ње по е зи је, На гра да Ста ни слав Иг на ци Вит кје вич 
за по пу ла ри за ци ју по зо ри шне кул ту ре и нај пре сти жни ју, Тран са тлан тик.

Не ве на Ја ни ћи је вић-Ма тић је ро ђе на 1971. го ди не 
у Бе о гра ду, где је за вр ши ла основ ну и сред њу шко лу 
(Фи ло ло шку гим на зи ју). На Фи ло ло шком фа кул те ту 
у Бе о гра ду је ди пло ми ра ла 2005. го ди не, на ка те дри 
за Шпан ски је зик и хи спан ске књи жев но сти и сте кла 
зва ње про фе со ра шпан ског је зи ка и књи жев но сти. 
По сле ди плом ске сту ди је упи са ла је на Фи ло ло шком 

фа кул те ту у Бе о гра ду,  где је при ја ви ла ма ги стар ску те зу под на сло вом 
„Ре цеп ци ја Хор хе Лу и са Бор хе са на срп ском је зи ку.“ 

У зва ње пре да ва ча за шпан ски је зик би ра на је  2005. го ди не, на Фа кул-
те ту за кул ту ру и ме ди је, Ме га тренд Уни вер зи те та у Бе о гра ду.

Струч ни се ми на ри : 1991.го ди не,се ми нар за шпан ски је зик,co le gio de 
españa, Са ла ман ка, Шпа ни ја; 2007.го ди не,, курс ѕа про фе со ре шпан ског 
је зи ка, као стра ног је зи ка (ELE),шко ла стра них је зи ка, babylon Idi o mas, Бар-
се ло на. Шпа ни ја; 2007.го ди не, се ми нар за шпан ски је зи ка за стран це (нај-
ви ши ни во),uni ver si tat de bar ce lo na, estu di os hispánicos, Бар се ло на, Шпа ни ја

Члан је дру шта ва ла ти но а ме ри ка ни ста и Дру штво за стра не је зи ке и 
књи жев но сти Ср би је је зик стру ке.

Академик Драгољуб Живојиновић рођен је у Врању 
1934. године. Дипломирао је на Филозофском факултету у 
Београду 1959. године, постдипломске студије завршио је 
на Универзитету Пенсилванија 1963, а докторат је одбра-
нио такође на Универзитету Пенсилванија 1966. године. 
Постдокторски рад обављао је на Харвард универзитету 
1972. године. Од 1979. године редовни је професор Фило-

зофског факултета у Београду, а дописни члан Српске академије наука и умет-
ности од 2006. године. Члан је Организације америчких историчара и Европ-
ског удружења за америчке студије. Добио је БИГЗ-ову награду за научно дело 
1995, награду „Светозар Милетић“ 1995, награду за животно дело „Владимир 
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Ћоровић“ 2004, награду Ordine del merito della Republica Italiana 1971. и Орден 
заслуге за народ са сребрним зрацима 1989. године.

Ан дреј Ше мја кин ро ђен је 1960. го ди не у Ту ли.
За вр шио је Исто риј ски фа кул тет уни вер зи те та Ло мо но-
сов у Мо скви (Ка те дра за исто ри ју ју жних и за пад них 
Сло ве на). Док тор ску ди сер та ци ју на те му „Иде о ло ги ја 
Ни ко ле Па ши ћа – фор ми ра ње и ево лу ци ја“ од бра нио је 
1998. го ди не.
Об ја вио је три мо но гра фи је. Аутор је број них чла на ка и 

при ло га об ја вље них у ру ској и срп ској на уч ној пе ри о ди ци.
Жи ви и ра ди у Мо скви, као ви ши на уч ни са рад ник Ин сти ту та за 

сла ви сти ку Ру ске ака де ми је на у ка.

