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Раденко Ранковић

IN MEMORIAM 
НАШ ПРОФЕСОР ДЕЈАН КОСАНОВИЋ 

(1930 – 2013.)

Завршетак Другог светског рата на овим просторима, донео нам је, с 
једне стране, велике промене, а с друге, занос у стварању нечег новог, 
великог и значајног! Филм је дефинитивно био у овој групи великог и 
значајног, јер је тада био „нај�ачи медиј”. До краја Другог светског рата, 
нисмо имали континуитет у домаћој филмској продукцији, нисмо има-
ли обједињену филмско-техничку базу, нисмо имали развијену био-
скопску мре�у, нисмо имали школовање кадрова и још много тога, али 
је донета одлука да се то исправи; филм је постао део националне кул-
туре и уметности!

Када смо код школовања кадрова за филм, нису ни други били тада у 
бољој позицији од нас, али 5. маја 1947. Председништво Владе ФНРЈ 
донело је одлуку о оснивању Високе школе за филмску глуму и ре�ију 
у Београду, која је 1951. припојена Академији за позоришну уметност, 
а проширење делатности и образовних профила утицали су н�� т� да 
1962. нова високошколска установа промени и назив у Академија за по-
зориште, филм, радио и телевизију, односно, од 1973. године у Факултет 
драмских уметности.

Заслуга за проширење делатности и увођење нових профила везана је 
за тадашњег декана, Вјекослава Афрића, који је током школске 1959/60. 
покренуо цео овај поступак. Следеће школске 1960/61. Управа тадашње 
Академије за позоришну уметност донела је одлуку да се оснује Група 
за организацију, да би у јуну 1961. био расписан конкурс за упис студе-
ната на који се пријавило 52 кандидата, а примљено је 16 редовних и 18 
ванредних студената. Настав�� је почела у октобру, у зимском семестру 
школске 1961/62. године.
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Први наставници главних стручних предмет�� су били: Исак Бата Амар 
који је, као хонорарно анга�ован доцент, предавао Организацију сцен-
ско-уметничких делатности; затим, Миладин Кутлешић, тадашњи 
директор „Дунав филма”, који је предавао Организацију филмске про-
изводње, такође као хонорарни доцент и др Зоран Антић, професор 
Правног факултета, који је такође хонорарно предавао Економику и 
право уметничких делатности.

Случај је хтео да је Миладин Кутлешић већ крајем зимског семестра 
те исте школске 1961/62. дао отказ, да би на позив декана, Вјекослава 
Афрића, позван Дејан Косановић, тадашњи директор Фестивала југо-
словенског филма, који крајем јанура 1962. године наставља да преда�� 
Организацију филмске производње. 

Мислим да би баш овако професор Дејан Косановић започео предавање 
на тему „Почетак рада на одсеку Организације, односно Продукције”, 
директно, прецизно, са провереним подацима, а између нека анегдота 
или комбиновање података из историје, или културних догађања, или 
из рада позоришта или филма у Београду, Србији, бившој СФРЈ или у 
свету. Све у једном складу, једноставно и јасно да студ�нтима отв�ри 
врата, не само к��д �� у пит��њу филмск�� организациј��, односно продук-
циј��, већ и мног� друг� дисциплин�. Не треба заборавити за почетак да 
су организација филма, односно филмска продукција, менаџмент и еко-
номика кинематографије тада биле дисциплине у повоју, и то не само 
код нас, већ и у свету!

Професор др Дејан Косановић, рођен је 28. 09. 1930. године у Београду, 
где је завршио основну и средњу школу. Године 1948. примљен �� у трећу, 
септембарску генерацију, Високе филмске школе, одсек ре�ије. Дип-
ломирао је ре�ију 1952. године на Академији за позоришну уметност. 
Поред ових, завршио је и студије историје уметности на Филозофском 
факултету у Београду. Докторирао је на Факултету драмских уметности 
1983. са тезом: Почеци кинематографије на територији Југославије.1

По завршетку школовања, од 1951. године, професор др Дејан Косано-
вић професионално ради на филму, прво као асистент ре�ије на до-
маћим дугометра�ним играним филмовима (4 филма), затим на стра-
ним, копродукционим, филмовима (7 филмова), као и сценариста и 

1 Подаци из личне архиве професора Дејана Косановића, коју је средила и допунила ње-, коју је средила и допунила ње-
гова кћерка Јелена Косановић.
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редитељ документарних филмова. Од 1955. до 1992. године, реализовао 
је, као редитељ, тридесет документарних филмова разноврсне тема-
тике. Првенствено је те�ио да гледаоцу пренесе нова сазнања о нашој 
прошлости, о историји и историји ликовних уметности у Србији, али 
такође и о другим збивањима у свету који нас окру�ује. То се мо�е ви-
дети и из наслова његових филмова, као на пример: Ђура Јакшић (1957) 
‒ филм о �ивоту српског песника и сликара који је добио премију за 
квалитет Републике Србије и републичку награду за ре�ију; Фреске и 
Средњевековна архитектура у Србији и Македонији (1957), филмови у 
боји који су међу првима снимљени код нас, �� били намењени за прика-
зивање на Светској изло�би у Бриселу; Истина у оковима (1959) ‒ био-
графија Васе Пелагића; Легенда о Стефану Дечанском (1970) ‒ филмска 
биографија Краља Стефана Дечанског снимљена само на основу јед-
не велике Лонгинове иконе која се чува у манастиру Дечани; Опсада 
Београда (1976) ‒ филм о опсади Београда 1688. године, снимљен на ос-
нову једне велике гравире/плана Београда са око 2.000 ликова коју је 
израдио аустријски официр Гумп, а један од два сачувана примерка се 
налази у Народној библиотеци Србије. У филму Бeоград, 20. октобар 
1944 ‒ 20. октобар 1984. (1984), коришћени су архивски снимци из вре-
мена борби за ослобођење Београда у октобру 1944. при чему су камер� 
постављене на иста места као некада, чиме се, у комбинацији црно-бе-
лог и колор филма, гледаоци подсећају на историјска збивања која су се 
догађала на данас познатим локацијама у Београду. Филм Иво Андрић 
– живот (1985) је образовни филм о �ивоту нашег Нобеловца, као и 
филм Вук Караџић (1987) о реформатору српског правописа. 

Своју делатност редитеља документарних филмова од 1969. године, 
професор др Дејан Косановић је наставио на телевизији где је реали-
зовао преко стотину разних документарних емисија. Снимио је велики 
број путописних документарних емисија: у Кини (1971. и 1989. године), 
на Куби (1973), Немачкој итд. Многе његове документарне телевизијске 
емисије биле су посвећене проблемима кинематографије, како у про-
шлости, тако и у актуелним продукцијским условима у Србији. Снимио 
је серију од десет емисија о значајним филмским ствараоцима у Србији 
под насловом Заборављени пионири српског филма (1996), а у многим 
емисијама је ревитализовао старе српске филмове.

Од 1950. године, упоредо са радом на филму, бавио се и писањем о фил-
му. Објавио је преко 380 библиографских јединица – филмске критике, 
текстове о филмској уметности и прошлости кинематографије у Србији 
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и бившој Југославији, прете�но у домаћој штампи и стручним филмс-
ким часописима, али такође и у иностранству, где је истицао вреднос-
ти и успехе југословенског и српског филма. Посебно је значајан његов 
књи�евни опус који сачињава 19 књига о прошлости кинематографије 
на тлу бивших југословенских земаља.

Почев од 1971. године, интензивно се бави озбиљним проучавањем ране 
историје кинематографских делатности на тлу Србије, бивше Југосла-
вије и региона. Зачетник је истра�ивања и научног рада у тој области 
код нас. На основу проучене архивске грађе идентификовао је личност 
која је, као представник браће Лимијер, први пут у Београду приказал�� 
покретне слике 6. јуна, 1896. године. То своје истра�ивање објавио је у 
мају 1971. у „Политици“ и то је у ствари почетак његовог научно-истра-
�ивачког рада у области историје филма. Наставио је са систематским 
истра�ивањима ране фазе развоја кинематографских делатности код 
нас, такозваној археологији филма. Трудио се да инострану стручну јав-
ност, историчаре филма пре свега, упозна са коренима филмске умет-
ности у Србији и бившој Југославији. На великом броју међународних 
филмских фестивала, посебно у Порденонеу и у Болоњи, организовао 
је приказивање најстаријих филмова снимљених у Србији (Крунисање 
Краља Петра I Карађорђевића, Са вером у Бога, Грешница без греха, Вос-
кресења не бива без смрти, и други). Одр�ао је и низ предавања на уни-
верзитетима у САД, Француској, Великој Британији и Италији, као и на 
међународним скуповима и конгресима, чиме је ове филмове ставио у 
историјски контекст развоја филма у Европи. 

После више од шездесет година активног рада у многим областима ки-
нематографије, последњих неколико деценија, суштински од осамдесе-
тих година прошлог, 20. века, његова се професионална делатност све 
више концентрисала на научни рад, истра�ивања и откривање непоз-
натих корена филмске уметности у Србији, као и на простору бивше 
Југославије. Сматрао је да је баш у тој области остварио најзначајније 
резултате, објавио потпуно непознате чињенице о раним пионирима 
филма и о томе написао велики број студија и књига на нашем и на 
страним језицима, чиме је допринео да се у нашој националној култури 
осветли један сегмент прошлости и да се домаћи љубитељи културе и 
филма, студенти и филмски радници, као светски научно-истра�ивач-
ки кругови упознају са почецима и раним фазама развоја филма у Ср-
бији и бившој Југославији.
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У области институција које делују у домаћој кинематографији, својим 
анга�маном оставио је значај траг у Удру�ењу филмских радника Ср-
бије. Посебно се издваја период �д 1963. д� 1968. годин�, током кога је 
био директор Фестивала југословенског играног филма у Пули, и то у 
пет мандата. Десет година (1992-2002) био је председник Управног од-
бора Југословенске кинотеке и у том тешком периоду се трудио да до-
принесе раду и развоју ове значајне културне установе. И пре и после и 
током ових периода, неуморно је радио и на рестаурацији наших старих 
филмова.

Од 1962. године, почео је да предаје на тадашњој Академији за позо-
риште, филм, радио и телевизију, данас Факултет драмских уметности, 
предмет Организација филмске производње, као и предмет Историја 
филма на II степену, последипломским студијама. Испрва у хонорарном 
статусу, а касније у сталном радном односу, радио је на Факултету све 
до одласка у пензију 1995. године у звању редовног проесора. Обављао 
је функцију декана ФДУ (1973-1975), проректора Универзитета умет-
ности у Београду (1979-1983), а био је један од иницијатора оснивања 
Института за позориште, филм, радио и телевизију ФДУ, као научно-
истра�ивачке и уметничко-истра�ивачке јединице Факултета. 

Извео је бројне генерације студената (организације), односно филмске 
продукције на ФДУ, које га памте као врсног предавача, изузетног педа-
гога, одговорног професионалца и великог ерудиту који је, поред знања 
из филмске продукције, одлично познавао историју, теорију и естетику 
филма. Како је приметила професорка др Милена Драгићевић Шешић, 
његова предавања су почињала у 8 часова ујутру и није се каснило, нити 
улазило после почетка часа. Остала су упамћена његова предавања упот-
пуњена и дивним причама о пионирима филма у Холивуду, у Европи и 
нарочито код нас, које су поред фактографије увек биле зачињене и по 
неком причом анегдотског карактера, што би данас студенти који црпу 
информације са интернета рекли тривије. Његова предавања су била 
за то време интерактивна и веома оригинална. На свако наше питање 
или интересовање, дао нам је прави одговор или нас упутио на изворе у 
којима би могли наћи више података.

За генерацију студената који су уписали Филмску и ТВ организацију/
продукцију давне школске 1975/76. године, пренео је тај истра�ивачки 
дух, п�� су тако настали значајни писани дипломски радови који су били 
посвећени пионирима и историји кинематографије на овим простори-
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ма. Упоредо са овим дипломским радовима, под његовим менторством 
настали су и радови који су компаративно проучавали не само неки од-
ређени историјски период, већ и тада савремене приступе у организа-
цији светских кинематографских система. 

С друг� стран�, професор др Дејан Косановић је упоредо учио са нама, 
дискретно нам стављајући до знања да увек има нешто ново што мо�е 
да се научи, да постоје капацитети да се неке ствари прошире и отво-
ре нека нова знања. То је доказивао и сопств�ним примером. Уписао 
је први Kурс кинеског језика на Коларчевом народном универзитету и 
завршио га, чиме је употпунио палету страних језка којима се слу�ио 
од француског, немачког, италијанског, па до енглеског језика.

Ми који смо били његови студенти, а затим наставили да радимо са 
њим на Катедри за филмску и ТВ продукцију, у�ивали смо у дру�ењу 
са професором др Дејаном Косановићем, у његовим размишљањима, 
саветима и посебно његовом дискретном хумору којим нас је забављао 
у паузама између часова, приликом дру�ења на ФДУ или ван њега. 
Професор Зоран Поповић одредио је јединствену титулу за професора 
др Дејана Косановића – ДЕКИ, ДЕКИ, ДЕКИ, као скраћенице његовог 
имена, његове функције Декана нашег Факултета и на крају скраћениц� 
његове омиљене породичне функције, д�ке његових унука. За све ос-
тале, његове студенте, филмске раднике, историчаре филма, филмске 
теоретичаре и критичаре, остали су његови филмови, његови текстови 
у дневној и стручној штампи и периодици, и наравно, његове књиге! 
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БЛУЗ ЗА СТАНИСЛАВСКОГ: 
ХУДОЖЕСТВЕНИ ТЕАТАР У АМЕРИЦИ  

(1923−1924)

Апстракт
Московски Художествени театар 1922. године одлази на америчку 
турнеју која ће потрајати до 1924, знатно дуже него што је прво-
битно планирано. Художественици су се надали да ће у Америци зара- Художественици су се надали да ће у Америци зара-Художественици су се надали да ће у Америци зара-
дити новац неопходан за опстанак позоришта у тренутку када им 
совјетске власти укидају субвенције. Упркос наизглед непремостивим 
препрекама, МХТ доживљава успех код америчке публике и критике: 
представе су распродате, интересовање штампе је огромно, водећи 
глумци и Станиславски стичу статус бродвејских звезда, а Станис-
лавски постаје први совјетски грађанин кога прима један амерички 
председник. Уметнички успех међутим, није донео зараду. МХТ се 
у Москву враћа у дуговима и са крњим ансамблом пошто неколико 
глумаца остаје у Америци. Текст настоји да истражи околности и 
утврди последице овог гостовања које представља први корак у про-
цесу преношења система глумачке едукације из Русије у Америку.

Кључне речи
Московски художествени театар, МХТ, Станиславски, Немирович-
Данченко, америчка турнеја, Систем, Метод, глумци емигранти

У четвртом чину комада Галеб, пред сам крај комада, Дорн, у покушају 
да избегне Аркадину а да би бли�е пришао Тригорину, прелистава не-
какав књи�евни часопис и ка�е како је у њему недавно прочитао једно 
писмо из Америке. Мисао се ту прекида јер је Дорнова стварна намера 
да Тригорину саопшти да се Константин убио. Веза између Америке и 
самоубиства, коју Дорн мо�да прави несвесно, није сасвим случајна, 

1 z���k�@u��.�duz���k�@u��.�du@u��.�duu��.�du.�du�du
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као што код Чехова ништа није случајно: за Русе с краја деветнаестог 
века, емигрирати у Америку било је исто што и убити се. Ако се присе-
тимо да је и Достојевски сматрао Америку имагинарним ништавилом 
‒ Свидригајлову се тамо губи сваки траг ‒ онда већ мо�емо да говоримо 
о руској идеји Америке као простора с којим је духовно препознавање 
немогуће.

Шта је ова литерарна теза значила за руске уметнике у пракси, посебно 
за руске глумце који су добар део двадесетог века „ишчезавали” у про-
тестантској Америци? Да ли је Чехов, који је толико тога видео и разу-
мео, Константиновим самоубиством и Нининим изгнанством у Јелец, 
наговестио судбине бројних руских уметника? 

Средином септембра 1922. године, Московски худо�ествени театар (у 
даљем тексту МХТ) са Станиславским, одлази прво у Европу, а потом у 
Америку. Њихов циљ није емиграција, још мање самоубиство, већ до-
лари од којих је, како се у том тренутку веровало, зависио опстанак по-
зоришта. Транспорт шездесетак људи, декора, костимâ, и реквизит� за 
четири представе преко целе западне Европе и Атланског океана, био је 
по много чему (и за данашње прилике) невероватан и скуп подухват.2

Америчка турнеја или „америчка сезона”, како овај догађај називају ис-
торичари МХТ-а, траје 16 месеци, од јануара 1923. до априла 1924. годи-
не, с једним вишемесечним прекидом. У овом периоду, худо�ественици 
играју 13 представа преко 380 пута у 12 америчких градова; под ути-
цајем политичких промена у Москви, у ансамблу долази до раслојавања 
и сукоба – један део глумаца доноси одлуку да остане у Америци; отвара 
се прва школа глуме у Њујорку у којој почиње изучавање Система под 
надзором емиграната и ученика Првог студија; Станиславски објављује 
аутобиографију Мој живот у уметности на енглеском; у Америци се из 
основа мења глумачка пракса.

Овај ва�ан тренутак у историји позоришта, не само Русије и Амери-
ке, и данас, деведесет година касније, провоцира низ ва�них питања 
о облицима културног про�имања и начину преношења практичног и 

2 Осим коресподенције Станиславског и његових дневника, позоришних критика и ин-Осим коресподенције Станиславског и његових дневника, позоришних критика и ин-
тервјуа у америчкој штампи из 1923. и 1924, извор који се често наводи кад је реч о бо-
равку МХТ-а у Америци су мемоари Вадима Шверубовича О старом художественном 
театре, објављени у Москви 1969. Шверубович је био син Василија Качалова; путовао 
је са Худо�ественим театром у Америку као преводилац и инспицијент.
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теоријског знања. Разматране ситуације, настале пре, за време и одмах 
после турнеје, такође могу послу�ити да разумемо нека општа питања 
о односу уметника, власти и друштва.

По завршетку Грађанског рата, 1921. године, први комесар за народну 
просвету бољшевичке владе, Анатолиј Луначарски, настојао је да сачува 
оне пред-револуционарне организације које би новом систему помогле 
у прелазном периоду. Једна од најва�нијих институција културе од пре 
револуције био је Московски худо�ествени театар који се прославио у 
Европи св���м турнејом 1906. године. Тај план представљао је корак на-
зад за футуристе и пролеткулт, који су тра�или да се одбаце и униште 
све бур�оаске уметничке институције, па тако и МХТ. Мајаковски је 
био изричито критичан, сматрајући МХТ превазиђеним и за револу-
цију небитним. Мејерхољд, који је у то доба већ основао своје позориш-
те, такође је изра�авао незадовољство уметничким програмом МХТ-а, 
али је отворено сматрао да треба сачувати Станиславског: „Он и само 
он, у својој осами, способан је да обнови пога�ена права позоришних 
традиција.” (M���rh���d 1976: 157)

Подршка совјетских власти худо�ественицима није била безусловна. 
Иако је 1919. МХТ постало академско, тј. „др�авно” позориште, добив-
ши у акрониму једно „А”, оно није примало додатн� субвенциј�. У пе-
риоду од 1917. до 1922. изведена је тек једна премијера, Бајронов Каин 
у ре�ији Станиславског, одиграна седам пута; на тристотој представи 
Вишњика, Олга Книпер Чехова и Василиј Качалов добили су за награду 
по пет килограма шећера и два килограма брашна (T�ks��g 1922: 78). У 
Москви је владала глад. 

Пошто нове представе нису биле у плану, Немирович-Данченко је смат-
рао да је турнеја добро решење: зарадиће доларе – рубља је била готово 
сасвим безвредна – и добиће на времену које му је било неопходно да би 
осве�ио ансамбл и реорганизовао позориште у складу са новим друшт-
веним приликама, како год да се оне буду развијале. 

Попут Данченка, и Станиславски је очекивао да ће ду�а турнеја, осим 
зараде, ујединити скоро три године раздвојен ансамбл. Искуснији глум-
ци, међу којима Олга Книпер Чехова, Василиј Качалов и Иван Москвин, 
одсечени грађанским ратом за време гостовања у Харкову, лутали су од 
1919. до 1922. од ју�не Русије (Крим, Одеса, Ростов, Тбилиси, Батуми) 
до Европе (Константинопољ, Софија, Београд, Загреб, Беч, Праг, Бра-
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тислава, Берлин), док су млађи глумци, поникли у Првом студију, ра-
дили са Станиславским и Данченком у Москви. Станиславски се надао 
да ће у иностранству, између наступа, бити времена и глумачке воље да 
се усавршавају пластика и дикција, и да ће, у стваралачкој атмосфери, 
далеко од гладне Москве, заискрити идеје за нове представе, укратко, да 
ће се у учмалом ансамблу пробудити воља за новим истра�ивањима: 

Као и прије седамнаест година, пред прво путовање у иностранс-
тво 1906. године, ми смо се осјетили у ћор-сокаку. Требало је опет 
узети отстојање и издалека погледати општу слику, да би смо се 
правилно разабрали. Краће говорећи, требало је привремено отпу-
товати из Москве. Зато смо одлучили да искористимо давнашње 
ангажмане из Европе и Америке и да предузмемо турнеју госто-
вања, која се отегла од септембра 1922. године до августа 1924. го-
дине (St��n�s����sk� 1956: 399).

У тим у�асно осетљивим и превртљивим временима, било је тешко др-
�ати се уметничких принципа. Станиславски је, и поред тога што му се 
репертоар одабран за америчку сезону није допадао, �елео да оствари 
свој уметнички програм. У подсетник, пред пут, беле�и следеће: 

… 1) држати се својих принципа 2) зарадити између 150 и 200 
хиљада долара 3) не играти више од три или четири представе не-
дељно 4) наћи секретарицу која говори стране језике 5) не држати 
говоре 6) не писати никаква писма 7) не допустити да се моје име 
користи без писмене дозволе 8) не допустити глумцима никакве 
тезге 9) задржати право да се вратим кући кад пожелим (Станис-
лавский 1994: 144).

Његов план је био да заради новац, да одр�и дисциплину и интегритет 
ансамбла, да се не петља у политику, и да своје слободно време посвети 
пробама. Скоро ништа од тога неће се остварити. 

Власти се, колико знамо, нису мешале у селекцију представа. Данченко 
је за гостовање одабрао четири представе: Цар Фјодор Јоанич Алексеја 
К. Толстоја, Три сестре и Вишњик Чехова и На дну Горког. Био је уверен 
да не треба мењати стил и да представе, које су у Европи имале толи-
ко успеха, треба играти и у Америци. Да се Станиславски питао, избор 
би свакако био другачији: одабране представе биле су старе више од 
двадесет година, настале пре употребе Система. Увек сумњичав пре-
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ма утврђеном градиву, Станиславски је у то време увелико трагао за 
формама изван поетског реализма и реализма уопште. Занимали су га 
проблеми стилизације и стиха; радио је Молијера, Шекспира, Пушкина, 
Гогоља, основао је Драмско-оперски студио. Ићи са Чеховим и Горким у 
свет, за Станиславског је било уметнички ирелеватно и болно, као што 
се види из писма упућеног Данченку из Берлина: 

Апсурдно је бити задовољан и поносан успехом Цара Фјодора и Че-
хова. У сцени растанка Маше и Вершињина, ја сам просто посра-
мљен. После свега шта смо прошли немогуће је јецати над сценом 
у којој један официр оставља једну даму. Чехов ме не узбуђује. На-
против. Уопште немам потребу да га играм … Немогуће је да на-
ставимо са старим представама, а немамо глумце за нешто ново 
(Станиславский 1999: 60).

Све до 1905. године, Станиславски није знао за методични рад с глум-
цима. Глумачка припрема се углавном заснивала на молитвама и вале-
ријани. Тек после Чеховљеве смрти, са првим стилизованим ре�ијама, 
Станиславски почиње да систематизује своје идеје о глумачкој при-
преми. Оснива Први студио, делимично да би се уклонио Данченку и 
старијим глумцима, јер нису имали разумевања ни стрпљења за дуге 
припреме и преиспитивање устаљеног начина рада. (Данченко је пот-
ребу Станиславског за перманентним истра�ивањем називао „станис-
лавкитис”.) Ре�ије до Првог студија биле су утемељене на реализму мај-
нингеноваца: инсистирало се на атмосфери, општем тону, претераним 
мисаоним паузама и ре�ији звука која је толико излуђивала Чехова. 
Заштитни знаци глумачког стила худо�ественика били су унутрашњи 
монолози, недовршене гесте, иронични осмеси, убојити погледи … За 
Станиславског су представе с којима се ишло у Америку биле резултат 
превазиђене редитељске оптике. Зато је приликом обнове �елео да их 
осве�и инсистирајући на оплемењивању глумачке игре.3

Половином септембра 1922. Худо�ествени театар је у Немачкој где Ста-
ниславски обнавља представе. Интензивне пробе, без „маркирања”, 
трају од 9 ујутро до поноћи. Крајем месеца у Берлину играју прву пред-

3 Месец дана на селу из 1909. је прва представа коју Станиславски ре�ира уз методичну 
припрему и употребу психо-физичких ве�би. Ми овде нећемо улазити у детаље генезе 
и егзегезе Система, већ нам је намера да прика�емо услове у којима се одиграла турнеја 
Худо�ественог театра у Америци, као и да сагледамо директне последице тог историјс-
ког догађаја. О интерпретацији Система и о односу Метода и Система видети студију 
Stanislavsky in Focus (C��rn��k�, 2008).
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ставу (Цар Фјодор Јоанич), а у октобру је требало да крену у Америку. 
Међутим, Американци мењају план и померају гостовање тек за јануар. 
Да би избегли трошкове и компликације повратка у Москву, админис-
трација МХТ-а, захваљујући везама са претходне европске турнеје из 
1906. године, организује гостовања у неколико европских градова: из 
Берлина трупа одлази у Праг, затим у Загреб, поново у Берлин и на крају 
у Париз. Као и 1906. гостовања пролазе одлично: Худо�ествени театар 
је својим представама свуда приредио својеврсни културни догађај.4

Упркос настојању да се посвети раду са глумцима, убрзо по одласку из 
Москве, Станиславски ће се наћи у �и�и политичке игре чије токове и 
узроке није најбоље разумевао. Сваки његов корак, свака изјава и јавни 
наступ праћени су коментарима у совјетској штампи. Морао је да правда 
репертоар који није одабрао ‒ Москва је грмела да селекција представа 
подилази бур�оаској естетици; морао је да објашњава катарзични ап-
лауз Вишњику у Паризу, када се гледалиште, испуњено руским емигран-
тима, препознало у Рањевској, која губи посед и одлази у неизвесност, 
баш у тај Париз; морао је да тра�и опрост због фотографије објављене 
у Њујорк тајмсу на којој се видео с омра�еним принцом Јусуповим; 
морао је да се извињава јер је давао изјаве за руску емигрантску штампу. 
Тешке опту�бе за издају земље пристизале су после скоро сваког јавног 
наступа. Пуне две године Станиславски у Москву шаље демантије, апо-
логије, објашњења, изјаве, доказе о свом патриотизму.

Истовремено, Америчко друштво одбране (Am�r����n D�f�ns� S����ty5), 
дан пред пловидбу МХТ-а за Њујорк, протествује против њиховог 
доласка у Америку тврдећи да трећина прихода од турнеје иде у касу 
совјетске др�аве (The New York Times, 12. d���m���r 1922: 10). Део аме-
ричке штампе пише да је турнеја организована као бољшевичка пропа-
ганда а најбољи доказ за то биле су одабране представе: немоћан и слаб 
владар у Цар Фјодору, декадентна бур�оазија у Чеховљевим комадима, 
и слава пролетеријату у На дну (Станиславский 1994: 221).

Тешко је и замислити стање напетости под којим је Станиславски водио 
свој позоришни каравансерај по европским и америчким метрополама. 

4 Станиславски је нарочито био задовољан пријемом у Загребу. Видети у: Мој живот у 
умјетности (K�nst��nt�n St��n�s����sk� 1956), као и Станиславски у Загребу: сјећања, свједо-
чанства, документи (B��tuš�ć 1948).

5 Америчка националистичка политичка група, основана 1915, која је заговарала америч-
ку војну интервенцију против Немачке у Првом светском рату и опозицију совјетској 
Русији.
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Једнако нападан с десна и с лева, из Москве и Њујорка, био је присиљен 
да највећи део свог слободног времена посвети изванпозоришним ак-
тивностима.

Амерички милионер, банкар, бродовласник, филантроп и „шугар деди”, 
Ото Кан,6 био је председник Управног савета Метрополитен опере и 
један од највећих финансијера уметности двадесетих година у Амери-
ци. Заслу�ан је за настанак неколико ва�них позоришних трупа: Th� 
W��sh�ngt�n Squ��r� P���y�rs (касније Th� Th���tr� Gu��d), и Pr���n��t�wn 
P���y�rs, помагао је уметнике као што су Пол Робесон (P��u� R���s�n), 
Изадора Данкан (Is��d�r�� Dun���n), Роберт Едмонд Џонс (R���rt Edm�nd 
��n�s) и финансирао је гостовања позоришних трупа из Европе, често 
из Русије. Иако га је првенствено интересовао профит, он је страсно 
волео позориште не презајући од финансијског ризика да би америчкој 
публици представио врхунске европске уметнике. Без његовог новца, 
многа позоришта у Америци не би постојала а сасвим је извесно да не 
би било ни гостовања МХТ-а. 

Канов партнер био је Морис Гест, позоришни продуцент и промотер, 
чија је специјалност била руска уметност, односно руско позориште.7 И 
сам помало „шоумен” ‒ обо�авао је да ре�ира свечане дочеке уметникâ 
из иностранства ‒ Гест је био вешт дипломата, чувен по агресивним 
маркетиншким кампањама у којима се обилато користио скандалима 
и циркуском помпом. Пре МХТ-а, Гест и Кан су организовали успеш-
на америчка гостовања балета Сергеја Ђагиљева са Аном Павловом и 
оперског певача Фјодора Шаљапина. 

Кан и Гест гледали су да остваре зараду и зато им је било ва�но да при-
добију америчку јавност која је с подозрењем пратила све што је дола-
зило из совјетске Русије. Америчка штампа је вребала да, не негирајући 
уметничке заслуге, у биографијама или понашању руских уметника 
ишчачка нешто скандалозно. Тако су за Шаљапина писали да је атеис-
та, иако он то није био, те да је неком приликом голим рукама задавио 
медведа (Ch������p�n 1967: 174). Максим Горки је претрпео медијски линч 
када је 1906. дошао у Њујорк да прикупи новац за помоћ бољшевицима, 
и то не због бољшевизма већ зато што се открило да је допутовао са 
љубавницом, глумицом Худо�ественог театра, Маријом Федоровном 
Андрејевом, а не са законитом супругом (Y�d��n 1999: 68-78).

6 Ott� H�rm��nn K��hn (1867 – 1934)Ott� H�rm��nn K��hn (1867 – 1934)
7 M�rr�s G�st (1875 – 1942)M�rr�s G�st (1875 – 1942)
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Морис Гест је месецима пре доласка худо�ественика почео агресивну 
кампању, промовишући руско позориште стратегијом циркуса П.Т. Бар-
нама.8 Фотографисао је Станиславског са непознатом �еном и дететом 
у намери да га Американцима представи као породичног човека и белог 
Руса. Новинарима је говорио да су руски глумци плаћени десет пута 
више од онога што су заиста зарађивали. Бомбастична реклама била је у 
потпуној супротности са ненаметљивим глумом и уметничком етиком 
Станиславског, али амерички принцип је превагнуо: ни ту се Станис-
лавски није питао за мишљење. С друге стране, сна�на медијска подр-
шка Кана и Геста проду�ила је интерес америчке јавности за турнеју и 
барем делимично заштитила Станиславског од могућих скандала. 

Најзначајнији подухват овог банкарског дуета пре доласка худо�естве-
ника, бар кад је реч о профиту, био је неодољиви кола� сценских ми-
нијатура Никите Балијева, познат као Слепи миш. 

Кабаре Слепи миш почео је као „време за разоноду” московских глумаца 
који су, у паузама између проба и представа, збијали шале „из бранше” 
често пародирајући сами себе. У почетку је кабаре игран без присуства 
обичне публике али, захваљујући визији Балијева, глумца и деоничара 
у МХТ-у, Слепи миш постаје хит. Како нам Станиславски приповеда у 
аутобиографији, ту су се могле видети разне згоде: „Качалов у трикоу и 
дамским панталонама, огледао се у рвању са сна�ним руским кочија-
шем, кога је играо В.Ф. Грибуњин у рубашки, са подврнутим пантало-
нама” док је Иван Москвин „у стању хипнозе откривао пакости дана и 
пикантне позоришне тајне” (St��n�s����sk� 1956: 365-366). Сам Станислав-
ски имао је узбудљиву улогу директора циркуса, о којој детаљно пише 
у мемоарима.

После револуције и грађанског рата, Балијев, схвативши да се смисао 
за хумор у Москви нагло мења, одлази у Париз где 1920. окупља рус-
ке глумце у избеглиштву и монтира француску верзију Слепог миша. 
Представа до�ивљава успех у Паризу, Мадриду и Лондону. У фебруару 
1922. Морис Гест премешта представу у Њујорк на 49. улицу. Водвиљ 
Никите Балијева – у Америци прекрштен у „водкавиљ” ‒ играће се у 
Њујорку пред пуним гледалиштем све до 1929. године.

8 Ph�n���s T��y��r B��rnum (1810 – 1891) амерички шоумен и опсенар који се користио пре-Ph�n���s T��y��r B��rnum (1810 – 1891) амерички шоумен и опсенар који се користио пре- T��y��r B��rnum (1810 – 1891) амерички шоумен и опсенар који се користио пре-T��y��r B��rnum (1810 – 1891) амерички шоумен и опсенар који се користио пре- B��rnum (1810 – 1891) амерички шоумен и опсенар који се користио пре-B��rnum (1810 – 1891) амерички шоумен и опсенар који се користио пре- (1810 – 1891) амерички шоумен и опсенар који се користио пре-
варама у свом чувеном циркусу.
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Успех Слепог миша припремио је терен за турнеју Худо�ественог теат-
ра, а искуство које је Гест имао са трупом Балијева утицало је на начин 
њене организације. 

У француској луци Шербур, 27. децембра 1922. године ансамбл се по 
олујном времену укрцава на британски прекоокеански пароброд Ма-
жестик. Худо�ественици су смештени у кабине друге класе. Станис-
лавски тек на броду схвата какав огроман посао га чека у Америци. 
Потписавши уговор са америчким продуцентом пред сам полазак, знао 
је да се „неће вратити кад по�ели”, да ће морати да се потчини замор-
ним маркетиншким протоколима, да ће играти једну те исту представу 
седмицама, као што је обичај на Бродвеју, шест дана у недељи, матине и 
петком и суботом. 

У писмима и дневницима са пловидбе осећа се зебња и паника. Узне-
мирен маглом, таласима, статусом путника друге класе, који му свакако 
није припадао, Станиславски Америку више није видео као „обећану 
земљу”, већ као низ непремостивих препрека. Шта ако се неко од глума-
ца разболи? Шта ако не буде било публике? Ако ништа не зараде? Чак 
и успешне турнеје нису увек биле финансијски исплативе. Како ће се 
вратити у Москву? Ко ће им платити пут? „Млади ће пре�ивети. Али 
шта ми стари да радимо? Разболећемо се, умрећемо у туђини сами, без 
својих бли�њих”. (Станиславский 1994: 220). 

Страх од неуспеха, од неразумевања, од повратка и од смрти подстицали 
су потресни призори које је видео у потпалубљу друге и треће класе:

Велика соба са стубовима у потпалубљу била је препуна људи свих 
народа из разних земаља. Међу њима било је тужних, замишљених 
лица са малом децом и личним пртљагом… Једни, остарели, прела-
зе океан да би у туђини умрли, други да би тамо наставили живот. 
Шта их тамо чека? Сиромаштво или благостање? Срећа или беда? 
Слава или заборав? (Станиславский 1994: 204)

Могуће да је слика стараца, који прелазе океан „да би умрли у туђини” 
‒ мотив који се у дневницима и писмима јавља више пута ‒ помогла 
Станиславском да се одупре идеји сопственог бекства у Америку. 

За Нову годину, худо�ественици приређују ревију сцена и песама за 
путнике на броду. Станиславски и Качалов играју сцене из Јулија Цеза-
ра, а Олга Книпер Чехова пева циганске романсе.
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Док је Мажестик упловљавао у Хадсон, амерички новинари, пењу се 
на палубу и засипају Станиславског неугодним питањима. Зашто је 
одабран дотични репертоар а не неки други? Да ли је турнеја замишље-
на као пропаганда бољшевизма? Да ли ће зарада од турнеје припасти 
совјетској влади? Станиславски упорно понавља да је дошао као руски 
уметник и да га политика не занима. 

Мажестик пристаје у њујоршку луку 4. јануара 1923. године, два дана 
касније него што је предвиђено. Морис Гест, осмислио је спектакл који 
је требало да отвори њујоршки православни епископ молитвом, хлебом 
и сољу. Епископ је позив одбио а због кашњења, мења се цео протокол. 
Угледне званице, међу њима градоначелник Њујорка са кључевима гра-
да, не долазе. Худо�ественике су дочекали емигранти: Ричард Болес-
лавски, Никита Балијев и глумци из Слепог миша. 

Морис Гест је за МХТ изнајмио позориште Ал Џолсон (A� ���s�n) на 59. 
улици. Станиславски затиче потпуно огољену сцену, несређене и мале 
гардеробе, на цуговима само радна светла. Објашњавају му да у Амери-
ци „изнајмити позориште” не подразумева сценске раднике и технику: 
они се изнајмљују посебно. Гледалиште је имало 2000 места, али је сцена 
била толико плитка да је декор морао да се преправља. Место за суфле-
ра није било предвиђено, јер суфлер у Америци не постоји. 

Први сусрет са бродвејском позоришном праксом био је прави шок. 
Одсуство минималних услова за рад глумаца Станиславски је сматрао 
увредом за професију. У утисцима из Америке, објављеним у Њујорк 
тајмсу, нагласиће како му је један власник позоришне зграде у Чика-
гу објаснио просторно доминантни однос аудиторијума спрам сцене: 
„Увек градимо што веће гледалиште; ако шта остане, подигнемо и сце-
ну”. (St��n�s����sky, The New York Times 20. 5. 1923).

Нису само позоришне зграде мучиле Станиславског: често је виђан како 
се врти у круг у улазним окретним вратима хотела. Мрзео је та врата и 
није пропуштао прилику да се на њих по�али (P�t�h�r 1979: 245). Кањо-
ни њујоршких небодера и лавиринти �елезничких станица подсећали 
су га на „казамате бесмртног Пиранезија” (St��n�s����sky, The New York 
Times 20. 5. 1923).

МХТ отвара сезону у Њујорку представом Цар Фјодор Јоанич 8. јануара 
1923. године. Све карте за осам недеља анга�мана биле су распрода-
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те унапред што се на Бродвеју никада раније није догодило. Худо�ес-
твеници играју шест дана недељно. Матинее петком и суботом гледају 
њујоршки глумци. Због велике посећености и одличних критика ‒ у 
Америци тада као и данас изузетно ва�них за судбину представе ‒ бо-
равак у Њујорку проду�ен је за још четири седмице. 

Убрзо после премијере Станиславски се у Њујорку осећа као „код куће”. 
Препуне сале, одличне критике, гостопримљиви и одушевљени америч-
ки глумци и публика, учинили су да, барем за неко време, заборави на 
страх од неуспеха. У интервјуу за Њујорк тајмс од 11. марта 1923. не 
скрива задовољство: 

Опчињен сам Њујорком. Људи су овде необични, срдачни, отворени, 
искрени, топли, гостопримљиви. Има више Русије у Њујорку него у 
било којој европској престоници. А рекли су нам тако ужасне ства-
ри пред полазак. Моја жена ме преклињала да не идем. (Hu���ng�r, 
The New York Times 11. 3. 1923: SM3)

Велики део публике у Њујорку били су руски емигранти и руски Јевреји 
са Менхетна. Они су познавали језик, руску историју и комаде Чехова и 
на представе долазе више пута. Просечан амерички гледалац, међутим, 
није могао да разуме вербални садр�ај руских класика. У програмима 
су штампани си�еи на енглеском са назначеним сценама и током радње, 
али то није могло битно утицати на разумевање сло�ених драмских си-
туација, посебно у Чеховљевим комадима. 

Публика, за коју важи да је површна, размажена и нестрпљива, до-
шла је у великом броју да види руске представе у којима реч није 
разумела. Са пуном пажњом, она је будно пратила позориште ли-
шено музичких нумера, раскошног декора и пренаглашене драме … 
Станиславски их је потпуно омађијао! (S��y��r 1970: 28)

„Омађијаност” се састојала у вештини московског ансамбла да у не-
свакидашњим условима, без могућности да се ослони на садр�ај дија-
лога, др�и па�њу публике глумом. Основна оруђа комуникације са 
америчком публиком су покрет, мимика, пластика, ритам, визуелне 
конфигурације и тимска игра. Све то указује на темељн�ст Станислав-
ског који се у то време у ре�ији увелико слу�ио Системом. Приликом 
обнављања представа, за време европског дела турнеје, успостављена 
је савршена глумачка уиграност и чистоћа сценског језика која је аме-
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ричкој публици помогла да боље схвати наративни и емотивни сад-
р�ај представа.

Амерички критичари описали су игру руског ансамбла као нешто до 
тада невиђено: свака �� представа глумачка симфонија тимске игре, 
док се у свакој улози понаособ препознавала слојевитост и спонтаност 
кретњи и говора. Перси Хамонд (P�r�y H��mm�nd), критичар Њујорк 
трибјуна запа�а необичну ненаглашеност сценских излазака и улаза-
ка: „изненада откријете да је неко на сцени или да га неочекивано нема” 
(Edw��rds 1965: 231), а Едмунд Вилсон (Edmund W��s�n) запа�а лепоту 
глумачког чина, лишену сваке пренаглашености: 

Ово је вероватно једини случај у историји да се на сцени успешно 
остварио естетски идеал. Московска школа глуме је превазишла 
приказивање животних импресија у оквирима конвенција могућег. 
Осим што нам показује стварност, она нам даје препознатљиву 
и уметнички вредну лепоту. Ми те вредности нисмо познавали 
раније. Пре Художественог театра ми нисмо знали за лепоту и 
осећајност атмосфере, идеје или лика, лепоту уобличеног тренут-
ка живота приказаног у пуној снази али ненаметљиво, без имало 
театралности. (Edw��rds 1965: 234)

Цар Фјодор Јоанич била �� најпопуларнија представа америчке сезоне, 
одиграна 83 пута.9 Историјски спектакл са раскошним масовкама при-
вукао је и холивудске продуценте који су Станиславском понудили ре-
�ију екранизације комада Алексеја К. Толстоја. У узбудљивим али уза-
лудним разговорима, Станиславски не успева да нађе заједнички језик 
са филмским финансијерима. Његов сценарио на крају није прихваћен 
и он одустаје не пристајући на романтизацију руске историје. 

Најсна�нији утисак МХТ је оставио на америчке глумце. За њих су 
организовани матинеи уз сусрете и разговор са московским глумцима 
после представа. Бродвејске звезде, али и млади неафирмисани глумци, 
међу којима и Ли Стразберг (L�� Str��s��rg), дубоко су импресионира-
ни оним што су видели. Филмски и позоришни глумац Дадли Дигис 
(Dud��y D�gg�s) је изјавио како би „био пресрећан да у руском ансамблу 
носи копље”. (Edw��rds 1965: 233) 

9 На дну је игран 75 пута, Вишњик 65, Три сестре 25, итд. Видети у: S��y��r 1925: 25.S��y��r 1925: 25. 1925: 25.
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Навикли на репертоарско позориште, руски глумци су играли исту уло-
гу данима, по бродвејској схеми. Дуго путовање и �есток темпо почео је 
да их умара. Олга Книпер Чехова је играла највише улога: Ирина у Цару 
Фјодору, Настја у На дну, Рањевска у Вишњику и Маша у Три сестре. 
(Занимљиво је да у редовно екстатичним похвалама америчких крити-
чара ни једном није примећена неусклађеност у годинама између лика 
Маше, која на почетку комада има 24, и Книперове која је тада имала 
54 године.) Станиславски је прибегавао разним стратегијама како би 
сачувао све�ину и надахнуће у ансамблу. Мењао је поделе настојећи да 
одмара најупосленије глумце. Тако су, на пример, у Цару Фјодору сле-
деће улоге игране у алтернацији: царицу Ирину Олга Книпер и Вера Па-
шенаја, књаза Шујског Станиславски и Василиј Лу�ски, а цара Фјодора, 
Качалов и Москвин. Критичар Њујорк тајмса гледао је обе верзије и 
приметио следеће:

То су два сасвим различито замишљена лика, оба потпуно уверљи-
ва. Москвинов цар Фјодор у моментима сумње делује невино, треп-
таво, као дете збуњено пред чудноватошћу света. Грозничав, не-
рвозан, повремено на ивици епилептичног напада, како се комад 
ближи крају, он тоне у патос остављајући утисак повређене жи-
вотиње или детета коме је срце сломљено. (…) У Качаловљевој ин-
терпретацији, цар је скоро дегенерик, мање је нијанси, све је једнос-
тавније. Тамо где Москвин наглашава патос, Качалов је уздржан. 
Он трпи трагично осећање док у моментима Фјодорове доброте, 
успева да прецизношћу и физичким изразом сугерише лик Христа. 
(. . .) Нама је тешко да схватимо овакав уметнички поступак, ло-
гику која га допушта, чак охрабрује – различите глумачке интер-
претације улога у оквиру исте трупе и представе. (C�r��n, The New 
York Times 11. 1. 1923 )

Американци су тако имали ретку прилику да виде различите глумачке 
интерпретације истих улога што је још више задивило америчке глум-
це који нису могли да верују да представе са алтернацијама не губе на 
квалитету. 

За разлику од глумаца, бродвејски продуценти нису били одушевљени 
идејом квалитетног ансамбла. За њих је то било бацање пара, непотре-
бан луксуз, као што се види из следеће изјаве: „Русима треба десет звез-
да да направе добру представу а нама је довољна само једна”. (Hu���ng�r 
1923). Ова узгредна опаска открива нам дубоко укорењену праксу која 
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се у Америци одр�ала до данас: репертоарско позориште и идеја ан-
самбла никада неће бити прихваћена на Бродвеју због инсистирања 
финансијера на што краћем периоду проба и анга�ману једне или две 
глумачке звезде. 

Значајну помоћ Станиславском за време турнеје пру�ио је Ричард Бо-
леславски,10 један од најдаровитијих млађих глумаца-редитеља Првог 
студија. Болеславски прво асистент ре�ије, а затим игра Сатина у ал-
тернацији са Станиславским. Уз дозволу Станиславског и финансијс-
ку помоћ Геста и Кана, Болеславски на енглеском др�и неколико пре-
давања о Систему из којих ће, нешто касније, настати његова књига.11 
Ова предавања први су директан корак у процесу преношења Система 
у америчку позоришну културу. Убрзо по повратку МХТ-а у Москву, 
Болеславски са Маријом Успенскајом оснива Тh� Am�r����n L����r��t�ry 
Th���tr�, први глумачки студио у Америци утемељен на Систему. 

Драмско позориште у Њујорку овог доба заснивало се углавном на ин-
сценацијама Шекспира и раним комадима Јуџина О'Нила. Московља-
ни су видели О'Ниловог Косматог мајмуна са Луј Волхајмом (L�u�s 
W��h��m) као Јенком, Хамлета са Џоном Беримуром (��hn B��rrym�r�), 
и Млетачког трговца са Дејвидом Ворфилдом (D����d W��rfi��d) као Шај-
локом, у ре�ији Дејвида Беласка.12 Станиславски је запазио талентоване 
глумце, али не и кохерентне, аутентичне представе. Ворфилдовог Шај-
лока сматрао је веома успелом улогом: 

Најбољи Шајлок кога сам видео. Ворфилд је прави руски глумац. Он 
не глуми већ живи улогу. Успело му је да пронађе људске дубине и 
да изрази душу улоге. Тешко ми је да кажем која ми се сцена више 
допала. (Hu���ng�r 11. 3. 1923: SM3)

Беримуровог Хамлета Станиславски је такође похвалио али је додао да 
и поред дубоке осећајности и разумевања, амерички глумац није успео 
да одр�и интензитет улоге у целој представи. 

10 Ричард Болеславски (1889-1937) �� напустио Русију 1920. године. Придру�ује се затимРичард Болеславски (1889-1937) �� напустио Русију 1920. године. Придру�ује се затим�� напустио Русију 1920. године. Придру�ује се затим напустио Русију 1920. године. Придру�ује се затим 
Качаловљевој групи у Прагу, где ре�ира и игра у њиховим представама. Кад се та група 
најзад вратила у Москву, један део глумаца одлучио је да остане у Прагу а међу њима је 
био и Болеславски. Октобра 1922. сти�е у Сједињене Др�аве где остаје до смрти.

11 R��h��rd B���s����sky,R��h��rd B���s����sky, B���s����sky,B���s����sky,, acting: The First Si�� Lessons,: The First Si�� Lessons,The First Si�� Lessons, First Si�� Lessons,First Si�� Lessons, Si�� Lessons,Si�� Lessons, Lessons,Lessons,, N�w Y�rk: Th���tr� Arts B��ks, 1933. Књига Y�rk: Th���tr� Arts B��ks, 1933. КњигаY�rk: Th���tr� Arts B��ks, 1933. Књига: Th���tr� Arts B��ks, 1933. КњигаTh���tr� Arts B��ks, 1933. Књига Arts B��ks, 1933. КњигаArts B��ks, 1933. Књига B��ks, 1933. КњигаB��ks, 1933. Књига, 1933. Књига 
је недавно објављена на српском језику: Ричард Болеславски, Глума: првих шест лекс-
ција. Превео Боривој Каћур, Београд: Алтера, 2006.

12 D����d B����s�� (1853-1931), амерички продуцент и редитељ, био је таст Мориса Геста.D����d B����s�� (1853-1931), амерички продуцент и редитељ, био је таст Мориса Геста. B����s�� (1853-1931), амерички продуцент и редитељ, био је таст Мориса Геста.B����s�� (1853-1931), амерички продуцент и редитељ, био је таст Мориса Геста. (1853-1931), амерички продуцент и редитељ, био је таст Мориса Геста.
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Глумачко тело не може издржати толику напетост. Пажљивом 
анализом Хамлета могуће је утврдити да постоје места где мир-
ноћом и једноставношћу најбоље може да се изрази сва лепота 
речи. На тај начин, Беримур би сачувао снагу за оне моменте где је 
излив велике енергије неопходан. (Hu���ng�r 11. 3. 1923: SM3)

О Косматом мајмуну Станиславски није �елео да се изјасни правдајући 
се чињеницом да је то нови комад чији садр�ај није најбоље могао да 
схвати. Остали глумци МХТ-а нису били тако куртоазни те су у раз-
говору са новинаром Њујорк тајмса отворено критиковали одсуство 
нијанси и �ивотности америчких глумаца.

Па�њу Станиславског привукле су музичке форме, опера, џез, блуз и 
црначко позориште у Харлему где је одлазио кад год је могао. Било је то 
доба експлозије културе америчких Црнаца, време које је обеле�ио пок-
рет познат као Харлемска ренесанса. Остали глумци МХТ-а су у своје 
слободно време најчешће посећивали биоскопске представе. Карте су 
биле јефтине а филмови су приказивани уз музичку пратњу „у �иво” 
(понекад и уз присуство певача и плесача) од девет ујутро до поноћи. 
Најстраснији посетилац биоскопа била је Марија Успенскаја. Она је гле-
дала и по четири пројекције дневно, три пред свој наступ и једну после. 
(Шверубович 1990: 542) Њена страст према филму била је један од раз-
лога зашто је остала у Америци где је наставила каријеру као педагог и 
холивудска глумица, двапут номинована за Оскара за епизодне улоге у 
филмовима Додсворт (1936) и Љубавни случај (1939).

После Њујорка, МХТ гостује у Чикагу, Филаделфији и Бостону. Иако са 
мање помпе него у Њујорку, и у овим градовима дочекани су срдачно и 
уз видан ентузијазам публике и критике. 

Худо�ествени театар 2. јуна 1923. године завршава сезону у Америци 
представом Три сестре. То је, према уговору, требало да буде крај госто-
вања, али Морис Гест и Станиславски мењају план. Још у априлу јавила 
се идеја о другом делу турнеје која би уследила после вишемесечног од-
мора у Европи. Гест, Кан, издавач књиге Станиславског и угледни аме-
рички позоришни уметници били су убеђени да ће други део америчке 
сезоне, са допуњеним репертоаром, бити још успешнији. Данченко ус-
пева да испослује дозволу совјетских власти за проду�ени боравак. 
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Худо�ественици се 7. јуна враћају у Европу али не иду у Москву. У Не-
мачкој „одмор” проводе радећи на новом репертоару. Обнављају чак 
седам представа, међу којима Браћу Карамазове, Иванова, Ујка Вању, 
Непријатеља народа, и Голдонијеву Крчмарицу…13 Између проба, Ста-
ниславски грозничаво пише своју прву књигу о којој ћемо касније рећи 
нешто више. У августу посећује болесног сина Игора који је на лечењу у 
Швајцарској. У бањи Варен, средином августа, састаје се са Данченком 
и том приликом с њим разговара о ну�ним организационим и умет-
ничким променама и репертоару за идућу сезону. 

У Немачкој долази до хиперинфлације и политичких сукоба. Отказују 
се представе које је МХТ требало да игра у Берлину. У страху да ће у оп-
штем хаосу изгубити декор, костиме, и лични пртљаг, МХТ у септембру 
сели у Париз где од половине октобра игр�� неколико представа. Четврт 
века од оснивања позоришта, прослављају тријумфално Вишњиком 26. 
октобра. Телеграми са честиткама сти�у са оба континента и потврђују 
статус МХТ-а као међународно признатог и ува�еног позоришта. Овај 
успех међутим даље компликује односе у ансамблу, а нарочито између 
Станиславског и Данченка јер честитке углавном сти�у у Париз, а не у 
Москву.

Браћа Карамазови отварају други део америчке сезоне, опет у Њујор-
ку, 19. новембра 1923. Овог пута, руске уметнике прати мање агресивна 
реклама, делимично због заузетости Мориса Геста који се окреће про-
моцији нове представе Макса Рајнхарта и гостовању Елеоноре Дузе. 
Публика ипак наставља да долази у великом броју. После 12 седмица 
анга�мана у Њујорку, играју три седмице у Чикагу, по једну у Филадел-
фији, Бостону, Вашингтону, Питсбургу, Кливленду и Детроиту. 

За време боравка у Вашингтону, Станиславски, са мањом групом глу-
маца, одлази у Белу кућу на пријем код председника Калвина Кулиџа14 и 
тако постаје први совјетски грађанин који се састаје са једним америч-
ким др�авником. Сједињене Др�аве у то време нису имале дипломат-
ске односе са новом совјетском др�авом. На истом пријему, Станис-

13 Други део америчке сезоне проширен је следећим представама:Други део америчке сезоне проширен је следећим представама: Браћа Карамазови, Про-
винцијалка Тургењева, Крчмарица Карла Голдонија, Тешко паметном Грибоједова, Ива-
нов, Ујка Вања, Кола лудости – двоја мудрости Островског, Непријатељ народа Ибзена, 
У канџама живота Кнута Хамсуна. Три сестре се неће играти у другом делу.

14 ��hn C�����n C����dg�, �r. (1872 – 1933), амерички председник 1923-1929.��hn C�����n C����dg�, �r. (1872 – 1933), амерички председник 1923-1929. C�����n C����dg�, �r. (1872 – 1933), амерички председник 1923-1929.C�����n C����dg�, �r. (1872 – 1933), амерички председник 1923-1929. C����dg�, �r. (1872 – 1933), амерички председник 1923-1929.C����dg�, �r. (1872 – 1933), амерички председник 1923-1929., �r. (1872 – 1933), амерички председник 1923-1929.�r. (1872 – 1933), амерички председник 1923-1929.. (1872 – 1933), амерички председник 1923-1929.
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лавски упознаје Елизабет Рејнолдс Хапгуд, свог будућег преводиоца и 
заступника ауторских права.15

Станиславски и његови глумци постају звезде и ува�ени амбасадори 
руске културе. Више то није „руски циркус” à la Балијев, већ уметничко 
позориште доказаних вредности. Било је већ тада јасно да је МХТ ос-
тавио трајан утисак на америчке интелектуалце, на глумце, редитеље и 
писце који ће обеле�ити будућност америчког позоришта. 

У мају 1923. године, Станиславски је у Бостону потписао уговор за књи-
гу са издавачем L�tt��, Br�wn & C�. Амерички новинар и театролог, аутор 
прве књиге о руском позоришту на енглеском језику, Оливер Сајлер, 
први је дошао на идеју да Станиславски објави књигу како би америч-
кој јавности јасно представио своје уметничке принципе и уметничку 
мисију Худо�ественог театра. Морис Гест је у објављивању књиге видео 
одличну прилику за промоцију другог дела турнеје. Тако је Станиславс-
ки, после година нећкања и покушаја да публикује своја размишљања и 
искуства, захваљујући прагматичним Американцима, био стављен пред 
свршен чин. Иако је издавач тра�ио мемоарско штиво са анегдотским 
пикантеријама, Станиславски је пристао видећи у продаји књиге шансу 
за лични финансијски опоравак. После револуције било му је одузето 
готово све, а �ивот болесног сина Игора, зависио је од скупог лечења у 
Швајцарској. Рок за предају рукописа био је први септембар 1923. 

Био је то изузетно те�ак, скоро неостварив задатак. Станиславски је 
писао споро, а путовања, пробе и играња представа нису му оставља-
ла много слободног времена. Станиславски у јуну почиње да пише, али 
књига не излази у предвиђеном року већ тек пред одлазак из Америке, 
у мају 1924. године у тира�у од 5,000 примерака. Мој живот у уметнос-
ти постаје бестселер у Америци и до�ивљава неколико издања. Руска 
верзија, на којој је Станиславски радио по повратку, излази 1926. го-
дине. Станиславски дорађује поглавља која је сматрао недовршеним и 
површно обрађеним и избацује све што би га могло компромитовати са 
совјетском влашћу.

Друга књига Станиславског, Рад глумца на себи, последња која излази 
за његовог �ивота, објављена је 1936. такође на енглеском, две године 
пре руског издања. Теоријска размишљања Станиславски износи нара-

15 E��z����th R�yn��ds H��pg��d (1894-1974) преводилац са француског и руског и професорE��z����th R�yn��ds H��pg��d (1894-1974) преводилац са француског и руског и професор R�yn��ds H��pg��d (1894-1974) преводилац са француског и руског и професорR�yn��ds H��pg��d (1894-1974) преводилац са француског и руског и професор H��pg��d (1894-1974) преводилац са француског и руског и професорH��pg��d (1894-1974) преводилац са француског и руског и професор (1894-1974) преводилац са француског и руског и професор 
руске књи�евности на Универзитету Дартмаут.
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цијом романа-дневика у „ситуацији учионице” опонашајући практичан 
рад са студентима глуме. Користећи дневничку прозу, анегдоте и сок-
ратски дијалог између фиктивног професора и ученика, Станиславски 
избегава исповедни тон да би минимализовао потребу за коначним те-
оријским закључцима. Граница између теоријског и практичног тако је 
еластичнија, а могућност различитих тумачења већа, али је тај поступак 
представљао проблем за преводиоца. Енглеско издање књиге Рад глум-
ца на себи до�ивљава судбину прве књиге: издавач Th���tr� Arts B��ks 
тра�и скраћења и измене. Уз пристанак Станиславског, Елизабет Хап-
гуд избацује читава поглавља. Књига Рад глумца на себи на енглеском 
тако је краћа за једну трећину од руске верзије.

Елизабет Хапгуд је од 1930. године, на захтев Станиславског, једини 
ауторизован преводилац за енглеско говорно подручје и носилац свих 
права за већ објављене и будуће књиге изван Совјетског Савеза. Према 
совјетским законима, Станиславски није имао никаква ауторска права 
јер СССР није био потписник Мађународног споразума. У исцрпној и 
веома информативној студији о Станиславском и Систему, амерички 
професор и театролог, Шарон Мери Карнике (Sh��r�n M��r�� C��rn��k�) 
пореди руске оригинале (Мој живот у уметности, Рад глумца на себи 
и Рад на улози) са енглеским преводима и налази да се они битно раз-
ликују. Карнике сматра да су енглески преводи имали велики утицај на 
догматизацију Система и то не само у Америци:

Тржишни притисак због којег је дошло до ретуширања књига Ста-
ниславског у САД проширио се на већину западних земаља па чак 
и на Јапан, када су преводи рађени са енглеског. Тако су избор тер-
минологије, стил Хапгудове и уређивачке интервенције одредиле 
доминантни смисао идеја Станиславског изван Русије. (C��rn��k� 
2008: 82)

Покушаји да се избегну енглески преводи завршавали су на суду у 
корист америчког преводиоца. Југославија и земље источне Европе 
(укључујући Источну Немачку) имале су „неауторизоване” преводе 
са руског.16 Парадокс да преводи имају ауторитет над оригиналним 
делом, наглашен је тезом, коју сугерише Карнике, да је Станиславски 

16 Нови енглески преводи јављају се тек недавно и дело су британског театролога, реди-Нови енглески преводи јављају се тек недавно и дело су британског театролога, реди-
теља и преводиоца Жана Бенедетија. My Life in art Life in artLife in art in artin art artart је потпуно и проширено издање док 
су први и други део књиге Рад глумца на себи комбиновани у једну књигу под називом 
an actor’s �ork: a Student’s Diary, actor’s �ork: a Student’s Diary,actor’s �ork: a Student’s Diary,’s �ork: a Student’s Diary,s �ork: a Student’s Diary, �ork: a Student’s Diary,�ork: a Student’s Diary,: a Student’s Diary,a Student’s Diary, Student’s Diary,Student’s Diary,’s Diary,s Diary, Diary,Diary,, (K�nst��nt�n St��n�s����sk�, 2008)
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ауторизовао енглеска издања, између осталог, како би избегао совјет-
ску цензуру.

Новац од продаје књига у иностранству ишао је у фондацију о којој је 
бринула госпођа Хапгуд. Станиславски и његова породица могли су да 
подигну тај новац за време боравка у иностранству. 

Објављивање књиге Мој живот у уметности био је једини успешан 
финансијски потез америчке сезоне. Уметнички успех МХТ-а, гламур 
и велики интерес публике не доносе зараду. Преамбициозни програм, 
изнајмљивања скупих позоришта и опреме, велике раздаљине између 
градова и цена транспорта глумаца, декора, реквизите, и костима, не 
стварају профит већ дугове: „Нема ни говора о некаквој заради долара 
овде. Наш је циљ да се вратимо без дугова... Желео бих да Гест не оде у 
црвено како би и убудуће радио са нама” (писмо Станиславског Данчен-
ку од 12. фебруара 1924., Станиславский 1999: 135). Са смањеним плата-
ма и минималним дневницама, �ивот руских глумаца у Америци све је 
те�и. За време боравка у Чикагу, Олга Книпер Чехова, једна од ретких у 
ансамблу која је знала енглески, �али се пријатељици у Москви: 

Прекосутра читам Чеховљеве приче на енглеском за плату од 100 
долара у једној богатој приватној кући на обали језера Мичиген. 
Видите шта сам дочекала! (P�t�h�r 1979: 250)

Физичка исцрпљеност, финансијски дефицит и узнемиравајућа писма 
Данченка из Москве стварају напетост и доводе до сукоба у ансамблу. 
У таквим условима, Станиславски је морао да одустане од плана да са 
глумцима ради на усавршавању технике, или на новим представама. 
Он је какву-такву утеху и потребу за стваралачким радом налазио у 
писању мемоара што је продубило јаз између њега и ансамбла. Глумце 
је мучила неизвесност повратка у Москву и бојазан да се кући враћају 
без финансијске сигурности. Међусобна опту�ивања прелазе у отво-
рене сукобе и изливе беса. Раздор се осећа и у преко-океанској пре-
писци између Станиславског и Данченка. Њихова размена телеграмâ 
и писама у завршној фази гостовања подсећа на двобој који је, како 
пише руски театролог, Анатолиј Смелијански, несумњиво добио Дан-
ченко. Он је савршено разумео нове политичке прилике и био је од-
лично обавештен о свему што се догађало унутар ансамбла у Америци 
преко писама Николаја Подгорног, Олге Бокшанске и Рипсиме Таман-
цове (Sm�����nsk� 1992: 59).



БЛ
УЗ

 З
А

 С
ТА

Н
И

С
ЛА

ВС
КО

Г: 
ХУ

Д
О

Ж
ЕС

ТВ
ЕН

И
 Т

ЕА
ТА

Р 
У 

А
М

ЕР
И

Ц
И

  
(1

�2
3 

−1
�2

4)

3�

Док се Станиславски �алио на тешке услове и дугове, Данченко је Ста-
ниславског обавештавао о политичким променама у Москви:

Овде су други проблеми… Мислим на политичку ситуацију у на-
шој земљи. Идеолошка планина надвила се над нама од које зави-
си будућност нашег позоришта. То је memento mori… Док читам 
писма која ми шаљете, просто не могу да верујем да заборављате 
да ћете се ускоро вратити у Москву. И шта ћете играти? „Пу-
товање Художественог позоришта”? Које комаде ћете играти? 
Ко ће играти? Бар мало размислите о овим проблемима, и лак-
ше ће вам бити да поднесете недостатак долара и тежак рад… 
(писмо Бокшанској од 20. јануара 1924, Немирович-Данченко 
1979: 277-278)

Људске, етичке и уметничке разлике између Станиславског и Данчен-
ка, никада се нису јасније испољиле него у њиховој преко-океанској 
преписци. Прагматични Данченко је без устезања писао о ну�ности 
идеолошког опредељења, о томе да више није могуће бити „ни тамо ни 
овамо”, тј. између револуционарног и реакционарног пута. У Москви се 
од одласка МХТ-а много тога изменило: Лењин је умро 21. јануара 1924. 
а 9. фебруара 1923. основан је ГЛАВРЕПЕРТКОМ, званични орган цен-
зуре чије је задатак да спречи рад на представама које нису у интересу 
нове совјетске др�аве. Станиславски, као да није схватао, у наредним 
писмима, наставља да говори о одсуству инспирације, новцу и „умор-
ној, сломљеној и расутој војсци која се враћа у Москву”. Данченко, у 
писму Бокшанској од 15. фебруара 1924, одговара: 

Неће сви који се сада налазе у Америци бити неопходни овде у Мос-
кви. Желим да кажем да новом Художественом театру апосолутно 
нису потребни уметници (или службеници) који су показали недис-
циплину, неморал и лоше владање… (Немирович-Данченко 1979: 
297-298).

На молбу Станиславског да се уздр�и од претњи и да не помиње име-
на глумаца који ће мо�да добити отказ, јер ће то изазвати побуну у 
ансамблу, Данченко средином марта 1924. шаље телеграм Бокшанској 
са именима непо�ељних глумаца: Тамиров, Добронравов, Успенскаја, 
Жданова, Бондарев … 
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Худо�ествени театар се 13. маја 1924. године у Њујорку опрашта ревијом 
сцена из дела Достојевског, Чехова и Шекспира. У Њујорк тајмсу излази 
писмо Станиславског којим се захваљује америчкој публици, глумцима, 
Морису Гесту и посебно америчкој штампи на гостопримству и великој 
па�њи. Крњи ансамбл враћа се у Москву. У Америци остају брачни пар 
Булгаков, Лазарев, Бакшијев и део непо�ељних са Данченкове листе. 

У картотеци МХТ-а и данас поред имена и датума рођења оних који 
се нису вратили у Москву пише „нестао 1924.” или само „нестао”. 
Нестали у Америци, ишчезли у ништавилу – баш као Свидригајлов 
(Sm�����nsky 1992: 66).

Између два света, суровог ре�има америчког тр�ишта, и галопирајућег 
развоја совјетског тоталитаризма, почела је нова уметничка и идеолош-
ка мисија Худо�ественог театра. 

Худо�ествени театар није зарадио новац у Америци. Са финансијске 
тачке гледишта, турнеја није успела. Док је трупа била у Америци, у 
Москви је Данченко припремио потпуну реорганизацију позоришта: 
од Првог студија настаје независни Худо�ествени тетар II којим до од-
ласка из земље управља Михајл Чехов; Трећи студио трансформисан је 
у такође независни Театар Вахтангова а целокупна екипа Другог студија 
припојена је главном ансамблу МХТ-а. Разлог за распуштање студија 
треба тра�ити у неповољним економским приликама и у �ељи Данчен-
ка за већом административном и уметничком контролом. 

Пракса глумачке обуке и теорије глуме нису постојали у Америци пре 
доласка Худо�ественог театра. Њихове представе, предавања Болеслав-
ског, интервјуи Станиславског и књиг� Мој живот у уметности и Рад 
глумца на себи, из основа мењају америчку позоришну културу у којој се 
јавља потреба за позоришним школама и репертоарским позориштем. 
У следећој фази, после одласка МХТ-а, амерички глумци даља сазнања 
примају у избегличким позоришним колонијама што их оснивају глум-
ци-емигранти, ученици Станиславског из Првог студија. Марија Успенс-
каја и Ричард Болеславски први оснивају глумачки студио, Th� Am�r����n 
Th���tr� L����r��t�ry, из којег се потом гранају други.17 У овом студију про-

17 Између 1924. и 1938, када у Америку емигрира Михајл Чехов, у Америци постоји неко-Између 1924. и 1938, када у Америку емигрира Михајл Чехов, у Америци постоји неко-
лико глумачких студија које воде руски глумци емигранти: већ поменути Th� Am�r�-Th� Am�r�- Am�r�-Am�r�-
���n Th���tr� L���, M��r��� Ousp�nsk��y��’s S�h��� �f Dr��m��t�� Arts, Bu�g��k�� S�h��� �f Th���tr� Th���tr� L���, M��r��� Ousp�nsk��y��’s S�h��� �f Dr��m��t�� Arts, Bu�g��k�� S�h��� �f Th���tr�Th���tr� L���, M��r��� Ousp�nsk��y��’s S�h��� �f Dr��m��t�� Arts, Bu�g��k�� S�h��� �f Th���tr� L���, M��r��� Ousp�nsk��y��’s S�h��� �f Dr��m��t�� Arts, Bu�g��k�� S�h��� �f Th���tr�L���, M��r��� Ousp�nsk��y��’s S�h��� �f Dr��m��t�� Arts, Bu�g��k�� S�h��� �f Th���tr�, M��r��� Ousp�nsk��y��’s S�h��� �f Dr��m��t�� Arts, Bu�g��k�� S�h��� �f Th���tr�M��r��� Ousp�nsk��y��’s S�h��� �f Dr��m��t�� Arts, Bu�g��k�� S�h��� �f Th���tr� Ousp�nsk��y��’s S�h��� �f Dr��m��t�� Arts, Bu�g��k�� S�h��� �f Th���tr�Ousp�nsk��y��’s S�h��� �f Dr��m��t�� Arts, Bu�g��k�� S�h��� �f Th���tr�’s S�h��� �f Dr��m��t�� Arts, Bu�g��k�� S�h��� �f Th���tr�s S�h��� �f Dr��m��t�� Arts, Bu�g��k�� S�h��� �f Th���tr� S�h��� �f Dr��m��t�� Arts, Bu�g��k�� S�h��� �f Th���tr�S�h��� �f Dr��m��t�� Arts, Bu�g��k�� S�h��� �f Th���tr� �f Dr��m��t�� Arts, Bu�g��k�� S�h��� �f Th���tr��f Dr��m��t�� Arts, Bu�g��k�� S�h��� �f Th���tr� Dr��m��t�� Arts, Bu�g��k�� S�h��� �f Th���tr�Dr��m��t�� Arts, Bu�g��k�� S�h��� �f Th���tr� Arts, Bu�g��k�� S�h��� �f Th���tr�Arts, Bu�g��k�� S�h��� �f Th���tr�, Bu�g��k�� S�h��� �f Th���tr�Bu�g��k�� S�h��� �f Th���tr� S�h��� �f Th���tr�S�h��� �f Th���tr� �f Th���tr��f Th���tr� Th���tr�Th���tr� 
Art (брачни пар Булгаков), Th� Ch����g� S�h��� �f th� Th���tr� (Иван Лазарев и Марија (брачни пар Булгаков), Th� Ch����g� S�h��� �f th� Th���tr� (Иван Лазарев и МаријаTh� Ch����g� S�h��� �f th� Th���tr� (Иван Лазарев и Марија Ch����g� S�h��� �f th� Th���tr� (Иван Лазарев и МаријаCh����g� S�h��� �f th� Th���tr� (Иван Лазарев и Марија S�h��� �f th� Th���tr� (Иван Лазарев и МаријаS�h��� �f th� Th���tr� (Иван Лазарев и Марија �f th� Th���tr� (Иван Лазарев и Марија�f th� Th���tr� (Иван Лазарев и Марија th� Th���tr� (Иван Лазарев и Маријаth� Th���tr� (Иван Лазарев и Марија Th���tr� (Иван Лазарев и МаријаTh���tr� (Иван Лазарев и Марија (Иван Лазарев и Марија 
Астрова). Ва�но је напоменути да је 1926. г. у Америку емигрирао цео ансамбл Хаби-
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лазе обуку готово сви будући градитељи нове америчке школе глуме, 
укључујући осниваче првог америчког репертоарског позоришта, Th� 
Gr�up Th���tr�.18

Гостовањем МХТ-а у Америци, започет је процес једне од најзначај-
нијих миграција идеја из једног културног поднебља у други у историји 
позоришта. Тај процес одвијао се у неколико фаза, спонтано и селек-
тивно. Од књига, које су ретуширане да би задовољиле тр�иште, преко 
недовољног познавања енглеског језика глумаца-емиграната до чиње-
нице да су амерички студенти преузимали оне елементе чије су трену-
тачно дејство лако препознали (Емоционално памћење), у Америци се 
у старту одступило од суштинске идеје Система. Подсвесна стања као и 
интроспективни аспекти Система били су Американцима привлачнији 
од концепта физичке радње. Популарност Фројдове теорије у Амери-
ци у овом периоду делимично је допринела опсесивном инсистирању 
на Емоционалном памћењу. Харолд Клурман је педесетих година писао 
да је и протестантска култура била један од разлога селективног тума-
чења учења Станиславског: „Зато што припадамо екстравертном друш-
тву, потпуно окренутом спољашњости, Емоционално памћење за нас је 
било право откровење”. (C�urm��n 1958).

Барем у својој првој фази, Систем је у Америци тумачен као низ обра-
заца који функционишу изоловано а не као духовна, практична и тео-
ријска култура глумца која га истовремено усмерава на перманентно 
преиспитивање утврђених сазнања.

Генеза америчке варијанте Система, познате као Метод, посебно је пог-
лавље. За сада је довољно рећи да однос америчког Метода и Система 
Станиславског и данас није тачно утврђен, и да је Метод увек био не-
послушна сенка Система прилагођавајући готово све његове елементе 
америчком културном идиому.

ме, јеврејског позоришта из Москве. Један део ансамбла потом одлази у Израел где 
Хабима постаје национално позориште, док други остају у Америци где отварају глу-
мачке школе или раде у Холивуду. Глумци Хабиме заслу�ни су за преношење идеја 
Вахтангова у Америку. Вахтангов је 1922. у Хабими ре�ирао прослављену представу 
Дибук Ш. Анског.

18 Позориште Th� Gr�up Th���tr� је активно од 1931. до 1940. Његови оснивачи, Ли Страз-Позориште Th� Gr�up Th���tr� је активно од 1931. до 1940. Његови оснивачи, Ли Страз-Th� Gr�up Th���tr� је активно од 1931. до 1940. Његови оснивачи, Ли Страз- Gr�up Th���tr� је активно од 1931. до 1940. Његови оснивачи, Ли Страз-Gr�up Th���tr� је активно од 1931. до 1940. Његови оснивачи, Ли Страз- Th���tr� је активно од 1931. до 1940. Његови оснивачи, Ли Страз-Th���tr� је активно од 1931. до 1940. Његови оснивачи, Ли Страз- је активно од 1931. до 1940. Његови оснивачи, Ли Страз-
берг и Харолд Клурман били су ученици Успенскаје и Болеславског. Из овог позоришта 
гранају се сви будући правци развоја америчког позоришта, како у ре�ији (Клурман, 
Елија Казан и Роберт Боби Луис), тако и у педагогији (Стразберг, Санфорд Мајзнер, 
Стела Адлер, Морис Карновски и други).
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Željko Đukić
Un���rs�ty �f I���n��s ��t Ch����g�

STANISLAVSKI BLUES: 
THE MOSCOW ART THEATRE ON THEIR AMERICAN TOUR  

(1923-1924)
summary
�hen Stanislavski and the Moscow art Theatre started their US tour, they 
were hoping for a si�� months on the road that would bring them an artistic 
as well as financial success. Instead, the tour lasted almost two years, with 
the MaT being in and out of the US, with the multiple complications of po-
litical, financial, artistic and even personal nature. MaT would become an 
instant artistic sensation in the US, playing to sold out houses. Stanislavski 
would become the first Soviet citizen received at the �hite House. He would 
make first contacts with people responsible for the original publishing of his 
autobiography. Yet, the suspicion around the theatre artists grew on both 
continents – the americans thinking they were Soviet spies, the increasingly 
paranoid Soviet state back home thinking they were coming back to under-
mine Soviet government. Financially, the tour was a disaster, and moreover, 
a significant number of actors stayed behind in the US, electing to not go 
back to the Soviet Union at all. This study is an attempt to throw light on the 
circumstances of the MaT’s tour of the United States and its consequences, 
namely establishment of the Stanislavski’s System as the basis for actor edu-
cation in the United States ever since. 

Key words
Moscow artistic Theatre, MHT, Stanislavskij, Nemirovich-Danchenko, the 
U.S. tour, Systems, Methods, actors immigrants
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Boris Petrović1

P��r�s IV S�r��nn�, UFR d� ��� ��ttér��tur� fr��nç���s� �t ��mp��ré�,  
P��r�s, Fr��n�� 

LA FEMINISATION DU MAL :  
LES PERSONNAGES DE GONERIL,  

REAGAN, CLEOPATRE ET LADY MACBETH

résumé 
Le travail propose l’analyse des traits essentiels des personnages principau�� 
féminins de pièces de Shakespeare, plus précisément la négation de leur na-
ture féminine et la liaison de ce processus avec l’idée du Mal (vue de la pers-
pective chrétienne). 

Les mots-clefs 
féminisation, mal, négation, nature, personnages féminins, études sur le gen-
re, Shakespeare, anthony and Cleopatra, Macbeth, King Lear, Othello. 

N�us �����ns ��mm�n��r n�tr� prés�nt��t��n d�s p�rs�nn��g�s fém�n�ns d�ts 
nég��t�fs �h�z Sh��k�sp���r� ����� un� �rè�� d�s�r�pt��n d�s mœurs �t du ���r���-
tèr� d� s�n ép�qu�. N�us �� f�rr�ns p�ur m��ux ��mpr�ndr� ��� p�s�t��n d�s 
f�mm�s d��ns ��� s���été. L’ép�qu� d� Sh��k�sp���r� �st ����� d� ��� R�n���ss��n��, 
qu� �st ��nu� �n Ang��t�rr� p�us t��rd qu� d��ns ��s ��utr�s p��ys d’Eur�p�2. P�ur-
t��nt, �n Ang��t�rr� ��tt� pér��d� �st ��uss� ��nnu� ��mm� ‘�rr�� E��s���éth���n’, 
m��rqué� p��r ��� ��� d� r��n� E��s����th. P�ut êtr� du f���t qu� �’�st un� f�mm� 
qu� règn� sur �� p��ys, p�ut êtr� à ���us� du �h��ng�m�nt d�s mœurs qu� �� s�-
gn�fié ��� tr��ns�t��n d� M�y�n Ag� à ��� R�n���ss��n�� �t un ��nt dé����pp�m�nt 
d�s dr��ts hum���ns, ��� p�s�t��n d� ��� f�mm� �n Ang��t�rr� ét���t ��ns�dér��-
���m�nt supér��ur�s qu� d��ns ��s ��utr�s p��ys �ur�pé�ns. L�s f�mm�s �������nt 
p�us d� ��� ����rté, p�us d� dr��ts d� dé��s��n : ����s �nt p��rt���pé à ��� ��� pu���-
qu� �t �u�tur����3. Aux y�ux d� �’ég��s� ��s f�mm�s d’Ang��t�rr� t�n����nt ��uss� 
un� m�����ur� p�����, p�ut êtr� grâ�� ��u ��nfl�t �ntr� �’Eg��s� ���th���qu� �t ��� 

1 ��r�s.d��rd��.p�tr����@gm����.��m��r�s.d��rd��.p�tr����@gm����.��m
2 Ch�n�y, P��tr��k.Ch�n�y, P��tr��k. Recent Studies in the English Renaissance, SEL: Stud��s In Eng��sh L�t�r��tur�, 

2007, pp. 199-275.
3 I��d, pp. 199-275.I��d, pp. 199-275. 
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fr���t��n ��ng����s� d� �’Eg��s� pr�t�st��nt� (qu� �� d���nu �’Eg��s� ��ng�����n� p�us 
t��rd). L�s �h��ss�s ��ux s�r��èr�s �x�st����nt, m���s d��ns un� m�sur� ���n m��ns 
gr��nd� qu� d��ns ��s ��utr�s p��ys d’Eur�p�.

P�urt��nt, mêm� s� ��� p�s�t��n d�s f�mm�s ét���t supér��ur� �n Ang��t�rr� qu� 
d��ns ��s ��utr�s p��ys �ur�pé�ns, n�us n� p�u��ns p��s �xp��qu�r �� tr���t�m�nt 
d�s p�rs�nn��g�s fém�n�ns d��ns Sh��k�sp���r� un�qu�m�nt p��r �� s�u� f���t. I� 
�x�st� qu��qu� �h�s� ��u-d��à d�s ��r��nst��n��s s������g�qu�s �t p���t�qu�s. 
Mêm� p�ur ��s st��nd��rds d� �� pr�pr� p��ys, �t surt�ut p�ur ��s st��nd��rds 
d�s s�n ép�qu�, �� tr���t�m�nt d�s p�rs�nn��g�s fém�n�ns �t �’�mp�rt��n�� qu’��s 
�nt d��ns �’œu�r� d� Sh��k�sp���r� �t ���n d� ��ux qu’�n tr�u�� �h�z ��s p�èt�s 
�t é�r�����ns ��nt�mp�r���ns. I� �x�st� un� mu�t�tud� d� tr�����ux ��ns���rés à �� 
su��t, surt�ut d�s tr�����ux fém�n�st�s qu� s’���up�nt d� ��� p�s�t��n d� ��� f�mm� 
d��ns �’œu�r� d� Sh��k�sp���r�. Mêm� s’�� �x�st� un� �mp�rt��n�� ��ns�dér����� 
d��ns �� d�m���n� d� dé����pp�m�nt d�s dr��ts hum���ns, ��� �����ur pr�n��p���� 
d�s p�rs�nn��g�s fém�n�ns r�st� ��ttér���r� �t �sthét�qu�. 

D��ns pr�squ� �h��qu� p�è�� d� Sh��k�sp���r�, p�u �mp�rt� s� �’�st un� ��méd�� 
�u un� tr��géd��, ��u m��ns un� f�mm� �� un rô�� pr�n��p��� �t dé��s�f. S� n�us 
s�rt�ns p�ur �’�nst��nt du ���dr� d� n�tr� tr������� �t ��ns�dér�ns d�s ��utr�s p�è-
��s du mêm� ��ut�ur, n�us p�u��ns ���r d�s s�m����r�tés ��ns�dér�����s �ntr� 
��s p�rs�nn��g�s fém�n�ns d��ns p�us��urs p�è��s, ��mm� The tempest, Othello, 
King Lear, Hamlet, Much ado about nothing, Macbeth, antony and Cleopatra 
�t�. D��ns ��s p�è��s ��s p�us �mp�rt��nts d� Sh��k�sp���r�, �� n’�x�st� qu� d�ux 
gr�up�s d� p�rs�nn��g�s fém�n�ns: ��s ���t�m�s �t ��s ��urr���ux. L� m����u 
n’�x�st� pr�squ� p��s. B��n sûr, Sh��k�sp���r� ��ur���t été �� p�èt� ����u��up m��ns 
�mp�rt��nt s� s�s p�rs�nn��g�s �������nt été ��uss� s�mp��s: d��ns �h��qu� ���t�m� 
n�us p�u��ns ��p�r�����r un� ��rt���n� rés�st��n��, �t n�us p�u��ns ��uss� ���n 
���r d�s f������ss�s �t d�s d�ut�s �h�z �h��qu� ��urr���u �u m��n�pu���t�ur qu� 
d�r�g� ��s ��utr�s p�rs�nn��g�s �t é�én�m�nts (œu�r�).

N�us pr�ndr�ns qu��qu�s �x�mp��s. Mêm� s� D�sd�m�n�� �st de facto ��� ���-
t�m� d’Oth����, un� f�mm� s�um�s� ��u pr�n��p� m��s�u��n qu� n’��rr��� p��s 
m��îtr�s�r s�� �����us�� �t ��gr�ss��n, ���� �ntr� �n ��nfl�t ����� s�n pèr� ��rsqu� 
���u� �� �’�nt�rd�t d� s� m��r��r ����� Oth����. L� pèr� �st ��uss� un� ��ut�r�té 
��mm� �� m��r�, �� �st un h�mm� : ����rs, �� ��nfr�nt�r d�m��nd� un� ��rt���n� 
pu�ss��n�� m�nt����. Ophé��� �st �n��r� un� p�us gr��nd� ���t�m�, ���� m�urt 
à ���us� d’un é�h�� m�nt��� pr���qué p��r un� ��nfr�nt��t��n �ntér��ur�. M���s 
mêm� �� p��nt p�ut êtr� �nt�rprété ��mm� un� m��n�èr� d� s� r������r. Au 
M�y�n âg� �t à ��� R�n���ss��n�� (d��ns ��� �u�tur� du ���rn������), ��� f���� ét���t un 
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m�y�n d� p�u���r d�r� t�ut �� qu’�n ��u����t s��ns �n��ur�r �� r�squ� d’êtr� 
pun�4. L�� f���� ét���t un� f��ç�n d� s’�xpr�m�r, s� �n s� s�nt���t �ppr�ssé �t qu’�n 
��u����t s� r������r ��ntr� �’��ut�r�té. A��rs, qu��nd ���� d����nt f����, Ophé��� 
g��gn� �’�����s��n d� p��r��r �t d’��ffirm�r s�� p�rs�nn����té. 

D’un ��utr� �ôté, ��s f�mm�s m��n�pu���tr���s qu� ��mm�n��nt �t dé����pp�nt 
��s é��nt�m�nts �nt ��urs f������ss�s ��uss�. L��dy M�����th d����nt f����, �� qu� 
pr���qu� s�� m�rt, C�é�pâtr� s� f���t tu�r p��r un s�rp�nt à ���us� d� s�� ���n�té 
(qu� �st un� f������ss�), G�n�r�� n� p�ut p��s supp�rt�r �� f���t d’�����r tué s�� 
sœur �t ���� s� su���d�. N�us p�u��ns d�r� qu� ��s f�mm�s �nt t�u��urs d�ux 
�ôtés d� ��urs p�rs�nn����tés, s�u��m�nt un �st p�us dé����ppé qu� �’��utr�. L� 
��urr���u �� t�u��urs un� f����tt� d� ���t�m� �t un� ���t�m� �� t�u��urs un� f��-
��tt� d� ��urr���u. C�s d�ux �ôtés ��rr���nt à s’�xpr�m�r d��ns ��� mêm� p�è��. 
Auss�, n�us ��y�ns pr�squ� t�u��urs qu� ��s d�ux �ôtés d� ��� p�rs�nn����té 
s’��nnu��nt mutu����m�nt : ��� fin �st t�u��urs ���h��é� p��r �� su���d� (C�é�pâ-
tr�, G�n�r��, L��dy M�����th �t�.) 