Де јан Ђор ђе вић је ро ђен 1970. го ди не у Бе о гра ду, где је 
сте као уни вер зи тет ско обра зо ва ње. Го ди не 1989. Из да-
вач ко пред у зе ће `Графос̀  је об ја ви ло ње гов пре вод 
књи ге са ен гле ског је зи ка ма ги ја ума, по зна тог цеј лон-
ског фи ло зо фа Би ку На на нан де. У ју ну 2007. од бра нио 
је ма ги стар ски рад „Шо пен ха у е ро ва ре цеп ци ја бу ди зма 
и ве дан те“ на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду. Исте 

го ди не из ла зи из штам пе ње го ва књи га Фи ло зо фи ја из ме ђу Ис то ка и За па да. 
Ју на 2010. уче ству је по по зи ву на фи ло зоф ском ску пу у Бир мин ге му у Ве ли-
кој Бри та ни ји. Ју ла исте го ди не на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду 
од бра нио је док тор ску ди сер та ци ју под на зи вом „Фи ло зоф ске прет по став ке 
и им пли ка ци је ан тип си хи ја три је“. У ок то бру 2010. го ди не Из да вач ко пред у-
зе ће „Мр љеш“ об ја вљу је ње го ву књи гу Увод у фи ло зо фи ју аб нор мал ног.

Наташа Симеуновић Бајић је доцент на Факултету за 
културу и медије Мегатренд универзитета. Дипломи-
рала је на Филолошком факултету Београдског уни-
верзитета, магистрирала на Факултету политичких 
наука Београдског универзитета, а докторску тезу oдб-
ранила је на Факултету за културу и медије Мегатренд 
универзитета. Објавила је већи број стручних радова у 

домаћим и страним часописима. 
Представљала је истраживачке радове на међународним научним ску-

повима у Србији, Румунији, Словенији, Мађарској, Аустрији и Немачкој. 
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Дра га на Јо ва но вић је ма ги стри ра ла на Фа кул те ту за 
по слов не сту ди је Ме га тренд уни вер зи те та 2006. го ди не. 
Док тор ску те зу под на зи вом Ин тер нет као ме та ме диј 
ин фор ма ци о ног дру штва од бра ни ла но вем бра 2010. на 
Фа кул те ту за кул ту ру и ме ди је Ме га тренд уни вер зи те та.
Од 1994 до 1998. ра ди ла је као но ви нар и уред ник ин фор-
ма тив ног про гра ма на Ра дио Ужи цу. До бит ник је на гра де 

за нај бо љу ра диј ску ин фор ма тив ну еми си ју (днев ник) у Ср би ји – СФЕ РА 98.
Аси стент на Фи ло зоф ском фа кул те ту Ис точ но Са ра је во од 1998. до 

2002. Од 2002. го ди не ра ди на Фа кул те ту за по слов не сту ди је и Фа кул те ту 
за кул ту ру и ме ди је као аси стент, а у зва њу пре да ва ча на Ви со кој по слов ној 
шко ли ,,Ме га тренд’’ и Ви со кој шко ли за ко шар ку ,,Бо ри слав Стан ко вић“.

Од 2006. уред ник је еди то ри ја ла за Ср би ју у ме ђу на род ном ча со пи су за 
ПРО ПР. Члан је Дру штва за од но се с јав но шћу Ср би је.

Миливоје Павловић дипломирао је на Катедри за срп-
ски језик и југословенску књижевност Филолошког 
факултета у Београду. Магистрирао и докторирао науку 
о књижевности.
Бавио се новинарством, издаваштвом, књижевним и јав-
ним пословима у култури и информисању, и педагошким 
радом. Од 1969. до 1980. био је новинар и уредник недељ-

ног листа „Рад“. Од 1980. до 1987. заменик главног уредника издавачке куће 
„Радничка штампа“. Од 1987. до 1991. управник Културно-просветне зајед-
нице Србије. 1991. и 1993. биран за републичког министра за информације. 
Од октобра 1994. до фебруара 2001. директор Радио Београда. Од октобра 
1998. професор Академије уметности у Београду за предмет Односи с јав-
ношћу. Од фебруара 2002. професор Факултета за пословне студије Мегатр-
енд универзитета. Од 2005. декан Факултета за културу и медије.

За новинарски рад добио је две годишње награде Удружења новинара 
Србије (1981. и 2003). За „Књигу о химни“ 1986. добио признање „Издавачки 
подухват године“ на Међународном сајму књига у Београду. За допринос 
развоју културе Београда 1988. добио „Златни беочуг“, а за укупан рад у 
култури Србије 1999. примио Вукову награду.

Књижевне и интермедијалне радове објављивао и излагао у земљи и 
иностранству. Заступљен у домаћим и иностраним антологијама неоаван-
гардне уметности. За интермедијална истраживања у литератури 1998. 
примио медаљу и диплому Међународног биографског центра у Кембриџу 
„The 20th Century Award for Achievement“. 