A �ôté d� �’��m�������n�� �ntr� �� ��urr���u �t ��� ���t�m� qu� �st prés�nt d��ns 
p�up��rt d�s p�rs�nn��g�s fém�n�ns �h�z Sh��k�sp���r�, n�us p�u��ns ��uss� r�-
m��rqu�r un� ��utr� ��m��gü�té �t ��nfr�nt��t��n �ntr� d�ux pr�n��p�s, m��s�u-
��n �t fém�n�n. L�s p�rs�nn��g�s fém�n�ns d��ns �’œu�r� d� Sh��k�sp���r� s�nt 
���t�fs, ��ux qu� ��mm�n��nt ��s h�st��r�s (pr���èm�s), spiritus movens. C�tt� 
n�t��n �st �� p�us ��s���� �h�z C�é�pâtr� �t ��� s�èn� d� s�n su���d�. E��� �� f���t 
����� dét�rm�n��t��n, ��ur��g�, �t ����� un r���s�nn�m�nt �����r, ����� �n ré����té, 
��s ��ttr��uts m��s�u��ns. E��� s�u��gn� ��tt� p�nsé� �n dé����r��nt qu’�� n’�x�st� 
p�us r��n d� fém�n�n �n ����. Un� s�tu��t��n s�m�����r� �st ��s���� d��ns L��dy 
M�����th : ���� d�m��nd� à d�s f��ntôm�s �mm�rt��s d’��nnu��r s�n s�x�, d� ��� 
r�ndr� ��s�xu���� �t d� suppr�m�r �n ���� t�us s�s ��ttr��uts fém�n�ns. Pr�n�ns 
un �x�mp�� d� M�����th :

C�m�, y�u sp�r�ts
Th��t t�nd �n m�rt��� th�ughts, uns�x m� h�r�,
And fi�� m� fr�m th� �r�wn t� th� t�� t�p fu��
Of d�r�st �ru��ty; m��k� th��k my ����d,
St�p up th� �����ss ��nd p��ss��g� t� r�m�rs�,
Th��t n� ��mpun�t��us ��s�t�ngs �f n��tur�
Sh��k� my f��� purp�s�, n�r k��p p����� ��tw��n
Th� �ff��t ��nd �t! C�m� t� my w�m��n’s �r���sts,

4 P�ur ���r p�us sur �� su��t, n�us pr�p�s�ns un� étud� �mp�rt��nt� : B��kht�n�, M�kh����,P�ur ���r p�us sur �� su��t, n�us pr�p�s�ns un� étud� �mp�rt��nt� : B��kht�n�, M�kh����, François 
Rabelais et la culture populaire au Moyen Âge et sous la Renaissance. P��r�s, G�����m��rd, 1982.
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And t��k� my m��k f�r g����, y�u murd�r�ng m�n�st�rs,
Wh�r���r �n y�ur s�ght��ss su�st��n��s
Y�u w���t �n n��tur�’s m�s�h��f!5

L� dé�ès d� C�é�pâtr� �st ��uss� un� ��nfr�nt��t��n �����r� �ntr� �� pr�n��p� 
m��s�u��n �t fém�n�n : surt�ut s� �n ��ns�dèr� qu� s�n su���d� r�prés�nt� un� 
nég��t��n d� ��� ����nté d� Cés��r, qu� �st �u�-mêm� �� sym���� d’un� R�m� 
p��tr���r����� �t m���t���r�6, �� pr�t��g�n�st� d� pr�n��p� m��s�u��n par e��cellence. 
Un� qu�st��n r�st� �u��rt� : ��� nég��t��n d� �’��ut�r�té �t d� ��� dés��é�ss��n�� 
qu� s�nt prés�nts d��ns ��� p�up��rt d�s p�rs�nn��g�s fém�n�ns d� Sh��k�sp���r� 
r�prés�nt�nt-��s �� pr�n��p� m��s�u��n �u fém�n�n? 

N�us �����ns prés�nt�r ��tt� n�t��n d� f��ç�n p�us dét�����é�. D��ns ��� tr��d�t��n 
d� �’�u�st �ur�pé�nn�, d��ns p�up��rt d�s �u�tur�s qu� t�r�nt ��urs r����n�s d� ��� 
Grè�� �t M�y�n Or��nt, �� �x�st� d�ux pr�n��p�s �pp�sés : s�����r�, d�t m��s�u-
��n �t �ht�n��n �u �un���r�, d�t fém�n�n7. L�s sym����s du pr�m��r s�nt �� ���� 
�t �� s����� �t d� d�ux�èm� ��� �un� �t ��� t�rr�. L� pr�m��r r�prés�nt� �’�rdr�, 
�’h��rm�n��, �� r���s�n, ��� d�ux�èm�, ��� ���n�té, �’�rr��t��n����té, �’�mpu�s���té. Lé��-
Str��uss �’�xp��qu� ���ns�:

L� systèm� myth�qu� �t ��s r�prés�nt��t��ns qu’�� m�t �n œu�r� s�r��nt 
d�n� à ét�����r d�s r��pp�rts d’h�m���g�� �ntr� ��s ��nd�t��ns n��tur����s 
�t ��s ��nd�t��ns s�������s, �u, p�us �x���t�m�nt, à défin�r un� ��� d’équ����-
��n�� �ntr� d�s ��ntr��st�s s�gn�fi���t�fs qu� s� s�tu�nt sur p�us��urs p���ns 
[...]. L� t�������u d�s équ������n��s s� prés�nt�, �n gr�s, d� ��� f��ç�n su�-
���nt�: 
Pur, s���ré : mâ�� : supér��ur : f�rt���s��nt (p�u��s): m��u����s s���s�n 
Impur, pr�f��n� : f�m���� : �nfér��ur: f�rt���sé (t�rr�): ��nn� s���s�n. 

I� s��ut ��ux y�ux qu� �� t�������u, qu� f�rmu�� �� ���n�n d� ��� ��g�qu� �nd�gèn�, 
r��è�� un� ��ntr��d��t��n. En �ff�t, ��s h�mm�s s�nt supér��urs ��ux f�mm�s, 
��s �n�t�és ��ux n�n-�n�t�és, �� s���ré ��u pr�f��n�. P�urt��nt, t�us ��s t�rm�s supé-
r��urs s�nt p�sés ��mm� h�m���gu�s à ��� s���s�n d�s p�u��s, qu� �st ����� d� 
��� f��m�n�, d� �’�s���m�nt, �t du d��ng�r ; t��nd�s qu� ��s t�rm�s �nfér��urs s�nt 

5 Macbeth : 5.1.41-51. 
6 ����ks�n, ��hn E.,����ks�n, ��hn E., Eros et Pouvoir, Ed�t��ns B����nn�èr�, N�u�h��t��, 1988, p. 32.
7 Dur��nd, G����rt,Dur��nd, G����rt, Les structures anthropologiques de l’imaginaire, Dun�d, 11èm� éd�t��n, 1993, 

Ann�x� II. 
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h�m���gu�s à ��� s���s�n sè�h�, p�nd��nt ���qu���� �’����nd��n�� règn� �t ��s r�t�s 
s���ré�s s�nt �é�é�rés.8 (Str��uss, 1962 : 123).

P�ur �x�mp�� �n p�ut pr�ndr� Z�us, qu� r�prés�nt� ��� ���, �’h�sp�t����té, ��� 
pu�ss��n�� p�nd��nt qu� Hér��, s�� f�mm�, r�prés�nt� ��� ���n�té, ��� mé�h��n��té �t 
fin����m�nt ��� m��u����s p��rt�� du m��r���g�9.

P�urt��nt, d��ns �� tr������� n�us n� n�us ���up�r�ns p��s d�s p�rs�nn��g�s fém�-
n�ns d��ns �’œu�r� d� Sh��k�sp���r� m���s s�u��m�nt d� ��� fém�n�s��t��n du m���, 
�’�n��rp�r��t��n du m��� d��ns un� f�mm�, ��� synthès� �ntr� ��� f�mm� �t �� m���. 
N�tr� ��n���ys� p�ut ���ns� pr�ndr� d�ux d�r��t��ns : ��� ��nstru�t��n d’un� f�m-
m� du m��� �u �’��ttr��ut��n du m��� ��ux ���r���tér�st�qu�s fém�n�n�s. S� �n dé��-
d� d’�n r�st�r à un� p�rsp��t��� tr��d�t��nn����, ����� ��s tr���ts dé�à m�nt��nnés, 
�� n� s�r���t p��s d�ffi���� d’�m��g�n�r ��� fém�n�s��t��n du m��� : d��ns �� ���s �à, �� 
m��� ��ur���t ��� f������ss�, ��� m������ �t �’�rr��t��n����té ��mm� ��ttr��uts. P�urt��nt, 
Sh��k�sp���r� �st ����é p�us ���n �t �� �� s�� pr�pr� �nt�rprét��t��n du m���. N�us 
����ns m�nt��nnés qu��qu�s dét����s d� �’hér�t��g� �u�tur�� �ur�pé�n ��n��r-
n��nt �� rô�� �t �� ���r���tèr� d� f�mm� p�ur m��ux ��mpr�ndr� d��ns qu���� 
m�sur� �� tr���t�m�nt du m��� fém�n�n �h�z Sh��k�sp���r� �st �r�g�n��� �t un�qu�. 
A �ôté du mé���ng� d�s pr�n��p�s m��s�u��ns �t fém�n�ns dé�à m�nt��nnés, ��s 
p�rs�nn��g�s fém�n�ns nég��t�fs �nt qu��qu�s ��utr�s ���r���tér�st�qu�s.

Le mal et les femmes

��) L�� synthès� d� ��� m�rt �t d� ��� ���, �’��ut�d�stru�t��n �t ��� pr��ré��t��n, 
 Eros&Thanatos 

D��ns �� �h��p�tr� pré�éd�nt n�us ����ns m�nt��nnés qu� Sh��k�sp���r� �st ����é 
p�us ���n d��ns ��� ��mpréh�ns��n d�t� tr��d�t��nn���� du rô�� �t du ���r���tèr� 
d� ��� f�mm�. Qu��nd ���n mêm�, �� �x�st� ��rt���ns ��sp��ts tr��d�t��nn��s qu� 
Sh��k�sp���r� �n��rp�r� d��ns s�s p�rs�nn��g�s fém�n�ns �t s�� ��s��n du m���. 
L� p�us ���s�qu� pr�n��p� fém�n�n �st ��� f�rt���té. L�� f�mm� �st �u� ��mm� ��� 
mèr�, ����� qu� d�nn� ��� ���. D��ns pr�squ� �h��qu� myth���g�� ��� f�mm� �st 
�nt�m�m�nt ��é� ����� ��� t�rr� (pr�n��p� �ht�n��n), ���qu���� �st ��� s�ur�� d� 

8 L��� Str��uss, C���ud�,L��� Str��uss, C���ud�, La pensée sauvage, L��r��r�� P��n, P��r�s, 1962. p. 123.
9 C�tt� d���s��n �st ég����m�nt prés�nt� d��ns �’œu�r� d� B��kht�n� dé�à m�nt��nné�,C�tt� d���s��n �st ég����m�nt prés�nt� d��ns �’œu�r� d� B��kht�n� dé�à m�nt��nné�, François Ra-

belais et la culture populaire au Moyen Âge et sous la Renaissance. Gr�t�squ�, s���n B��kht�n�, 
��pp��rt��nt �ss�nt�����m�nt ��u d�m���n� ���s, �� ��ntr�, �� �ht�n��n. C�mm� d��ns �� pr�n��p� 
�ht�n��n (s�us-t�rr���n), �� ��ntr�, ���ns� d� ��� gr�t�squ�, �st �� ���u d� ��� r�n���ss��n�� (�u m��ux 
d�t, ��� ré-n���ss��n��). 
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t�ut� ���10 : d��ns p�up��rt d�s ���ngu�s ��� t�rr� �st un n�m�n��t�f d� g�nr� fém�-
n�n. Or ��� f�rt���té �t ��� ��� s�nt ��s ��ttr��uts fém�n�ns p��r �x�����n��. Sh��k�s-
p���r� r�pr�nd ��tt� n�t��n. P�ur �u�, ��� f�mm� �st ��� s�ur�� d� ��� f�rt���té, d� 
��rp�r����té, d� pr�n��p� d� t�rr� : ����� n�us p�u��ns �� ���r d��ns �� f���t qu’�� 
pr�nd d�s ��utr�s ��ttr��uts �ht�n��ns, ��mm� ��� ���èr�, ��� ���n�té, �rr��t��n����té 
�t�. I� �x�st� un ��n n�m�r� d�s �x�mp��s p�ur dém�ntr�r ��tt� thès�11. 

C�é�pâtr� �st un �x�mp�� p��rf���t du pr�n��p� fém�n�n. D��ns antony and Cleo-
patra ���� r�prés�nt� un� Egypt� ‘fém�n�n�’, �� pr�n��p� �ht�n��n, ��ntr� un� 
R�m� ‘m��s�u��n�’, �n��rp�ré� d��ns �’��ustér�té �t ��� figur� m���t���r� d� Cés��r, 
����rs r�prés�nt��nt du pr�n��p� s�����r�. ����n-L�u�s C���r�t n�us �n d�nn� un 
�x�mp�� :

L� m�nd� �st ��rt��u�é sur d�ux pô��s : d’un �ôté R�m� �t d� �’��utr� �’Egypt�. 
C�s d�ux un���rs s� dé��s��g�nt, s’���m�nt �t s� mépr�s�nt. C�tt� ��nfr�nt��-
t��n �st r�ndu� p��rt��u��èr�m�nt m��n�f�st� dès ��s pr�m��rs m�ts d� ��� p�è��. 
En �ff�t, Sh��k�sp���r� �� dé��dé d� f���r� ��mm�n��r Ant��n� �t C�é�pâtr�(�) 
sur ��tt� d�s��rd��n��. L�� sé�èr� R�m� („C�nsur�ng R�m�“, 5. 2. 56) r�g��rd� 
�’Egypt� �t d�t s�n ��ffl��t��n d����nt �� sp��t����� �nd�gn� qu� d�nn� s�n 

C��p�t���n� :
Th�s� h�s g��d�y �y�s, 
Th��t �’�r th� fi��s ��nd must�r �f th� w��r
H���� g��w�d ��k� p���t�d M��rs, n�w ��nd, n�w turn
Th� �ffi�� ��nd d���t��n �f th��r ���w
Up�n �� t��wny fr�nt 
(1.1.2-6)12

D��ns ��� mêm� ���n� : 

L� dr��m��turg� dr�ss� �� p�rtr���t d’un� s���été r�m���n� f�ndé� sur ��� 
��rtu� �t p����� à �’��utr� �xtrém�té un m�nd� égypt��n d� p����s�rs. L� 
��ntr��st� �ntr� ��s d�ux pô��s s�rt d� m�t�ur à �’�ntr�gu� qu� �s����� �n-

10 Dur��nd, G����rt,Dur��nd, G����rt, Les structures anthropologiques de l’imaginaire, Dun�d, 11èm� éd�t��n, 1993, 
Ann�x� II. 

11 L� ��mp�rt�m�nt d�s p�rs�nn��g�s fém�n�ns d��ns d�s p�è��s d� Sh��k�sp���r� t���s qu�L� ��mp�rt�m�nt d�s p�rs�nn��g�s fém�n�ns d��ns d�s p�è��s d� Sh��k�sp���r� t���s qu� anthony 
and Cleopatra, Macbeth, Hamlet, surt�ut ��s Sonnets. 

12 C���r�t, ����n-L�u�s,C���r�t, ����n-L�u�s, �illiam Shakespeare, antony and Cleopatra, Le Coeur et l’armure, P��r�s, Ed. 
M�ss�n�, 2000, pp. 35.
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tr� ��� fr��d�ur, ��� r�g�d�té �t ��� r�gu�ur r�m���n�s �t ���– �h����ur, �’�xu�é-
r��n�� �t ��� ���upté égypt��nn�s.13

E��� �� ����u��up d’��utr�s ��ttr��uts fém�n�ns �t �ht�n��ns. S�� s�xu����té �st s�u-
��nt ��mm�nté� �t m�ntré� ����� très p�u d� pud�ur. D��ns s�s Sonnets, Sh��-
k�sp���r� �� m�s �n r����t��n étr��t� ��� ����uté, ��� pr��ré��t��n �t ��� f�rt���té14. D��ns 
s�� f����, Ophé���� m�t ��s fl�urs sur ���� �t ���� s� f���t un ��stum� du m��r���g�: 
���� ��n��qu� ��s �spr�ts d� f�rt���té qu� s� p�rf�rm�nt ��u ������ du m��r���g� : 
s�n d�s��urs �nt��r p��r�� d� m��r���g� �t d� s�x�15. G�n�r��, ��� fi��� d� r�� L�r�, 
p��r�� d� s�n m��r� ��mm� d’un h�mm� r�mp�� p��r „m��ky g�nt��n�ss“16. 

C���� r�ss�m��� à L��dy M�����th : ���� d�t qu� s�n m��r�� �st „t�� fu�� �f m��k �f 
hum��n k�ndn�ss“17. L� ����t m�s d��ns �� ��nt�xt� n� r�prés�nt� s�mp��m�nt ��� 
pur�té �t ��nté, m���s ��uss� ��� f�rt���té. L� ����t �st �nt�m�m�nt ��é ��ux �é�és, à 
��� pr��ré��t��n. D��ns ��s d�ux ���s, L��dy M�����th �t G�n�r�� p��r��nt d�s ��ttr�-
�uts ��ss���és ��u ����t ��mm� d� �h�s�s nég��t���s, �ndés�r�����s, qu� p�urr����nt 
dét�urn�r ��urs p���ns. L� m��� d��ns �� ���s ��pp��r��ît ��mm� ��� nég��t��n d� ��� 
���: ����rs à ��� ��� �t ��� pr��ré��t��n n’�st p��s �pp�sé� �’�nfé��nd�té m���s ��� d�s-
tru�t��n. L� m��� �st �pp�sé à ��� ���, ��� d�stru�t��n à ��� �ré��t��n. L��dy M�����th 
pr�����m� qu’���� é���gn�r���t s�n �nf��nt d� s�s s��ns �t �u� ��rs�r���t �� ��r����u 
s’�� �mpê�h���t s�n ��m��t��n. C�tt� phr��s� �st �n��r� p�us h�rr���� s� �n �� d�-
���nt ��s y�ux �’�m��g� d� ��� V��rg� M��r�� �t p��r ��nséqu�nt, �’�mp�rt��n�� d� 
��� �����s�n �ntr� ��� mèr� �t �’�nf��nt d��ns ��� p�nsé� �hrét��nn�. S�n m�n���gu� 
„uns�x m�…“ 18 �st �x���t�m�nt d��ns ��� mêm� ���n�: ���� n�� s�� s�xu����té �t 
s�s f���u�tés fém�n�n�s �t pr��ré��tr���s. D��ns �� ���s �à, �� m��� �st ��n�rét�sé 
��mm� ��� nég��t��n du rô�� d� mèr� �t d’ép�us�.

Mêm� C�é�pâtr�, qu� �st �ntr� t�us ��s p�rs�nn��g�s fém�n�ns d� Sh��k�sp���r� 
��rt���n�m�nt ����� qu� �st ��� p�us fém�n�n�, dés�r����� �t s�xu����, p��r�� d� ��� 
nég��t��n d� s�� fém�n�té. A un m�m�nt ���� d�t „I h���� n�th�ng �f w�m��n 
�n m�“19, d�n� ���� n�� s�� n��tur�. D��ns ��� �����s�n �nt�m� ����� ��� nég��t��n du 
pr�n��p� d� ��� ��� �st �’��ut�d�stru�t��n. Pr�squ� t�us ��s p�rs�nn��g�s fém�n�ns 
m�ur�nt d� ��ur pr�pr� m���n. L�� nég��t��n d� ��� ��� ��� ���ns� très ���n, ����s n� 
n��nt p��s s�mp��m�nt ��� f���u�té m��t�rn����, m���s ��urs pr�pr�s ���s. D��ns ��� 

13 Ibid, pp. 36. 
14 Sonnets, surt�ut �� 1, �� 3 �t �� 7. 
15 Hamlet : 4.5, ���ns� qu� Hamlet : 5,2, 187-208. 
16 K�ng L���r : 1,4, 345.K�ng L���r : 1,4, 345.
17 Macbeth : 1.5.18. 
18 Ibid, 5.1.41-51. 
19 anthony and Cleopatra: 5.2. 285, 286. 
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myth���g�� �hrét��nn� �� m��� �st �x���t�m�nt ����� : ��� nég��t��n d� ��� ���. S��t��n 
�st ���u� qu� �h�r�h� �’��nnu���t��n d� ��� ��� �nt�èr�, qu� préfèr� �� ��d� �t �� r��n 
à �’�x�st�n��. Sh��k�sp���r� s’�st ��ppuyé sur ��� myth���g�� �hrét��nn� qu��nd �� 
�ns�st� sur �� su���d� d� s�s p�rs�nn��g�s fém�n�ns. ��hn E. ����ks�n �’�xp��qu� 
���ns�:

... un� �h��rg� ér�t�qu� sus��pt���� d’��u m��ns d�ux d�st�ns : s��t ���� s� 
h�urt� à un r�fus ���h��rné qu� s� p���� ��u d�u��� pr�x d’un� dés�xu����s��-
t��n du ��rps �t d� s�� tr��nsf�rm��t��n �n un� ��gr�ss���té m�r���� r�d�u-
t����� �n �� qu’���� �mp���� �’én�rg�� ér�t�qu� pr�m�t��� p�ur �h�r�h�r à 
détru�r� ��utru�.20

L��dy M�����th m�urt s�ud���n�m�nt, mêm� s’�� n’�st p��s �xp����t�m�nt d�t 
qu’���� s’�st su���dé�, s�� m�rt �rusqu� �t �n��tt�ndu� n�us p�uss� ��rs ��tt� 
��n��us��n. G�n�r�� s� tu�, ��près d’�����r tué R���g��n : C�é�pâtr� s� su���d� 
��uss�. L� m��� �st t�urné p��s s�u��m�nt ��rs ��s ��utr�s p�rs�nn��g�s m���s ��uss� 
à �’�ntér��ur, ��rs �u�-mêm�. L�� d�stru�t���té d����nt t�u��urs d� �’��ut�d�s-
tru�t��n. 

�) L�� f���� �t ��� m�rt

D��ns �� �h��p�tr� pré�éd��nt n�us ����ns m�nt��nnés qu� ��� nég��t��n du pr�n-
��p� d� ��� s� fin�t p��r �’��ut�d�stru�t��n. L�� n��tur� (d��ns �� ���s fém�n�n) n� 
p�ut p��s supp�rt�r d’êtr� n�é�, ����� qu� dé��d� d� n��r s�s pr�n��p�s fém�n�ns 
n� ��� f�r�ém�nt p��s supp�rt�r ��� pr�ss��n d’un� t���� dé��s��n. A ���us� d� 
�����, ��� p�up��rt d�s p�rs�nn��g�s fém�n�ns, �����nt d� s� su���d�r, p�rd�nt ��ur 
r���s�n �t t�m��nt d��ns ��� f����. Ch�z Sh��k�sp���r�, ��� f���� �t ��� m�rt ��nt très 
s�u��nt �ns�m��� : L��dy M�����th d����nt f���� �����nt s�� m�rt, G�n�r�� n’��r-
r��� p��s supp�rt�r s�� �u�p������té (�� qu� �st ��uss� un� ��n�rét�s��t��n d� ��� f�-
���). C�é�pâtr� �st ��� s�u�� qu� s� su���d� �n ��y��nt t�ut�s s�s f���u�tés m�nt����s 
(s� �n n� ��mpt� p��s ��� f���� d� ��� gr��nd�ur qu� �st t�u��urs très r�m��rqu����� 
�h�z ����). N�us �����ns s� ��ns���r�r à ��tt� �x��pt��n p�us t��rd. 

L�� f���� p�nd d�s f�rm�s d�ffér�nt�s. Ch�z H��m��t ���� �st �m�té�, �h�z Ophé-
��� ���� d����nt �� résu�t��t d� ��� pr�ss��n qu� �st ��nu� d� �’�xtér��ur. D��ns �� ���s 
d�s p�rs�nn��g�s d� L��dy M�����th �t G�n�r��, ���� �st pr���qué� p��r ��� dé�h�-
rur� �ntr� ��s p�ss�����tés �t ��s dés�rs. L�� nég��t��n d� s�� pr�pr� n��tur� ��mèn� 
à ��� nég��t��n d� s�� pr�pr� p�rs�nn����té. Qu��qu�s ��nt�n�m��s s�nt r�sp�ns��-

20 ����ks�n, ��hn E.,����ks�n, ��hn E., Eros et Pouvoir, Ed�t��ns B����nn�èr�, N�u�h��t��, 1988, pp. 30.
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���s d� ��� f���� d� ��s f�mm�s. L�� pr�m�èr� n�us �’����ns dé�à m�nt��nnés, ��� 
ruptur� �ntr� ��� n��tur� �t ��� nég��t��n d� ��� n��tur�. L�� d�ux�èm� �st �� ��nfl�t 
�ntr� r��t��nn�� �t �rr��t��nn��. L�s fi���s d� L���r p���n�fi�nt �t ��ndu�s�nt ��ss�z 
r���s�nn�����m�nt �t tr��nqu����m�nt ��urs ���t��ns, m���s qu��nd ����s t�rtur�nt 
G��u��st�r ����s d����nn�nt ��st�����s �t f����m�nt �ru����s (ç�� d����nt pr�squ� 
d� ��� p��th���g��)21. 

C�é�pâtr� �� d�s p���ns très �����rs �t ���� �st ���p����� d� ��s m�ttr� �n ��pp�����t��n 
m���s ���� m���tr���t� �t �ss��y� d� tu�r �� m�ss��g�r qu� �u� ��pp�rt� d�s m��u����s�s 
n�u�����s. S�n ��mp�rt�m�nt �nt��r �st t�r�����é �ntr� un r���s�nn�m�nt �����r 
�t d�s ���pr���s �t �x�ès. D��ns ��� �����s�n étr��t� �ntr� �� r��t��nn�� �t �’�rr��t��-
n����té, s� tr�u�� �’�n���p����té d�s p�rs�nn��g�s qu� m��n�pu��nt �t ��ntrô��nt 
��s ��utr�s à s� ��ntrô��r. G�n�r�� �t R�g��n n’��rr���nt p��s s� r�t�n�r d��ns ��ur 
��nfl�t ��ut�ur d� Edmund, �� qu� ��s ��mèn� à ��� m�rt. C�é�pâtr� n� p�ut p��s 
s� m��îtr�s�r d����nt �� m�ss��g�r, ���� dé��rs� s�� ���èr� sur �u�. E��� n� ��ut 
p��s nég����r ����� Cés��r ��ut�ur s�� p��rt���p��t��n ��u m��r�hé tr��mph��nt : ���� 
préfèr� s� su���d�r. 

D��ns un� �����s�n �nt�m� ����� �� pr���èm� s�nt ��uss� ��s pr�n��p�s d� m�rt �t 
d’��m�ur22. Ch�z Sh��k�sp���r�, ��s s�nt pr�squ� �nsép��r�����s. R�m�� �t �u���t, 
Ant�ny �t C�é�pâtr�, Oth���� �t D�sd�m�n��, ��s M�����th, Ophé��� �t H��m��t, 
R�g��n/G�n�r�� �t Edmund, �t�. Pr�n�ns �n �x�mp�� ��� p�è�� anthony and 
Cleopatra : ��hn E. ����ks�n s�u��gn� ��tt� n�t��n ���ns�:

L�� „m�rt“ qu� f��s��n� C�é�pâtr�, �t qu� ��g�t sur ���� ��mm� un „���t� 
��m�ur�ux“, �’�st �� qu� ��s p�èt�s ��nt�mp�r���ns d� Sh��k�sp���r� ��pp��-
��nt ��uss� ��� „p�t�t� m�rt“. S�� �é�ér�té à m�ur�r n’�st qu’un� ��utr� m��n�èr� 
d’�nd�qu�r s�� pr�mpt�tud� ��u p����s�r.23

C���� �st �n��r� un� ��nt�n�m�� �ntér��ur� qu� ��s p�rs�nn��g�s n’��rr���nt p��s à 
surp��ss�r: ��s d�ux pr�n��p�s s� ��nfr�nt�nt �t ��� m�rt g��gn�. B��n qu� ��tt� 
��nt�n�m�� n� s��t p��s f�r��m�nt ��é� ��u m��� (Oth���� �t D�sd�m�n�� �u R�-
m�� �t �u���t) �’�st un� p�st� �mp�rt��nt� ��rs ��� f���� �t ��� m�rt.

21 King Lear : 3,7.
22 Exp����té d��ns �� tr������� �mp�rt��nt d� Fr�ud, Fr�ud, S�gmund,Exp����té d��ns �� tr������� �mp�rt��nt d� Fr�ud, Fr�ud, S�gmund, Beyond the Pleasure Principle, 

L�nd�n, Th� H�g��rth Pr�ss, 1962. 
23 ����ks�n, ��hn E., Er�s �t P�u���r, Ed�t��ns B����nn�èr�, N�u�h��t��, 1988, pp. 39.����ks�n, ��hn E., Er�s �t P�u���r, Ed�t��ns B����nn�èr�, N�u�h��t��, 1988, pp. 39.



LA
 F

EM
IN

IS
AT

IO
N

 D
U

 M
A

L 
:  

LE
S 

PE
RS

O
N

N
AG

ES
 D

E 
G

O
N

ER
IL

,  
RE

AG
A

N
, C

LE
O

PA
TR

E 
ET

 L
A

D
Y 

M
AC

BE
TH

�2

�) Opp�s�t��n à ��� n��tur�

L�s p�rs�nn��g�s �h�z Sh��k�sp���r� n’��rr���nt p��s rés�udr� ��s ��nt�n�m��s �n-
tér��ur�s, ��nfr�nté�s à un t�� pr���èm�, ��s �pt�nt p�ur ��� m�rt. N�us ����ns 
dé�à m�nt��nnés un� t���� ��nt�n�m�� : ��� suppr�ss��n du pr�n��p� d� ��� f�r-
t���té �t d�s ��ttr��uts fém�n�ns. P�urt��nt, �� m��� �h�z Sh��k�sp���r� n’�st p��s 
��nnu���t��n d’un s�u� ��sp��t d� ��� n��tur�, m���s p�utôt ��� nég��t��n d� ��� n��tur� 
d��ns s�� t�t����té. D��ns p�up��rt d�s œu�r�s d� Sh��k�sp���r� ��� n��tur� �� un� p����� 
p��rt��u��èr�m�nt �mp�rt��nt�. D��ns The tempest, ��s p��rt��s �yr�qu�s ��s p�us 
�����s s�nt pr�n�n�é�s p��r C�������n, un� �ré��tur� qu� prés�nt ��� n��tur� �ru� �t 
pur�m�nt s�ns���� : The Sonnets s�nt �nt�èr�m�nt ��ns���rés à ��� n��tur�, ��s 
�����s�ns �nt�m�s �ntr� ��� �ré��t��n, ��� ����uté �t ��� sp�nt��né�té. L�� d�stru�t��n 
�h�z Sh��k�sp���r� n’�st p��s f�r��m�nt m���, p��r�� d�s f��s ���� f���t ��� p��rt�� d� 
�’�rdr� n��tur�� : m���s ��� nég��t��n d� ��� n��tur� �st t�u��urs m��u����s� �t ��nsé-
�ut���m�nt pun��. L��dy M�����th n’�st p��s s�u��m�nt �ru����, ��r�d� �t pr��é� 
d� p�t�é, ���� ��ut ��uss� ��rrêt�r d’êtr� f�mm�, d’êtr� hum���n�24. C�é�pâtr� ��ut 
��� mêm� �h�s�: qu��nd ���� d�t qu’���� n’�st p�us un� f�mm�, ���� n� p�ns� p��s 
qu’���� �� s�mp��m�nt p�rdu� s�s ��sp��ts fém�n�ns (s�s ��rm�s ��s p�us pu�ss��n-
t�s), ���� �� ��rrêté d’êtr� un êtr� hum���n25. 

En génér���, ��s p�rs�nn��g�s d�ts m��u����s�s n’��rr���nt p��s ré����s�r ��urs p���ns 
p��r�� qu� ��� n��tur� n� p�rm�t p��s d’êtr� n�é�. N� L��dy M�����th, n� C�é�pâtr� 
n� G�n�r�� n� s�nt ���p�����s d� r�st�r f�rm� d��ns ��urs dé��s��ns. L��dy M���-
��th n� p�ut p��s êtr� �’��tr���té pur�, C�é�pâtr� n� p�ut p��s ��rrêt�r d’êtr� un� 
f�mm�. D��ns ��s ��sp��ts n�us tr�u��ns ��� �r���� tr��géd��, d��ns s�n s�ns �� 
p�us ����ss�qu�. L�s p�rs�nn��g�s �ss����nt d’êtr� ��utr�s qu’�ux-mêm�s : ��s �s-
s����nt d’�����r d�s ���r���tér�st�qu�s qu’��s n� p�u��nt p��s �����r, d��ns un� ��r-
t���n� m��n�èr�, d� s�rt�r d� ��urs ��m�t�s. C’�st un� �spè�� d’hubris : ��s p�rs�n-
n��g�s �ss����nt d� surp��ss�r ��urs fr�nt�èr�s �t s�nt pun�s. „L�� n��tur�“, d��ns �� 
���s �à, ��ut d�r� �� ���r���tèr� ��ut��nt qu� �’��pp��rt�n��n�� à ��� f�r�� �����nt� : �h�z 
Sh��k�sp���r�, un d�s p�us gr��nds pé�hés �st t�u��urs d� s� n��r s�� mêm�. C�t 
��sp��t �st prés�nt �h�z ��s p�rs�nn��g�s m��s�u��ns ��uss�. L�� tr��géd�� d’H��m��t 
s� n�urr�t d� ��t é���rt �ntr� s�� n��tur� �t ��s ��r��nst��n��s qu� �u� s�nt �mp�-
sé�s : �� n’�st p��s un h�mm� qu� ��g�t, m���s un h�mm� qu� p�ns� : p�urt��nt, 
��s ��r��nst��n��s �� p�uss�nt d��ns �’���t��n �t ��s pr���èm�s n���ss�nt d� s�n 
�n���p����té d’��g�r. 

24 Macbeth : 5.1.41-51.
25 L� d�s��urs d� C�é�pâtr� sur s�� tr��nsf�rm��t��n �n un� œu�r� d’��rt f���t� d� m��r�r�.L� d�s��urs d� C�é�pâtr� sur s�� tr��nsf�rm��t��n �n un� œu�r� d’��rt f���t� d� m��r�r�. anthony 

and Cleopatra : 5. 2. 283-288. 
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d) L�� �hr�st���n�té �t �� ���r� ��r��tr�

L� pr���èm� qu� n�us ����ns dé�à m�nt��nné, �’é���rt �ntr� ��s �n���s �t ��s 
p�ss�����tés, �st d��ns �’�sthét�qu� d� Sh��k�sp���r� �nt�m�m�nt ��é à ��� p�nsé� 
�hrét��nn�. N�us �����ns �ss��y�r d’é�����r�r ��tt� n�t��n. Qu��qu�s dé���d�s 
�����nt ��� n���ss��n�� d� Sh��k�sp���r�, �n Ang��t�rr� (�t d��ns �� r�st� d� �’Eur�p�) 
�x�st���t un� gr��nd� d�sput� �ntr� Er��sm� d� R�tt�rd��m �t M��rt�n Luth�r, p�us 
pré��sém�nt ��f dé���t �ntr� ��� préd�st�n��t��n (Luth�r) �t ��� p�ss�����té d� �� 
���r� ��r��tr� (Er��sm�)26. L’h�mm�, s���n �u� �t s�n �nt�rprét��t��n d� ��� B����, 
p�ssèd� ��� f���u�té du �h��x : �� p�ut �h��s�r �ntr� �� m��� �t �� ���n : s�n �h��x 
��� �u� ��pp�rt�r d�s résu�t��ts. L�s p�rs�nn��g�s fém�n�ns (qu� figur�nt d��ns 
��tt� ��n���ys�) d� Sh��k�sp���r� f�nt d�s �h��x �t ��s �h��s�ss�nt �� m���. 

P�urqu�� é��qu�r �� ��nt�xt� �hrét��n ? L�� �����s�n �ntr� ��s pr���èm�s d�-
m�n��nts �h�z Sh��k�sp���r� �t ��� qu�st��n du ���r� ��r��tr� �st tr�p ���rg� �t 
génér���� : un� t���� �����s�n p�urr���t êtr� ét������ �ntr� n’�mp�rt� qu��s su��ts. 
P�urt��nt, �� �x�st� un r���s�n �mp�rt��nt� p�ur ��ns�dér�r ����� ��tt�nt��n ��tt� 
�����s�n: �� p�rs�nn��g� d� C�é�pâtr�. I� �x�st� un� gr��nd� d�ffér�n�� �ntr� ���� 
d’un �ôté �t L��dy M�����th �t G�n�r�� d� �’��utr� ; C�é�pâtr� s� tu� ����� r��t��-
n����té, ���� n� d����nt p��s f���� : s�s ���t��ns s�nt mét��u��us�m�nt �����u�é�s, 
mêm� �nr��h��s p��r ��s dét����s hum�r�st�qu�s (���� ��ns�dèr� qu���� m�rt �st 
��� m��ns pén���� �t qu���� f��ç�n d� m�ur�r ��� ��� ����ss�r ��� p�us ����� p�ss����). 
E��� n� ��nn���t p��s d� �u�p������té (��� m�rt d’Ant��n�, d�nt ���� �st d�r��t�m�nt 
r�sp�ns�����), n� n� s�uffr� à ���us� d� ��� m�rt d� s�n ��m��nt. E��� s� tu� (s�m-
p��m�nt) p�ur é��t�r d’êtr� m�ntré� d��ns ��� m��r�h� tr��mph����, à ���us� d� 
s�� ���n�té �t s�n �rgu���, m���s nu���m�nt à ���us� d� s�� ��ns���n��. C�é�pâtr� 
n’�st p��s �hrét��nn�, ���� n� ��nn��ît p��s ��� n�t��n d� ��� �u�p������té, d� pun�t��n 
d���n�. S�n ��m�ur, ��mm� ��� r�st� d� s�� p�rs�nn����té, �st p�utôt ��rp�r��, 
p����n, qu� sp�r�tu��. L�� f���� ��mm� �� résu�t��t d� ��� �u�p������té �st un ��n��pt 
pr�f�ndém�nt �hrét��n.

P�urt��nt, d��ns �� ���s d� C�é�pâtr�, Sh��k�sp���r� s�rt d�s fr�nt�èr�s d� ��� �hr�s-
t���n�té �t r�st� fidè�� à s�� pr�pr� p�nsé�. N�us p�u��ns ��ssum�r qu�, grâ�� à 
s�n ���s�n�� ��mp�èt� d� �u�p������té, C�é�pâtr� �st un p�rs�nn��g� p�us m��u-
����s� qu� L��dy M�����th �t G�n�r�� : m���s t�� n’�st p��s �� ���s. C�é�pâtr� r�st� 

26 Rupp, E. G�rd�n ��nd W��ts�n, Ph���p S (tr��ns���t�d ��nd �d�t�d �y),Rupp, E. G�rd�n ��nd W��ts�n, Ph���p S (tr��ns���t�d ��nd �d�t�d �y), Luther and Erasmus: Free 
�ill and Salvation, Ph����d��ph���, Th� W�stm�nst�r Pr�ss, 1969, ���ns� qu� Luth�r, M��rt�n, The 
Bondage of the �ill: a New Translation of De Servo arbitrio (1525), Martin Luther’s Reply to 
Erasmus of Rotterdam, tr��ns���t��n �y �.I. P���k�r ��nd O. R. ��hnst�n, O�d T��pp��n, N�w ��rs�y: 
F��m�ng H. R����� C�., 1957. 
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fidè�� �� ����-mêm�, ���� n� n�� p��s s�� n��tur� (mêm� s� ���� d�t qu’���� n� ��ut 
p�us êtr� f�mm� �t qu’�� n� r�st� r��n fém�n�n �n ����, s�s ���t��ns d�s�nt �� 
��ntr���r�) ��ntr���r�m�nt ��ux d�ux ��utr�s. Sh��k�sp���r� �u� d�nn� un� m�rt 
é�ég��nt�, mêm� tr��mph��nt�. Là, n�us ��y�ns �n��r� un mé���ng� d’Er�s �t 
d� Th��n��t�s : ���� m�urt p��r un s�rp�nt (sym���� d� ��� f�rt���té �t du s�x�) 
(Dur��nd27), p��r un� p�qur� qu� �st à f��s d�u��ur�us� �t dés�ré� : 

Th� str�k� �f d���th �s ��s �� ����r’s p�n�h, 
Wh��h hurts ��nd �s d�s�r�d28

L�� m�rt �st ��mp��r����� à �’��m��nt. Auss�, ���� ��mp��r� ��s s�rp�nts qu� ��nt ��� 
tu�r ����� ��s �é�és n�urr�s p��r s�s s��ns (�n��r� un� référ�n�� ��u ����t) : 

D�st th�u n�t s�� my ����y ��t my �r���st 
Th��t su�ks th� nurs� ��s���p29

D��ns �� �h��p�tr� pré�éd��nt n�us ����ns �ss��yé d’é�����r�r qu��qu�s ���r���tér�st�-
qu�s pr�n��p����s d� ��� fém�n�s��t��n du m��� �h�z Sh��k�sp���r�, d’��ss�m���r ��s 
s�m����r�tés �t d� m�ntr�r ��� n��tur� du m��� s���n �u�. D��ns �� �h��p�tr� su����nt 
n�us �����ns t�nt�r d’��n���ys�r ��s rô��s d�s p�rs�nn��g�s fém�n�ns d��ns s�s dr��-
m�s, ��urs s�m���tud�s �t d�ffér�n��s. 

L�� s��ut��n ��mmun� p�ur ��s tr��s p�è��s (King Lear, Macbeth �t antony and 
Cleopatra) �st un� d�spr�p�rt��n �ntr� �’�mp�rt��n�� d�s p�rs�nn��g�s fém�-
n�ns �t ��ur prés�n�� sur s�èn�. P�ur êtr� p�us �����r�, ��s p�rs�nn��g�s fém�n�ns 
s�nt s�u��nt ���s�nts, ����u��up d� s�èn�s s� f�nt s��ns �ux: ��ur prés�n�� n� 
��rr�sp�nd p��s à ��ur �mp�rt��n�� (����� �st surt�ut ��s���� d��ns �� ���s d� L��dy 
M�����th). P�urt��nt, mêm� s� ��s f�mm�s n� s�nt p��s ��u pr�m��r p���n d��ns �� 
n�m�r� d�s phr��s�s pr�n�n�é�s �u d��ns �� t�mps p��ssé sur s�èn� (�� qu� n’�st 
p��s, �u� �� t�mps d� ��� �ré��t��n d� s�s p�è��s �t ��s ��r��nst��n��s s������g�-
qu�s, très surpr�n��nt) ����s s�nt t�u��urs �� m�t�ur d�s é��nt�m�nts, spiritus 
movens d�s ��s p�è��s. 

E���s p�s�nt t�u��urs d�s pr���èm�s : ��s p���ns �t ��s m���h�n��t��ns fém�n�ns 
s�nt ��� s�ur�� d� t�us ��s é��nt�m�nts, �t �usqu’à ��� fin (qu��nd ��s é��nt�m�nts 
��s surp��ss�nt) ����s ��ntrô��nt ��� s�tu��t��n. M�����th n’��ur���t ���m���s dé��dé d� 

27 Dur��nd, G����rt,Dur��nd, G����rt, Les structures anthropologiques de l’imaginaire, Dun�d, 11èm� éd�t��n, 1993, 
Ann�x� II. 

28 anthony and Cleopatra: 5. 2. 343, 344.
29 Ibid, 5.2. 361, 362. 
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tu�r Dun���n s� s�� f�mm� n� �’�n ������t p��s p�rsu��dé. B��n qu� �� s��t �� r��, 
�’�st ���� qu� règn� : �� �st r�� d� s�n p��ys m���s ���� �st s�n m��îtr�. N�us p�u-
��ns ���r un� s�tu��t��n p��r����� d��ns antony and Cleopatra : �� �st un d�s tr��s 
h�mm�s �� p�us pu�s��nt du m�nd�, �� r�� d� �’Égypt�, m���s ���� �st s�n m��î-
tr� : d����nt C�é�pâtr�, Ant�ny �st s�um�s. Sh��k�sp���r� �ns�st� sur ��tt� n�-
t��n, mêm� sur un p���n sym����qu� : n�us ��y�ns C�é�pâtr� qu� pr�nd �’épé� 
(sym���� ph�����qu�, �m��èm� d� ��� ��r���té, du pr�n��p� m��s�u��n) d’Ant�ny 
p�nd��nt qu’�� s� m�t s�s �êt�m�nts. ����n-L�u�s C���r�t �xp��qu� ��tt� �n��rs��n 
d�s rô��s (du pr�n��p� m��s�u��n qu� d�m�n� sur �� pr�n��p� fém�n�n �t qu� s� 
f���t d�m�né p��r �� pr�n��p� fém�n�n, d��ns �� ���s �n���rné p��r C�é�pâtr�):

L’H�r�u�� r�m���n («Th� R�m��n H�r�u��s», 1.3.84) �� un ��n�êtr� égyp-
t��n. L� r��pp�rt ����� �’Egypt� p�ut d�n� êtr� ��pp��r�nté à un� f�rm� d� 
r��pp�rt à �’�r�g�n�, ���r� à ��� mèr� qu� C�é�pâtr� p�ut é��ntu����m�nt 
�n���rn�r. S�n m��r���g� ����� s�n fi�s Pt��émé� XV p�ut ���ns� êtr� sym��-
��qu�m�nt ��ss�m��é ��ux r��pp�rts ��m�ur�ux qu’���� �� �ntr�t�nus ����� ��s 
r�prés�nt��t�fs d� R�m�, ����-mêm� �nf��nt d� �’Egypt�.30 

A�ns� qu�, d��ns ��� mêm� ���n� : 

L’Egypt� ��pp��r��ît ��mm� �� m�r��r d�s �r�g�n�s qu� r�n���� à R�m� un� 
�m��g� �n��rsé�, p��rf��s ���r����tur����, p��rf��s d�u��ur�us� m���s t�u��urs 
symétr�qu�. Symétr��, �n��rs��n, m�r��r, s�nt, n�us d�t P��rr� Brun��, ��s 
tr��s pr�n��p�s d’un m�u��m�nt �sthét�qu� d’�n��rgur�. L�s ��ux su�t��s 
qu� s� t�ss�nt �ntr� R�m� �t �’Egypt� f�nt �n �ff�t étr��ng�m�nt p�ns�r à 
��� t�ns��n qu� s’�st ét������ �ntr� ����ss���sm� �t B��r�qu�.31

I� �st �����r� qu� �’�st ���� qu� d�m�n� �t qu� t�ut�s ��s dé��s��ns d’Ant�ny s�nt 
���sé�s sur s�s s�nt�m�nts p�ur C�é�pâtr� �u sur s�s dés�rs. L�s fi���s d� r�� 
L���r s�nt supér��ur�s à ��urs m��r�s �t ����u��up p�us �ng��gé�s d��ns �’���t��n. 
C���� �st �n��r� p�us é��d�nt d��ns �� ���s d� L��dy M�����th : mêm� s� �� r�st� 
du m�nd� p�ns� qu� �’ét���t M�����th qu� �� tué �� r�� �t m�né ��s é�èn�m�nts 
p�stér��urs, �’ét���t t�u��urs s�� f�mm� qu� �� t�ré ��s fi�����s. Au ���u d� m�ttr� 
�n s�èn� d�s p�rs�nn��g�s qu� dé��d�nt d� ��urs pr�pr�s d�st�ns, Sh��k�sp���r� 
�pt� p�ur un� méth�d� p�us su�t��� �t m�t �� m�t�ur d� �’���t��n �n d�h�rs d� 
��� s�èn�. C���� �st surt�ut ��s���� d��ns Macbeth.

30 C���r�t, ����n-L�u�s,C���r�t, ����n-L�u�s, �illiam Shakespeare, antony and Cleopatra, Le Coeur et l’armure, P��r�s, Ed. 
M�ss�n�, 2000, pp. 48. 

31 Ibid, pp. 52. 
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A �ôté d�s s�m����r�tés d��ns �’�rg��n�s��t��n dr��m��t�qu�, �� �x�st� d� gr��nd�s s�-
m���tud�s d��ns ��s ���r���tèr�s d� ��s p�rs�nn��g�s fém�n�ns. C�é�pâtr�, G�n�r�� 
�t R�g��n s�nt d�s f�mm�s très ��m��t��us�s. E���s s�nt ��uss� très �ru����s (sur-
t�ut ��s fi���s d� r�� L���r): ����s s�nt prêt�s à t�ut f���r� p�ur p��r��n�r à ��urs 
fins. Un� d�ffér�n�� �ntr� ��s �hrét��nn�s (M�����th, G�n�r�� �t R�g��n) �t ��s 
p����nn�s (C�é�pâtr�) �st qu� ��� d�rn�èr� n’�st p��s un� tu�us�: ���� ��mpt� ��-
t�n�r �� qu’���� ��ut p��r ��� sédu�t��n, s�s qu����tés fém�n�n�s s�nt ����u��up 
p�us pr�n�n�é�s. A �ôté d� ��tt� d�ffér�n��, s�s qu��tr� p�rs�nn��g�s p��rt��g�nt 
un tr���t ��mmun �t d’un� très �mp�rt��nt� : �’��m�ur p�ur �� p�u���r. 

C�tt� ���r���tér�st�qu� �st p��rt��u��èr�m�nt ��s���� �h�z C�é�pâtr�. Qu’���� ���m� 
Ant�ny �u p��s �st un� qu�st��n �u��rt�, m���s un� �h�s� �st ��rt���n�, ���� n� 
��ut êtr� qu’����� �’h�mm� �� p�us pu�ss��nt qu� s��t. Qu��nd ���� �st�m� qu’An-
t�ny �st p�us f������ qu� Cés��r, ���� �� tr��h�t : s�s ���t���ux s� r�t�r�nt d� ��� ���-
t������. Au m�ss��g�r du Cés��r ���� d�t qu’���� �� t�u��urs ��pp��rt�nu s�u��m�nt à 
Cés��r �t qu’Ant�ny �’������t pr�s� p��r f�r��. E��� n’��ppré��� d’��utr�s tr���ts �h�z 
s�s ��m��nts (�� �st m�nt��nné qu’���� ét���t dé�à ����� P�mpé� �t ����� Cés��r) qu� 
��ux d� ��� pu�ss��n�� �t d� �’��ut�r�té. P�ur ����, ��� m��s�u��n�té �st ��� pu�ss��n��. 
N�us p�u��ns ��p�r�����r ��� mêm� ���r���tér�st�qu� �h�z ��s fi���s d� r�� L�r� �t 
�h�z L��dy M�����th. L�� d�rn�èr� r�pr��h� à s�n m��r� d� n’êtr� p��s suffis��m-
m�nt ��m��t��ux �t d’êtr� tr�p p���n d� g�nt����ss�, �n ��m��t��n ���� �� surp��ss�. 
N� R�g��n n� G�n�r�� n’���m�nt p��s ��urs m��r�s, qu’����s n� tr�u��nt p��s suf-
fis��mm�nt ��m��t��ux. E���s t�m��nt t�ut�s d�ux ��m�ur�us�s d’Edmund, �� 
s�u� h�mm� qu� ��s surp��ss� p��r �’���s�n�� d� s�rupu��s �t p��r ��� mé�h��n��té. 
Ch�z Sh��k�sp���r�, ��s p�rs�nn��g�s fém�n�ns n’���m�nt �u n� r�sp��t�nt qu� 
��s h�mm�s qu� s�nt supér��urs �t p�us gr��nd qu’�ux : mêm� s’��s s�nt d�s p�us 
gr��nds �r�m�n��s �u tr���tr�s, ��mm� Edmund.

C�s p�rs�nn��g�s p��rt��g�nt �n��r� un ��utr� tr���t d� ���r���tèr� très �mp�rt��nt : 
��� tr��h�s�n. C�s qu��tr� f�mm�s tr��h�ss�nt: G�n�r�� �t R�g��n ��ur pèr�, pu�s 
��urs m��r�s, L��dy M�����th : Dun���n, C�é�pâtr� : Ant�ny à d� n�m�r�us�s 
r�pr�s�s. A��� ��� tr��h�s�n ���nt �� m�ns�ng�. L�s fi���s d� r�� L���r m�nt�nt à 
��ur pèr� qu��nt ����s d�s�nt qu’����s �’���m�nt, L��dy M�����th m�nt à Dun���n 
qu��nt ���� �u� d�t qu’�� �st �� ���n��nu� �t qu’��s s�nt ��m�s, C�é�pâtr� m�nt à 
Ant�ny qu��nt ���� �u� d�t qu’���� �’���m�, �t ��u m�ss��g�r d� Cés��r qu��nt ���� �u� 
d�t qu’Ant�ny �’�� pr�s p��r f�r��. N�us ����ns dé�à m�nt��nné ��� �ru��uté. C�é�-
pâtr� �st �ru���� �n��rs �� m�ss��g�r qu� �u� ��ppr�nd qu’Ant�ny �st m��r�é, ��s 
fi���s d� r�� L���r s�nt p��rt��u��èr�m�nt �ru����s ����� G��u��st�r, �t L��dy M���-
��th d��ns ��s f��m�ux m�n���gu�s m�ntr� un� �ru��uté �n��nt�sté�, �n��rs 
��s ��utr�s m���s ��uss� �n��rs ����-mêm�. D��ns �h���un d� s�s ���s, s��uf C�é�-
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pâtr� (p��r�� qu’���� n’�st p��s �hrét��n) ��s f�mm�s s� tr��h�ss�nt �ux-mêm�s �t 
����s s�nt �ru����s ��uss� �n��rs �ux-mêm�s, �� qu� ��s ��mèn� à ��� f���� �t à ��� 
m�rt. N�us ����ns dé�à m�nt��nné qu�, p�ur Sh��k�sp���r�, �� p�us gr��nd m��� 
�st �� �r�m� ��ntr� ��� n��tur�, �� �r�m� ��ntr� s��-mêm�. Tr���������r �pp�sé à 
s�s pr�n��p�s, qu� s�nt prés�nt d��ns un� ��u�h� d� ��� p�rs�nn����té ��uss� pr�-
f�nd� d�nt ��s ���r���tèr�s n� s�nt p��s f�r��m�nt ����rt��s, mèn� t�u��urs ��rs 
un� ��upur� d� ��� p�rs�nn����té �rrép��r�����. 

C’�st ��tt� n�t��n qu� n�us p�rt� ��rs ��� d�rn�èr� ��m��gü�té d�s p�è��s d� 
Sh��k�sp���r� prés�nté� d��ns �� tr�������. Mêm� s’�� n�us d�nn� un� p����tt� ��s-
s�z ���rg� d� tr���ts nég��t�fs (��� tr��h�s�n, ��� �ru��uté, �� m�ns�ng�, �’���s�n�� d� 
s�rupu��, �’��m��t��n m���s���n�) Sh��k�sp���r� ����ss� �u��rt� ��� p�ss�����té qu� 
s�s p�rs�nn��g�s n� s���nt p��s �r���m�nt m��u����s�s. L�s g�ns �r���m�nt �ru��s, 
s��ns ��ns���n�� n� p�u��nt p��s d���n�r f�us à ���us� d� ��ur ��ns���n��. I�s 
n� p�ssèd�nt p��s ��s pr�n��p�s d�ts �hrét��ns qu� pu�ss�nt ��s dést������s�r �u 
��s �nd�mm��g�r m�r����m�nt. L�s f�mm�s, d��ns ��s p�è��s, �nt un �h��x, ��ur 
���r� ��r��tr�: ����s �� f�nt �t s�uffr�nt d�s ��nséqu�n��s. C�s f�mm�s (s��uf 
C�é�pâtr�, qu� n’�st p��s �hrét��nn�), d����nn�nt f����s p��r�� qu’����s �ss����nt 
d� n��r ��ur n��tur� p��r ��urs ���t��ns. S� ��urs ���t��ns s�nt m��u����s�s (�t ��s 
s�nt), ����� n� ��ut p��s d�r� qu� ��ur n��tur� �’�st. 
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t��n �y �. I. P���k�r ��nd O. R. ��hnst�n, O�d T��pp��n, N�w ��rs�y: F��m�ng 
H. R����� C�, 1957.

•	 Rupp, E. G�rd�n ��nd W��ts�n, Ph���p S (tr��ns���t�d ��nd �d�t�d �y), Luther 
and Erasmus: Free �ill and Salvation, Ph����d��ph���, Th� W�stm�nst�r 
Pr�ss, 1969.
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Boris Petrović
Un���rz�t�t S�r��n��, P��r�z IV, Ods�k z�� fr��n�usk� ��z�k � k�mp��r��t��nu 

kn�����n�st, P��r�z, Fr��n�usk��

FEMINIZACIJA ZLA: LIKOVI GONERILE, REGANE,  
KLEOPATRE I LEJDI MAGBET 

apstrakt
Rad predlaže kratku analizu glavnih crta ženskih likova u Šekspirovim dra-
mama, preciznije, vezu koju pisac uspostavlja između ideje Zla (iz vizure 
hrišćanstva) i ideje negacije ženskog principa u ženskim likovima. 

Ključne reči
feminizacija, zlo, ženski likovi, negacija, priroda, studije roda, Šekspir, anto-
nije i Kleopatra, Magbet, Kralj Lir, Otelo 
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Ksenija Radulović1

F��ku�t�t dr��msk�h um�tn�st�, B��gr��d  

MOJ NAROD ME IZ PUBLIKE AKLAMIRA 
(Povodom pedeset godina od premijere 

predstave Kralj Ibi u Ateljeu 212)

apstrakt
Jedna od najpopularnijih i najigranijih predstava ateljea 212, Kralj Ibi 
(1964), označila je i početak novog stila dramske igre na sceni: njen dopri-
nos nije bio vezan samo za prvo izvođenje Žarija na našim scenama ili bra-
vuroznu naslovnu ulogu Zorana Radmilovića, već i izvesne šire inovacije 
na planu scenskog izraza. Takođe, nasuprot raširenom uverenju o izrazito 
improvizujućem duhu predstave, pre svega kad je u pitanju naslovna uloga, 
improvizacije tokom izvođenja uglavnom su imale određeno utemeljenje u 
fiksiranoj formi predstave. 

Ključne reči
Kralj Ibi, atelje 212, Zoran Radmilović, početak ateljeovskog stila, fiksirana 
forma, inovacija, improvizacija

T�k�m ��� 2014. g�d�n�, n���rš��� s� p���� ��k�� �d pr�m���r� pr�dst���� Kralj 
Ibi u At����u 2122: z��čuđu�uć� d��u�� p�d��t��k d�� u �u�����sk�� ku�tur� k��k��� 
�� n��š�� – d��k��, ku�tur� �zuz�tn� �kr�nut�� pr�s������m�� � �����������n��m�� n�z�� 
zn��č���n�h d��tum�� (d�duš�, č�st� u f�rm� pr�g�dn�st�, ��z kr�t�čk�g k�nt�k-
stu����z����n��� s��m�g pr�dm�t�� �u�������), ����� d��tum n� s��m� d�� n��� �����-
��n, ��ć u p�z�r�šn�� ����n�st� g�t��� n��� n� p�m�nut3. D�d��tn�� „sp���fič-
n�st“ ���g n��������n�g �u������� n�����z� s� � u t�m� št� n��� r�č s��m� � ��dn�� 
�d n���p�pu���rn���h, n���p�zn��t���h pr�dst����� u �st�r��� n��š�g p�z�r�št��, n�g� � 
u t�m� št� �� n��n g����n� g�um��čk� pr�t��g�n�st��, Z�r��n R��dm�����ć k��� Kr���� 

1 ks.r��du�����@gm����.��mks.r��du�����@gm����.��m
2 Pr�m���r�� �� �dr���n�� 27. ��pr���� 1964, u zgr��d�Pr�m���r�� �� �dr���n�� 27. ��pr���� 1964, u zgr��d� Borbe.
3 A ���n p�z�r�šn� ����n�st�, �zuz�t��k �� R��d�� t�����z���� Sr����. U tr�nutku pr�d���� ���g t�kst�� u 

št��mpu, R�d��k����� z�� �st�r��gr��fi�u RTS pr�pr�m�� �m�s��u Trezor (��ut�rk�� � ur�dn���� B����n�� 
Andr�ć) p���d�m p���� ��k�� �d pr�m���r� pr�dst���� Kralj Ibi.
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I��, u pr�f�s��n���n�m krug���m��, ���� pr� s��g�� � �d str��n� n���š�r� pu���k� – 
n�sumn���� ��d��n �d n����m����n���h g�um����� u Sr����. P��r��d�ks ���� � u t�m� 
št� �� (n��r���n�, uz R��d����n�� Tr�ć�g) upr���� t�� u��g�� č��� �� zn��č���n� p��u��-
k��n� �u����� u p�tpun�st� z����r������n – u n���š�r�� društ��n�� s��st� p�st����� 
s�n�n�m z�� �m� ���g g�um���.

U t�kstu s� n�ć�m� �����t� �u�����sk�m pr�stup�m, ��ć ��d��n zn��č�����n d��tum 
k�r�st�m� k��� p���d z�� ��n����zu ����n���h �st�tsk�h �s���n�st� ��� pr�dst���� 
– f�n�m�nâ4. N��k�n pr�m���rn�g �z��đ�n��� 1964, Kralj Ibi ili Poljaci5 A�fr�d�� 
Ž��r���� u r����� L�u��m�r�� Dr��šk�ć��, �gr��n �� 205 put��, �� p�s��dn�� put 7. �u��� 
1978. g�d�n�. 

U n��š�� �st�r��� p�z�r�št�� u p�r��du p�s�� Drug�g s��tsk�g r��t��, ut�m����n� �� 
– n� ��z r��z��g�� – st��n���št� d�� �� pr����sh�dn� zn��č��� At������ 212 u n��g���m 
n���zn��č���n���m (,,z���tn�m“) g�d�n��m�� ��z��n z�� dr��msk� �d����r r�p�rt���r��, 
�dn�sn� d���� k���� su �gr��n��, d�k su �zr��z�t���/z��ht��n��� f�n�m�n� �st�t�k� 
r����� �, g�n�r���n�, s��nsk�g �zr��z��, �st���r����n� n�� n�k�m drug�m s��n��m�� 
(r���m�, �ug�s����nsk� dr��msk� p�z�r�št�, Srpsk� n��r�dn� p�z�r�št� u N�-
��m S��du). S�mp��fik����n� r�č�n�, ����k�� st��n���št� �mp����r�� d�� ��, u pr��m 
g�d�n��m��/d���n����m�� r��d�� At���� 212, r��z���u s���r�m�n�g srpsk�g p�z�r�-
št�� d�pr�n�s��, pr� s��g�� �st����g, n�� dr��m��turšk�m p���nu, d�k su s� �n����-
t��n��� � m��rk��ntn��� r�d�t���sk� k�n��pt� r��z������� n�� drug�m p�z�rn����m��6. 
Ip��k, pr�dst����� Kralj Ibi m�g��� ��, ��k� n� d�� r����t���zu�� p�m�nut� pr�stup, �� 
�n� s���k��k� d�� un�s� p���d�n� n��� n����ns� u st��n���št� k��� s�, k��� št� sm� 
n������, m��� ��rt�ku��s��t� uz �������n� � u��r����� ��rgum�nt�. N���m�, u k�nt�kstu 
u k���m �� r�����z����n��, t�� �� pr�dst����� ����� ���z�r��n�� n�� �z��sn�� inovativnosti 
s��nsk�g �zr��z��, pr� s��g�� u r�d�t���sk�m � g�um��čk�m sm�s�u, ���� � u p�-
g��du drug�h um�tn�čk�h s�gm�n��t�� k��� št� su k�st�m�gr��fsk�-s��n�gr��fsk� 
k�n��pt, muz�k��... Št����š�, p�m�nut�� �n����t��n�st r�d�t���sk�g k�n��pt�� ��, 
t�k�m dug�g �gr��n���, �� n��d�gr��đ�n�� g�um��čk�m �mpr���z�������m�� (n�� pr��m 
m�stu �n�m tum��č�� n��s���n� u��g�), pr�r��s��� u z��s����n �st�tsk� f�n�m�n, �� 

4 O ku�tn�m st��tusu pr�dst����, p�r�d �st����g, s��d�č� � s�ć��n��� fanova k��� su � p� ��š� d�s�t�n�� 
put�� g��d���� ��u pr�dst���u, �� p�pu���rn�st VHS (k��sn��� DVD) sn�mk�� Kralja Ibija, (�p�t) uz 
����ku p�pu���rn�st � g��d��n�st sn�mk�� Radovana Trećeg, t��k�đ� �� s�����rsn� – d� s��d�� n�d�-
s�gnut� – f�n�m�n n��š�g p�z�r�šn�g ����t��. 

5 Pun� n��s��� dr��msk�g d����, �dn�sn� pr�dst����, u pr���du I���nk� P�������ć � S��t���n� T�rm��-
č�ć.

6 Pr�m�r�� r��d�: uk�d��n�� s��nsk�g ��uz��n�zm�� � u��đ�n�� ���m�n��t�� m�d�rn�zm�� u pr�dst��-
���m�� M��t� M���š���ć��, pr�k�d�r��n�� �z��rn�g zn��č�n��� u d���m�� n�����n���n� dr��msk� k���s�k� 
(�. P. St�r����) u r������m�� D����n�� M����č��, r�d�t���sk� p��t�k� B����n�� Stup���, L�u��š� R�st�ć��... 
(�gr��n�č�����m� s� n�� p�r��d �d pr�� tr� d���n��� n��k�n Drug�g s��tsk�g r��t��).
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u p��r�����n�m pr���su � u f�n�m�n r���p���� – � t��k� p�st����� �sn����, t��čn��� 
pr��� � k��učn�� pr�dst����� pr�p�zn��t�����g (,,����rn�g“, „�pušt�n�g“) st���� �gr� 
u pr��m d���n����m�� At������ 212. P�st���k�� Kralja Ibija ��, n���m�, ����� �d�u-
ču�uć�� z�� n��st��n��k s��nsk�g pr�s�d��� k��� �� u p�t�n��m d���n����m�� p�st��� 
z��št�tn� zn��k ���g p�z�r�št��.

In��č�, up��d����� �� �dsust�� r������ntn� t���tr���šk� ��t�r��tur� n�� t�mu ��dn�g 
�d n���p�pu���rn���h �1� n�� p���nu r���p���� n����m����n���h st������ g�um� u n��-
š�m p�z�r�štu – t��k�z���n�g ateljeovskog st���� �gr�7. U mn�g�m t�kst���m�� u 
k���m�� s� p�m�n��, ����� �� st�� �p�s��n ug����n�m n�k���k�m fr��z��m�� ��� uč�-
st����m s�nt��gm��m�� – p�put g�um� z��sn����n� n�� s��nsk�m š��rmu ��� ��čn�m 
š��rmu �z��đ��č��, n�� duhu �mpr���z������, g�um��čk�m „pr������n�u r��mp�“, 
pr�p�zn��t�����m k�m�čk�m sr�dst����m��, �pušt�n�m � ����rn�m pr�stupu, � 
s��čn�. P�r�d t�g��, n�m�� s�st�m��tsk�h, n��učn�-t��r��sk� ��rt�ku��s��n�h �str����-
���n��� � t�m� k��� r�p�rt���rsk� t�k At������ 212 �� t�k�m t��k�z���n�g zlatnog 
doba ���g p�z�r�št�� ��� u n�����ć�� m�r� ��z��n z�� pr�p�zn��t����� ��t������sk� 
st�� �gr�, k��� su pr�dst���� z��sn����n� n�� t��k��m s��nsk�m pr�s�d�u, n�� k��� 
s� k�nkr�tn� ��ut�r� – �� pr� s��g�� r�d�t���� � g�um�� – �n �dn�s�. M�guć� �� 
d�� �� n�k�� n��r�dn�� �str�������n��� pru����� ��rgum�nt� u pr���g h�p�t�z� d�� s� p�-
m�nut� st�� u ��ć�� m�r� ��zu�� z�� �gr��n�� (� t� n���č�šć� pr���z��d��) dr��msk�h 
d���� d�m��ć�h p�s�����, n�g� �n�str��n�h, gd� �� ��dn� �d �sn��n�h p����z�št�� ��� 
pr�m�r �gr��n��� d�m��ć� dr��msk� �����ng��rd�, �� pr� s��g�� �pus�� A��ks��ndr�� 
P�p���ć��. ��dn� �d st��n���št�� n�� k�m� s� t��k��� pr�tp�st���k�� m��� t�m����t�, 
pr�n�����z�m� � u t�kstu S����d��n�� S���n�ć�� � p�s��m�� � r�p�rt���rsk�� p���t��� 
At������ 212 u p�r��du �d �sn����n��� d� kr����� 70-�h g�d�n�� 20. ��k��. G���r�ć� 
� susr�tu ���g p�z�r�št�� � p�s��� A��ks��ndr�� P�p���ć��, �n n����d�: 

U povratnom procesu (susret novog pozorišta i novih dramskih autora 
– prim. aut.), pored već pomenutog Godoa i nepomenutog I����� (odnosi 
se na prethodni deo teksta – prim. aut.), predstave L�u��nk� � D�s��nk�� 
(reditelj Rade Marković), Krm�ć� k��s (Nebojša Komadina), R��z���n� put 
B�r� Šn���d�r�� (Branko Pleša) i K��p� d��� (Ljubomir Draškić), omogućile 
su glumcima da odneguju naročiti tip persiflaže, kontraindiciranog igranja 

7 S���k��k� su dr��g���n�� s��d�č��nst��� � p�s��n��� p���d�n�h g�um����� At������ 212 n�� ��u t�mu – pr� 
s��h, g�um��� � r�d�t����� Z�r��n�� R��tk���ć��, t� g�um��� D����n�� Č����ć��, m��d�� ��d� g���r�m� � 
n�d�st��tku n��učn� fund�r��n�g � t���tr���šk� s�st�m��t�z����n�g, s����uh���tn�g �str�������n��� f�-
n�m�n�� � k���m g���r�m�. P�r�d t�g��, g�um��� B�r�� T�d�r���ć u s����m �nt�r��u�m�� g���r� � 
p��mu g�um� na kontru – n����d�ć� g�� k��� pr�m�r s�pst��n�g g�um��čk�g st���� u At���u 212. N� 
����� p����m n��� u p�tpun�st� t���tr���šk� ��rt�ku��s��n – s�mp��fik����n� r�č�n�, g�um��� g�� n����d� 
k��� p�kuš��� d�� u kr��r��n�� dr��msk�g ��k��, �zuz�� z��n��tsk�h � pr�f�s��n���n�h st��nd��rdâ, un�s� � 
�z��sn� duh ��čn�, osobene �nt�rpr�t������. 
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sa tek ovlašnim oslanjanjem na karakter, stil koji danas prepoznajemo 
kao specifično ��t������sk� (S���n�ć 2006: 114).

Pr�m���r� n����d�n�h P�p���ć���h dr��m�� �dr���n� su u p�r��du �d 30. d���m-
�r�� 19648, k��d�� �� (d��k��, s��g�� n�k���k� m�s��� p�s�� Kralja Ibija) �z��d�n�� 
Ljubinko i Desanka, d� 1968. g�d�n� (Kape dole), �� drug� n��s���� �st�g p�s��� 
�gr��n� su � k��sn��� n�� ���� s��n�. P�m�nut�m krugu d�m��ć�h p�s�����, t��čn�-
�� n��h���h dr��msk�h pr���z��d��, tr���� d�d��t� � Duš��n�� K����č���ć��, č���� �� 
d��� pr��� d���� r���r��� L�u��m�r Dr��šk�ć (Maratonci trče počasni krug (f��r��ur 
1973) � Radovan Treći (d���m���r 1973)), ���� � drug�, p�put Br��n� Crnč���ć��, 
n�� pr�m�r, č��� su dr��m� pr�p��d���� r�p�rt���rsk�m t�ku društ��n� s��t�r�… Iz 
���g r����t��n� �pšt�g � d�gr�s��n�g �s�rt�� n�� r�p�rt���r � �st�t�ku At������ 212 
t�k�m pr��h d���n����, ��r����tn� s� m��� n��s�ut�t� ��š ��d��n m���� „�nt�rn� p��-
r��d�ks“, �� č���� �� s��dr��n�� z��sn����n�� n�� pr�tp�st����� d�� ��, � p�r�d t�g�� št� �� 
Kralj Ibi, p� d��u s��tsk� dr��msk�/�����ng��rdn� k���s�k�, ����� pr�dst����� k���� �� 
n���������� z��č�t��k ��t������sk�g st����, p�t�n�� r��z��� t�g st����, ���r u s��m d�m�-
n��ntn�m t�ku (št� zn��č� d�� n�p�št� n� sug�r�š�m� �štru d�m��rk�����nu ��n��u 
n�� t�m p���nu), ��� ��z��n z�� p�st�������n�� � �gr��n�� d���� n�����n���n� s���r�m�n� 
dr��m��turg���.

R��đ��n�u n���g st���� d�pr�n��� �� n�k���k� zn��č���n�h �k��n�st�: r�p�rt���rsk�� 
�t��r�n�st m���d�g p�z�r�št�� (�gr��n�� d���� s��tsk�, �� u�rz� p�t�m, � d�m��ć� 
�����ng��rdn� dr��m�), s�nz�����t�t n���, t��d�� r����t��n� m���đ� g�n�r������ um�t-
n�k�� �kup���n�h �k� At������ 212 � n��g��� d�r�kt�rk� M�r� Tr�������ć (pr� s��g��, 
r�d�t��� L�u��m�r Dr��šk�ć, ���� � g�um��čk� ��ns��m�� n�� č��u s�� Z�r��n�m R��dm���-
��ć�m, �� s���k��k� n� tr���� z��n�m��r�t� n� ut����� B����n�� Stup��� n�� r�d�t����� Dr��š-
k�ć��. P�d��g�šk� �, š�r� p�sm��tr��n�, �st�tsk� p�dst������ Stup��� n�� m���đ�g k���gu 
�dn�s��� su s� n�� r�š�n�� pr�st�r�� �gr� (��d� �� ����n� � Stup���n� ��rh�t�kt�nsk� 
��r��z����n��, p�sm��tr��n�� �gr� u k�nt�kstu pr�st�r��), r��z����n� m�z��ns��n, sp�-
��fičn�st� u s��r��dn�� s ��tn�m um�tn�čk�m s��r��dn���m��, p�put k�mp�z�t�r��, n�� 
pr�m�r (muz�čk�� m��tr���� n��� ��š� p�sm��tr��n�� k��� ��ustr������� ��� pr��tn���, ��ć 
d������ zn��č���n��u u��gu � p�st���� �nt�gr�s��n� d�� s��nsk�g t�kst��)... U �nt�r��u�-
m�� k��� n��������u�u pr�m���ru, Dr��šk�ć g���r� � p�z�r�štu k��� �n ��d� pr� s��g�� 
k��� �gru – ���� �gru ��s�k� �st�t�k� k���� p�st������� m�r���n�� (��š� n�g� �d����šk�� ��� 

8 G�d�n�� 1964. ����� �� �zuz�tn� zn��č���n�� – ��k� n� � k��učn�� – z�� r��z��� n��š� p�s��r��tn� p�z�r�šn� 
�����ng��rd�. Os�m pr�m���r� Kralja Ibija (k���� �� p�dr��zum������� pr���z��đ�n�� t��d�� s�d��md�s�t 
g�d�n�� st��r�g �����ng��rdn�g t�kst��, ���� � �n�������� s��nsk�g �zr��z��), kr����m 1964. pr�� put �� 
pr�m���rn� �z��d�n� ��dn� d��� A��ks��ndr�� P�p���ć�� n�� s��n� At������ 212 (Ljubinko i Desan-
ka), �� �st� g�d�n� n�k���k� m�s��� r��n��� u P�z�r�šn�m �gr����štu Un���rz�t�t�� (k��� �� �sn����� 
R��d�m�r St���ć R��s), �d�gr��n�� �� Čarapa od sto petlji u r����� N����š� K�m��d�n�, št� �� � pr�� 
p�st�������n�� ��dn�g P�p���ć���g d���� n�� s��nu. 
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(dn��n�)p���t�čk��) p�t��n���. N��g���š����� � p�tr��u z�� pr�m�n�m f�rm� u p�g��du 
n��n�g �s�����đ��n���, �� u sk���du s�� s�nz�����t�t�m s�pst��n� g�n�r������: n�� �r�� 
�dm�r�n n��č�n, �n � n� g���r� � ����k�m, š�r�k�m p�t�z�m�� � „r����u���n��rn�m“ 
�sk�r����m�� s��nsk�g �zr��z�� � zn��č����� t��k� sh���ć�n�g t���t��rsk�g č�n��, ��ć � pr�-
m�n� k���� s� m�r� – jednim korakom.

S��m r�p�rt���rsk� pr�d��g p�t�k��� �� �d Duš��n�� M��t�ć��, t��d�� pr�ds�dn�k�� 
S����t�� p�z�r�št��. S drug� str��n�, Ogn��nk�� M���ć���ć n����d� d�� �� � s��m Dr��š-
k�ć sp��d��� u �n� r�d�t���� k��� su u �z��ru d���� imali sistema: „P�č�� �� s�� 
p���sk�m �����ng��rd�m (Ru����ć���� Kartoteka9), n��st����� s�� pr�t�č�m fr��n�u-
sk� �����ng��rd� (Ž��r�: Kralj Ibi) d�� �� s� p�s��t�� � �������� n�����t���n��� p�r��d 
n���g t���tr�� s�r���m d�m��ć�h dr��m�� (pr���z��d��) k�m�d����, s��t�r��, gr�t�sk�, 
pr�����č�ć� t���tru pr�z���k� k��� su, z��h�����u�uć� n��g���� ��n�m��t�rsk�� sp�s��-
n�st� p�st���� p�s�� At������ 212 (...)“ (M���ć���ć 2006: 143). F���ks P��š�ć, ��ut�r 
m�n�gr��fi�� � L�u��m�ru Dr��šk�ću, ������ pr�� r�d�t������ �mpr�s��� � ���m 
t�kstu: 

Kada je prvi put pročitao Ibija, imao je utisak da je Žari tekst pisao pod 
uticajem elizabetanske drame. ,Mogao sam da padnem u grešku i da ga 
režiram ozbiljno. ali, kada sam shvatio da je to pisao petnaestogodišnjak, 
pokušao sam da se stavim u poziciju čoveka tih godina. Odrastao sam u 
Beogradu u vreme kada ničega nije bilo. Od raznih predmeta pravili smo 
igračke, od priručnih stvari velike stvari. Odlučio sam da Ibija napravim 
kao dečiju igru, da se Ibijevci igraju kao deca. Naravno, u dečijoj igri ima 
najviše surovosti’ (P��š�ć 2010: 51).

Od����r Ž��r�����g k�m��d�� u p�tpun�st� �� �dg����r��� �sn��n�� r�d�t������� 
z��m�s��: sk�r� s�d��md�s�t g�d�n�� n��k�n pr���z��d�� u P��r�zu (1896), m���d��-
���čk� � ����sf�m�čn� dr��msk� t�kst fr��n�usk�g g�mn��z��������, s�� s����m ��zm���� 
n�� gr��n��� n����n�st� (pr�pr�st� � pr�m�t��n� Ot��� I�� n�� n��g���r ��n� � g�t��� 
��z �k��k�� d���m�, d����z� n�� �d��u d�� u���� p���sk�g kr������ � d�k�p�� s� pr�st�-
���) ��š� n��� �m��� �nu s����nu, ��st�nu � d�n�k�� su���rz��n� p�t�n������ k��� su 
s������zn��� ��ć�nu pu���k� t�k�m pr��g �z��đ�n��� u t���tru r�d�t����� L�n��-P���. 
U ��z�r��n�m k�����m�ur�m��, p�dr��������n�u n���h k�m�čk�m ���nr����, p��r�d�-
r��n�u d���� dr��msk� k���s�k�, u ���s���n�st�m�� � uk�d��n�u pr���d�� r����n�g ����t��, 
Dr��šk�ć �� u�č�� �d��č��n m��t�r����� z�� kr��r��n�� ��s�k� st���z����n� t���t��rsk� 
�gr�. Ž��r����u tr��g�čnu f��rsu, ��dnu �d zn��č���n�h pr�t�č�� dr��m� ��psurd��, t��k� 
s��g��d����� � S����d��n S���n�ć u kr�t��� p���d�m pr�dst����: 

9 Pr��� Dr��šk�ć���� r������ u At����u 212 � �st��r�m�n� n��g���� d�p��msk�� pr�dst�����, pr�m���rn� 
�z��d�n�� 1962. g�d�n�.
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Ljubomir Draškić je ispravno shvatio da Kralj Ibi danas više nema onu 
ubojitu moć inovacije i onu nenadoknadivu draž novine i aktuelnosti koju 
je imao 1896. godine. Zato je opsežno intervenisao na tekstu – napravivši 
materijal za vrlo zanimljvu, šarmantno neobaveznu i duhovitu burlesku. 
Precizno osećanje za nove i savremene dimenzije smešnog, fini smisao za 
apsurd i mnogo mašte – sve to je preporodilo danas već preglomazan Ža-
rijev komad, a pri tom je sačuvana njegova gotovo detinja razigranost i 
karikaturalnost, pa i prizvuk apsurda (S���n�ć 1964).

M��n�� �� p�zn��t� d�� �� pr����tn�, p� s�pst��n�� �����, u��gu Kr������ I����� pr�-
���� L�u��� T��d�ć. P�s�� sk�r� d��� m�s���� pr���� k��� su pr�t������ ug����n�m 
��z usp�h��, Dr��šk�ć � T��d�ć pr�k�d���u ��u s��r��dn�u, s��sn� d�� s� g�um��� ��ć 
f�rm�r��n�g dr��msk�g s�nz�����t�t��, z��sn����n�g n�� n����ns�r��n�u � pr�m�š����-
n�u dr��msk�g ��k��, t�šk� uk���p�� u r�d�t�����u z��m�s��� � �st�t�z����n��, ���� �p��k 
„�s����đ�n��“ �gr� � st���z������. P�s�� t�g��, Z�r��n R��dm�����ć pr�uz�m�� u��gu, 
�� n��k�n r����t��n� pr�s�čn�g p�č�tk�� ����t�� pr�dst���� n�� s��n�, „�r�� �rz�, 
Ž��r� p�st���� m�st�m �ps��d� ug����n�m m���đ�g s��t��. Št�� s� d�s���? Pr�r��d�� 
�� m�d��um, �dn�sn� g�um��� Z�r��n R��dm�����ć pr�k� k���g s� – k��k� t��čn� 
z��p����� V���d�m�r St��m�nk���ć – „�zr��������, d��st�u�� n�� pu���ku r�d�t��� k��k��� 
�� L�u��m�r Dr��šk�ć“ (P��š�ć 2010: 51). I��k� s� p����m �mpr���z������, pr� s��-
g�� tum��č�� g����n� u��g� R��dm�����ć��, g�t��� p� ��ut�m��t�zmu ��zu�� z�� ��u 
pr�dst���u (�mpr���z������� �� pr���, ��k� n� � �sn��n�� ��s����������� n�� I�����, k��� � 
R��d����n�� Tr�ć�g), Dr��šk�ć sm��tr�� – n� ��z �z��sn�h �sn���� – d�� �� t� ��dn�� 
�d n��g���h n���pr���zn���h r������: 

To je prosto koreografija, sve je izračunato. Improvizacija, kao element 
igre, na trenutak je izlazila iz zadate forme, ali se uvek vraćala u nju. Pe-
dant bi rekao da su to prekidi u igri. Za mene je to dobro, jer je predstava 
živela. Ona ne bi živela toliko godina da je ostala ista kao na premijeri 
(Dr��šk�ć, u P��š�ć 2010: 56). 

U ��z� s fiks�r��n�m, pr�dst����m pr���zn� k�r��gr��fi�� – �� n��supr�t p��mu 
�mpr���z������ n�� s��n� – ��st� � ��ć sp�m�n���n� ut����� B����n�� Stup��� n�� n��-
g���g n���p�zn��t���g uč�n�k��, Dr��šk�ć��: r�š�n�� pr�st�r�� r��dn�� pr� p�č�tk�� 
pr��â, k��� � d�t����n� r��zr��đ�n� m�z��ns��n ���� su ��tn� �s���n�st� r��d�� ���-
���� ��ut�r�� (št� n��� nu�n� �sk��uč������ m�m�n��t �mpr���z������, �� ��š m��n�� �� 
t��� p����m pr�dst�������� p�tpun� �p�z�t z��m�š���n�� � fiks�r��n�� ����n�). S t�m s� 
s����� � Ogn��nk�� M���ć���ć k��d�� n��g���š����� d�� su g�um�� u r��du s Dr��šk�ć�m 
„���� k��dr� d�� d�s��p��n����n� �dr�� strukturu pr�dst����, �� d�� �st��r�m�n� 
unut��r n�� sm��� �mpr���zu�u, z��r��d �gr� s pu���k�m, �r��ć���uć� s� t�� ��z��rn�� 
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k�m��n������ r�d��, �t��r�n�st� � �mpr���z������“ (M���ć���ć 2006: 143). Aut�r-
k��, d�����, sm��tr�� d�� �� t�m���n�� pr�pr�m���n�st ����� ����n�� �s���n�� n��g���g 
r�d�t���sk�g d����: r�š�n�� pr�st�r��, f�rm�� pr�dst����, n�p�gr�š���� p�d���� u��-
g��10, �� �nd�� um�ć� d�� r��z�gr�� g�um�� n�����z�ć� duh���t�� r�š�n���… 

Njegov Kr���� I�� je predstava koja je zašla pod koren Žarijeve lucidne 
igrarije i lansirala u teatarsku orbitu mladog glumca Zorana Radmilovića, 
utemeljujući jedan stil igre koji je počivao na suverenom vladanju 
materijalom, te odatle slobodom i potrebom za improvizacijom (M���ć���ć 
2006: 143).

S��čn� s� m��� r�ć� � z�� p�stup��k �mpr���z������ k��� n��z�st���n� s�gm�nt g�u-
m��čk� �kspr�s��� R��dm�����ć�� u n��g���m n���p�pu���rn���m u��g��m��, �� pr� s��-
g�� u u��z� I�����. I Dr��šk�ć – upr���� n�� pr�m�ru Kralja Ibija – pr�m�ću�� d��: 

on ne improvizuje stalno, već ima fiksiranu partituru predstave i tačno 
se znaju mesta gde on ulazi u improvizaciju; iskočivši prosto „kao iz jaje-
ta“, iz okvira utvrđenog teksta11. On tada izvede jednu scenu koja se čini 
da je izvan dramskog toka, a koja je, uistinu, duboko u kontekstu celog 
konada. Nikad, ili vrlo retko mu se desilo da promaši u improvizaciji. U 
protivnom, to nikad ne ponavlja, niti insistira na tome, jer ima nepogrešiv 
osećaj za kontakt s publikom. Međutim, ono što je kod njega važno jeste 
da on kreće potpuno racionalno u improvizaciju, završi je i tačno na odre-
đenom mestu se vraća u ono što je fiksirano, dramaturški i režijski, da bi 
opet iskočio na sledećem punktu. Znači da i tu ima nekog sistema, da je to 
jedan smišljen, organizovan način improvizovanja, tako da uskoro i ostali 
glumci, kad se predstava uhoda, znaju mesta gde on iskače. Oni ne znaju 
šta će on da uradi, ali znaju mesto na kome obično istrčava, tako da ga 
tu čekaju i tu počinje jedna nova, sveža igra sa nepoznatim elementima 
(Dr��šk�ć 2010: 44).

�����n Ć�r���� p�ds�ć�� d�� su s� n�����g��t��� R��dm�����ć��� �mpr���z������ „s��-
�� �k� s��n� s�� k�n��m, k���g I�� p�kuš����� uz���udn� d�� uz���š� (pr� t�m� 
k�n� n� p�st���, k�n��� st���r�� Z�r��n s����m �gr�m12), s��n� s�� p�sm�m � m�d-

10 R�d�t��� s� �dup�r��� �d��� L�u�� T��d�ć�� d�� �gr�� n��s���nu u��gu u Kralju Ibiju, sm��tr���uć� d�� 
T��d�ć p�s�du�� drug��č��� g�um��čk� s�nz�����t�t �d �n�g k��� �� �dg����r��� n��g���� �d���.