Објављене књиге: бела књига (1974), култура од до, (1980), културни 
фронтови и позадина (1984), књига о химни (1984, 1986, 1990), Свет у сигна
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лима (1996), химна – сто питања и сто одговора (1998), кључеви сигнали
стичке поетике (1999), авангарда, неоавангарда и сигнализам (2002), Српске 
земље и дијаспора лицем према хиландару (2003), Српска знамења (2007). 

Књиге у коауторству: Сигнализам – авангардни стваралачки покрет 
(1984), Речник заблуда (1994), Србија (монографија на српском и енглеском 
језику, 1998), Дежурно ухо епохе (књига о радију, 2000), Сигналистичка уто
пија (2002), Уметност трећег миленијума (2003).

Приредио за штампу роман Александра Солжењицина „Један дан 
Ивана Денисовича“, поводом 80. годишњице ауторовог рођења (1998). 
Уредник за област „Радио и телевизија“ научног пројекта „500 Срба који су 
обележили XX век“.

Уџбеници: односи с јавношћу (шест издања), оглашавање у медијима 
(коаутори мр Марија Алексић и мр Даница Шиљег, 2008) и Пословна корес
поденција (2008).

Будимир Поточан, новинар и књижевник, истраживач 
и педагог у новинарству; у звању доцента предаје нови-
нарство у штампи на основним и истраживачко нови-
нарство на мастер студијама Факултета за културу и 
медије Мегатренд универзитета.
Основне студије завршио је на Филолошком факул-
тету у Београду, групу за југословенске књижевности и 

српскохрватски језик; магистирао је 2007. одбранивши рад о агенцијском 
новинарству; докторирао 2010. радом комуниколошки аспекти новинарског 
мултидисциплинарног истраживања – студија случаја вронски/Рајевски 
после двадесетпетогодишњих истраживања. И за магистрарске и за док-
торске студије ментор му је био професор др Зоран Јевтовић. Објављени 
радови заступљени су му у Конгресној библиотеци САД, у Британској 
националној библиотеци, у Библиотеци у Јасној Пољани, као и на читавом 
низу универзитета у САД и у Великој Британији.

Потиче из некадашње „Политикине“ школе новинарства. Прешао је пут 
од сарадника до главног и одговорног уредника. Писао је и путописе за радио 
и сценарија за документарне и документарно-игране филмове на телевизији. 
Годинама се бавио новинарским истраживањима и објавио је на десетине 
фељтона у листовима и магазинима широм некадашње Југославије.

Писао је и пише лирску прозу, приче, књижевне приказе и есеје. Обја-
вио је и књигу документарне прозе азбучник у камену о рату у Славонији 
1991. године. Његова студија вронски – част и љубав, у издању „Филипа 
Вишњића“ из Београда, осим у Србији, добила је запажене приказе и у САД 
и у Великој Британији.



Белешке о ауторима

Годишњак Факултета за културу и медије

620

Учествује на научним скуповима; објавио је више стручних и научних 
радова. Припрема два уџбеника: о агенцијском и о истраживачком нови-
нарству. 

Слободан Павићевић је рођен 1942. године у Новом 
Милановцу код Крагујевца. 
Објавио je књиге: октобарски сонети, песме (1965), 
камичак за камен, песме (1967), Силикати цвета, песме 
(1973), Зоо на навијање, песме за децу (1977), магнетне 
олуjе, песме (1979), На дуги љуљашка, песме и бајке за 
децу (1981), милоје Павловић, монографија, са Живоми-
ром Спасићем (1981), јесен у машинском парку, песме за 

децу (1982), крагујевац, 21. степен источно од Гринича, поема (1982, 1983) и 
на словеначком, kragujevac, 21 stopinja vzhodno od greewicha (1983), Радови 
на путу, песме (1984), шаруља млекуља, сликовница за децу (1984), крава и 
златна књига, сликовница за децу (1985), љубав друга десила се прво, песме 
за децу (1989, 1991, 1992), избор поезије за децу на македонском една џам
лија, две цамлии (1989), отворен прелом, песме (1990), Из Србије јабука, 
песме за децу (1991), Паун пасе, трава расте, дечје игре у Срба (1993), јесен 
1999, поема (1999), лед у јарузи, избор родољубивих песама (2000), ваз
душни напад и одбрана сећања, песме (2007), мир нека је име векова, поема, 
упоредо на српском, немачком и енглеском језику (2010) и кочије вилиног 
коњица, изабране песме за децу (2010).