11 V�d�� sn�m��k pr�dst���� n��st��� �� d���t g�d�n�� p�s�� pr�m���r� (�dn�sn� 1973) � �z n��g�� s� 
m��� u�č�t� d�� dr��msk� t�kst (s���, ���� � ��ć� �r�� d������šk�h d��n����) u r����t��n� ��s�k�� m�r� 
�dg����r�� s��nsk�m t�kstu.

12 Pr�dst�����, �sm�š���n�� k��� p�z�r�šn�� �gr��, � p�č���� n�� r��z��č�t�m ������m�� s��nsk�h us���n�st�: 
pr�m�r�� r��d�, ��k��� p��dnu mrt��, p�� �dm��h p�t�m ust��nu (pr�m. ��ut.).
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��d�m“ (Ć�r���� 2006: 171). N���m�, u s��n� u k���� st��� p�sm� �d k��p�t��n�� 
B�rd�r��, ���d�ntn� �� d�� �� I�� n�p�sm�n, � pr� n�g� št� p�sm� uruč� s����� 
��n� d�� g�� pr�č�t��, R��dm�����ć put�m n�z�� k�m�čk�h �f�k��t�� ���r�r�� r�č�n��u 
Ko to meni piše pismo?, �� u pr�z�ru s m�d��d�m, k�r�st�ć� � ��k��ntu�uć� �zr��z 
tranzitna mečka, č��k � n�s��sn� ��nt���p�r�� f�n�m�n tr��nz����� u društ�u. M�-
đut�m, p�r�d n�z�� (�) drug�h, s��čn�h pr�m�r��, m� ć�m� s� z��dr���t� n�� s��n� 
��g��t�� ���m�nt�m�� �mpr���z������ u k���� s� Kr���� I�� ��r��ć�� s��m� n��r�du 
– n� s��m� z��t� št� �� r�č � ��dn�� �d društ��n� n���su���rz��n���h m�m�-
n��t�� u pr�dst����, n�g� � z��t� št� su s� ��ntr���n� d����� ��� �mpr���z������, n�� 
�dr�đ�n� n��č�n – �� m��d�� d�n�k�� � p��r��d�ks���n� – sn���n� r�p�rkut������ 
n�� g�umč��u pr�f�s��n���nu ���gr��fi�u, sm�št���uć� u drug�, n�d�����n� ��d����� 
p���n n�k� t��k�đ� zn��č���n� ���m�nt� n��g���g g�um��čk�g �zr��z��, �� pr� s��g�� 
pr�m�š���n�st � stud��zn�st u kr��r��n�u dr��msk�g ��k��.

U t�kstu dr��m� (II č�n, VII s��n��), n��k�n �z�rš�n�g pr��r��t�� � u��st��� kr��-
���� V�n��s������, d�k�p���š� s� p���sk�g pr�st����, I�� s� ��r��ć�� s��m� n��r�du. 
Ispr�d d��r��, �kup���n�� m��s� ������ z���t� (���k� k�m�nt��r�š� d�� mu t� ���š � n��� 
m���), �� m��s�� mu sk��nd�r��: „A, ����� �t��� I��! K��k� �� t� d����r kr����! T�g�� 
n��� ���� z�� V�n��s������ (Ž��r� 2001). Kr���� I�� s�� ��n�m � d��rsk�m s��t�m 
–��n��n���m�� u��st��� pr�th�dn�g kr������ – g��d�� � k�m�nt��r�š� k��k� s� n��r�d 
m�đus��n� tuč�, ���� � u����� �k� ���č�n�g mu z���t��. (M��m�� I��: „G��, ��dn�m 
su r��sp��ut��� g����u“.) U t�kstu pr�dst����, n�� n��g���r M��m� I�� � s��r��dn�k��, 
Kr���� I�� n�� ����k�nu n�����n� pr�st���� d�� n��r�du ud��� ���r n�št� (,,z��k����t� 
st�-p�d�s�t ������� � s�d��md�st-d��� ��n����“) d�� �� n�� t��� n��č�n n��r�d �st��� 
p����fik����n (u pr�t��n�m, n��r�d ć� s� p��un�t�, ��r �č�ku�� d�� mu s� n�št� 
p�k��n�). U t�� s��n�, R��dm�����ć r��z����� ��dnu �d s����h n���up�č��t�������h �m-
pr���z�������: 

Moj narod me na balkon aklamira, moj narod me opet izaziva. Da im 
održim jedan govor, a? Da to, ovako, sunem u masu, pa kako padne? Neka 
to krene od nama – ka njima. Neka taj govor klizi, k’o po vodi. O, naro-
de! (�duš�����n� huk �z m��s� – prim aut.) Divan narod, divan... Divan, 
obožavaju me, prosto. O, narode moj! (nema odgovora iz mase – prim. 
aut.) Šta je to sa tim mojim narodom? Zameniću ga za neki nov. Šta će mi 
polovan narod? Zamenim to, pa kol’ko dobijem, nije važno. O, narode! (�z 
m��s� s� ču�� huk uz ������ p��s�� – prim.aut.) Moj narod je pretežno poljo-
privredno-stočarsko-kafilerijskog tipa. On meni sve šapuće. Tu mi samo 
šoropoće u uvo. Samo mi ubacuje... muhu u uhu13. O, Bože, Bože... O, 

13 A�uz���� n�� h�t pr�dst���u Buba u uhu Ž�r��� F��d���, u r����� L�u��š� R�st�ć��, u �ug�s����nsk�m 
dr��msk�m p�z�r�štu.
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Bože. Šta neće glava da nam pati... samo da se ne zarati. O, narode! (huk 
�z m��s� – prim.aut.) Kakvi glasovi, kakvi intenziteti glasova, kakva snaga 
intenziteta glasovnih mogućnosti... u ovom trenutku... razvoja. Neću da 
menjam narod ipak, neka ostane, taki je kaki je. (...) Da im održim jedan 
govor, a? a šta je ovo do sad bilo? O, narode moj! – Obećaj da ćeš uredno 
plaćati porez – i to je sve. (huk �z m��s� - prim. aut.) Narode moj! – Mi gore 
(p�d�gn� ruku ��s�k� – prim. aut.), vama dole (spušt�� ruku � uz �spru-
��n� sr�dn�� prst n�� k��r��kt�r�st�č��n n��č�n „�p�n��š��“ p�n�tr�����u – prim.
aut.), u tom smislu. Obećaj da ćeš uredno plaćati porez – i to je sve. ’ajde 
da ne zatežemo stvari dalje (�st�).

P�r�d ����k��g tr�tm��n�� n��r�d�� k��� ��m�rfn� m��s� �d k��� s� �č�ku�� s��m� 
p�s�ušn�st � k���� s� p��r�m�n� m�đus��n� g���� � u����� �k� ���č�n�h ��� k�-
sk�, R��dm�����ć � u drug�m pr�z�r�m�� r��z����� s��čn� �mpr���z������, k��� m��-
n�� ��� ��š� d�r�ktn� ���uz��� n�� društ��n� s�st�m � fr��z����g��u s��������st�čk� 
�ug�s�������: u s��n� z��k��t�� p�m�n�� p�št�nu �nt���g�n���u, z��t�m s��t, � t��k� 
d�����. D�k S����d��n S���n�ć pr�dst���u – u sk���du s dr��msk�m m��t�r������m 
k��� pru��� t�kst Kralja Ibija – ��d� pr� s��g�� k��� m��št���tu � duh���tu p�z�-
r�šnu �gru, ��z �štr�h s��t�r�čn�h pr�t�nz���� � ��z n��g���š�n�g društ��n� „uzn�-
m�ru�uć�g“ p�t�n��������, V���d�m�r St��m�nk���ć, p�z�����uć� s� n�� �ung��sk� 
p��m��� ��rh�t�p���� � k���kt��n�g n�s��sn�g, sm��tr�� d�� Ž��r� s��k�� ��rh���sku 
str��nu ��udsk� pr�r�d�, d�� ��, „���r z�� tr�nut��k, n�sk�st �nst�nkt�� uzd�g��� d� 
�sn��n�g s��dr������ ����t��“ (St��m�nk���ć 1964). O���� – u p�tpun�st� ��g�t�-
m��n pr�stup – ut�m����n �� � n�� p��r�����n�m funk���ns��n�u d��� p���n�� Ž��r�-
����g k�m��d��: ���k� �� u pr��m p���nu n�������zn�� � ����sf�m�čn�� ���krd���� � 
���čn�m, pr�pr�st�m č���ku k��� u��st��m kr������ d����z� n�� ����st, n�� �pšt�m 
p���nu r�č �� � � ��ntr�p���šk�m pr�k��zu č���k�� u s��tu ��š�n�m sm�s��� (Ž��r� 
k��� pr�t�č�� dr��m� ��psurd��), � pr�p��t��n�u tr��g�čk�g � k�m�čk�g k��� p�st��-
�� ��dn�� �d d�m�n��nt� č���k��� s�tu������ u d���d�s�t�m ��ku. Z��n�m����� �� 
z��p�����n�� �����n�� Ć�r������ � p�s��n�st� „d�m��ć�g“ I�����. On p�ds�ć�� d�� �� 
I�� č�st� „u �st�r��� p�z�r�št�� �gr��n k��� sur��� kr���� k��� p�rs�n�fiku�� s�� z�� 
���g s��t��“, „�gr���� su g�� g�um�� ��z m���st� � �pr���d��n���“14, ���� d�� �� u n��š�� 
sr�d�n� t��� I��, �p��k, m�r���, ��t� drug��č���.

U našoj dramskoj literaturi nema te satirične komedije koja u krajnjoj 
liniji nema razumevanje za predmet svog podsmeha: u književnosti Sar-
ki, Fema, Kir-Janja, agatona i Živki Ministarki ne gaji se kult grotesknih 
figura koje smeh samo šiba, a da im istovremeno i ne oprašta. U maloj 

14 �. Ć�r���� n����d� � d�� n��� s�uč���n� d�� su ug��ndsk�g d�kt��t�r�� Id� Am�n D��du, s�� ruk��m�� umr-
����n�m kr���u s����h �rt�����, z����� ��fr�čk� I��.
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palanačkoj sredini naše prošlosti sve što je bilo predmet humora nalazilo 
se na dohvat ruke15 (…) U takvoj našoj sredini i Ibi je morao biti drukčiji, 
naslikan blažim bojama nego što je to u tradiciji pre svega francuskog 
pozorišta. U velikoj dečijoj igri rata, naš Ibi je najnevaljaliji deran, a uz to 
moćan, sebičan, bezobrazan. ali taj mangup je i duhovitiji, i najvispreniji, 
i najbrži, i najjači, kao kakva figura iz prisnog crtanog filma ili stripa, s 
promenljivom srećom u svakoj novoj epizodi. (…) „Ibijade“ Zorana Rad-
milovića, čak i kada su bivale aktuelne, u dnevnom smislu, uvek su bile 
šire od politike, jer su se vezivale za temu vlasti – uopšte, ljudske gluposti 
– uopšte, taštine – uopšte… (Ć�r���� 2006: 171). 

A��, �r�� usp�šn� „������d�“ ��r����tn� su, u ������t���� d�m�nz���, �su��t��� 
s��nsk� r�����z����n�� n�k�h drug�h ���m�n��t�� R��dm�����ć��� g�um��čk� �k-
sp�s���. V�ć n��r�dn�, 1965. g�d�n�, �n �gr�� M���������� u Š�ksp�r���� Bogojav-
ljenskoj noći (r������ Duš��n M�h�������ć, S���r�m�n� p�z�r�št�), u��gu z�� k��u 
p���d�n� k���g� sm��tr���u d�� s� m�r����� n��ć� u sr�d�štu n��g��� pr�f�s��n���n� 
���gr��fi��, �dn�sn�, d�� �� tr������ d�� �m�� �st��knut��� m�st� u �st�r��� n��š�g 
s���r�m�n�g p�z�r�št��. Ip��k, t� s� n��� d�g�d���. O��� pr�m�š���n�� � �dm�r�-
n�� st���z�������, k��� � n�z drug�h dr��msk� pr�stud�r��n�h � supt��n� n����ns�r��n�h 
u��g��, �st���� su u s�n�� I����� � R��d����n�� Tr�ć�g16. U ��z� s t�m, z��n�m����� �� 
d�� ��� R��dm�����ć��� n���p�pu���rn��� (�st��r�m�n� � n��s���n�) u��g� �m���u 
��ć u �m�nu ��k�� n�št� z����dn�čk�: I�� �� kr����, �� R��d����n Tr�ć� ��, p� s��m� 
�m�nu, n�št� p�put „d�n��st�čk�g“ ��k��; u ���� s�uč�����, ��k��� ��skrupu��zn�h 
pr�m�t������� p�st���� su n��g���š�n� s�mp��t�čn�: I����� s� n�k� n��� p���š��, �n �� 
��� ��zm���� k���n��sk�� ���r����nt�� ���h��t�g ����d��r��, �� R��d����n Tr�ć� �� d���� 
n� s��m� st��tus �m����n�g č���k�� �z n��r�d��, k��� p��r��d�gm�� d�m�n��ntn� ku�-
tur���šk� � m�nt����t�tsk� m��tr���, ��ć �� p�st��� � d��urn� k�m�nt��t�r druš-
t��n�h z�����n���. Ip��k, ��dn�� ��tn�� r��z��k�� n�����z� s� u pr�stupu p�m�nut�m 
dr��msk�m t�kst���m��: d�k Kralj Ibi z���st�� pru��� z��h����nu dr��msku gr��đu z�� 
kr��r��n�� m��št���t� p�z�r�šn� �gr�, s mn�št��m k�����m�ur��, p�� č��k � ���m�n��-
t�� ��rkusk� ��št�n�, k�m�d���� Radovan Treći Duš��n�� K����č���ć�� n� p����z� �d 
��firm������ ku�tur���šk�g ��r��s��� k���m s� �����: n��pr�t��, put�m gr�t�skn�g 
�z��t�p�r�����n��� r����n�st�, �n�� pr�m�� t��k��m m�d��u usp�st������� �št��r kr�-
t�čk� �dn�s, ���� upr���� t�� d�m�nz���� u p�pu���rn�� pr�dst���� n��� r��z����n�� n�� 
�dg����r���uć� � u��d���� n��č�n.

Upr���� tu s� m�gu u�č�t� � �z��sn� r��z��k� u kr�t�čk�� r���p���� ���h d���u 
pr�dst�����: d�k kr�t�k��, pr�t��n�, ��firm�š� Dr��šk�ć��� d�t�kt����n�� dr��msk�g 

15 Aut�r n����d� d�� �� �zuz�t��k R��d��� D�m��n���ć k��� n��� p�s��� dr��msk� t�kst���.Aut�r n����d� d�� �� �zuz�t��k R��d��� D�m��n���ć k��� n��� p�s��� dr��msk� t�kst���.
16 Pr�m���r�� �� ����� 1973, t��k�đ� u r����� L�u��m�r�� Dr��šk�ć��, u „At����u 212“.Pr�m���r�� �� ����� 1973, t��k�đ� u r����� L�u��m�r�� Dr��šk�ć��, u „At����u 212“.
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p�t�n�������� Kralja Ibija k��� ��d�k���tn�g m��t�r������� z�� kr��r��n�� duh���t�, m��-
št���t� � t���tr����z����n� s��nsk� �gr�, stručn�� r���p����� pr�dst���� Radovan Tre-
ći s r��z��g�m �� ����� uzdr���n����: pr�n��g���š�����n�� k�m�čk�h p�stup��k�� d����� 
�� d� p�t�sk����n��� �n�h d�m�nz���� t�kst�� u k���m�� ��ut�r �zn�s� un���rz���n� 
� ��ntr�p���šk� sum�rn� �st�n� � ����tu p�d����n�g č���k��, h�m� dup��ks�� 
k��� n� usp���� d�� s������d�� ku�tur���šk�� �gr��n�č�n��� (p�dn��s��� d���� �� bolna 
komedija o samoizdaji). K��� pr�m�r n����d�m� kr�t�ku V���d�m�r�� St��m�nk�-
��ć��: 

… Ljubomir Draškić je nemilosrdno brisao sve što ne pripada svetu ko-
medije. I u tome je osnovni nesporazum između njega i Kovačevićevog 
komada… To se reflektuje i u igri glumaca: oni se, uglavnom, oslanjaju 
na lični šarm, podupiru svoju glumu rešenjima iz predstava u kojima su 
ranije igrali, više nastoje da sa rampe neposredno komuniciraju s gleda-
lištem nego da stupe u stvarne odnose s drugim likovima (St��m�nk���ć 
1982: 266-268). 

M�đut�m, ����� r�duk���n�st�čk� pr�stup K����č���ć���m dr��msk�m t�kstu 
n��� ��tn� ut����� n�� s��mu r���p���u pr�dst���� �d str��n� n���š�r� pu���k�: p�put 
Kralja Ibija, Radovan Treći �gr��n �� dug� � pr�d pun�m s����m, d���� �� t��k�đ� 
st��tus ku�tn� pr�dst����. Št� �� ��š zn��č���n��� u ���m k�nt�kstu, p�r��p����� 
R��dm�����ć���g g�um��čk�g r��d�� u p�z�r�štu s� � ��zu�� n�����š� z�� ��� d�� 
u��g�, �� ��� pr�dst��������u p��r��d�gm��tsk� pr�m�r� p�m�n���n�g ��t������sk�g 
st����. 

N���z��d, g�t��� p��r��d�ks���n� d��u�� d�� �� m��d�� � n���p�pu���rn����, n�����t�-
r��n���� �mpr���z����n�� r�p��k�� u pr�dst���� Kralj Ibi (,,N��r�d� m��! (…)“) u 
k�n��čn�m �sh�du, p�put n�k�g dup��g ��rt�� ��� č��k ���š��n�g �um�r��ng��, 
u �z��sn�m sm�s�u �dr�d���� � ����k� d�� R��dm�����ć��� g�um��čk� ���gr��fi-
��. T��m� gd� Kr���� I�� �zg����r�� ču��nu r�č�n��u „M�� n��r�d m� n�� ����k�n 
��k���m�r��“ (�� n��k�n k��� pu���k�� r���gu�� �zr��z�t� gr�mk�m sm�h�m, k��� s� 
n��st������� t�k�m ����kupn�g I������g ��r��ć��n��� n��r�du), m�guć� ��, p�č�n�� 
��d��n pr���s � k���m, s d�r�����m �skr�n�šću � u���������n��m ����k�g g�um��č-
k�g d��r��, p�š� L�u��š�� B��č�ć: 

Nikakve mere tu više nije moglo biti. Kako ćete meriti umetnost decibe-
lima i boforima? Njegova nesumnjivo velika inteligencija usplahireno se 
povlačila pred ovacijama zastrašujuće snage. Nije on mogao ništa više da 
promišlja, pošto misao nema šta da traži tamo gde stihija velike ekstaze 
ustoličuje nagone (B��č�ć 2006: 178). 
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D�k �� I����� st�č��rsk�-p����pr��r�dn�-k��fi��r��sk� n��r�d aklamovao n�� ����-
k�n s��g�� ��đu, p��r�����n� s� �d������ pr���s aklamovanja tum��č�� I������g 
��k�� �d str��n� pu���k� – huk n��r�d�� k��� uz�r��ć�� �n�m k�g�� ��k���mu�� � k��� 
mu s� ��r��ć��, ��� �� t���k� sn�����n d�� mu s� n�št�� n��� m�g�� d�� supr�tst����. 
Z��pr����, I�� �� ���š��n� p���d�� M����������, �� r�č�n���� „M�� n��r�d m� n�� 
����k�n ��k���m�r��“, d������ ��, z��h�����u�uć� f�n�m�nu r���p����, s��s��m n��� 
zn��č�n�� u n���m k�nt�kstu.

T�kst z���rš�����m�, upr���� u ��z� s f�n�m�n�m r���p����, � kr��tk�m �s�rt�m 
n�� stručnu (kr�t�čku) r���p���u pr�dst����. I p�r�d t�g�� št� Kralj Ibi pr�dst���-
���� ��d��n �d �n�h p�z�r�šn�h d�g��đ����� k��� s� u n��š�� ku�turn�� ����n�st� k�-
r�st� k��� pr�m�r d�� �� „kr�t�k�� s��s�k��� pr�dst���u“17, �� k���� �� �m����� �zuz�tn� 
usp�š��n ����t n�� s��n� � p�st����� n�z��������zn� d�� n����� n�����n���n� �st�r��� 
p�z�r�št�� – z�� ����k�u t�rdn�u n�m�� �����dn�h ��rgum�n��t��. N���m�, upr���� 
r������ntn� kr�t�č��r� t�g�� d���� – �n� u �dn�su n�� č��� t�kst��� s� pr���n�u��, 
�st�tsk� �����r�zu�� ��dn�� �p�h�� – p�s���� su � Kralju Ibiju n� s��m� s ��firm��t��-
n�m t�n���m��, ��ć � u��đ���uć� �n��ugur�s��n�� ��dn�g n���g st���� r����� � g�u-
m�, st���� k��� �� �������� pr�� d���n��� At������ 21218. K��� pr�m�r� n������ sm� 
S����d��n�� S���n�ć�� � V���d�m�r�� St��m�nk���ć��, �� s��čn� ��, u g�d�n��m�� n��-
k�n pr�m���r�, ���� � s ��d�ć�m kr�t�č��r�m�� drug�h kr������� ���š� �ug�s�������, 
�� n��k�n g�st����n��� pr�dst���� u drug�m gr��d���m�� ���š� z�m��� (n�� pr�m�r, 
D������r F�r�t�ć). U�st����m, č��k n� kr�t�k�� Vuk�� Vuč��, k��� Ibija n��z���� „���-
k�st�čk�m pr�dst����m“ – �� k���� p��r�m�n� s�u�� k��� ��rgum�nt z�� t�rdn�u � 
kr�t��� k���� �� ��� d��� „d�č�k����� n�� n��“, n� �sp�������� su��š� str�g ��� n�g��t�-
���n sud: ��ut�r, n���m�, pr�dst���u ��d� k��� stud�ntsk� k��rn�����sk� urn���s, k��� 
n�z duh���t�h šm�r��ntsk�h �r��t���m���� � g�g���� k��� z��sm��������u pu���ku.

17 Pr�m�r�� r��d�, G�rd��n�� G�n��ć n����d�, d�duš� s �z��sn�m �gr��d�m, d�� �� pr�dst����� „����� d�-
č�k��n�� n�� n�� (m��d�� �� ���� � �n�h k��� su �� �z pr�� pr�p�zn����)“, u: Pozorište na modernim 
šrafovima, Politika (Ku�turn� d�d��t��k, 8. m��� 2010). – K��� št� n����d�m� u t�kstu, pr���k�m 
�����u������ �st�tsk�h f�n�m�n�� pr�š��st�, �sn��n� ��t�r��rn�/kr�t�čk� �z��r� č�n� t�kst��� ��d�ć�h 
t�. r������ntn�h kr�t�č��r�� �p�h�, �� upr���� su �n� iz prve pr�p�zn���� Kralja Ibija.

18 U k��sn���m �nt�r��u�m��, � s��m Dr��šk�ć s� �gr��đu�� �d �r�m�nsk� dug�g pr�sust��� t�g ��t������-
sk�g st���� u p�z�r�štu.
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S���n�ć, S����d��n, 1964, „M��št���t� � d�s��dn�“, Borba, 29. ��pr��. 
S���n�ć S����d��n, 2006, „At���� 212 k��� t���t��r d�m��ć� dr��m�“, atelje 212 
(m�n�gr��fi��� p���d�m p�d�s�t g�d�n�� p�z�r�št��), B��gr��d, At���� 212
St��m�nk���ć, V���d�m�r, 1964, „K��uč��� m�d�rn�g p�z�r�št��“, Nin, 10. 
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St��m�nk���ć, V���d�m�r, 1982, Pozorište u dramatizovanom društvu, B�-
�gr��d, Pr�s��t��
Ž��r�, A�fr�d, 2001 (pr�� �zd��n�� 1964), Kralj Ibi, pr������ I���nk�� P�������ć, 
B��gr��d, IP „R��d“, R�č � m�s���, B��gr��d 

Ost���� �z��r�:

V�d�� sn�m��k pr�dst���� Kralj Ibi (At���� 212), TV B��gr��d, 1973.
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Ksenija Radulović
F���u�ty �f Dr��m��t�� Arts, B��gr��d�

MY PEOPLE ACCLAIM ME FROM THE AUDIENCE 
(ON THE OCCASION OF THE 50TH ANNIVERSARY OF  

UBU THE KING’S FIRST PERFORMANCE AT ATELJE 212 THEATRE)
Summary
One of the most popular and the most often performed plays of the Serbian 
theatre, Ubu the King (1964), was the play that marked the beginning of a 
new style of drama performance at atelje 212 Theatre. Its contribution was 
not limited solely to the first performance of Jarry on the Serbian drama scene 
or the masterful title performance of Zoran Radmilović, but also to some ever 
more far-reaching innovations when it comes to e��pression. In addition, de-
spite the widespread belief that the play and most especially the title role were 
improvised to a great e��tent, all the improvisations during the performance 
were in fact mostly based on the fi��ed form of the play. The first performance 
of Ubu the King was also the beginning of the atelje style (which is a term 
that has remained insufficiently or systematically defined in strictly scientific 
or theoretical terms), which was not just a dominant paradigm of the so-called 
golden era of the atelje 212 Theatre,but was also an e��tremely popular one. It 
is worth mentioning that, although it was originally based on the staging of a 
world drama classic, this style was in the following decades more readily as-
sociated with the works of contemporary Serbian playwrights.

In the analysis of Ubu the King it is important to understand that there was 
a whole set of circumstances which contributed to the play being created as it 
was: the repertoire openness of the then new atelje 212 Theatre, the orientation 
of director Ljubomir Draškić to the avantgarde in the early phase of his work, 
the sensibility of the new generation of actors, contemporary techniques in the 
director’s conception of stage e��pression (among others, the conception of per-
formane space, his use of music,etc.), and, of course, the appearance of Zoran 
Radmilović in the title role, which was to become the symbol of his life work 
along with the role of Radovan III. Parado��ically, these very roles also contrib-
uted to the fact that the string of other roles that Radmilović played remained 
forever in the shadow of the beguiling and unfettered spirit of improvisation 
which predominated both in Ubu the King and Radovan III.

Key words
Ubu the King, atelje 212 Theatre, Zoran Radmilović, the beginning of the 
atelje style, fi��ed form, innovation, improvisation
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Dragan Dimčić1

F��ku�t�t dr��msk�h um�tn�st�, B��gr��d 

„LAŽNI DOKUMENTARAC” – 
OSNOVNA RAZMATRANJA 

apstrakt
„Lažni dokumentarac“ (mockumentary) pripada onim formama pokret-
nih slika koje su u sivoj zoni između činjenica i fikcije, između dramskog i 
dokumentarnog. Manipulišući kodovima dokumentarnog filma i koristeći 
dekonstrukciju, parodiju i satiru, on pokušava da gledaoce dovede u stanje 
svesnog preispitivanja onoga što im se svakodnevno, kroz medije, predočava 
kao realistična, istinita slika sveta. Definisati „lažni dokumentarac“ i obele-
žiti njegove granice u odnosu na druge filmske žanrove je stalni predmet ra-
sprave savremenih studija filma i medija, teoretičara dokumentarnog filma, 
ali i filma fikcije. U ovom vremenu zamagljivanja granica između filmskih 
vrsta, mešanja žanrova i ponovnom promišljanju mnogih temeljnih pret-
postavki filmske umetnosti, „lažni dokumentarac“ postaje sve zanimljivija 
i popularnija forma, koja se u raznim vidovima i oblicima pojavljuje i na 
filmu i na televiziji.

Ključne reči
činjenica, fikcija, realizam, konvencije, kodovi, dokumentarno

Problem definisanja „lažnog dokumentarca“

K��k� d�fin�s��t� „����n� d�kum�nt��r���“? D�� ��sm� �dg���r��� n�� t� p�t��n��, 
tr������ �� n���pr� d�� s� p�z�������m� p��m�m d�kum�nt��rn�g fi�m�� � n��č�n�-
m�� pr�k��z����n��� st���rn�st� n�� fi�mu. Sp�s��n�st f�t�gr��fi��, fi�m�� � t�����z��� 
d�� „st���r� p�k���u r�����st�čn�“ �� u pr�r�d� s��m�g s�st�m�� z�� ��zu��n� ������-
n�� k��� �m�guću�� p�st����n�� ���h m�d����. 

1 d�mk�.d@gm����.��md�mk�.d@gm����.��m
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M�đut�m k��� št� �� p�s��� D��n F�sk (F�sk� 1987), ��d�n� n��č�n n�� k��� m� 
m���m� p�r��p�r��t� � ��d�t� sm�s��� u �n�m� št� z���m� „r����n�šću“, �� kr�z 
k�d��� n��š� ku�tur�. Kôd �� s�st�m zn��k���� k���m ����d���u �dr�đ�n�� pr������� 
� k�n��n���� k��� d��� č���n��� n�k� ku�tur�, �� k��� s� k�r�st� d�� g�n�r�š� � pr�-
n�s� zn��č�n�� u � z�� tu ku�turu. Pr�m�� F�sku, fi�msk�� (� t�����z��sk��) r����n�st 
n��� s�r����, �n�� �� ��ć k�d�r��n��. 

U �ps�r������sk�m d�kum�nt��rn�m fi�mu, ��dn�� �d n���z��stup���n���h �rst�� 
d�kum�nt��rn�g fi�m��, p�st��� �dr�đ�n� �r�� k�d����, m��rk�r�� k��� n��m p�-
t�rđu�u d�� �� �n� št� g��d��m� sn�m��k st���rn�st� u s��m �r�m�nsk�m t�ku, 
�� k��� �� ���r d���m n�z����s��n �d ��p��r��t�� � ��ut�r�� k��� g�� ������ (C�rn�r 2001: 
127). O�d� �� �r�� ������n �s�ć��� sp�nt��n�st� ��k���� � p�kr�t�� k��m�r� k���� n��m 
p�k��zu�� n�št� št� �� p�r��pt��n� k�h�r�ntn�, ���� pr��t� r��z��� k��� �� �z���n 
k�ntr��� �k�p� k���� sn�m�� pr�z�r. S��n� u �ps�r������sk�m d�kum�nt��rn�m 
fi�mu su č�st� sn�m���n� „s�r���“, ���č���uć� �s�ć��� r�����st�čn�st� pr�z�r�� n�pr�d-
��d���šću � s��m�m n�d�st��tk�m „g���tk�g“ k�nt�nu�t�t�� u p�kr�tu � m�nt����. 
„H���t��n�� r����n�st� u n��n�m t�ku“ �� S��t� Gr��� d�kum�nt��r�st�� �z krug�� tz�. 
��ut�r�� „č�stun�����“. St���n M�m��r (St�ph�n M��m��r) �p�su�� direktni film, 
��m�r�čk� p�kr�t �ps�r������sk�g d�kum�nt��rn�g fi�m�� �z š�zd�s�t�h g�d�n��, 
k��� sn�m��n�� „st���rn�h ��ud� u n�r���r��n�m s�tu�������m��“ (M��m��r 2001: 129). 
T��k��� d�fin������, n��r���n�, p�st������� mn�g�� p�t��n���, npr. k��k� �� u�pšt� m�gu-
ć� d�� fi�msk� pr�dst�������n�� �ud� n�r���r��n�? R���rt Dru (R���rt Dr�w) �� 
��r����� d�� p�kr�t d�r�ktn�g fi�m�� str�m� k�� č�st�m d�kum�nt��rn�m fi�mu u 
k�m� su k��m�r�� � �pr�m�� z�� sn�m��n�� z�uk�� s��m� sr�dst�� r���g����n��� k��� 
�st���� ��rn� s��m su���ktu, �� n� ��kt��n� sr�dst�� m�š��n��� u s�tu�����u. 

M�g�� �� s� r�ć� d�� �n� št� n��z����m� dokumentarnim tr���� d�� �ud� n���pr�-
����n��� m�guć� �st�n�t�m p�rtr�t�s��n�u društ��n�-�st�r��sk�h t�m�� � ��udsk�h 
����t��. T��k�đ�, p�dr��zum���� s� d�� p�st��� d�r�ktn�� ��z�� �zm�đu �n�g�� št� 
�� sn�m���n� � st���rn�st�. M�đut�m, ��d�m� d�� s� u d�fin�s��n�u �s���n�� k��� 
tr���� d�� �m�� d�kum�nt��rn� fi�m, �s���n���m� n�� t�rm�n� istina, stvarnost k��� 
su k��m�n sp�t����n��� n� s��m� u m�d��sk�� r�pr�z�nt������ s��t��, ��ć � u fi��-
z�fi�� � n��u��. K��d�� n�� t� d�d��m� � sušt�nsku n�m�gućn�st d�� s� ����kt��n� 
z�������� ����t u s��m �r�m�nsk�m t�ku � s��ukupn�st�, ��r ��ć s��m �d����r 
p�z����� k��m�r� pr�dst������� su���kt��nu ��z��u �n�g�� k� sn�m��, ��d�m� d�� 
t�m���� „�st�n�t�g pr�k��z����n��� ����t��“ u d�kum�nt��rn�m fi�mu n� m�gu d�� 
s� �s���n����u s��m� n�� „����kt��n�“ n�m�š��n�� ��ut�r�� u pr�z�r pr�d s���m. Od 
s��m�h p�č�t��k�� fi�m��, ��ut�r� d�kum�nt��rn�h fi�m���� su s� s�u���� m�t�d��m�� 
r�k�nstruk����, k�nstru�s��n��� n��r��t���� � k�r�šć�n��� k�d���� � k�n��n����� dr��m-
sk�g. Kr���t��n�st ��ut�r�� d�kum�nt��rn�h fi�m���� tr��nsf�rm�š� fr��gm�nt� 
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st���rn�g ����t�� u pr�ču. Upr���� ��� g�r� n���r����n� �s���n� d�kum�nt��rn�g 
fi�m�� �m�guću�u su���rz��n� p�t�n������ „����n�g d�kum�nt��r���“, u k�m� s� 
č�n��n��� � ����kt��n�st k��� p��r��m�tr� r�����zm�� n�� �kr��nu d���d� u p�t��n��, 
�m�t�r���u � �z�rću. T� t��k�đ� �m�guć����� � �gru s�� m�d���m�� k�nstruk���� d�-
kum�nt��rn�g fi�m��. 

Konvencije i kodovi dokumentarnog filma

K��dr��� k��� �zg��d���u k��� d�� s� s�� �d����� pr�d n��m��, �� m� sm� s��m� s��d��� 
t�g��, n��tur����st�čk� z�uk � �s��t���n��, n��r��t�r (�z���n, ���� � unut��r pr�z�r��) k��� 
��d� g��d����� kr�z r��z��č�t� ��rgum�nt� � f����r�zu�� �dr�đ�n� st������ (u��-
g�� tr��d����n���n�g ��ut�r�t��t��n�g g���s��), p������� r��zn�h s��d�k�� � �ksp�r��t��, 
k�r�šć�n�� ��ut�nt�čn�h f�t�gr��fi��� � ��rh��sk�g m��t�r�������, s�� su t� ���m�nt� 
k��� n��m d���u d� zn��n��� d�� g��d��m� d�kum�nt��rn� fi�m (R�s���/H�ght 2001: 
16). Z��n�m����� �� d�� g��d����� ��š� ��ru�u �rn�-����� s����; d������������u �� k��� 
��ut�nt�čn��u, ��r s� s��k�� u ���� ��zu�� z�� n����� d����, k��d�� su m�t�d� m��n�-
pu������� ��ć pr���čn� uzn��pr�d������. O�� k�d��� � k�n��n���� s� t���k� č�st� 
k�r�st� d�� m� ��š� n� d���d�m� u p�t��n�� �st�n�t�st npr. �sk��z�� n�k�g �ksp�rt�� 
��� k��dr��� �z n�k�h fi�msk�h n���st�. N��h��� d��st�� z����s� �d n��š�g pr�h���-
t��n��� � u��r�n���.

Ip��k, p�st��� � drug� k�n��n���� pr�h���ć�n� �d str��n� d�kum�nt��r�st��, �� k��� 
su pr�uz�t� �z fik���n���n�h k�d���� (R�s���/H�ght 2001: 16). R�k�nstruk����� 
d�g��đ�����, k�r�šć�n�� muz�k�, g�um�����, k�r�šć�n�� krupn�g p���n�� d�� ��sm� 
p����č���� �d�nt�fik�����u g��d�������� � m��n�pu��s���� n��h���m �m�t��n�m uč�šć�m, 
up�tr���� dr��msk�h ��rt��, t��k�đ� su ���m�nt� k�nstru�s��n��� d�kum�nt��rn�g 
�zr��z��. 

U n����� d����, d�g�t���n� t�hn���g��� d�n�s� n��� m��n�pu������� k��� �� d����k� 
�zn��d �n�g�� št� �� ���� m�guć� u pr��h 100 g�d�n�� fi�m��, �� t� p�č�n�� d�� �z-
����n� d���d� u p�t��n�� st��tus k��m�r� k��� ��p��r��t�� k��� ������ (R�s���/H�ght 
2001: 39). M��n�pu�������� �� ���� � r��n���, npr. f�t�m�nt����� � r��zn� sp�������n� 
�f�kt�, z��t�m u d�kum�nt��rn�m fi�mu – k�m��n����n�� k��dr���� �z r��z��č�t�h 
d�g��đ����� k��� tr���� d�� �udu ��d�nst��n� d�g��đ���, p��r�����n�� �zm�n�� k��dr���� 
�zm�đu d��� d�g��đ����� k��� su s� d�š������� u r��z��č�t� �r�m�, �� sug�r�š� s� n��h�-
��� �st��r�m�n�st, s�mu�t��n�st, �� s��m�m t�m � ��z�� �zm�đu n��h �td. M�đut�m, 
n�k��d�� n��� ���� ���kš� n�g� u d��n��šn�� �r�m� d�� s� n�št� „�����r��“, f���s�fiku�� 
u f�t�gr��fi�� ��� p�kr�tn�m s��k��m�� � d�� s� m��n�pu��š� s��k��m�� ��ud� � d�g��đ����� 
k��� n�m���u up�r�št� u r����n�st�. 
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S�� n���r����n� ���m�nt� (k�d��� d�kum�nt��rn�g, t�hn�k� m��n�pu������� s��k�m 
� z�uk�m) �m�guću�u p�st����n�� ��dn� s��� z�n� fik���n���n�h d���� k��� z��m��-
g��u�u gr��n��u �zm�đu č�n��n�čn�g � fik���n�g. Tu, s�m „����n�g d�kum�nt��r-
���“, p�st��� � d�kum�nt��rn�� dr��m�� (docudrama � drama-documentary), k��� � 
r��zn� �rst� n���h h��r�dn�h f�rm�, k��� npr. docu-soap � reality TV.

Dokumentarna drama, refleksivni dokumentarni film  
i „lažni dokumentarac“

D�kum�nt��rn�� dr��m�� �� f�rm�� k���� t��� t�m� d�� �st��n� ���k� ���zu st���rn�m 
�st�r��sk�m d�g��đ����m�� � ��čn�st�m��. On�� k�r�st� dr��msku r�pr�z�nt�����u d�� 
�� p�kr���� p����� ��udsk�g �skust��� k���� n� m��� p�kr�t� d�kum�nt��rn� fi�m, 
��� d�� �� pr�k��z����� d�g��đ��� u k�m� n��� ���� s��d�k�� ��� ��ut�nt�čn�h sn�m��k��, 
���� � d�g��đ���� r�k�nstru�s��n� n�� �sn��u �z������ s��d�k��, tr��nskr�p��t�� � drug�h 
m��t�r�������. R��z��k�� �zm�đu dokudrame � „����n�g d�kum�nt��r���“ �� u t�m� 
št� d�kudr��m�� n� �zg��d�� k��� d�kum�nt��rn� fi�m, ��ć k��� �gr��n�� dr��m��, d�k 
„����n� d�kum�nt��r���“ �zg��d�� k��� d�kum�nt��rn� fi�m k��� �d str��n� g��d�����-
��� z��ht���� pr�p�zn�����n�� d�� g��d���u fik���u, �� n� p�kuš��� d�� �udu pr����r�n�. 
T��k�đ�, tr���� n��pr����t� � r��z��ku �zm�đu „����n�g d�kum�nt��r���“ � tz�. r�fl�k-
s��n�g m�d���� d�kum�nt��rn�g fi�m�� k��� �� „s��m�s��st��n n� s��m� u ��z� 
f�rm� � st���� ��ć � str��t�g���, struktur�, k�n��n�����, �č�k����n��� � ut�sk��“2 (N��-
h��s 2001: 32) k��� pr��z��d�. M�g�� �� s� r�ć� d�� su r�fl�ks��n� d�kum�nt��rn� 
fi�m��� k�nstru�s��n� �d s��k�� k��� �m���u d�r�ktnu ��zu s�� r����n�šću, d�k �� 
s��dr���� „����n�h d�kum�nt��r�����“ (��z ��z�r�� št� � �n m��� ��t� n��pr������n �d 
��ut�nt�čn�h sn�m��k��) č�st� fik���n�����n. R�fl�ks��n� d�kum�nt��rn� fi�m��� d�-
k�nstru�šu ���nr �znutr�� d�k „����n� d�kum�nt��r��“ t� r��d� �z���n n��g��. 

Definisanje „lažnog dokumentarca“

U up�tr��� su r��z��č�t� t�rm�n� z�� �rstu fi�m�� k���m s� ����� ����� r��d: „����n� 
d�kum�nt��r���“, „ps�ud� d�kum�nt��r���“, „k���z� d�kum�nt��r���“ � n���r��š�-
r�n��� – „m�k�um�nt��r���“ (m��kum�nt��ry). N�������st, t� �� � t�rm�n k��� �� 
n���t��� pr���st�, ��r �� t�� r�č sp�� d�� r�č�: to mock – rug��t� s�, �sm�������t� � 
documentary – d�kum�nt��rn�, d��k��, „d�kum�nt��r��� k��� �sm����“.

2 B��� N��h��s ��t., „R�pr�s�nt�ng R�����ty: Issu�s ��nd C�n��pts �n D��um�nt��ry“ �nB��� N��h��s ��t., „R�pr�s�nt�ng R�����ty: Issu�s ��nd C�n��pts �n D��um�nt��ry“ �n Faking it 
– Mock-documentary and the subversion of factuality, ���n� R�s��� ��nd Cr���g H�ght, M��n�h�st�r 
Un���rs�ty Pr�ss, M��n�h�st�r 2001, p. 32.
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��dn�� �d d�fin������ „����n�g d�kum�nt��r���“ m�g��� �� ��t� d�� �� t� fik���n���n� 
m�d��sk� t�kst k��� pr�s������ k�d��� � k�n��n���� d�kum�nt��rn�g fi�m�� � �m�-
t�r�� n��g��� r��z��č�t� m�d���. „L���n� d�kum�nt��r���“ pr�dst������� � �dr�đ�n� 
�z��z�� d�kum�nt��rn�m fi�mu, ��r s� upr���� m�d��� pr�dst�������n��� st���rn�st� 
k��� „����n� d�kum�nt��rn�“ fi�m k�r�st�, �m�t�r���u � d���d� u p�t��n��. Osn��n�� 
pr�tp�st���k�� n�� k���� p�č�����u „����n� d�kum�nt��r��“ �� d�� ć� g��d����� ��t� 
s��sn� fik���n���n�st� t�kst�� (R�s���/H�ght 2001: 52), pr�p�zn��t� g�� k��� ������n 
� uč�st�����t� u �gr� č�n��n�čn�h � fik���n���n�h m�d���� č�t��n���. P��r�d����, kr�t�k�� 
� d�k�nstruk����� su �sn��n�� �ru���� „����n�g d�kum�nt��r���“. N��m�� s� n��p��d�� 
n��č�n n�� k��� s� k�nstru�šu m�d��sk� r�pr�z�nt������ � g��d�����m�� �m�guć����� 
d�� pr�p�zn���u pr����m��t�čnu pr�r�du d�kum�nt��rn�h k�d���� � k�n��n�����. 
Ost���� t�m� su n���č�šć� p���t�čk� pr���s� � m�t��� p�pu���rn� ku�tur�. 

U �dn�su n�� �nt�n���� n��h���h ��ut�r��, m�g��� �� s� usp�st����t� � �dr�đ�n�� 
k���s�fik�������3 m�d���� „����n�h d�kum�nt��r�����“:

1. M�d��sk� t�kst k��� ��, pr� s��g��, „št�s“ z�� ��dn�kr��tnu up�tr��u – 
r��d�� �m�s���� Ors�n�� V��s�� Rat svetova (W��r �f th� W�r�ds, 1938.) 
k���� �� st��r���� h�st�r��u u SAD; t�����z��sk� fi�m Otmica vanzemaljaca 
(A���n A�du�t��n 1998, r. M��tty B��k�rm��n);

2. P��r�d���� ��� s��t�r�� – ču��n� „r��km��kum�nt��ry“ Ovo je Lumbalna 
punktura (Th�s �s Sp�n��� T��p, 1984, r. R�� R��n�r) �sm���� usp�n h��� 
m�t��� grup�� �s��md�s�t�h g�d�n�� pr�š��g ��k��; Zaboravljeno srebro 
(F�rg�tt�n S����r 1995, r. C�st�� B�t�s, P�t�r ����ks�n) s� �gr�� s�� n���-
z����ndsk�m st�r��t�p���m�� � m�t���m��;

3. K�r�šć�n�� �n����t��n�g pr�p���d��čk�g pr�stup��, n���č�šć� �m�t�r���uć� 
s���r�m�n� f�rm� reality pr�gr��m�� – Projekat Veštice iz Blera (Th� 
B����r W�t�h Pr����t 1999, r. D��n��� Myr��k, Edu��rd� Sán�h�z ) k�m-
��nu�� d�kum�nt��rnu � f�rmu ��d�� dn��n�k�� d�� �� st��r�� u��d����u 
h�r�r pr�ču; Kloverfild (C����rfi��d 2008, r. M��tt R����s) k�r�st� s��č-
n�� sr�dst��� u n��učn� f��nt��st�čn�m ���nru;

4. Kr�t�čk� k�m�nt��r p���t�čk�h pr���s�� – Bob Roberts (B�� R���rts 
1992, r. T�m R����ns) kr�t�ku�� pr���s s���k���� p���t�čk�h k��nd�d��t�� 
u SAD; Smrt predsednika (D���th �f �� Pr�s�d�nt 2006, G���r��� R��ng�) 
kr�t�ku�� �dn�s D��rd��� Buš�� � n��g��� ��dm�n�str������ pr�m�� p�t��n��-
m�� sp���n� � unutr��šn�� p���t�k�;

3 Th� Un���rs�ty �f W���k��t�, Cr���g H�ght “M��kum�nt��ry – R�fl�x���ty, s��t�r� ��nd �� ����� t� p���y”,Th� Un���rs�ty �f W���k��t�, Cr���g H�ght “M��kum�nt��ry – R�fl�x���ty, s��t�r� ��nd �� ����� t� p���y”, 
http://www.w���k��t�.���.nz/f��ss/m��k-d��/t����h�ng.shtm� (13.9.2014.)
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5. Kr�t�k�� n��č�n�� k�nstruk���� d�kum�nt��rn�g fi�m�� – Dnevnik Dejvi-
da Holcmana (D����d H��zm��n’s D���ry 1967, r. ��m M�Br�d�) s� ����� ��m M�Br�d�) s� �������m M�Br�d�) s� ����� 
d�kum�nt��rn�m m�d���m �str��g�, �� Čovek ujeo psa (M��n B�t�s D�g 
1992, r. Rémy B�����ux, André B�nz��, B�n�ît P������rd�) p���t�čk�m 
� �t�čk�m u��g�m ��ut�r�� d�kum�nt��rn�h fi�m����.

V�d�m� d�� s� unut��r ��� k���s�fik������ n�����z� � n�k� n��s���� k���, s�� �dr�đ�-
n�m sumn��m, m���m� st����t� u ��� �k��r�. T� �� pr����m z��m��g������n��� 
gr��n���� k��� �� sp�m�nut n�� p�č�tku t�kst��, ��r pr���zn� d�fin����� p�st���u 
g�t��� n�m�guć�, �� m��d�� � n�p�tr��n�. Sp���fičn� �f�kt� d�kum�nt��rn�g 
m�gu s� k�r�st�t� � unut��r �gr��n�h struktur��. Im�t�r��n��m �ps�r������sk�g m�-
d���� d�kum�nt��rn�g fi�m�� d������ s� �s�ć��� „����tn�st�“ � sp�nt��n�st�, „k��� 
d�� s� ����t �d����� pr�d n��m��“. M�d�� ��d�� dn��n�k�� m��� s� pr�m�n�����t� 
� u dr��msk�� � u d�kum�nt��rn�� struktur�. I p����m „pronađenog materijala“ 
(f�und f��t��g�) s� u����k� k�r�st� u r��z��č�t�m fi�msk�m �rst��m��, �� ��ć dug� 
n�z g�d�n��, p�č��š� �d fi�m�� Projekat Veštice iz Blera, h�r�r fi�m��� s� z��sn�-
����u n�� t�m�.

Pr�t�č� „����n�g d�kum�nt��r���“ m���m� tr����t� u pr����pr��sk�m ����n�m ��-
st�m��, �sk�nstru�s��n�m p�d������m�� z�� k��� s� pr�tp�st������� d�� ć� �h pu���k�� 
pr�h���t�t� � ��n�t� (R�s���/H�ght 2001: 2). Od g�rk�h n���nsk�h š�����, pr�k� 
m��s��n�h h�st�r���� z��g r��d��sk� �m�s���, d�š�� sm� d� s��pr�sutn� p������ 
„����n�g d�kum�nt��r���“, u ��n�m�r��n�m fi�m���m�� (Simpsonovi), TV s�r����m�� 
(Leteći cirkus Montija Pajtona, Urgentni Centar), p�� d� kr��tk�h k��p���� n�� 
Y�uTu��-u. „Slučajno snimljeni materijal“ (�����d�nt��� f��t��g�), ��d��n �d n���-
p�pu���rn���h ���m�n��t�� „����n�g d�kum�nt��r���“, k��� d�� �� st��r�n z�� r��z��č�t�� 
č�t��n���, p���m�k� � m��n�pu������� u r��z��č�t�m t��r����m�� z����r�. U t� sp��d���u 
npr. ču��n� Z��prud�r�� fi�m z��������n�g u��st��� D��n�� K�n�d����, ���� � sn�m�� 
��t����, B��kfut��, N�s� � drug�h st��r�n��� č��� p�st����n�� n��� d�k��z��n�. 

Autor, delo i publika 

Oč�g��dn� �� d��, u s��m d������n�u, „����n� d�kum�nt��r���“ z����s� n� s��m� �d 
s��g ’�zg��d��’, ��ć � �d k�mp��ksn�g �dn�s�� n��m�r� ��ut�r��, d��st��� s��m�g 
d���� � u��g� g��d������. (R�s���/H�ght 2001: 56). D�k su n��m�r�� ��ut�r�� � n��č�n 
k�nstru�s��n��� d���� ��s�k� k�ntr���s��n�, t� n��� s�uč��� � s�� u��g�m g��d������. 
D�� �� „����n� d�kum�nt��r���“ �spun�� s���u u��gu, p�tr����n �� s�fist���r��n�, 
�nt���g�ntn� g��d������ k��� r��zum� � z���������� s� u t�� �gr� �zm�n��n�h � �z�rnut�h 
k�d����. Pun� �� pr�m�r�� u �st�r��� r��d����, fi�m�� � t�����z��� d�� su s� s�uš�����, 
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g��d�����, n� s��m� �s�t��� pr����r�n�m, ��ć � p�k��z������ ����k� n�g�d����n�� � 
��s, k��d�� �� ust��n����� d�� su ���� pr�dm�t n��m�rn�g d���đ�n��� u z����udu 
d�� pr�sust�u�u �m�t����n�u d�kum�nt��rn�g d����. D�� pu���k� sm��tr�� n�m�-
r���n�m �sk�r�šć�����n�� d��r� p�zn��t�h k�d���� d�kum�nt��rn�g fi�m�� u s�rhu 
�gr� ��� kr�t�k� ust�����n�h n��č�n�� r�pr�z�nt������ s��t��. On� n� usp�����u d�� pr�-
p�zn���u ���m�nt� k��� ��ut�r� u��k p�t�n��r���u u „����n�m d�kum�nt��r�u“, �� 
k��� su, z�� ���� upuć�n���g � �nt���g�ntn���g g��d������, ���m�� ���s��n zn��k d�� �� 
u p�t��n�u d��� fik���� �� n� n�št� št� pr�t�ndu�� d�� �ud� d�kum�nt. On��� d�� 
pu���k� k��� t� pr�p�zn����, u����� u �gr� č�n��n���� � fik���� k���� �m s� pr�z�ntu-
��, �� � u hum�ru k��� �z����� �z t�g sud��r��. 

��d��n �d fi�m���� k��� s� �zuz�tn� d��r� „�gr��“ s�� �č�k����n��m�� pu���k� �� 
� Operacija Mesec4, TV fi�m k��� s� ����� ču��n�m t��r���m z����r� s�tu�r��n� 
�k� ��t�� ��m�r�čk�h ��str�n��ut�� n�� M�s�� 1969. g�d�n�. U ��ntru pr�č� ���g 
fi�m�� �� t���n� d�s��� k��� ud������ St�n����� K�u�r�k�� pr�n�����z� u n��g���� z��-
�st���št�n�. U fi�mu, s�m Kr�st����n� K�u�r�k, uč�st�u�u � B��z O�dr�n, L�r�ns 
Ig���rg�r, A��ks��nd��r H��g, H�nr� K�s�nd��r, D�n���d R��msf��d. N�� s��m�m 
p�č�tku fi�m��, �gr�� s� p� s��m pr������m�� d�kum�nt��rn�g �zr��z��. G��d������ 
k��� pr�gut�� �sn��nu pr�m�su (K�u�r�k pr�st���� d�� sn�m� ����n� spušt��n�� n�� 
M�s��, �� z�� uz�r��t, d�� �� sn�m�� fi�m Bari Lindon, d������ n������č� ����kt�� k��� 
p�s�du�� NASA), n��st������� d�� g��d�� pr�st����n t�����z��sk� d�kum�nt��rn� fi�m 
s�� ������m ��rh��sk�g m��t�r������� � �nt�r��u�m�� s�� �st�r��sk�m ��čn�st�m�� k��� 
p�s�du�u u �č�m�� g��d�������� ��s�k kr�d�����t�t. Ip��k, ��ć n�� p�č�tku, z����dn� 
s�� st���rn�m ��čn�st�m�� �z ��m�r�čk� p���t�k� � fi�m��, p�������u�u s� � ��k��� z�� 
k��� s���k� p�zn��������� fi�m�� ��ć p� �m�nu m��� d�� z��k��uč� d�� g��d�� „����n� 
d�kum�nt��r���“: ��str�n��ut D����d B�um�n (g����n� �un��k kn��g� � fi�m�� Odi-
seja u svemiru 2001.), I� K�nd��� (g����n� ��nsk� ��k �z fi�m�� A�fr�d�� H�čk�k�� 
Sever, Severozapad) � D��k T�r�ns (g����n� �un��k fi�m�� Isijavanje). K��k� fi�m 
�d� k�� s��m kr���u, ��psurdn� s��n� � k��dr��� uz�m���u s�� ��š� m��h�� � pr����� 
pr�r�d�� ���g fi�m�� s� p�tpun� r��z�tkr����. Z�uč� n���r����tn�, ���� d�� pu���k�, 
� p�r�d s��h zn��k���� p�s����n�h p� ���m fi�mu, d� s��m�g kr����� n� sh���t�� d�� 
g��d�� „����n� d�kum�nt��r���“. D�� t��k�� z���un� s�gurn� m���m� pr�p�s��t� n�-
p��������m pr��ć�n�u s��m�g fi�m��, d�� ��r����n�u n�k�����n� d�� �� t��k��� z����r�� 
z���st�� p�st�������, ���� ��d��n d�� s�gurn� č�n� ��ud� k��� n� m�gu d�� pr�p�zn���u 
n��č�n� n�� k��� s� m��n�pu��š� n��r��t���m � n��r������m. Z��n�m����� �� d�� su p�-
n�k� g��d����� ��skr���n� ��r������ �n�m� št� �zg����r�� n��r��t�r, ��z ��z�r�� št� 
su u s���� g��d���� d�g��đ���� d���d�n� d� ��psurd�� (�rt�u s����r��ć���n� n�sr�ć� 
�k� k��� st��� ����k�� grup�� D�d�� Mr��z����, ������n�� m���mun�� u r�ku d�k g���s 

4 Opération Lune, r������: V������m K��r�� (W������m K��r��), Art� Fr��n��, CNC, P��nt du ��ur, Pr���-
r�p 2002.
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n��r��t�r�� pr�č�� � sumn����m d������n�u ��dn�g �d s��d�k�� �td.). N�� kr���u fi�-
m��, n�� �d����n�� šp���, s�� uč�sn��� fi�m�� n��m ���sn� st��������u d� zn��n��� d�� �� 
fi�m ��� fik�����. 

Zaključak

„L���n� d�kum�nt��r���“ �� k�mp��ksn�� f�rm�� k���� u s��� uk��uču�� r��z��č�t� 
�nt�n���� ��ut�r��, pr�s������n�� š�r�k�g r��sp�n�� n�rm� � k�n��n����� d�kum�nt��r-
n�g fi�m�� � ���m�� r��zn���ku �nt�rpr�t�����u �d str��n� pu���k�. On d�k�nstru�-
š� m�d��� m�d��sk� r�pr�z�nt������ s��t��, �st�č� n��h��� m��n�pu���t��n� d��st�� 
� g��d����� �d������ �d u��g� p��s��n�g k�nzum�nt�� m�d��sk�h s��dr������.

„L���n� d�kum�nt��r���“ p�tpun� k�r�sp�nd�r�� s�� st��n��m s��t�� � n�p���r�-
n��m k��� p�st��� u n��č�n� n��g���g funk���n�s��n���, z��g č�g�� �� d��n��s ��ktu-
����n � �m�� ����k� usp�h. 
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MOCKUMENTARY – A BASIC REVIEW
summary
Mockumentary belongs to the grey zone of moving pictures, the zone between 
facts and fiction, between drama and documentary. Through manipulation 
of the documentary film codes and use of deconstruction, parody and satire, 
it induces the viewers to make a conscious decision to question the picture 
that media every day portray and serve as the realistic, true vision of world. 
There is an ongoing debate in the circles of documentary and fiction film spe-
cialists about the defining the mockumentary and outlining the boundaries 
between this and other film genres. In the times of a blurred line between film 
types, mi��ing genres and rethinking numerous basic principles of film as art, 
mockumentary becomes even more interesting and popular form appearing 
in various shapes and varieties on film and television.

Key words
facts, fiction, realism, conventions, codes, documentary, drama
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КРИТИКА ИДЕЈЕ КУЛТУРНЕ ПОЛИТИКЕ  
СА ХАЈДЕГЕРОВСКЕ ТЕОРИЈСКЕ  

ПОЗИЦИЈЕ

С�же��к
Намјера овога чланка јесте преиспитивање претпоставки појма, 
односно могућности праксе културне политике на основу увида у 
Хајдегерову критику појма културе, односно културне политике. 
Полазиште његове критике представљају приговори новокантовској 
философији вриједности с првих деценија прошлога стољећа, која, 
како овдје показујемо, представља истинско теоријско исходиште 
савременог, вредносно усмјереног културализма. 

Кључне речи
Хајдегер, културна политика, културни погон, вредност, новокан-
товство

Културна политика: залеђе и посљедице

У ономе што слиједи преиспитиваћемо оправданост идеје култур-
не политике као, уопштено гледано, стратегије организоване произ-
водње културних вриједности, односно установа и локуса за њихову 
производњу, чување, ширење, употребу, те појединачно и друштвено 
усвајање.2 Теоријске претпоставке нашег приступа ослањају се на Хај-
дегерову критику појма културе коју он схвата као производњу тзв. 
„културних вриједности“ отуђених од коријена човјекове ситуације, па 

1 ���s����.k�pr������@fpn.�g.���.rs.���s����.k�pr������@fpn.�g.���.rs.s����.k�pr������@fpn.�g.���.rs..k�pr������@fpn.�g.���.rs.k�pr������@fpn.�g.���.rs.@fpn.�g.���.rs.fpn.�g.���.rs..�g.���.rs.�g.���.rs.
2 Тако, на примјер: „[к]ултура је систем унутар кога се свесном људском делатношћу мо�е 

обликовати, образовати, уређивати, управљати, усмеравати развој, речју, унутар кога 
се могу организовати услови културног и посебно уметничког стваралаштва. Облици 
његовог пласмана и пријема у најширој јавности.“ (Драгићевић-Шешић, et al 1994: 6).
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тиме и од његових истинских, егзистенцијалних потреба. Треба знати 
да Хајдегер појам културе схвата као нормативно набијен, при чему он 
крајњи исход таквог појма оцјењује вредносно негативно. За њега нема 
„добре“, „ваљане“ културе, већ је култура као таква оличење начелне 
мањкавости,3 за разлику од, рецимо, појма духа.

Претпоставке промишљања појма културних вриједности налазе се но-
вокантовству, прије свега у мисли данас помало заборављеног, а некада 
великог Хајнриха Рикерта [H��nr��h R��k�rt], које их, на трагу своје ре-
цепције платонизма, концептуализује као квазиидеалне суштине које 
наводно трају у некаквом „царству“ вјечнога ва�ења, тзв. „трећем царс-
тву“, које се налази између, односно у преплитању између стварногâ и 
иреално-логичкогâ. Културноповијесна позадина оваквог поимања 
вриједности јесте настојање да се усред кризе културе и цивилизације 
пронађе трајан и поуздан ослонац ‒ оријентир који би се опирао релати-
визовању људских творевина протоком (културно) повијесног времена, 
што би човјеку, погођеном и дезоријентисаном кризом, помогло да се 
снађе и да прибави вазда неопходно �ивотно-духовно прибје�иште.

Дакле, новокантовски инспирисани „културализам“ – иако ова „инс-
пирисаност“ многима остаје непозната (како због унутарфилософског 
„заборава“ неких новокантоваца тако и због унутартеоријског „забора-
ва“ философије, не рачунајући „популарне“ философе) – носи антропо-
лошку мотивацију, и, према Хајдегеру, на незадовољавајући начин из-
лази на крај са својим проблемом, будући да му је исходишно схватање 
човјека подло�но критици. Наиме, код ове позиције се, неосвијешћено, 
полази од тога да човјек јесте – односно да треба да буде – идеалистички 
схваћени субјект4 који производи и похрањује културне вриједности.5 То 
значи да се у оваквој парадигми као мјеродавно заправо претпоставља 
разумијевање стварногâ као онога о којем је човјек позван да суди, да 
њиме распола�е према својем нахођењу, било да га је сам сачинио или 
да га је затекао.6

3 : „[н]е неко одређено уобличење, односно изобличење културе и културне свијести, већ 
’култура’ као таква представља човјеково [само]искорјењивање.“ (H��d�gg�r 1997:168/9) 
О овоме видјети више у: Копривица 2012.

4 „Све бивајуће различито од од човјека постаје објект за овај [људски] субјект.“ (H��d�g-
g�r 1997а:. 168).

5 Хајдегер о „култури“ (наводи у изворнику) говори „у смислу његе и остваривања ’вријед-Хајдегер о „култури“ (наводи у изворнику) говори „у смислу његе и остваривања ’вријед-
ности’.“ (H��d�gg�r 1997б:. 168).

6 „[б]ивајућē (d��s S���nd�) као такво има да се управља према на-себе-ослоњеном јаству 
као субјекту“, тако да је „овај субјект судија над свим бивајућим и његовим бићем, те да 
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Прећутна „антропологија“ новокантовске философије вриједности 
(W�rtph���s�ph��), која је право исходиште не само тадашњег него и по-
тоњег нормативно усмјереног културализма, почива на декартовском схва-
тању човјека као духовног7 субјекта који фигурише као јемац стварности 
свега стварногâ – будући да је у овој парадигми, у крајњој линији, често 
с оне стране њене ауторефлексије, као стварно признато само оно што 
као такво ва�и за субјект.8 Ва�ење је основни модалитет конституисања 
стварности у референтом оквиру у чијем координантном почетку стоји 
човјек као субјект,9 на чијем хоризонту се стварнô генерално појављује 
као вриједно, безвриједно или вредносно индиф�рентно. Човјек, који 
овдје фигурише у функцији оног ко треба да препознаје, али прије тога 
и да ствара, па утолико, између осталога, и пројектује културне вријед-
ности, једним необичним преокретом, бива преобра�ен у онога ко је 
гарант, а напослијетку чак и извор било какве могуће вриједности свега 
стварногâ. Теоријска парадигма које се др�е као мјеродавних појмова 
културе и вриједности за Хајдегера nolens volens стоје на метафизичким 
позицијама оваквог хуманистичког „панаксиотизма“.10

Од „препознаваоца“ онога истинскога, суштаственога, које је за њега, 
сљедствено томе, и вриједно, он постаје једини извор „истинске ствар-
ности“ и јемац њене вриједности. (Овдје је на дјелу својеврсно враћање, 
ма колико то парадоксално, субјективистичког платонизма, што је ср� 
философије вриједности.) Утолико, човјек проблем своје оријента-
ције у свијету „рјешава“ тако што себе, у крајњој линији, самовлас-
но узди�е у извориште свега заиста вриједно-стварногâ у њему. Овај 
преокрет, дакле, има далекосе�не посљедице, будући да је, у складу са 
нововјековним мотом-покличом, да човјек мо�е разумјети само оно 
што сам направи, он од онога ко препознаје и вреднује у постојећем 
свијету преобра�ен у онога ко (треба да) ствара нови свијет. То је, 

захваљујући овој судијској слу�би [...] одлучује о објективности објеката.“ (H��d�gg�r 
1997а:. 140).

7 У смислуУ смислу mens-��,а не spiritus-��.
8 „Стваран је само садр�ај који просудбени субјект„Стваран је само садр�ај који просудбени субјект може да призна као стваран.“ (B��stB��st 

1999: XXII)XXII))
9 „[s]ubjectum-у је [дат] примат референтног средишта.“ (H��d�gg�r 1977: 94) У истом спису 

се такође примјећује да „културне вриједности“ представљају „израз...самообезбјеђивања 
човјека као subjectum-��“ (101). Хајдегер такође говори о „човјеку као субјекту“ који „себе 
самога производи и потврђује као средиште бивајућегâ.“ (H��d�gg�r 2003: 54).

10 „Мишљењем против ’вриједностй’ не тврди се да је све што се проглашава ’вриједностима’ 
– ’култура’, ’умјетност’, ’наука’, ’људско достојанство’, ’свијет’ и ’Бог’ – безвриједно. 
Напротив, ваља коначно увидјети да означавањем нечега ’вриједношћу’ оно, као такво 
вредновано, бива ускраћено за своје достојанство.“ (H��d�gg�r (H��d�gg�r 21996: 349).
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међутим, била посљедица исходишне неутемељености идеје вреднујуће-
га опхођења са свијетом, тако да је она могла да буде „остварена“ само 
суштинском промјеном своје изворне интенције. Тако је постало мо-
гуће да човјек од универзалног евалуатора стварности постаје мјера и 
извор свега вриједнога у њему, ма колико то, очигледно, било и тео-
ријски и практично спорно.

Посредством својеврсне дијалектике која се одиграва у медију повијес-
ти идеја, а која је започела с новокантовством, а прије тога са почецима 
нововјековног обрта у мишљењу, човјек је изворну намјеру оријенти-
сања у промјенљивом свијету спрам онога што успије да препозна као 
трајно – што је, очигледно, платонистички инспирисано – преиначио 
у парадигму производње свијета, која је par excellence утилитарно-праг-
матичка. То се, према Хајдегеровој објекцији, у овој концептуално-по-
вијесној констелацији дешава кол��терално и, такорећи, „иза леђа“ не-
охуманистичког субјекта вредновања/производње стварности. Један од 
исхода овога окрета јесте да ништа од онога што човјек не произведе, 
или макар не „верификује“ као „заиста стварно“ – не мо�е имати некак-
ву вриједност. Суштина овога процеса мо�е се реконструисати помоћу 
сљедећег „силогизма“: 1. Све што је заиста стварно, то је и вриједно – 2. 
Вриједности постој� само за човјека, који им додјељује статус вријед-
ности, из чега слиједи закључак: 3. Стварно/вриједно је само оно што је 
стварно/вриједно човјеку.

Потребно је истаћи да је модерни човјек у кризу културног, епохалног и 
егзистенцијалног смисла запао због теоријско-практичног спровођења 
претпоставки антропоцентричног хуманизма, тако да је криза која је, 
поред осталога, изазвала одговор у лику новокантовске философије 
вриједности, али и свих потоњих њених теоријских изданака, у својој 
ср�и била криза културе хуманизма. Но, одговор који на њу покушава да 
се дâ, у крајњој линији, остаје унутар оне парадигме на коју реагује, тако 
што је на неосвијешћен начин понавља, и утолико ништа не рјешава, 
већ мо�да и продубљује. Због тога се некако само од себе намеће начел-
но питање: Мо�е ли одговор на кризу хуманизма бити хуманистички? 
– у смислу: могу ли се превладати појавни облици кризе уз задр�авање 
онога што је само њено �ариште?

Културалистички постављено, (пост)хуманистичко понављање хума-
низма мо�е се објаснити по аналогији са субјективизовањем човјека 
у нововјековној философији духа, при чему антропоцентрични за-
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окрет у култури представља не само аналогију него и посебан случај 
онтолошког и епистемолошког антропоцентризма уопште. Наиме, 
subjectum је латински превод једног од кључних старогрчких појмова 
hypokeimenon, што се на српски преводи ријечју подмет. Ова ријеч, у 
ширем смислу, означава, да се испомогнемо латинизмима, супстрат, 
супстанцију.11 У антици и средњем вијеку као подмет-субјект ва�ило 
је оно што постоји по себи, независно од човјека и његовог односа 
према њему. Са нововјековним суочавањем са сумњом, те кризом иза-
званом скепсом, кључни философски „медиј“ постаје свијест, а кључ-
не дисциплине постају гносеологија и епистемологија. Умјесто дотад 
најва�нијег предмета сазнања – стварности, бића, сада средишње 
мјесто у теорији задобија човјеков дух. Но, не само што се сазнавање 
стварности претворило у самоспознају носиоца њенога сазнавања 
него је и тај носилац, постепеним повијесни преокретањем, од носио-
ца („субјекта“) сазнања постао сâм субјект стварности – укратко: њен 
једини Субјект. Тиме је човјек, теоријски осигуравши себи првенство 
у односу на цјелокупност остатка стварности, уједно обезбиједио и 
„прáво“ располагања цјелокупношћу стварности, која се утолико пре-
твара у његов ресурс, у која, међу осталима, спадају и „културна доб-
ра“.12 Овај вредносни окрет нововјековног субјективизма, који изворно 
не хотијаше да постане било шта „субјективно“ (у данашњем смислу 
ријечи), свој врхунац, крајњи домет и коначно пуну повијесну „ис-
тину“ досе�е у философији вриједности, која се, иронично, појавила 
управо као одговор на кризу хуманизма.

„Успут“ се испоставило да су и саме културне вриједности, иако иде-
алистички концептуализоване, ипак зависне од хуманог субјекта.13 
Међутим, управо он је као такав неподесан за улогу било каквог јемца 
сталности културних вриједности, будући да се за њима посегло баш 
због неподобности онога хуманогâ да у било којем значењу и својству 

11 Подмет је, да подсјетимо, некада био у употреби као превод за (граматички) „субјект“.
12 Овај склоп из угла философије вриједности школски прецизно констатује Баст: „Вријед-Овај склоп из угла философије вриједности школски прецизно констатује Баст: „Вријед-

ности као вриједности никада нијесу стварне, оне образују сопствено царство, с оне 
стране субјекта и објекта, али су увијек ’привезане’ за стварна добра. Добра и вредно-
вања представљају везе вриједностй и стварностй.“ (B��st 1999: XXIV).B��st 1999: XXIV). 1999: XXIV).XXIV).

13 „Све вредновање, чак и тамо гдје позитивно вреднује, јесте субјективизовање.“ (H��d�g-
g�r 21996: 349) Постојања овога проблема је, мада само донекле и уз другачије закључке, 
био свјестан и Рикерт, притом се надајући да се оно што је из тога, како сада знамо, 
заправо услиједило – мо�е избјећи: „Ма колико били убјеђени у то да ва�е независно 
од нас и да нашем опстанку прибављају ’објективни’ смисао, оне су нашем познању 
доступне ипак само уколико су везана за стварна добра, која нам се стварно приказују 
као производ неког повијесног развоја.“ (R��k�rt 1999: 74).R��k�rt 1999: 74).
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послу�и као сигуран основ сазнавања и (пре)уређивања свијета. Ријечју, 
а тобо�е натповијесним вриједностима се посегло да би се нашао излаз 
из кризе повијесности, а сада се испоставља да су саме те вриједнос-
ти израз човјекове повијесне ситуације. Зато вриједности, које су, stricto 
sensu, требало да буду трансисторијски интониране, да би, између ос-
талога, човјеку, изло�еном повијесној кризи, прибавиле упориште, то 
не могу да буду, будући да су оне у својој теоријско-практичној генези 
постале зависне од њега.

Философија вриједности, свој бијег из повијести, парадоксално, поку-
шава да спроведе управо посредством њега. Рикерт, тако, ка�е: „само 
ћемо се повијешћу ратосиљати повијести“ (R��k�rt 1999: 288),14 а смисао 
тога јесте постизање оријентације �ивота који се �иви усред ње,15 тако 
да испада оријентисање унутар неке средине – супротно Хегеловим, 
„добрим“, савјетима – треба да се спроведе као њено уклањање, напушт-
ање. Доктринарна претпоставка оваквог теоријског захтијева садр�ана 
је у сљедећој тези:

Оно што треба да ва�и као претпоставка свакога развоја – измиче 
развоју и стога показује натповијесни карактер. Ову једноставну 
идеју [...] примјењујемо на развој философије вриједности. (R��k�rt 
1999: 77).

Овдје се Рикерт, претпостављамо свјесно и намјерно, ослања на тео-
ријске тековине платонизма. Наиме, Платон је у својем раном спису Фе-
дон, у којем је образлаг��о неопходност увођења хипотезе о идеји/ејдосу, 
као ономе што је суштинско начело околних ствари, казао да начело 
нечега не мо�е обитавати у истој равни (стварности) као и оно чије је 
оно начело. Због тога, ако су околне ствари промјенљиве, пропадљиве, 
привидне и несталне, тада оно за шта се претпоставља да јесте њихово 
начело мора носити супротне атрибуте, налазећи се поврх тога и изван 
сфере првога. Рикерт је метафизички диктум највећег мислиоца домо-
дернога свијета преточио у ништа мање метафизичну, чак због своје 
артифицијелне схематичности мање убједљиву схему – да је претпос-
тавка свагдашње садр�инске промјенљивости културних вриједности 

14 Слична формулација мо�е се пронаћи и у једном другом тексту истог аутора: „унутар 
историјскогâ прибли�авати се надисторијскôм“ (R��k�rt 1999: 20f).

15 „Управо онај ко би �елио коначно да се ратосиља повијести, мора, дакле, покушати да се 
историјски оријентише.“ (R��k�rt 1999: 161).
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сталност, дакле натповијесност, некаквог формалног момента,16 у чију 
природу аутор, међутим, не залази побли�е.

Узгред, вјероватно је и метафизичка опсолетност овакве схеме, која је 
за дух времена била превазиђена најкасније већ од краја Првог свјетског 
рата, подстакла Хајдегера да оријентацију усред хаотичности текућих 
повијесних догађања не тра�и у натповијесномç, као, да тако ка�емо, 
„небеско-соларни“ платоничари, већ у праповијесномç – као хтонско-
диониски „романтичари“. Иако, дакле, полазе од посматрање исте криз-
не ситуације позномодерног човјека, Хајдегер и Рикерт имају суштин-
ски различите визуре, будући да први мјеру (аутентичне) егзистенције 
тра�и у разумљеној ну�ности повијесног кретања и промјене, а не у не-
каквом сањарењу о сазнајно-егзистенцијалној сигурности коју би тре-
бало да прибави натповијесност. Но, чак и када би било могуће „изаћи“ 
из повијести, као што �ели да вјерује Рикерт, тиме се заправо не би 
добило оно што је неопходно, будући да таква позиција не би била у 
вези са човјековом свагдашњом ситуацијом, која н�� непревладив начин 
јесте и остаје повијесна. Зато одговор на задатак који намеће повијесна 
ситуација не смије бити ништа неповијесно, већ, напротив, оно што је 
на продубљен начин, дакле „суштински“, нормативно повијесно.17

Да ли, међутим, приговори који су овдје изречени на рачун трансцен-
денталне философије вриједности могу бити примијењени на савремену 
културалистичку парадигму? Само уколико се мо�е успоставити веза 
међу њима, разматрања о философији вриједности уопште мо�е има-
ти смисла у овом контексту. Да бисмо одговорили на ово питање, опет 
ће нам од помоћи бити дихотомија која се уочава код самога Рикерта. 
С једне стране, он успоставља везу између философског разумијевања 
вриједности и пронала�ења свјетоназора који треба да оријентише 
турбулентну егзистенцију:

Но и ако имамо у виду задатак давања потпуне класификације вријед-
ности, то нас не може задовољити све док се сјећамо задатка философије 
као давања једног свјетоназора. У њему смисао нашег живота мора бити 
јединствено протумачен, односно многострукост живота мора бити ве-
зана за једно средиште које све држи на окупу... (R��k�rt 1999: 77).

16 „Ма колико се она [философија вриједности] садр�инско трајно мијењала за повијес-
ном ситуацијом културе, ипак оно што спада у њене формалне претпоставке измиче 
струји развијања.“ (R��k�rt 1999: 77).

17 О томе видјети у: Копривица 2009.О томе видјети у: Копривица 2009.
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Но, с друге стране, култура у у�ем смислу јесте „квинтесенција добара 
које његујемо зарад њихових вриједности“ (R��k�rt 1924: 7) – будући да 
„само на добрима могу се пронаћи вриједности.“ (R��k�rt 1999: 79) На-
петост је очигледна, будући да је на једној страни значајно оријентисати 
се усред мноштвености повијесног �ивота, чији је израз мноштвеност 
вриједности, коју на неки начин ипак треба превладати у систем, док, на 
другој страни, испада да је сврха културних добара, односно културних 
вриједности – у њима самима. Да ово није случајна несагласност, већ 
иманентни, системски проблем овакве концепциј� види се и из говора 
о неопходности „даљег развоја нових носача културе (Ku�turträg�rn)“, 
због чега је потребно да ипак „остане мјесто за незаокру�ену пунину 
повијесних културних вриједности.“ (R��k�rt 1999: 78)18 Овдје се одмах 
намеће неколико питања. Зашто је поменути развој неокончан и да ли 
се уопште, ако се ствари овако поставе, мо�е замислити његово окон-
чање? Како ћемо се „ратосиљати повијести“ ако тај процес није готов 
и ако чак треба да осигурамо простор за његово настављање? Да ли је 
смисао философије, као „науке о вриједностима“, како је Рикерт нази-
ва, прибављање („истинског“) свјетоназора (дезоријентисаном човје-
ку), или, пак, са културним вриједностимо треба да се опходимо као 
са самовриједностима (S���stw�rt�), дакле као с оним што је по себи и 
назависно од било које сврхе и задатка – антрополошког или космичког 
– вриједно или чак недодирљиво?

Овдје је, јасно, на дјелу напетост између отворености повијести, однос-
но отвореност за повијест – и потребе за оријентисањем и сигурношћу. 
Начелно је тешко помирити ова два захтјева, што увијек оставља от-
вореним могућност западања у једностраности, било тако што ће се у 
продукцији повијесних различитости видјети вриједност per se – као 
што чини један дио савремене културоцентричне хуманистике, било 
тако што ће се градити (непостојећи) системи од повијести – као што је 
чинио Хегел, а о чему је макар сањарио и сам Рикерт19 – не бисмо ли се 
заштитили од дезоријентишућег, а потенцијално и рушилачког дејства 
непрекидне продукције (културно-цивилизацијски) новогâ. Дакле, ма-
лочас постављено питање о културализму, у суштини, представља једну 

18 Ово се, треба истаћи, управо уклапа у Хајдегерову дијагнозу културног погона: „[и]страјати 
усред културног погона који свакодневно вапи за довозом најновијегâ.“ (H��d�gg�r 2002: 
165).

19 „Стога, материјал који мо�е да се пронађе код постојећих културних добара философија 
треба на другачији начин да уврсти у неки натповијесни систем.“ (R��k�rt 1999: 77).
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од двије подједнако једностране алтернативе с којима је својевремено 
била суочена философија вриједности – али нипошто само она. 

Но, не само што је културоцентрична концептција културног добра, од-
носно са добром неодвојиво повезаног културног субјекта, именентно 
неодр�ива него је она и у духовноповијесном смислу застарјела. Човјек 
у епохалном смислу већ одавно није суверени „располагач“ готово 
ниједним дијелом или слојем стварности – будући да су га његови про-
изводи надјачали, док његове културне творевине тешко могу претен-
довати на трансисторичност, већ су дубоко ситуативно укоријењене и 
испосредоване. Због тога је замисао културе као организоване произ-
водње и стратешке бриге о, тобо�е, по себи, или барем само унутарепо-
хално вриједним, а теоријски и практично корисним творевинама, тзв. 
„културним вриједностима“ – начелно дефицитарна. Она, напротив, 
треба да израста из духовне саморефлексије човјекове егзистенције. То 
што човјек створи не настаје ни на каквој теоријски осигураној основи 
смисла, јер културном субјекту начелно недостаје декартовски темељ 
(fundamentum inconcussum). Напротив, између човјекових творевина и 
његове ауторефлексије и ситуирања у свијету постоји кру�ни однос, 
који нема природу, рецимо, херменеутичког круга већ, прије, circulus 
vitiosus-а, којим се, у једном вишестољетном духовноповијесном лŷку, 
своди на апсурд и нововјековни аутоцентрични хуманизам, и норма-
тивни културализам, који је настао као, очевидно неуспјели, одговор 
на кризу изазвану неуспјехом првога. Штавише, то што се философија 
вриједности, која је у себи дубоко хуманистичка, нуди као одговор на 
кризу модерног хуманистичког пројекта, показује не само унутрашњу 
напетост и самонеразумиј�вање оваквог узвраћања него и то да се до 
одговора на кризу човјечанства, по свој прилици, тешко мо�е доћи уз 
остајање унутар духовних оквира хуманизма.
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Мјесна вриједност масовне културе у савременом свијету

„Културна политика“20 представља назив за организовани погон21 за про-
изводњу „културних вриједности“ којим се реагује како на дезоријенти-
саност савременог човјека тако и на производњу масовне културе, која 
је, са своје стране, такође својеврсни израз поменуте дезоријентисанос-
ти, покушај да се „обичном човјеку“ понуди какво-такво прибје�иште 
пред неугодним, понекад и рушилачким питањима о правцу, вриједнос-
ти и смислу властитог �ивота. На духовну корозију изазвану масовном 
културом, ако појам духа, за тренутак, узмемо у нормативном смислу, 
реагује се покушајем организовања или усмјеравања планске произ-
водње наводно истинских културних вриједности. Ријеч је о „културној 
политици“ у прескриптивном, а не дескриптивном смислу (Драгиће-
вић-Шешић, et al 1994: 31),22 која треба да пру�и алтернативу масовној 
култури, будући да она, у овом значењу, заступа ствар „висококултурне 
политике“ којом се стварни �ивот настоји реимпрегнирати „духовним 
вриједностима“ – било да су оне већ познате и установљене, било да се, 
опет у складу са неким прихваћеним вредносним обрасцем, пројектују 
нове, „аутентичне“, савремене духовне вриједности. Дакле, на фактички 
већ постојећи погон масовне културе, који, узгред, накнадно, квазис-
понтано, производи и одговарајући образац стварног, масовног живота, 
одговара се противпогоном културне политике. Као што је философија 
(културних) вриједности била покушај давања одговора на кризу мо-
дерног хуманизма, тако је и културна политика, између осталих својих 

20 Занимљива су Хајдегерова директна изјашњења о културној политици. Најприје кон-
статује „[т]о да они привидни покушаји спаса западњачке културе, да цијела ’култур-
на политика’ морају постати најзаблуднији, а тиме и највише обличје нихилизма.“ 
(H��d�gg�r 1989б: 140). Коју годину касније, крајем тридесетих, очигледно имајући у 
виду и текући њемачки контекст, Хајдегер констатује да „Њега расе јесте ну�на мјера 
на коју нагони крај новог вијека. Њој одговоара већ у суштини ’културе’ предназначено 
упрезање ње саме у неку ‚културну политику – која остаје средство опуномоћења моћи 
(M���ht�rmä�ht�gung).“ (H��d�gg�r 1998: 223).

21 За Хајдегера је култури погон „шминка“, односно „берза“ (H��d�gg�r 1998: 70, 77), што 
је израз „технизовања културе“ (GA том 65), односно „бјекства од непрорачунљивогâ“ 
(H��d�gg�r 2009: 105). Према Хајдегеру, управо је појам вриједности тај који оличава за-
окрет ка прорачунљивости: „Вриједност је превођење суштаствености суштине [...] у 
прорачунљиво и сходно томе временски и просторно процјенљиво.“ (H��d�gg�r 1989а: 
288).

22 Пошто је извесно да нема људског друштва без културе, могло би се закључити да не 
постоји ни друштв� које нема културну политику. Тај закључак, међутим, не одговара 
стварности, јер само постојање културе не мора да значи да је правац њеног развоја 
изричито одређен у облику низа циљева и задатака које треба остварити уз помоћ од-
гов��рајућих мера, инструмента и активности – а управо тако је дефинисан појам култур-
на политика.“
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функција, и одговор на масовну културу. У првом случају, како смо по-
казали, и кризни феномен и антикризни одговор, суштински гледано, 
имају исти коријен. Да ли се и овдје, код односа масовне/популарне23 и 
организоване високе културе понавља та ситуација? Формално узевши, 
уочава се сличност у томе што оба културна феномена, на своје начи-
не, настоје да човјеку пру�е упориште, с тиме што културнополитички 
погон представља покушај изричите организације, док је погон масов-
не културе, као погон, најприје и најчешће (за себе) неосвијешћен зато 
што често – ни они који дјелују у њему, нити они који су изван њега као 
тзв. „конзументи“ масовне културе – у њему не препознају интенци-
оналну организованост. Но пошто, како показује теорије инструмен-
талне рационалности (од Хајдегера, преко Франкфуртске школе, па 
надаље), више није потребна субјективност за оваплоћење ефективне 
и ефицијентне рационалности, будући да она мо�е бити процесуално-
технички, притом транссубјекатски саздана и устројена, то је могуће да 
она прерасте у псеудовитални организам – погон лишен свог персонал-
ног „организатора“.

Масовна култур�� је најприје била израз експеримента, иако је стајала у 
дослуху са потребама за смислом и завичајем која се отворила „раства-
рањем“ пређашњих космичких структура.24 Када је, међутим, искушено и 
препознато њено дејство као седатива, творца алтернативног, „срећнијег“, 
другачијег свијета, који фигурише као „противсвијет“ спрам стварности, 
релативно брзо се развија масовна потреба за „у�ивањем“ у њеним сад-
р�ајима, тако да је на основу своје масовне рецепције и сам феномен на-
зван масовном културом. Када се дође до те фазе, постаје тешко одвојити 
планску од спонтане производње масовне културе. Што се више и интен-
зивније у�ива у њој, потреба за њоме – чак зависност од ње – расте, а она 

23 О односу масовне и популарне културе видјети у: Ђорђевић 2009, 246–251.Семантички 
хоризонт масовне културе подразумијева идеолошко манипулисање одозго, у циљу из-
градње инфраструктуре која подр�ава постојеће односе домин��ције, док је популарна 
култура назив за, једним дијелом самоникло настале, културне феномен� унутар град-
ских маса које су културноидентитески све отуђеније од некадашњих „народских“ 
културних образаца, али и израз њиховог интериоризовања образаца које нуди погон 
масовне културе. Утолико се мо�е говорити не само о разлици у концептуалном наглас-
ку између масовне и популарне културе (редом: „одозго“, односно „одоздо“) већ и о 
својеврсном „дијалогу“ коју оне воде, утолико што, с једне стране, популарнокултурни 
феномени представљају изразе масовног усвајања масовнокултурних обрасаца, као што 
се, на другој страни, у производњи масовне културе често реагује на спонтане популар-
нокултурне феномене – њиховим апсорбовањем, контекстуализовањем и „упућивањем 
натраг“, у преиначеној форми, тамо одакле су потекли.