Никола Цветковић, професор универзитета у Приштини, 
Нишу, Крагујевцу, Београду, Новом Пазару и Бањалуци, 
већ више од пет деценија бави се књижевнокритичким, 
есејистичким, научноистраживачким, путописним и 
песничким радом. Докторирао је тезом „Поезија и поетика 
Милоша Црњанског“. До сада је објавио четрнаест књига 
студија („Књижевно–поетичке студије“ I–IV), моногра-

фија („Поетика Милана Дединца“, књиге о животу и раду С. Димитријевића, 
Стилско-изражајне одлике народних песама ослободилачког рата I–II, Тума-
чење књижевности за децу I–II, Књижевно–поетичко у делима првих српских 
социјалиста), седам збирки песама: Светлост земље, Косовијада, Чувидне 
мисли, Биље од замаме, У врту љиљана, и др.). И више од петсто разноврсних 
прилога, расправа и чланака у разним зборницима, часописима и листовима.

Посебну област Цветковићевих разноликих интересовања представљaју 
теорија књижевности, ужа поетичка проблематика и компаратистика, историја 
међуратне књижевности, фолклористика, лингвистика, историја социјалдемо-
кратског покрета Србије и историја лeсковачког краја и југа Србије.
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Мегатренд је јавна, самостална и аутономна високошколска установа чији је задатак да – обједиња-
вањем образовних, научноистраживачких и уметничких метода и поступака – тежи ка свеобухватној, 
систематизованој и научно заснованој слици света и положаја човека у њему.

Остварујући академске и струковне студијске програме у различитим научним пољима и умет-
ничким областима, Мегатренд уважава, обогаћује и афирмише највише стандарде наставе, учења, ева-
луације и примене знања и уметничких вештина. Модерно засновани, за нове идеје стално отворени 
наставно-образовни, научни и уметнички програми Универзитета настоје да буду снажан инструмент 
комуникације и интеракције с другим научним и културним амбијентима; у креативном преплету с 
интернационалним и космополитским духом, Мегатренд твори неку врсту обједињујуће, транснацио-
налне основе општијих идеала и концепције модерности.

Мегатренд, практично, постоји од 1989. године, када је у Београду основана Пословна школа „Ме-
гатренд“, прва домаћа приватна образовна институција у области пословних наука.

Данас, Мегатренд универзитет је заједница 11 факултета, три високе школе, једног института и 
једне медијске куће. То су:

•	 Факултет за пословне студије, Београд
•	 Факултет	за	културу	и	медије,	Београд
•	 Факултет	за	међународне	економске	студије,	Београд
•	 Факултет	за	уметност	и	дизајн,	Београд	
•	 Факултет	за	државну	управу	и	администрацију,	Београд
•	 Факултет	за	компјутерске	науке,	Београд
•	 Факултет	за	биофарминг,	Бачка	Топола
•	 Факултет	за	пословне	студије,	Вршац
•	 Факултет	за	пословну	економију,	Ваљево
•	 Факултет	за	пословне	студије,	Пожаревац
•	 Факултет	за	менаџмент,	Зајечар
•	 Висока	пословна	школа	„Мегатренд“,	Београд
•	 Висока	школа	за	кошарку	„Борислав	Станковић“,	Београд
•	 Висока	школа	за	менаџмент	и	бизнис,	Зајечар
•	 Институт	за	нове	технологије,	Београд
•	 ТВ	Метрополис,	Београд.
Студијски програми који се остварују на факултетима и високим школама Мегатренд универзитета 

концепцијски су јединствени у овом делу Европе. Усклађени су са Болоњском декларацијом и акредитова-
ни код надлежних органа Републике Србије.

Децембра 2009, поводом двадесете годишњице плодотворног деловања у култури, просвети и науци, 
Мегатренд универзитету додељена је Вукова награда.

C M Y K C M Y K

C M Y K C M Y K
C

M
Y

K
C

M
Y

K

C
M

Y
K

C
M

Y
K