24 О томе видјети у: Тејлор 2011.
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се све више реципира с оне стране когнитивних, естетских или емотив-
них критерија, будући да разгаљујуће-умирујуће дејство оличава, свака-
ко неаутентичне, егзистенцијалне потребе. Када човјек начелно прихвати 
масовну културу, када „изгради“ отворености за масовнокултурна добра, 
то, заједно са склоношћу већ успостављеног масовнокултурног погона за 
одр�ањем, доприноси њеном саморепродуковању.

Спонтанизовање генерисања масовне културе узим�� неке формалне ка-
рактеристике духа; чак се масовна културна прећутно појављује с пре-
тензијом супституције духовности. А која су његова својства? Живот 
духа је спонтан, зато што је он рефлексивношћу, мисаоношћу, креатив-
ношћу и комуникативношћу бременито оличење људске самоодносеће 
�ивотности. Дух је оно што, као кретање, форма, спонтано настаје и 
што само од себе „инфикује“ собом, својом садр�ином. Он је јединство 
– не истовјетност – форме и садр�ине, оно што, као самоникло, нади-
лази – не и укида – спољњу условљеност. Сама његова садр�ина је та-
ква да му „природно“ осигурава ширење – под условом да су примаоци 
дорасли садр�ини коју он собом носи. Учинци општења и повезивање 
које исходује дух нијесу плод неке интенције – мада све, па и сам дух, 
мо�е постати ствар (накнадног) располагања и усмјеравања – већ су 
присутни као посвудашња, незаобилазна атмосфера, етар, коју произ-
води, односно у којој обитава сам дух. Дух, дакле, производи мјесто у 
којем мо�е да обитава духовнô.25

По чему се разликују „духовна“ – у формалном смислу – садр�ина ма-
совне културе и дух у нормативном смислу ријечи? Масовнокултурне 
тековине наликују (модерним) техничким производима – оне су суш-
тински „мртве“, тј. слично техничким достигнућима, осуђене на пре-
вазиђеност и небитност, која се тек у будућности испољава, већ и у 
тренутку када су произведене, јер је јасно да морају бити замијењене 
другима, „напреднијима“, тј. онима које ће одговорати потрошачкој ло-
гици производње пролазних, а не духовној логици производње трајних 
„добара“. Утолико, узевши угрубо, масовна култура одговара парадигми 
потрошње, а дух парадигми изградње, образовање. Насупрот томе, и када 
се ствари унутар парадигме духа мијењају, оне чешће попримају изглед 
преобликовања, односно надградње, а не готово тоталне замјене старога 
новим. Истини за вољу, на метанивоу мо�е се говорити о формалним 

25 „Чим отпочн� погрешно претумачење духа у направу, моћи духовног дешавања, пјевања� погрешно претумачење духа у направу, моћи духовног дешавања, пјевања 
и ликовне умјетности [...] бивају премјештене у подручје могуће свјесне његе и планирања 
[...] Духовни свијет [постаје] култура..“ (H��d�gg�r 1983: 51)



Ча
сл

ав
 Д

. К
оп

ри
ви

ца

101

сличностима различитих таласа, генерација масовнокултурних „про-
извода“, али њихова садр�ина је као таква и априорно несуштаствена, 
јер она није подлога за надградњу нових (масовно) културних садр�аја, 
већ оно што мора бити уклоњено, или макар потиснуто у спремник 
„застарјелина“, да би се направило мјесто ономе што, слично техничкој 
парадигми „савремености“, иде укорак са садашњим тренутком и њего-
вим „потребама“.

Треба примијетити да се уочава склоност као „(ауто)пантеонизацији“ 
различитих сектора масовне културе, али то је у вези са а) склоношћу ка 
самоодр�ањем масовнокултурног погона и ка те�њи ка фетишизовању 
масовнокултурних комуникатива, што указује на, генеаолошки посмат-
рано, религијско исходиште масовне културе, о чему, рецимо, говори Дебор 
[Guy D���rd] у Друштву спектакла. Масовна култура је супституција 
духа која врло брзо задобија карактеристике његове симулације. То је 
у складу са виталистичко-постехегеловском тезом да дух јесте оличење 
�ивота, тако да у овој алтернативној констелацији масовна култура, као 
израз скупног �ивота у заједници, али и као његова подлога – постаје 
замјена за дух.

Треба се, међутим, запитати није ли масовна култура, ипак, духовни израз 
– ако појам дух схватимо у номиналном, а не нормативном смислу – �и-
вота у посттрансценденцијском свијету? Јесте, ако се има у виду да је ма-
совна култура заиста у дослуху са устројеношћу људске „заједнице“ у да-
нашњем свијету. С друге стране, она то није, ако се има у виду да масовна 
култура не производи дух, сада узет и у нормативном значењу, већ тво-
ревине које немају неке ва�не, формалне и формативне карактеристике 
духа, будући да нијесу интелектуално и чувствено захтјевне и да, како 
рекосмо, имају форму потрошње, а не образовања и надградње. Масов-
на култура представља покушај нала�ења основе личног, али и скупног 
�ивота, преко једне олакшавајуће пречице ка „темељу“ и „скућености“, у 
ситуацији када је човјек постао егзистенција и када би суштински излаз 
морао бити у промишљању и одлучном дјелању, дакле егзистенцијално-
јавном ангажовању.26 Када човјек у посттрансценденцијском свијету остане 
без социо-космичког упоришта, он постаје неоглушиво позван да га само-
стално – и лично и у заједници, и мишљењем и дјелањем – произведе. Ма-
совна култура представља избјегавање суочавањ�� с тим задатаком, или, 
што је још неповољније тумачење, до�ивљавање и контекстуализовање 

26 О томе видјети у: Копривица 2014.О томе видјети у: Копривица 2014.
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масовне културе и њој уподобљенога �ивота као да јесте одговор на зада-
так с којим је човјек данас суочен.

Однос духа, масовне културе и културне политике

У каквом односу стоје дух, масовна култура и културна политика? Схе-
матски говорећи, формална карактеристика духа јесте спонтаност (на-
стајања и ширења), док се и код масовне културе и код културне поли-
тике мо�е наћи и црта планскога и спонтанога. Мјесна вриједност ових 
карактеристика није аналогна, јер док масовна култура испрва наступа 
као експеримент, затим као планско приређивање искуства, а затим као 
спонтана ауторепродукција, што је њено крајње и суштинско обиље�је, 
дотле културна политика уколико је спонтана, носи ознаку хаотичнос-
ти, непромишљености, укратко нечега што одступа од по�ељног стања. 
Зато код оба појма треба увести два ограничења. Масовна култура мо�е 
постати канал смишљеног и планског преношења одређених идеолош-
ких порука и вриједности (мада је на метанивоу сама масовна култура 
као таква облик идеолошке свијести par excellence), али кључна формална 
карактеристика феномена у његовој зрелој фази јесте спонтаност, бу-
дући да је то корелат потребе маса за њом. Не мора, условно речено, 
„спонтана културна политика“ увијек доносити лоше резултате, али 
тада није ријеч о плански вођеној културној политици, већ о спонтаној 
саморегулацији друштвеног �ивота.

Историјски посматрано, масовна култура представља замјену за дух, 
било да је он био религиозног поријекла, било да је ријеч � модерној, 
лаичко-хуманистичкој високој култури, чија је мјеродавна предоџба 
духовном производњом задобијена трансповијесна културна трансцен-
денција. Иако ће се и парадигма високе културе, на крају крајева испос-
тавити као чедо посттрансценденцијског, аутореферентног, аутономног 
духовног свијета – што је, формално узевши, чини сличном масовној 
култури, у водећим предоџбама и саморазумијевањима модерне високе 
културе дуго су �ивјели идеали непролазних културних вриједности 
као „секуларизата“ некадашње хришћански схватане оностраности, 
као истинске димензије свијета и �ивота. Модерне културно-духовне 
„вриједности“ представљају замјену некадашњих, трансценденцијом 
зајамчених „самовриједности“, при чему се не схвата да је хуманизо-
вање вјечногâ, што је била модерно-хуманистичка замјен�� за некада-
шњу вјечност усидрену у трансценденцији, повијеснодијалектички 
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морало преокренути у безвјечносну овостраност. Када је промијењен 
оријентацион локус са трансцендентноцентричне духовности ка, за-
право антропоцентричној високој култури, било је само питање времена 
када ће се тако постављена култура, да тако ка�емо, обездуховити. То 
не значи да треба �алити за процесом модерне секуларизације културе, 
који је дао толико сјајних, дотад невиђених плодова, а још мање значи 
да се тај процес могао избјећи, али након свега, модерна висока култура 
представља прелаз од предмодерне хришћанске духовности ка постмо-
дерној, постхришћанској без-духовности. Утолико, масовна култура, 
поред бројних и знатних интелектуално-естетских разлика, представља 
формално довршење космолошког преконстелисања парадигме духов-
ности – и то са некадашњег те�ишта на оностраноме – ка овостранôм, 
док модерно-секуларна висока култура остаје разапета између, на јед-
ној страни, загледаности у, самоизумљену „културну трансценденцију“, 
што само споља наликује хришћанској усредсређености на есхатолошку 
вјечност – и суштинске укоријењености у овостраноме, што је темељна 
карактеристика потоње масовне културе.

Масовна култура представља експресију, а понекад, на свој немисао-
ни, али стога нипошто мање индикативан начин, синтетизује њој упо-
добљени, масовни �ивот. Притом, није само масовна култура та која 
опосредује масовни �ивот, већ су то и масовне, обично тоталитарне, 
идеологије, па стога није ни зачуђујући савез између масовне културе 
и тоталитаризама. Међутим, пројект организоване културне политике 
суочава са апоријом – или је савремени свијет постао неподобан за про-
изводњу високих духовних достигућа, што би онда културну политику 
учинило антикварном, несавременом и превазиђеном, или нека достиг-
нућа савремености, око чије аутентичне вриједности не постоји саглас-
ност код тзв. „културне публике“, треба унаприједити у „високу култу-
ру“. Проблем је, дакле, у томе што је оно што је у складу са „савременим 
�ивотом“ – ма како тумачили ову магловиту и много пута идеолошки 
коришћену конструкцију, а то је масовна култура, не генерише, услов-
но речено, „истинску духовност“. Утолико, постоји опасност да пројект 
нормативно усмјерене културне политике задеси судбина несрећне реми-
нисценције на некадашњи духовни свијет, који не мо�е да задовољи 
оријентационе потребе данашњег човјека, које проистичу из савремене 
свјетске ситуације, док се, напротив, оно што пру�а данашња култур-
на производња мо�е испоставити незадовољавајућим – напросто због 
интуиције о његовој духовној неквалитетности. Коначно, тзв. алтерна-
тивна висока култура савременог доба, која се, макар наизглед, нуди као 
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трећа могућност, нити мо�е да реално парира масовној култури, нити 
је у већини случајева естетски-духовно дорасла некадашњој високој 
култури, било модерној, било предмодерној.
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CRITICISM OF THE NOTION OF CULTURAL POLICY FROM 
HEIDEGGEREAN POSITION

abstract
The purpose of this article is to re-examine the assumptions of both the concept and 
the practices of contemporary cultural policy based on a review of Heidegger cri-
tique of the concept of culture. The starting point of his criticism are objections to 
neo-Kantian philosophy of value (Wertphilosophie)   from the first decades of the last 
century, which, as shown here, is the genuine theoretical foundation of the modern, 
value-oriented culturalism. Its main conceptual difficulty lies in attempt to re-ori-
ent the humans, who suffer the consequences of a crisis of humanism, sticking at the 
same time to the very same doctrinal assumptions that caused the crisis itself. The 
modern “crisis of culture” is actually a crisis of humanism that inherited the modern-
age metaphysics of subjectivity, which is based on the presupposition of man as a 
subjectum in whose horizon everything is to get its sense and value. But, the overall 
historic outcome of the application of this concept is disorientation of the modern 
man, a way out of which is trying to be found in the production of (“true”) cultural 
values   as a supposedly durable and reliable benchmark, that is allegedly to supply hu-
man’s life with worthiness and persistence. But, since the producer, the recipient and 
finally the one who evaluates cultural values   show up a man who relies only on his 
own strengths and insights, it must be increasingly clear that the theoretical paradigm 
underlying normative culturalism, which is trying to “save” the contemporary man 
out of trouble, unwittingly confirms those hypotheses that led to the crisis, which, in 
the ultimate consequences, will only deepen the crisis and sense of disorientation. In 
parallel considerations, we are also tracking the relationship of cultural politics, mass, 
i.e. popular culture and the notion of spirit.

Key words
 Heidegger, cultural policy, cultural site, value, neo-Kantianism
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РУРАЛНЕ УМЕТНИЧКЕ КОЛОНИЈЕ  
И КУЛТУРНИ ТУРИЗАМ 

aпс�р�к�
Рурaлнe умeтничкe кoлoнијe су oд врeмeнa свoг нaстaнкa, у 19. вeку, 
игрaлe знaчaјну улoгу у глoбaлнoј културнoј трaнсфoрмaцији кoјa јe 
пoвeзaнa сa нaстaнкoм мoдeрнoг туризмa. Мнoгe oд њих и до дана-
шњих дана свoј опстанак и кoнтинуитeт дугују туристичкoј ин-
дустрији, a развиле су се у хибриднe aтрaкцијe културнoг туризмa 
кoјe кoмбинују сeлo и умeтнoст, трaдициoнaлну културу и прирoднe 
лeпoтe, сa сaврeмeнoм умeтничкoм прoдукцијoм. Изузeтнa aтрaк-
тивнoст и брoјни пoтeнцијaли кoјимa рaспoлaжу рурaлнe умeтнич-
кe кoлoнијe су у последњих пар деценија довели до њихове изузетне 
популарности и у нeким рaзвијeним зeмљaмa, кao и дo њихoвe интен-
зивније кoмeрцијaлизaцијe. Нaсупрoт тoмe, у зeмљaмa-у-рaзвoју, oвaј 
знaчaјaн умeтнички фeнoмeн јoш увeк нијe сaглeдaн у пoтпунoсти, 
нијe идeнтификoвaн кao културнo нaслeђe и најчешће није aктиви-
рaн кao пoтeнцијaл културнoг туризмa.

Kључне речи
културно наслеђе, носталгија, креативност, аутентичност, синергија 

Настанак, конвергенција и развој феномена (1820-1980)

Рур��лн� ум�тничк� к�л�ниј�, н��ст��л� м��х�м у Eвр�пи и С�в�рн�ј 
Aм�рици, у прв�ј п�л�вини д�в�тн���ст�г в�к��, пр�дст��вљ��ју зн��ч��ј��н 
ф�н�м�н ум�тничк� пр��кс�, чији н��ст��н��к, �� н��р�чит� изуз�тн� в�лику 
п�пул��рн�ст и к�д ум�тник�� и к�д њих�в� публик�, �дн�сн� туристâ, 

1 m.m���st�r����@snhu.�dum.m���st�r����@snhu.�du
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�д н��ст��нк�� д� д��н��шњих д��н��, ниј� л��к� �бј��снити. У вр�м� ф�рми-
р��њ��, ум�тничк� к�л�ниј� су бил� д�� зн��ч��јниј�г културн�г р��зв�ј�� 
к�ји ј� уз�� м��х�� у т�м п�ри�ду, �� к�ји с�, изм�ђу �ст��л�г, �дликуј� 
изуз�тн� р��звиј�ним р��сп�л���њ�м н�ст��лгичн� ч��њ� з�� с�л�м, к��� 
к�мп�нз��циј�м з�� убрз��ну индустриј��лиз��цију и урб��низ��цију. Њих�в 
н��ст��н��к с� м��� с��гл�д��ти и к��� д�� шир�к� р��спр�стр��њ�н�г п�кр�т�� 
„п�вр��тк�� прир�ди” к�ји с� р��зви� у т� вр�м�, ��ли су ум�тници н�� �вим 
л�к��циј��м�� тр���или и �бн�ву и п�тврду св�ј� кр���тивн�сти, учили 
ум�тн�ст �д прир�д�, � св�јим ум�тничким ст��в�вим�� м�гли сл�б�дн� 
д�� дискутују с�� другим к�л�г��м��, к��� и д�� сл�б�дн� прим��ју критик� и 
суг�стиј� ст��ријих к�л�г��. Поред тога, ове локације су нудил� и ��тр��к-
тивн� пр�дн�сти к��� шт� ј� ј�фтини см�шт��ј и р��зн�врсн�ст м�тив��, 
д�к ј� п�р��ст њих�в�г бр�ј�� св��к��к� п�в�з��н и с�� р��зв�ј�м ум�тничк� 
пр��кс� у т�м п�ри�ду. 

B�ћ крајем деветнаестог века, ид�ј�� � р��ду у �вим к�мун��м�� и зн��њ� � 
њих�в�ј л�к��цији, п�ст��ли су �пс�сиј�� ум�тничк�г св�т�� и турист��, �� 
њих�в�� тр��дициј�� и л�к��циј� чврст� су уст��н�вљ�н�. Oн� су у т� вр�м� 
п�ст��л� гл��вн�� т�м�� с��вр�м�н�г критичк�г дискурс��, �� њих�в�� �гр�мн�� 
п�пул��рн�ст д�в�л�� ј� и д� тр��нсф�рм��циј� мн�гих у п�зн��т� туристич-
к� д�стин��циј�.

Д� к�нв�рг�нциј� ф�н�м�н�� ум�тничких к�л�ниј�� и ф�н�м�н�� туризм�� 
д�шл� ј� в�ћ у вр�м� њих�в�г н��ст��нк��, ��ли ј� д� р��дик��лниј� пр�м�н� 
к��р��кт�р�� к�л�ниј��, д�шл� т�к у к��сн�м д�в�тн���ст�м в�ку. Ф��сцин��-
циј�� к�л�ниј��м��, к�ј�� с� м��ниф�ст�в��л�� кр�з привл��ч�њ� шт��мп�, в�-
лик�г бр�ј�� ум�тник��, ��м��т�рâ и туристâ, бил�� ј� п�дст��кнут�� н��јр��з-
личитијим р��зл�зим�� и д�л��тн�стим�� н�� �вим л�к��циј��м��, �д к�јих су 
с�циј��лни м�м�н��т и ум�тничк�� пр�дукциј�� м�ђу н��јзн��ч��јнијим. 

И��к� инт�нциј� ум�тник�� у инициј��лн�ј ф��зи ф�рмир��њ�� к�л�ниј�� 
нису бил� усм�р�н� н�� п�вл��ђив��њ� публици, в�ћ пр� св�г�� н�� п�куш��ј 
ств��р��њ�� интимниј� ��тм�сф�р� з�� р��д и б�г �д рив��лств��, ��н�нимн�с-
ти и сур�в�сти, к�ј� су бил� п�сл�диц�� к�м�дифик��циј� ум�тн�сти н�� 
м�д�рн�м �к�н�мск�м тр�ишту, �ни су св�јим н��чин�м �ив�т�� нуди-
ли публици м�д�л ид���лн� �гзист�нциј� з�� к�јим ј� бур����ск� друштв� 
ч�знул� и к�ји их ј� учини� в��м�� п�пул��рним, �� � фунд��м�нт��лним 
��љ��м�� бур����ск� публик� г�в�ри и њих�в�� ум�тн�ст.
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Ум�тници су к�ристили чињ�ницу д�� су �ив�ли в��м�� близу с�љ��кâ, 
шт� ј� њих�в�ј �пс�рв��цији и слик��ним пр�дст��в��м��, к��� и у случ��ју 
прир�д�, д��в��л� ��ут�рит�т ��ут�нтичн�сти. См��тр��л� с� д�� су �ни им��-
ли прилик� д�� криш�м п�см��тр��ју л�к��лн� ст��н�вништв� и пр�дру у 
њих�в ��ут�нтич��н н��чин �ивљ�њ��, �� с��мим тим д�� су им��ли интимн� 
зн��њ� � субј�ктим�� св�јих слик�� и д�� су ч��к м�гли д�� „пр�дру и у њих�в� 
душ�”. У пр�ц�су ств��р��њ�� пикт�р��лних мит�в�� � �вим л�к��циј��м��, к�ји 
ј� п�др��зум�в��� диј��л�ктички пр�ц�с к�ји ј� �бухв��т��� и ид���лиз�в��н� 
и ств��рн� пр�д�л�, рур��лн� к�л�ниј� су ��симилир��н� у г�н�р��лну ид�ју 
пр�м�д�рн� прир�д� и ��гр��рн� тр��дициј�, шт� ј� св� в�дил� ф�рмир��њу 
имиџ�� з��нимљивих и п���љних туристичких д�стин��циј��, к�ји с� у 
в�ћини к�л�ниј�� �др���� д� д��н��с. З�� ум�тник� ј� бил� м�гућ� д�� ств�р� 
�в��кв� мит�в� и зб�г т�г�� шт� ј� в�ћин�� м�ст�� к�ј�� су из��бр��ли з�� св�ј 
пр�ј�к��т пр� т�г�� бил�� р�л��тивн� н�п�зн��т�� в��н св�ј� р�гиј�, п�� су м��р-
кир��њ�м л�к��циј�� и ств��р��њ�м к�л�ктивних пр�дст��в�� � њим��, ум�тни-
ци у н��јв�ћ�ј м�ри утиц��ли н�� њих�ву п�пул��рн�ст к�д турист��.

У м�д�рниз��цији и пр��блик�в��њу �вих с��ских з��ј�дниц�� ��ктивн� 
уч�шћ� ј� уз�л�� и л�к��лн�� п�пул��циј��, к�ј�� ј� �м�гућил�� и инфр��струк-
туру п�тр�бну з�� �пст��н��к ум�тничких к�л�ниј�� и з�� п�т�њу турис-
тичку �кспл���т��цију, шт� ј� з��ј�дн� с�� ��ктивн�шћу ум�тникâ в�дил� 
ств��р��њу мит�� � м�сту, �� шт� �� з�� п�сл�дицу им��л� в�ћи прилив урб��-
них п�с�тил��ц��. Л�к��лн� пр�дуз�тништв� ј� т��к� �дигр��л� гл��вну ул�гу 
у пр�м�ни тр��дици�н��лн� с��ск� хиј�р��рхиј�, �дн�сн� пр�в��зил����њу 
ст��рих с�циј��лних структур�� и ин��угурис��њу м�д�рних к�м�рциј��лних 
ф�рми к��пит��листичк� �рг��низ��циј�, б��зир��них н�� туризму.

Критикујући туристичку р�т�рику, �дн�сн� д��ивљ��в��јући с�б� и св�ј� 
пр�ј�кт� п�тпун� супр�тним �д �н�г шт� с� см��тр��л� п�вршним туриз-
м�м, шт� ј� �вид�нтн� пр� св�г�� у изб�ру и н��чину изб�р�� кр��ј�лик��, 
ум�тници су, д�бр�в�љн� или н�, били ухв��ћ�ни у тр��јни пр�ц�с м�д�р-
низ��циј� пут�в��њ�� и р��зв�ј�� туризм��, и с��ми су пр�дст��вљ��ли изв�сну 
кл��су турист��, к�ји п�пут с��вр�м�них културних турист�� нису били в�-
лики ��в��нтуристи и нису пут�в��ли д��л�к� �д кућ�. Н�� т��ј н��чин, ств�-
рили су и н�в� крит�ријум�, з�� к�ј� с� см��тр��л� д�� �дв��ј��ју ��ут�нтичн� 
�д туристичк�г �с�ћ��њ��, ��ли н� виш� крит�ријум� видљив� и утврђ�н� 
р�ђ�њ�м к��� н�к��д��, в�ћ н�ј��сн� д�финис��ним скуп�м унутр��шњих 
кв��лит�т��, к�ји су били р�зулт��т суп�ри�рн� �м�ци�н��лн�-�ст�тичк� 
с�нзибилн�сти. Т��к� ј� ��нти-туриз��м, к�ји ј� критик�в��� д�мин��нт-
ну туристичку културу и у ист� вр�м� д�ли� њ�н� структур� и н��чин 
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функци�нис��њ��, �� чиј� су кључн� фигур� били ум�тници н�� рур��лним 
л�к��циј��м��, би� ј�д��н �д зн��ч��јнијих ф��кт�р�� к�јим с� м��� �бј��сни-
ти п�пул��рн�ст рур��лних ум�тничких к�л�ниј��, ј�р пр�м�виш� ид�ју 
� ��ут�нтичним д��ивљ��ј��м��, к�ји с� м�гу н��ћи �дм��х изв��н ут��б��н� 
ст��з� м��с�вн�г туризм��, ј�дн�ст��вним скр�т��њ�м с�� гл��вн�г пут��. Т�м� 
ј� св��к��к� д�прин�� и р��зв�ј ��л�зниц� с�� ст��нд��рдиз�в��ним рут��м��, 
с�� к�јих с� м�гл� скр�нути, �� б�з ч�г�� би приступ �вим л�к��циј��м�� би� 
�н�м�гућ�н к��к� ум�тницим��, т��к� и њих�в�ј публици.

Oсн�в� рур��лн�г к�л�ниј��лн�г пр�ј�кт�� и њих�в�г пр�тв��р��њ�� у турис-
тичк� д�стин��циј�, к�ј� су бил� р�зулт��т бр�јних ��кциј�� к�ј� су пр�ду-
зим��ли кључни ��кт�ри у њих�в�м ф�рмир��њу, п�чив��ју пр� св�г�� н�� 
п�вл��ђив��њу укусу урб��н� бур����ск� публик�, н��т�пљ�н� н�ст��лгич-
н�м ч��њ�м з�� ��ут�тничним, пр�-м�д�рним �ив�т�м, ур�њ�ним у при-
р�ду. Oв�� дисп�зициј�� ј� им��л�� пр�судну ул�гу у тр��нсф�рм��цији рур��л-
них ум�тничких к�л�ниј�� у туристичк� д�стин��циј� и пр�дст��вљ��л�� ј� 
�дг�в�р н�� културни к�нфликт м�д�рнизм��.

Н�� пр�л��зу из д�в�тн���ст�г у дв��д�с�ти в�к, д�шл� ј� и д� ств��р��њ�� н�-
вих, институци�н��лиз�в��них м�д�л�� к�л�ниј��, к�ј� су �д с��м�г п�ч�тк�� 
бил� �рг��низ�в��н� и пл��нир��н�, к��� и д� �п��д��њ�� инт�р�с�� мн�гих �з-
биљних ум�тник�� з�� р��д у к�л�ниј��м��, ��ли су мн�г� ист�ријск� ум�т-
ничк� к�мун�, и��к� виш� нису бил� д�� н�к�г зн��ч��јниј�г ум�тничк�г 
п�кр�т��, н��ст��вил� св�ј р��зв�ј у пр��вцу тр��нсф�рм��циј� у ум�тничк�� 
с�л��, с�� туризм�м к��� гл��вним изв�р�м прих�д��.  

Рур��лн� ум�тничк� к�л�ниј�, к�ј� су у �в� вр�м� иницир��л� и ф�рми-
р��њ� мн�гих ум�тничких друшт��в�� и ��с�циј��циј��, и д��љ� су бил� в��м�� 
инт�р�с��нтн� к��� туристичк� д�стин��циј�, пр� св�г�� з�� имућниј� урб��н� 
турист�, к�ји су в�л�ли д�� с� м�ш��ју с�� п�зн��тим ум�ницим��, шт� им ј� 
п�м��г��л� у �чув��њу друштв�н�г ст��тус�� у њих�вим гр��д�вим��. П�зн��-
тији ум�тници су т��к�ђ�, ч�ст� тр��јн� н��ст��њ�ни н�� �вим л�к��циј��м��, 
нудили ч��с�в� слик��њ��, чим� су привл��чили н� с��м� публику, в�ћ и 
мн�г� мл��ђ� ум�тник�, к�ји су �вд� д�л��зили и ч�ст� с� и с��ми тр��јн� 
н��ст��њив��ли.

Р��зв�ј културн� п�литик� у р��звиј�ним з�мљ��м�� 60-их и 70-их г�дин�� 
дв��д�с�т�г в�к��, с�� т��њ�м к�� д�м�кр��тиз��цији, с�ци�културн�ј ��ним��-
цији и в�ћ�ј п��ртицип��цији гр��ђ��н�� у културн�м �ив�ту, утиц��� ј�, из-
м�ђу �ст��л�г, и н�� ств��р��њ� н�в�г м�д�л�� ум�тничких к�л�ниј�� чији ј� 
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циљ би� с�циј��лн� ��нг����в��њ�, ј�р с� см��тр��л� д�� ум�тнички студији 
у с�лим�� и гр��д�вим�� тр�б�� д�� слу�� к��� �сн�в�� друштв�н� пр�м�н�. 
З��ј�дн� с�� убрз��ним р��зв�ј�м културн�г туризм�� ‒ к�ји ј� у �в� вр�м� 
д�в�� д� њ�г�в�г пр�п�зн��в��њ�� к��� п�с�бн� к��т�г�риј� пр�изв�д��, к��� 
и ј��ч��њ�� св�сти н�� свим нив�им�� � н��пх�дн�сти шир�г друштв�н�г ��н-
г����в��њ�� у сф�ри д�финис��њ�� и з��штит� културн�г н��сл�ђ�� ‒ д�шл� ј� 
и д� ид�нтифик��циј� рур��лних ум�тничких к�л�ниј�� к��� ј�динств�н�г 
културн�г н��сл�ђ��. Св� т� ј� в�дил� н�в�м т��л��су зн��ч��јниј�г �тв��р��њ�� 
ум�тничких к�л�ниј�� з�� публику, �дн�сн� турист�, зн��ч��јн�м п�р��с-
ту туристичк� тр���њ� з�� �вим пр�изв�дим��, д��јући сн�����н п�дстр�к 
р��зв�ју културн�г туризм�� н�� �вим пр�ст�рим��. 

Син�ргиј�� ф�н�м�н�� културн�г туризм�� и рур��лних ум�тничких к�л�-
ниј�� бил�� ј� и р�зулт��т р��зв�ј�� туризм��, св� виш� з��сн�в��н�г н�� кул-
турним р�сурсим�� л�к��циј��, к�ји с� ј��ви� к��� п�сл�диц�� �к�н�мск�г 
р�структуир��њ�� пр� св�г�� урб��них, ��ли и мн�гих рур��лних л�к��циј��, 
п�� с� њих�в�� син�ргиј�� п�к��з��л�� к��� с��врш�н�� стр��т�гиј��, к�ј�� ј� у ист� 
вр�м� привл��чил�� турист� и д�прин�сил�� р��зв�ју култур�. 

Значајнији савремени трендови и утицаји (1980-2010)

П�ри�д гл�б��лиз��циј� ј� д�в�� д� п�тпун� син�ргиј� ф�н�м�н�� рур��л-
них ум�тничких к�л�ниј�� и културн�г туризм�� и р��зв�ј�� бр�јних тр�н-
д�в��, к��к� у �квиру с��мих ф�н�м�н��, т��к� и н�� р��зличитим нив�им��, 
�д инт�рн��ци�н��лн�г пр�к� р�ги�н��лн�г односно територијалног, до 
институционалног и пројектног нивоа. П�с�б��н зн��ч��ј у п�в�зив��њу 
ф�н�м�н�� им��ли су пр�ј�кти и ��ктивн�сти в�ликих м�ђун��р�дних �рг��-
низ��циј�� к��� шт� су UNESCO, Eвр�пск�� Униј�� и С��в�т Eвр�п�, к��� и н�в-
л��дин� �рг��низ��циј� ICCROM, ICOM и ICOMOS, �дн�сн� к�нв�нциј�, 
пр�п�рук� и р�з�луциј� � м�р��м�� з�� пр�м�вис��њ� инт�гр��лн� з��штит� 
ист�ријских ц�лин��, � културним м��ршут��м��, �� н��р�чит� ICOMOS-�в�� 
Инт�рн��ци�н��лн�� п�в�љ�� � културн�м туризму из 1999. г�дин�, к��� и 
пр�п�рук�� С��в�т�� Eвр�п� из 2003. г�дин�, � пр�м�вис��њу туризм�� у 
циљу ун��пр�ђив��њ�� културн�г н��сл�ђ��, к��� ф��кт�р�� �др�ив�г р��зв�ј��.

У скл��ду с�� р��зв�ј�м стр��т�шк�г приступ�� и л�гик� м�н��џм�нт�� у кул-
тури, �д 90-их г�дин�� пр�шл�г в�к��, к��� и зб�г убрз��н�г р��зв�ј�� и р��з-
н�врсн�сти пр�гр��м�� ум�тничких к�л�ниј��, д�шл� ј� д� ф�рмир��њ�� 
мн�гих н�к�м�рциј��лних �рг��низ��циј�� к�ј� су с� сп�циј��лиз�в��л� з�� 
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п�м�ћ ум�тницим�� у пру���њу н��јн�вијих и н��јв���нијих инф�рм��циј�� 
� р�зид�нциј��лним м�гућн�стим�� шир�м св�т��, ��ли и з�� пр�м�цију ис-
т�ријск�г к�л�ниј��лн�г пр�ј�кт�� к��� д�л�� културн�г н��сл�ђ�� и п�т�н-
циј��л�� културн�г туризм��, бил� н�� имплицит��н или н�� �ксплицит��н 
н��чин. 

Пит��њ�� �вр�пск� културн� инт�гр��циј� и �вр�пск�г ид�нтит�т�� д�в�л�� 
су д� ств��р��њ�� мн�штв�� �вр�пских културних инициј��тив�� и з��ј�д-
ничких пр�ј�к��т��, чији ј� пи�нир би� С��в�т Eвр�п�. Т��к� ј� ств�р�н�� и 
Eвр�пск�� ф�д�р��циј�� ум�тничких к�л�ниј�� (EuroArt), к�ј�� ј� у �в�м п�љу, 
н�� м�ђун��р�дн�м нив�у н��јзн��ч��јниј�� �рг��низ��циј��, �� чиј�� ј� �сн�вн�� 
мисиј�� з��штит�� и пр�м�циј�� ум�тничких к�л�ниј��, к�ј� с� см��тр��ју ј�-
динств�ним з��ј�дничким �вр�пским н��сл�ђ�м, д�к њ�н�� �рг��низ��циј�� 
н�� н��јб�љи н��чин д�прин�си и р��зв�ју културн�г туризм�� н�� �вим 
пр�ст�рим��, �� � ч�му св�д�ч� њ�н� бр�јн� ��ктивн�сти. 

Пит��њ�� м�н��џм�нт�� рур��лних ум�тничких к�л�ниј��, �� с��мим тим и 
њих�в� �рг��низ��циј� у к�нт�ксту културн�г туризм��, п�с�бн� су ��кту�-
лиз�в��н�� у п�сл�дњ� дв� д�ц�ниј�, �� з�� р��злику �д ум�тничких к�л�ниј�� 
ист�чн� Eвр�п�, к�ј� ј�ш ув�к н� д��ју зн��ч��јнији д�прин�с р��зв�ју кул-
турн�г туризм�� н�� �вим пр�ст�рим��, ист�ријск� ум�тничк� к�л�ниј�, 
�д к�јих су мн�г� усп�л� д�� �чув��ју или �бн�в� св�ј б��мски к��р��кт�р, 
п�ст��л� су ум�тничк�� с�л�� с�� туризм�м к��� н��јв�ћим изв�р�м прих�д�� 
и н�к� �д њих пр�дст��вљ��ју в��м�� м�ћн� туристичк� м��гн�т�. 

Зб�г св�ј� гл�б��лн� �ксп��нзиј� и �гр�мн� п�пул��рн�сти у п�сл�дњ� дв� 
д�ц�ниј�, и рур��лн� ум�тничк� р�зид�нциј� привукл� су виш� п���њ� 
и ум�тничк�г св�т�� и туристâ. К��к� ј� в�ћин�� с��вр�м�них р�зид�нциј�� 
д�шл�� д� з��кључк�� д�� ј� з�� усп�шн� п�сл�в��њ� �рг��низ��циј� п�тр�бн�� 
к�мбин��циј�� ��ктивн�сти �д к�јих ј� ст��лн�� к�муник��циј�� с�� публик�м 
ј�дн�� �д н��јзн��ч��јнијих, �н� су с� �тв�рил� з�� п�с�ти�ц�, п�� т��к� д��н��с у 
св�ту ч��к 75% њих, нуди н�ку врсту ј��вн�г пр�гр��м�� з�� публику з��ј�дн� 
с�� р�зид�нциј��м��. Ип��к, и п�р�д т�г�� шт�, усл�д гл�б��лиз��циј�, м�д�ли 
ум�тничких р�зид�нциј�� шир�м св�т�� п�к��зују в�лик� сличн�сти, в�з� 
�ств��р�н� изм�ђу ум�тничких р�зид�нциј�� и културн�г туризм�� с� п� 
св�м инт�нзит�ту р��зликују. С �бзир�м д�� ј� р�ч � н�пр�фитним инсти-
туциј��м��, културни туриз��м ј� н��јч�шћ� с��м� ј�дн�� �д стр��т�гиј�� к�ј�� ј� 
д�� њих�в� мисиј�, �� �ств��руј� с� н��јч�шћ� имплицитн�, кр�з пр�гр��м� 
н��м�њ�н� л�к��лн�ј з��ј�дници, �дн�сн�, �ств��руј� с� у пр�изв�дним, 
пр�дукци�ним с�кт�рим�� �рг��низ��циј��, �дг�в�рним з�� св� ��ктивн�с-
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ти уз п�м�ћ к�јих �н�� г�н�риш� пр�фит. Ип��к, п�р��ст њих�в�г бр�ј�� 
и п�с�тил��ц�� у уск�ј ј� в�зи и с�� њих�в�м �риј�нт��циј�м к�� тр�ишту и 
�дн�с�м к�ј�� п�с�ти�ц� види к��� п�тр�ш��ч�, � ч�му св�д�ч� �кстр�м-
ни прим�ри пр�м�циј� р�зид�нциј�� к��� пр�дук��т�� културн�г туриз-
м��, к�ј� н�� �ксплицитнији н��чин г�н�ришу пр�фит кр�з �рг��низ�в��н� 
туристичк� тур�, шт� ј� в��м�� ч�ст случ��ј у Сј�дињ�ним Aм�ричким 
Др���в��м��. 

Гл�б��лиз��циј�� к�л�ниј��лн�г пр�ј�кт�� ј� и у з�мљ��м�� ц�нтр��лн� и ист�ч-
н� Eвр�п� д�в�л�� д� в�ћ�г инт�р�с�в��њ�� з�� м�њ��њ� з��ст��р�л� пр��кс� и 
п�куш��ј�� р��рг��низ��циј� п�ст�ј�ћих м�д�л�� к�л�ниј��, � ч�му св�д�ч� 
бр�јн� ��ктивн�сти, шт� д��н��с св� виш� утич� н�� критичк� пр�испи-
тив��њ� п�ст�ј�ћих и н�вих р�зид�нци�них м�д�л��, р��зм��тр��њ� м�-
гућн�сти д��љ�г �блик�в��њ�� к�л�ниј��лн� пр��кс�, и с��мим тим, н�� њих�ву 
�рг��низ��цију у к�нт�ксту културн�г туризм��.

Србија

И��к� прв�� рур��лн�� ум�тничк�� к�л�ниј�� у Србији, н��ст��л�� н�� с��м�м 
п�ч�тку дв��д�с�т�г в�к��, п�к��зуј� сличн�сти с�� ист�вр�м�ним к�л�-
ниј��лним пр�ј�кт�м н�� З��п��ду, п�пут пр�тивљ�њ�� м�д�рниз��цији н�в�г 
д�б�� кр�з ид���лиз��цију с��ск�г св�т�� и ф��в�риз�в��њ� н��р�дн� тр��ди-
циј�, �н�� ј� п�чив��л�� н�� р��зличитим ид��л�шким �сн�в��м��. Одлик�в��-
ли су ј� ун��пр�д утврђ�ни циљ�ви и в��м�� н��пр�дн� ид�ј�, п�др���н� 
�д стр��н� зв��ничних др���вних круг�в��, к�ј� су бил� ��н��л�гн� т��њ��м�� 
т��д��шњ� п�литичк� и инт�л�кту��лн� �лит�. Т��к�ђ�, �н�� ниј� г�н�рис��л�� 
ни инт�р��кцију к�л�нист�� с�� л�к��лним ст��н�вништв�м, нити ј� д��л�� 
бил� к��кв�г зн��ч��јниј�г п�дстр�к�� р��зв�ју туризм�� н�� �вим пр�ст�-
рим��, к��� шт� ј� би� случ��ј н�� З��п��ду.

И��к� ј�, в�ћ н��к�н Прв�г св�тск�г р��т��, ј��ч��л�� св�ст � м�гућн�сти и 
сврсисх�дн�сти п�в�зив��њ�� ф�н�м�н�� рур��лних ум�тничких к�л�ниј�� 
и културн�г туризм��, �вид�нтн�� при п�куш��јим�� ств��р��њ�� Ум�тничк� 
к�л�ниј� н�� П��лићу, т�к �д с�д��мд�с�тих г�дин�� дв��д�с�т�г в�к��, к��д�� су 
п�ч�л�� инт�нзивниј�� ��к��д�мск�� и н���к��д�мск�� к�л�ниј��лн�� �купљ��њ�� 
к�д н��с, п�ч�л� ј� њих�в� св� ч�шћ� �снив��њ� у туристичким ср�диш-
тим�� и уз сп�м�ник� култур�, шт� г�в�ри � п�р��сту св�сти � туристич-
к�ј ��тр��ктивн�сти к�л�ниј��лн�г пр�ј�кт�� у н��ш�ј ср�дини. 



РУ
РА

ЛН
Е 

УМ
ЕТ

Н
И

ЧК
Е 

КО
ЛО

Н
И

ЈЕ
  

И
 К

УЛ
ТУ

РН
И

 Т
УР

И
ЗА

М

114

Ип��к, т��њ� к�� усп�ст��вљ��њу присниј�г к�нт��кт�� изм�ђу к�л�нист�� и 
л�к��лних ст��н�вник��, угл��вн�м нису п�ст�ј��л� св� д� с��м�г кр��ј�� 20. 
в�к��, к��д�� су н�к� к�л�ниј� ств�риле усл�в� и м�гућн�сти з�� р��зв�ј и 
инт�нзивнију туристифик��цију рур��лних з��ј�дниц��. Т��к н��к�н пр�м�н�� 
2000. г�дин� и �рг��низ�в��њ�� уск� пр�филис��н�г к�нкурс�� з�� лик�в-
н� к�л�ниј� уст��н�вљ�н�г 2002. г�дин�, д�шл� ј� д� издв��ј��њ�� н��јкв��-
лит�тнијих к�л�ниј�� и ук��зив��њ�� н�� в���н�ст �збиљн�г к�нц�пт�� к�л�-
ниј�, р��звиј��њ�� м�н��џ�рск�г мишљ�њ�� њих�вих �рг��низ��т�р��, к��� и 
�дук��циј� публик�, �дн�сн� к�муник��циј� с�� ср�дин�м. У скл��ду с тим, 
у�ч�н� ј� д�� ј� п�дршк�� рур��лним ум�тничким к�л�ниј��м�� �д п�с�бн�г 
зн��ч��ј�� с�� ст��н�вишт�� д�ц�нтр��лиз��циј� култур�, к��� и с�� ст��н�вишт�� 
културн�г туризм��. Из тих разлога, при усп�ст��вљ��њу крит�ријум�� 
пр�м�� к�јим�� с� врши изб�р к�л�ниј��, у зн��ч��јн� �пшт� и п�с�бн� 
крит�ријум� св� виш� сп��д�� и к�муник��тивн�ст пр�ј�кт�� с�� публи-
к�м и д�прин�с р��зв�ју културн�г туризм��. Т��к� с� у п�сл�дњ� вр�м� 
ј��вљ��ју и к�л�ниј� чији �рг��низ��ци�ни к�нц�пт укључуј� усп�ст��вљ��њ� 
р�л��циј�� изм�ђу култур�, ум�тн�сти и културн�г туризм��, ��ли и п�р�д 
в�лик�г бр�ј�� к�л�ниј�� и изр����н� тр��дициј� у њих�в�м �снив��њу и 
�рг��низ�в��њу, п�с�бн� у рур��лн�м к�нт�ксту, н��ш�ј ср�дини н�д�ст��ју 
�збиљн� к�нципир��н� к�л�ниј� к�ј� би им��л� д�бр� т�хничк� усл�в� з�� 
р���лиз��цију пр�ј�к��т�� из �бл��сти н�вих м�диј��, �� п�с�бн� �н�, чиј� би 
�рг��низ�в��њ� �м�гућил� чвршћу �сн�ву з�� р��зв�ј културн�г туризм�� 
н�� �вим пр�ст�рим��.

Карактеристике колонијског пројекта у контексту културног туризма

Истр���ив��њ� ј� п�к��з��л� д�� су св� рур��лн� ум�тничк� к�л�ниј� 
�тв�р�н�г тип��, у мањој или већој мери р��звиј�ни пр�изв�ди култур-
н�г туризм��, к�ји п�с�дују н��јр��зличитиј� �блик� исп�љ��в��њ�� турис-
тичк�г ф�н�м�н��. У �ц�ни и ��н��лизи њих�в� р��звиј�н�сти у св�ту и 
к�д н��с, к�ришћ�ни су бр�јни п��р��м�три к��� шт� су: бр�ј д�ш��в��њ��, 
врст� д�ш��в��њ��, м�ст�� д�ш��в��њ��, бр�ј п�с�тил��ц��, бр�ј и кв��лит�т ту-
ристичк�-уг�стит�љских �бј�к��т��, р��звиј�н�ст р�ц�птив� у туризму, 
туристичк�� ур�ђ�н�ст и �пр�мљ�н�ст пр�ст�р�� и �ф�кти �рг��низ��циј� 
културн�г туризм�� (п�в�ћ��в��њ� бр�ј�� п�с�тил��ц��, прих�д �д културн�г 
туризм��).

Н��гл��ш�н�� пр�д��н�� �ст�тик�� �вих пр�ст�р�� ј�, н�� �ксплицит��н или 
имплицит��н н��чин, инк�рп�рир��н�� у св�� д�л�� м��т�риј��лн�г и дух�вн�г 
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н��сл�ђ�� к�ј�� су ту н��ст��л��, �� п�с�бн� �в�к�в�ч�н�� к��� м�тив н�� д�лим�� 
лик�вн�г ств��р��л��штв��. К��к� су н��јч�шћ� упр��в� �с�б�н�сти прир�д� 
усл�вил� њих�в н��ст��н��к и бил� инспир��циј�� з�� изр��ду ум�тничких 
д�л��, �н� пр�дст��вљ��ју н� с��м� њих�в укр��с, в�ћ п�с�бн� �ив�писн� 
и привл��чн� ��мбиј�нт�, к�ји уп�тпуњују �в� културн�-ист�ријск� ц�-
лин�, чин�ћи њих�в инт�гр��лни д��. 

У друштв�н� ф��кт�р� ��тр��ктивн�сти рур��лних ум�тничких к�л�ниј�� 
сп��д��ју и тр��дици�н��лн�� и с��вр�м�н�� културн�� б��штин��. Тр��дици�н��л-
н�ј културн�ј б��штини м�гу прип��д��ти м��т�риј��лн� (култур�� гр��-
дит�љств��, култур�� исхр��н�, култур�� �д�в��њ��, култур�� р��д��) и дух�вн� 
културн� вр�дн�сти (ф�лкл�р), д�к н���к��д�мски и ��к��д�мски вид�ви 
лик�вн�г изр�����в��њ�� у �вим с�лим��, к�ји с� �двиј��ју у виду п�рм��н�нт-
них или п�вр�м�них �купљ��њ�� ум�тник�� у рур��лним з��ј�дниц��м��, чин� 
д�� с��вр�м�н� културн� б��штин�. У скл��ду с тим, рур��лн� ум�тничк� 
к�л�ниј� јесу или м�гу бити, д�� изл��б�н� или м��ниф�ст��ци�н� п�-
нуд� ј�дн� з��ј�дниц�, �дн�сн� слу�ити к��� пр��т�ћи ф��кт�р к�ји слу�и 
�б�г��ћив��њу с��др���ј�� рур��лних културних м��ниф�ст��циј�� или кључн�� 
рур��лн�� ��тр��кциј��, к�ј�� з��узим�� ц�нтр��лн� м�ст� у п�нуди и пр�дст��вљ�� 
туристичку б��зу з��ј�дниц�. 

Истра�ивање је даље показало да ј� тр�ћин�� ум�тничких р�зид�нциј�� у 
св�ту з��тв�р�н�� з�� п�с�ти�ц�, п��, б�з �бзир�� н�� св�ју ј�динств�н�ст и м�-
гућн�ст тр��нсф�рм��циј�, �в�� б��штина ниј� туристички ��кту�лиз�в��н��. 
При том, н�к� ист�ријск� к�л�ниј�, иако све нису једнаки генерато-
ри тра�ње, прип��д��ју к��т�г�рији прим��рних ��тр��кциј�� и д�в�љн� су 
зн��ч��јн� д�� им��ју кључну ул�гу у ф�рмир��њу имиџ�� д�стин��циј� и 
привл��ч�њу п�с�тил��ц��. В�ћин�� ум�тничких р�зид�нциј��, к��� и н�к� 
ист�ријск� к�л�ниј�, прип��д��ју к��т�г�рији с�кунд��рних туристичких 
��тр��кциј�� и н��јч�шћ� су зн��ч��јн� ��тр��кциј� н�� л�к��лн�м или р�ги�н��л-
н�м нив�у, али њих�в� п�ст�ј��њ� ниј� пр�судн� при д�н�ш�њу �длук�� 
турист�� � п�с�ти д�стин��цији. В�ћин�� п�вр�м�них рур��лних к�л�ниј�� 
и многе уметничке резиденције прип��д��ју з�� с��д�� к��т�г�рији т�рциј��р-
них ��тр��кциј�� и им��ју, или би м�гле им��ти, зн��ч��ј�� пр� св�г�� у р��зв�ју 
д�м��ћ�г културн�г туризм��.

При изр��ди р��зв�јних стр��т�гиј�� к�ј� в�д� к�� тр��нсф�рм��цији п�т�н-
циј��л�� у ��тр��ктивн� пр�изв�д� културн�г туризм�� у в�ћини рур��лних 
к�л�ниј�� ј� �вид�нтн� к�ришћ�њ� ин�в��тивних т�хник�� и н��јч�шћ� 
њих�вих к�мбин��циј��: изгр��дњ�� прим��рн� ��тр��кциј�, групис��њ� м��њих 
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��тр��кциј�� д�� би с� кр�ир��� т�м��тски с�т ��тр��кциј�� к�ј� к�л�ктивн� чин� 
прим��рну ��тр��кцију, к�ришћ�њ� стр��т�гиј� ств��р��њ�� �бл��сти, �дн�с-
н� �кстр�мн� ф�рм� групис��њ�� ��тр��кциј��, р��зв�ј лин���рних културних 
рут�� и к�ришћ�њ� д�г��ђ��ј��. 

С �бзир�м н�� т� д�� к�нв�рзиј�� културн�г н��сл�ђ�� у пр�изв�д� култур-
н�г туризм�� п�др��зум�в�� тр��нсф�рм��цију р�сурс�� у циљу �м�гућ��в��њ�� 
њих�в� к�нзум��циј�, т��ј пр�ц�с з��хт�в�� изв�ст��н нив� м�дифик��циј�, 
к�м�дифик��циј� и ст��нд��рдиз��циј� р�сурс��, евидентан к�д свих ус-
п�шн� р��звиј�них ��тр��кциј�� културн�г туризм��, кр�з к�ји су, у м��њ�ј 
или в�ћ�ј м�ри, пр�шл� мн�г� рур��лн� к�л�ниј�. У т�м пр�ц�су с� м�гу 
з��п��зити з��ј�дничк� �длик�, к�ј� су м�ђус�бн� п�в�з��н� и чин� д�� ј�-
динств�н�г пр�ц�с��: прич��њ� прич�, ��ивљ��в��њ� р�сурс��, �м�гућ��в��њ� 
уч�шћ�� турист��, прил��г�ђ��в��њ� ��тр��кциј� р��зличитим тип�вим�� п�с�-
тил��ц�� и ф�кусир��њ� н�� кв��лит�т и ��ут�нтичн�ст.

Перспективе и препоруке

И��к� су рур��лн� ум�тничк� к�л�ниј� �д вр�м�н�� св�г н��ст��нк�� п�в�з��н� 
с�� р��зв�ј�м ф�н�м�н�� културн�г туризм�� и д��љ� н��ст��вљ��ју д�� п�к��зују 
св�ј утиц��ј у њ�г�в�м р��зв�ју, д��н��с су и утиц��ји тр�нд�в�� у културн�м 
туризму н�� структуру и м�н��џм�нт к�л�ниј��лн�г пр�ј�кт�� св� �вид�н-
тнији и зн��ч��јнији, и ук��зују н�� м�гућн�ст ј�ш в�ћ�г прибли���в��њ�� 
дв��ју ф�н�м�н�� у будућн�сти. Н�ки �д н��јзн��ч��јнијих су: гл�б��лн�� при-
хв��ћ�н�ст, пр�м�циј�� и п�дршк�� њ�г�в�м р��зв�ју и пр�тв��р��њ� култур-
н�г туризм�� у ��ктивн�ст м��с�вн�г тр�ишт��, пр�м�н�� ф�кус�� ф�н�м�н�� 
н�� мн�г� шир� п�љ� н��сл�ђ��, зн��ч��ј ��ут�нтичн�сти, св��кид��шњиц� и 
тр��дици�н��лн�г с��ск�г �ив�т�� у туристичк�ј тр���њи, св� в�ћи зн��ч��ј 
д�м��ћ�г културн�г туризм��, п�в�ћ��н� инт�р�с�в��њ� м�д�рних турист�� 
з�� д��ивљ��в��њ�м ��тм�сф�р� и т�м��тским туристичким ��тр��кциј��м�� и 
мн�ги други.

Кр���тивн�ст, к��� ј�дн�� �д гл��вних �длик�� рур��лних ум�тничких к�л�-
ниј��, д��н��с с� св� виш� к�ристи к��� �сн�в�� у ств��р��њу н�вих турис-
тичких пр�изв�д��, �� кр���тивни туриз��м п�ст��ј� д��н��с св� виш� л�гич-
н�� п�сл�диц�� пр�ц�с�� културн�г р��зв�ј�� у пр�тх�дних п��р д�ц�ниј��. 
Дин��мични имиџ кр���тивн�сти, к�ји с�� с�б�м н�си ид�ју ин�в��циј� и 
им��гин��циј� �них к�ји ств��р��ју или �них к�ји ј� к�зумир��ју, ј� уј�дн� 
и н��јзн��ч��јниј�� ��тр��кциј�� рур��лних ум�тничких к�л�ниј�� и н��ј��тр��к-
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тивнији ��сп�кт м�гућих р��зв�јних стр��т�гиј�� н�� �вим л�к��циј��м��, ј�р 
су и �бл��сти м�гућ� кр���тивн�сти, зб�г прир�д� њих�в�г п�ст�ј��њ�� и 
у �квиру њих, н�исцрпн�. Прим�н�� кр���тивн�сти к��� стр��т�гиј� у ту-
ризму, к��� и у урб��н�м и рур��лн�м р��зв�ју г�н�р��лн�, ниј� н�в��, ��ли ј� 
п�нуд�� к�ј�� д��н��с п�ст�ји у рур��лним ум�тничким к�л�ниј��м��, �� п�др��-
зум�в�� м�гућн�сти з�� р��зв�ј кр���тивн�сти, к��� д�л�� с��вр�м�н�г ум�т-
ничк�г дискурс�� или кр���тивних ��ктивн�сти, к�ј� су �др��з л�к��лн� 
култур�, или њих�в� к�мбин��циј�, св��к��к� ј�ст�. У св��к�м случ��ју, �н�� 
ј� у скл��ду с�� п�стм�д�рнистичким к�нц�пт�м туризм��, ј�р п�дстич� 
искуств�н� ��ктивн�сти п�с�тил��ц��. 

З��п��дн�� Eвр�п�� и Сј�дињ�н� Aм�ричк� Др���в� су бил� и �ст��л� н��јпл�д-
ниј� тл� з�� пр��им��њ� рур��лн�г к�л�ниј��лн�г ф�н�м�н�� и културн�г ту-
ризм��, н��р�чит� у случ��ју ист�ријских ум�тничких к�л�ниј��. Eвид�нт��н 
п�р��ст инт�р�с�в��њ�� з�� св��к�дн�вни, �бич��н рур��лни н��чин �ив�т�� у 
р��звиј�ним з�мљ��м�� н�� пр�л��зу из д�в�тн���ст�г у дв��д�с�ти в�к, к��� и 
изуз�тн�� п�пул��рн�ст и р��стућ�� тр���њ�� з�� рур��лним туризм�м и п�т�н-
циј��л�м рур��лних к�л�ниј�� д��н��с, ниј� случ��јн�ст. Oв� т�нд�нциј� с� 
нису ист�вр�м�н� р��звил� у свим р��звиј�ним з�мљ��м��, в�ћ с� туристичк�� 
тр���њ�� зн��тн� р��ниј� �кр�нул�� �вим п�т�нциј��лима у с�в�рним з�мљ��м��, 
гд� с� усл�д Индустријск� р�в�луциј� р��ниј� р��зви� �с�ћ��ј н�ст��лгиј� з�� 
пр�-м�д�рним рур��лним н��чин�м �ив�т��. Т��к� ј� ф�н�м�н рур��лн�г 
туризм��, �� у н��јв�ћ�ј м�ри и рур��лних ум�тничких к�л�ниј��, пр� св�г�� 
урб��ни тр�нд з��п��дн� Eвр�п� и Сј�дињ�них Др���в��, к�ји з�� с��д�� у в�ћ�ј 
м�ри н�м�� св�г �квив��л�нт�� у з�мљ��м�� Aзиј�, Aфрик� или Л��тинск� Aм�-
рик�, ј�р з�� урб��ну �литу �вих з�м��љ�� ниј� пр�шл� д�в�љн� вр�м�н�� д�� 
би с� н�� с�л� гл�д��л� с�� ист�м р�м��нтичн�м ч��њ�м. Oчигл�дн� ј� д�� 
су дист��нц�� у вр�м�ну и пр�ст�ру п�тр�бн� д�� би с� изн�в�� ��ктивир��л�� 
или н�ст��лгиј�� или п�тр�б�� з�� ��ут�нтичн�шћу, к�ј� т��д�� п�ст��ју гл��вни 
инициј��т�р тр���њ� к�� рур��лн�м културн�м туризму, ��ли и рур��лним 
ум�тничким к�л�ниј��м��.

Р��зв�јн� стр��т�гиј� културн�г туризм��, з��сн�в��н� н�� пр�тп�ст��вк��м�� д�� 
ћ� �н н��ст��вити с�� убрз��ним р��зв�ј�м у Eвр�пи, п�к��зују мн�г� �нту-
зиј��зм�� и прим�њују с� св� виш� и н�� свим нив�им��, �д Eвр�пск� униј� 
д� л�к��лних ��ут�рит�т��, к��� и у в��м�� р��зн�врсним к�нт�кстим��, шт� 
ћ� и у будућн�сти у изуз�тн�ј м�ри утиц��ти н�� структуру рур��лн�г 
к�л�ниј��лн�г пр�ј�кт��.
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С �бзир�м н�� т� д�� ћ� с� н�� �вр�пск�м нив�у п�в�ћ��в��ти нив� �дук��циј� 
и културн�� п��ртицип��циј�� људи г�н�р��лн�, �� н��р�чит� у културн�м ту-
ризму, п�с�бн� с�� п�р��ст�м �ив�тн�г ст��нд��рд�� у ју�н�ј и ист�чн�ј 
Eвр�пи, ст�п�н к�нв�рг�нциј� култур� и туризм�� ћ� с� н��јв�р�в��тниј� 
п�в�ћ��в��ти. З�� тзв. „г�н�р��лн�” културн� турист�, к�мбин��циј�� �дук��-
циј�, з��б��в�, вис�к� и п�пул��рн� култур�, тр��дициј� и ин�в��циј�, к�ј� 
п�с�дују рур��лн� ум�тничк� к�л�ниј�, в�р�в��тн� ћ� бити н��јпривл��ч-
ниј�.

И��к� с� пр�тп�ст��вљ�� д�� ћ� и у будућн�сти културни туриз��м бити уг-
л��вн�м к�нц�нтрис��н у урб��ним �бл��стим�� Eвр�п�, р��зв�ј рур��лних 
ум�тничких к�л�ниј�� у пр�изв�д� културн�г туризм�� м�г��� би бити 
ј�дн� �д н��пх�дних н�вих р�ш�њ�� у п�в�зив��њу л�к��лн� култур� и 
д�мин��нтних см�рниц�� гл�б��лн� култур�, �дн�сн� с�луциј� к�ј� би в�-
дил� пр�м�шћав��њу р��злик�� изм�ђу урбaнoг и рурaлнoг.

Кључни м�н��џм�нт з��д��ци з�� в�ћину културних ��тр��кциј�� Eвр�п� бић� 
у мир�њу п�тр�б�� р��зличитих врст�� културних турист��, шт� ћ� зн��чити 
к�мбин��цију �дук��циј� и з��б��в�, вис�к� и п�пул��рн� култур�, �дн�с-
н� п�тр�б�� сп�циј��лиз�в��них и м��с�вних к�нзум�н��т��, �� н��јв���нији 
з��д��т��к колонија бић� у �ств��рив��њу п��ртн�рстав��, п�тр�бних р��ди 
п�стиз��њ�� н��в�д�них циљ�в��, к��� и �чув��њ�� �ст�тск�г инт�грит�т��.

У чит��в�ј Eвр�пи д�шл� ј� д� изуз�тн�г п�в�ћ��њ�� п�нуд� културних 
��тр��кциј�� и инт�нзивниј�г �тв��р��њ�� рур��лних ум�тничких к�л�ниј�� з�� 
п�с�ти�ц�, �� слич��н р��зв�ј ћ� с� н��јв�р�в��тниј� н��ст��вити и у будућн�с-
ти, н��р�чит� усл�д шир�њ�� р��зв�јних стр��т�гиј�� културн�г туризм�� к�� 
з�мљ��м�� М�дит�р��н��, �� д��н��с св� виш� и њих�в�м инк�рп�р��циј�м у 
р�структуир��јућ� �к�н�миј� ц�нтр��лн� и ист�чн� Eвр�п�.

И��к� с� �в� з�мљ� в��м�� сп�р� р�п�зици�нир��ју н�� �вр�пск�м тр�иш-
ту, чит��в п�ст-с�циј��листички бум у туризму �вих з�м��љ�� ј� п�в�з��н с�� 
културним туризм�м. Oн у �вим з�мљ��м�� ниј� с��м� ф�кусир��н н�� ур-
б��н� �бл��сти, в�ћ ј� �в�� р�гиј�� с�б� п�зици�нир��л�� к��� гл��вну д�стин��-
цију з�� с��ски туриз��м, ј�р рур��лни н��чин �ив�т�� к�ји �вд� п�ст�ји, 
к��� и п�ст�ј�ћ� пр��ив�л� тр��дициј�, н�м��ју св�ј� �квив��л�нт� и у п�т-
пун�сти су н�ст��ли из з��п��дн� Eвр�п�, п�� с� т��к� рур��лн� н��сл�ђ� п�к��-
зуј� к��� св� ��тр��ктивниј� з�� турист� с�� З��п��д��, к�ји тр���� д��ивљ��ј 
пр�-м�д�рн�г рур��лн�г �ив�т��.
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Зн��ч��ј културн�г туризм�� у �вим з�мљ��м�� п�т�нцир�� с� и зб�г д�при-
н�с�� к�ји м��� им��ти у изгр��дњи п�ст-с�циј��листичких ид�нтит�т�� и 
пр�м�ни имиџ��, п�� у п�тр��зи з�� л�гитимиз��циј�м св�јих ��спир��циј�� к�� 
чл��нству у Eвр�пск�ј унији, з�мљ� ц�нтр��лн� и ист�чн� Eвр�п�, �� м�ђу 
њим�� и Србиј��, н��гл��ш��в��ју св�ј� дуг�тр��јн� ист�ријск� и културн� в�з� 
с�� З��п��д�м, п�т�нцир��н� и �вим истр���ив��њ�м. 

М�ђутим, и��к� с� културни туриз��м у �вим з�мљ��м�� см��тр�� в��м�� в���-
ним тр�ишт�м, пр� св�г�� зб�г зн��ч��ј�� к�ји им�� у �к�н�мск�м р�струк-
туир��њу и д�ц�нтр��лиз�в��њу �к�н�миј�, �� културн� н��сл�ђ� изв�р�м з�� 
д�финис��њ� н�з��висних н��ци�н��лних ид�нтит�т��, у њим�� п�ст�ји у ист� 
вр�м� и н�д�ст��т��к ��д�кв��тн�г пр��вн�г �квир�� з�� њ�г�ву з��штиту, шт� ј� 
п�с�бн� в���н� пит��њ� у случ��ју рур��лних ум�тничких к�л�ниј��.

Србијa

С �бзир�м н�� т� д�� културн� к��р��кт�ристик� им��ју в�ћ�г зн��ч��ј�� з�� 
з�мљ� к�ј� нису у при�б��лн�м п�дручју, ј�р ј� т��д�� култур�� н��јч�шћ� 
гл��вн�� м�тив��циј�� п�с�тил��ц��, з�� Србију би културни туриз��м, к��� и 
р��зв�ј рур��лних ум�тничких к�л�ниј�� у пр�дукт� културн�г туризм�� 
м�г��� д�� буд� ј�д��н �д стр��т�шких при�рит�т�� у р��зв�ју туризм��. З��т� 
ј� п�тр�бн� р��звити ин�в��тивну културну п�литику у с�лу, гд� би ум�т-
ничк� к�л�ниј�, к��� сп�цифичн�� рур��лн�� вр�дн�ст, бил� ј�д��н �д њ�них 
при�рит�т��.

Н��ш�� з�мљ�� би м�гл�� д�� п�ст��ви ст��нд��рд� р��зв�ј�� туристичк� п�нуд� 
у сф�ри рур��лн�г, �к�, културн�г и тр��дици�н��лн�г туризм��. Oв��квим 
р��зв�ј�м, п�р�д стр��т�шк�г п�зици�н��ир��њ�� р�гиј� н�� м��пи �вр�пских 
туристичких д�стин��циј��, см��њил�� би с� р��злик�� кв��лит�т�� �ив�т�� 
у гр��ду и н�� с�лу и ст�п�� н�з��п�сл�н�сти, �� п�в�ћ��л�� к�нкур�нтн�ст 
привр�д� и �б�зб�дил�� р�вит��лиз��циј�� и дуг�р�чн�� з��штит�� и �чув��њ� 
прир�дних и културних р�сурс�� у фукцији туризм��, шт� би св� в�дил� 
и пр�м�ни имиџ�� Србиј� у св�ту.

Рур��лн�� п�дручј�� Србиј�, �� п�с�бн� рур��лн� ум�тничк� к�л�ниј�, к�ј� 
пр�дст��вљ��ју к�мбин��цију прир�д�, тр��дици�н��лних и с��вр�м�них 
културних вр�дн�сти, им��ју зн��ч��јн� пр�дисп�зициј� з�� ств��р��њ� к�н-
кур�нтн� с��ск� туристичк� п�нуд�. Св��к�� рур��лн�� з��ј�дниц�� ј� сп�-
цифичн�� и уник��тн��, �� рур��лн� ум�тничк� к�л�ниј� п�с�дују или м�гу 
п�с�д�в��ти н��јвиши ст�п�н ��ут�нтичн�сти и �ригин��лн�сти.
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И��к� у Србији п�ст�ји б�г��т�� рур��лн�� тр��дициј�� и б�г��т�� тр��дициј�� 
�рг��низ�в��њ�� ум�тничких к�л�ниј�� у рур��лн�м к�нт�ксту, чији би с� 
п�т�нциј��л м�г��� иск�ристити, к�д н��с ј�ш ув�к н� п�ст�ји ни д�в�љн� 
м��т�риј��лних усл�в�� з�� д�л��з��к в�ћ�г бр�ј�� стр��н��ц��, к��� ни д�м��ћих 
п�с�тил��ц��. Oн� нису ��ктивир��ни п�т�нциј��л и нису ��тр��ктивн� ни з�� 
л�к��лн� ст��н�вништв�, као ни з�� ин�стр��н� турист�. 

Д�� би с� на нашим просторима рур��лн� ум�тничк� к�л�ниј� р��звил� 
у пр�изв�д� културн�г туризм��, п�тр�бн�� ј� н�� прв�м м�сту и пр� 
св�г�� р��зв�јн�� п�литик�� култур� и туризм��, к�ј�� би тр�б��л� д�� у пун�ј 
м�ри усп�ст��ви в�зу изм�ђу културних д�л��тн�сти и туристичк�г при-
вр�ђив��њ��. Њу тр�б�� д�� пр��ти �дг�в��р��јућ�� �к�н�мск�� и �бр��з�вн�� п�-
литик��, п�р�ск� �л��кшиц�, пр�х�дни к��н��ли з�� пр�м�цију и пр�д��ју 
туристичк�-културн�г пр�изв�д��, �бр��з�вни сист�м к�ји припр�м�� 
к��др�в� сп�с�бн� д�� изн�су р��зв�јни к�нц�пт н�� св�јим пл�ћим�� и 
мн�штв� других стимул��тивних м�р�� к�ј� ћ� п�м�ћи д�� с� �ств��ри пр�-
фит, �б�г��ти туристичк�-културни д��ивљ��ј и н��пуни буџ�тск�� к��с��.

И п�р�д т�г�� шт� ј� в�з�� изм�ђу �др���в��њ�� лик�вних к�л�ниј�� и кул-
турн�г туризм�� к�д н��с ј�ш ув�к сл��б��, п�ст�ј� к�л�ниј� с�� дуг�м тр��ди-
циј�м п�ст�ј��њ�� (Сић�в�), �н� к�ј� с� б��в� тр��дици�н��лним з��н��тим�� 
(п�ч�њ� к�р��мик� н�� �тв�р�н�ј в��три ‒ Зл��кус��), �н� к�ј� су сп�цифич-
ним м�дијум�м ф�рмир��л� п�с�бн� г��л�ријск� ��мбиј�нт� н�� �тв�р�н�м 
(Ј��л�вик), �н� к�ј� �купљ��ју н���к��д�мск� лик�вн� ум�тник� (К�в��чи-
ц��), к��� и �н� к�ј� тр�тир��ју м�д�рниј� т�хник�, к�ј� им��ју в�лики к��п��-
цит�т з�� привл��ч�њ� и публик� и пр�ф�си�н��л��ц�� к�ји би у њим�� уч�с-
тв�в��ли.

Тр��нсф�рм��циј�� зн��ч��јнијих рур��лних ум�тничких к�л�ниј�� у 
пр�изв�д� културн�г туризм�� к�д н��с би би� ј�д��н �д н��чин�� укљу-
чив��њ�� л�к��лних п�т�нциј��л�� у гл�б��лн� т�к�в� у к�рист л�к��лн�г, 
р�ги�н��лн�г и гл�б��лн�г р��зв�ј��. Т� би м�г��� бити ј�д��н д�� к�нс-
труктивн�г приступ�� у р��зв�ју с�л�� у Србији, к�ји п�р�д изгр��дњ� и 
�бн�в� привр�дн�г п�т�нциј��л�� п�др��зум�в�� и р�вит��лиз��цију и р��зв�ј 
културн�г п�т�нциј��л��, �� �в�� пр�м�н�� у привр�дн�ј и културн�ј сф�ри, 
м�гл�� би д�в�сти и д� ��ивљ��в��њ�� с�циј��лн� хиј�р��рхиј� у рур��лним 
�бл��стим��, �дн�сн� п�вр��тк�� н�� с�л�.

Србиј�� би, к��� и мн�г� �вр�пск� з�мљ� и с�� �вим п�т�нциј��л�м м�гл�� 
д�� с� укључи у пр�гр��м културних рут�� С��в�т�� Eвр�п�, шт� би зн��тн� 
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д�прин�л� н� с��м� п�б�љш��вању њ�н�г угл�д�� и п�в�ћању бр�ј�� ту-
рист�� н�� �вим пр�ст�рим��, в�ћ и усп�ст��вљ��њу с��р��дњ� у инт�рдисцип-
лин��рн�м истр���ив��њу �вр�пских т�м��, к�л�ктивн�г с�ћ��њ��, ист�риј� 
�вр�пск�г н��сл�ђ��, к��� и пр�гр��мим�� инт�нзивниј� р��зм�н� �мл��дин�, 
студ�н��т�� и ум�тникâ.
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Mina Majstorović
S�uth�rn N�w H��mpsh�r� Un���rs�ty, N�w H��mpsh�r�, USA

RURAL ART COLONIES AND CULTURAL TOURISM
summary
Since they were formed in the 19th century, Rural art Colonies played an 
important role in a global cultural transformation connected to the devel-
opment of modern tourism. Many of them owe their continued e��istence 
to tourist industry and have been developed into hybrid cultural tourism 
attractions that combine village and art, traditional culture and natural 
beauties with contemporary art production. Discovering their potentials in 
the last few decades led to their immense popularity, attracted more tourists 
and more attention from the art world, which, in some cases, in the most 
developed countries, led to their intensive commercialization. On the other 
hand, this significant phenomenon and its overall potential is not completely 
understood or used in many developing countries in the world. 

In the last few decades, the management of the overall art colony project, 
especially in the case of rural art colonies in the most developed countries in 
the world, has been significantly changed. Beside the usual and main con-
siderations connected to the cultivation of the creative process, recognition 
and protection of the cultural heritage, colonies started being more open for 
the public, which noticeably influenced their popularity among visitors, es-
pecially tourists. On the other hand, developing countries and countries in 
transition, including Serbia, are still in the phase of evaluating developmen-
tal capabilities of their projects. although in the last decade there are some 
cases of rural art colonies in Serbia whose organizational concept establishes 
relations between culture, art and cultural tourism, e��isting management 
strategies haven’t been efficient enough to initiate the process of reorganiza-
tion and restructuralization of the art colony project towards its moderniza-
tion.

Key words
cultural heritage, nostalgia, creativity, authenticity, synergy 
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DAS NACH UND WEITERLEBEN DER 
HELDEN PROMETHEUS UND ODYSSEUS. 
VOM SOZIALISTISCH GEFORMTEN ZUM 

EUROPÄISCH ORIENTIERTEN INDIVIDUM.

Summary
In this paper, the two Greek mythological heroes – Prometheus and Odysseus – are 
taken as an example of archetypal images of human existence in Europe. The author 
poses the following introductory question: How the relationship between individual 
and society has been changed within shifting cultural and economic context and 
changes of value-system? Starting out from comparative imagology theories (Geertz, 
1987; Nünning, 1995; Posner, 1991) this relationship will be analyzed in the con-
text of socialism and of the transition to the free market economy.

The aim is to explore how one originally fictional biographical narrative can be re-
written and how the aesthetic concepts and representational patterns, typical of the 
literary discourse enter into historiographical, political and ideological discourses. 
The type of hero, that is associated with social and economic order in symbolical way, 
depends on the interaction between social practices and ruling ideology.

The hero of labor served in Socialism as a model of the new socialist man/women 
and his image was formed according to the classical myth of Prometheus. The hero 
of socialist labor was recruited from the working class and the Communist Party of 
Yugoslavia used him to construct the image of the hero of Yugoslav socialist construc-
tion. The most prominent example of this specific cultural phenomenon in former 
Yugoslavia was Alija Sirotanović, a miner who mined 152 tons of coal in one shift. 
He set world record in coal mining and thus defeated another “model worker”, the 
Soviet miner Aleksei Stakhanov.

In the context of Transition the new leading ideological identity concept emerged: 
homo europaeus. He/she is flexible, mobile, self-controlled individual, who manages 
to come through in the time of crisis and has ability to cultivate multiple identities. 

1 �m������.m��n���@un����.���.��t
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This kind of person has features of the Greek hero Odysseus, who survives thanks to 
his way of acting based on: reason, cunningness and composure.

Key words
Identity, myth, Socialism, transition, capitalism, stereotypes

S��t d�r Ant�k� s�nd d�� pr�m�n�nt�n H��d�n d�r gr���h�s�h�n Myth���g�� 
Pr�m�th�us und Odyss�us g�d�ut�t und d��rg�st���t w�rd�n, �� n���h w��h-
s��nd�n ök�n�m�s�h-g�s���s�h��ft���h�n und ku�tur����n K�nt�xt�n. M�t d�n 
N��m�n d�s Pr�m�th�us und d�s Odyss�us ��r��nd�n s��h d���rs� Asp�k-
t� und Pr����m�, d�� für d��s S���st��rständn�s d�r m�d�rn�n Su���kt���tät 
grund��g�nd s�nd. Su���kt���tätsm�d���� w�rd�n m�tt��s p���t�s�h�r Id����g�-
�n und m��kr�ök�n�m�s�h�r Struktur�n �t������rt (�g�. A�thuss�r 1970). 

In An��hnung ��n th��r�t�s�h�n Ansätz� d�r n�u�r�n k�mp��r��t�st�s�h�n Im��-
g���g�� (G��rtz, 1987; Nünn�ng, 1995; P�sn�r, 1991) w�rd�n Pr�m�th�us und 
Odyss�us ���s R�f�r�nz�n ��uf ��n� „K����kt��sym���syst�m�“ (L�nk, 1984: 65) 
��ufg�f��sst, d�� tr��nsn��t��n��� ��rständ���h s�nd und Aufs�h�uss ü��r d��s V�r-
hä�tn�s zw�s�h�n Ind���duum und K����kt�� g���n könn�n. D�� n�u�r� k�m-
p��r��t�st�s�h� Im��g���g�� d�fin��rt Ku�tur s�m��t�s�h und k�nstrukt���st�s�h, 
und zw��r �m S�nn� ��n�s ��n M�ns�h�n �rz�ugt�n G�s��mtk�mp��x�s ��n 
V�rst���ung�n, D�nkf�rm�n, W�rt�n und B�d�utung�n, d�r s��h �n Sym���-
syst�m�n m��t�r�����s��rt. Währ�nd d�� h�rköm���h� Im��g���g�� ��rw��g�nd 
d�� t�xt�mm��n�nt� Unt�rsu�hung n��t��n����täts��z�g�n�r H�t�r� und Aut�-
�m��g�n�s �n d�r L�t�r��tur f�kuss��rt, w�rd�n �n d��s�m Art�k�� st�r��typ und 
k�mp��m�ntär g�prägt� H�t�r��m��g�s ��n S�z�����smus und K��p�t����smus ���s 
Ausdru�k zw���r p���t�s�h�r Syst�m� �m Sp��nnungsf��d zw�s�h�n K����kt�-
��smus und Ind���du����smus kr�t�s�h h�nt�rfr��gt. K�nkr�t w�rd d��s ku�tur���-
�d����g�s�h� St�r��typ d�s K��p�t����smus ���s ��n�m g�s���s�h��ft���h�n Syst�m, 
d��s ��uf d�r Erh���tung �nd���du����r Fr��h��t�n ���s��rt, unt�r Lup� g�n�mm�n. 
Ihm w�rd d�� V�rst���ung ��m S�z�����smus ���s ��n�m Syst�m g�g�nü��rg�-
st���t, d��s d�n M�ns�h�n s� zu f�rm�n ��rsu�ht, d��ss �r ��n�m n�rm��t���n 
B��d �ntspr��ht. In d��s�r Ausg��ngsp�rsp�kt��� w�rd�n d�� st�r��typ�n B��d�r 
d�r S���st- und Fr�mdd�fin�t��n ���s ku�tur���� K�nstrukt� r�fl�kt��rt s�w�� 
d�� �hn�n zugrund����g�nd� Auff��ssung, d��ss �m G�g�ns��tz zum S�z�����smus, 
d�r d�n Anspru�h, d�n M�ns�h�n umzu�rz��h�n, �rh��t, d�r K��p�t����smus 
d�� m�ns�h���h�n E�g�ns�h��ft�n ���s Ausg��ngs���s�s n�mmt, um d��s Syst�m 
d��s�n G�g���nh��t�n ��nzup��ss�n und s�m�t w�� k��n ��nd�r�s W�rts�h��fts-
syst�m �nd���du����n L���nsst���n und -w��s�n R��um ��rs�h��fft. D��s st�ht 
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�m G�g�ns��tz zu d�r T��ts���h�, d��ss w�r h�utzut��g� ��n� T�nd�nz zur Ang���-
�hung d�r L���nsst��� ��� �����r Ung����hh��t d�r V�rmög�ns��rt���ung ����-
���ht�n könn�n, w��s zw��f��s�hn� ��uf d�� �ndustr����� M��ss�npr�dukt��n und 
M��ss�nk��ufkr��ft zurü�kzuführ�n �st. D��s� Entw��k�ung �ässt d�� Ann��hm� 
zu, d��ss d��s Ind���duum ��n Ind���du����tät ��r���rt.

Im F��g� mö�ht� d�r ��r���g�nd� Art�k�� ��m B��sp��� d�r zw�� g�n��nnt�n H��-
d�n d�r gr���h�s�h�n Myth���g�� ���s ��r�h�typ�s�h� B��d�r d�r m�ns�h���h�n 
Ex�st�nz �n Eur�p�� d�r f��g�nd�n z�ntr���� Fr��g� n���hg�h�n: W�� ��ränd�rt 
s��h d�� Int�r��kt��n zw�s�h�n G�s���s�h��ft und Ind���duum �n w��hs��nd�n 
ku�tur����n K�nt�xt�n und W�rtsyst�m�n? Im M�tt��punkt st�ht d�r W��nd�� 
��n d�n d�m�n��nt�n F�rm�n d�r Su���kt���dung und d�m�n��r�nd�n Id�n-
t�tätsm�d����n �m K�nt�xt d�s S�z�����smus s�w�� d�s Ü��rg��ngs ��n ��n�m 
st����t���h k�ntr�����rt�n W�rts�h��ftssyst�m zur fr���n M��rktw�rts�h��ft. D����� 
g�ht �s u.��. um d��s Um- und W��t�rs�hr����n ��n�s ��t�r��r�s�h-�m��g�n��t���n 
Grund��st��nd�s und um d�� Pr����m��t�k, w�� d�� ästh�t�s�h�n K�nz�pt� 
und ��t�r��r�s�h�n D��rst���ungsmust�r ��us d�m ��t�r��r�s�h�n D�skurs �n d�n 
h�st�gr��ph�s�h�n und p���t�s�h�n �zw. �d����g�s�h�n h�n��nw�rk�n. W���h�s 
Id�nt�tätsmust�r ��w���s ��n d�m�n��nt�m Int�r�ss� �st, �rg��t s��h ��us d�m 
Zus��mm�nsp��� ��n g�s���s�h��ft���h�r Pr��x�s und h�rrs�h�nd�r Id����g��. 

K��p�t����smus und S�z�����smus ��z�g�n s��h ��uf��n��nd�r, �nd�m s�� s��h �d��-
��g�s�h, p���t�s�h und ök�n�m�s�h ���s zw�� ��rs�h��d�n�n F�rm�n d�r �ur�-
pä�s�h�n M�d�rn� ��n��n��nd�r ���gr�nzt�n. Währ�nd �m K��p�t����smus d��s 
Ind���duum ���s d��s M��ß �����r D�ng� g��t und d�r Ind���du����smus d��s Unt�r-
�rdn�n g�m��ns��m�r Z���� zugunst�n p�rsön���h�r Am��t��n�n h�r��rh��t, 
w�rd�n �m S�z�����smus, d�r m�t d�m K����kt���smus �n V�r��ndung st�ht, d�� 
Int�r�ss�n d�s Ind���duums d�n�n d�r Grupp� unt�rg��rdn�t, s� d��ss d��s 
W�h��rg�h�n d�s K����kt��s d�� hö�hst� Pr��r�tät ��nn�mmt. I�h w�rd� m��h 
�n B�zug ��uf d�n S�z�����smus ��uf d��s �h�m����g� �ug�s���w��n k�nz�ntr��r�n 
und ��uf d�� ��s�nd�r� R����, d�� �m n�u�n s�z�����st�s�h�n �ug�s���w��n Kunst 
�zw. �����m ��r��n d�� Ph�t�gr��ph�� für d�� H�ru��s���dung d�r s�z�����st�s�h�n 
P�rsön���hk��t �rh���t. D�r Gründung d�s zw��t�n �ug�s���w��ns g�ng ��n� 
s�z����� R����ut��n ��r��us. D�� s�z�����st�s�h� R����ut��n, d�� m�t d�m ��nt�-
f��s�h�st�s�h�n Kr��g ��nh�rg�ng, �r���ht� ��n� n�u� Ordnung und ��n n�u�s 
H�rrs�h��ftsm�d��� – d�n S�z�����smus – m�t s��h, d��s m�t d�m Aufb��u d�s 
L��nd�s n���h d�m Zw��t�n W��tkr��g �n V�r��ndung st��nd. D��s h��tt� d�� 
Pr�dukt��n ��n�r n�u�n g�s���s�h��ft���h�n Sym����k und d�� R�f�rmu���rung 
��n k����kt���n Id�nt�tät�n �zw. Id�nt�tätsmust�rn zur F��g�.
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D�n Künst��rn d��s�r Z��t wurd� d�� Aufg���� zut���, d�� gr�ß� h�st�r�s�h� 
Ep��h� d�s Aufb��us ��n�r n�u�n G�s���s�h��ft �n ��rs�h��d�n�n künst��r�-
s�h�n F�rm�n zu ��r�w�g�n. E�n pr�m�n�nt�s B��sp��� w��r d�r B��u d�r �u-
g�nd-E�s�n���hnstr��k�n Brčk�-B��n���ć� und Š��m���-S��r������, d�r �m S�nn� 
d�s �d����g�s�h�n und ästh�t�s�h�n Pr�gr��mms d�s Ag�tPr�p-App��r��ts d�r 
k�mmun�st�s�h�n P��rt�� m�d���� ���s ��n M��ss�nsp�kt��k�� �nsz�n��rt wurd� 
(�g�. R�st�� 2011). In d��s�m K�nt�xt w��r�n d�� Z��ts�hr�ft Fotografija s�w�� 
d��s �rst� ���ustr��rt� M��g��z�n d�r N���hkr��gsz��t Duga w��ht�g� V�rm�tt��r d�r 
��su����n s�w�� n��rr��t���n �d����g�s�h�n B�ts�h��ft�n. Im Pr���kt d�r Ästh�-
t�s��rung d�s p���t�s�h�n Syst�ms wurd� d�r Ph�t�gr��ph�� ��n� ��d�ut�nd� 
R���� zut���, d�� s�� s�h�n „gr�ß� V�rd��nst� um d�n V��ks��fr��ungsk��mpf �r-
w�r��n h��t“ und „d�� h��d�nh��ft�st�n T��g� d�r N��t��n���g�s�h��ht� ��r�w��gt 
h��t“, w�� �s �n d�r E�n���tung zur �rst�n Aufg���� d�r Z��ts�hr�ft Fotografija ��us 
d�m ���hr 1948 h��ßt (T�d�ć 2005: 27). D��rü��r h�n��us ��t����gt�n s��h d�� 
Künst��r ��kt�� ��u�h ��n d�r S�h��ffung d�s n�u�n „s�z�����st�s�h�n M�ns�h�n“. 
Kunst und P��rt�� t���t�n s��h s� d�� g����h� Aufg����, und d�� künst��r�s�h�n 
Z���� ü��rkr�uzt�n s��h m�t d�n p���t�s�h�n. E�n n�u�s N��rr��t�� ü��r d�n 
n�u�n s�z�����st�s�h�n M�ns�h�n, d�r �m St��nd� w��r, d�� gr�ß��ng���gt�n Auf-
g����n zugunst�n d�r g��nz�n G�m��ns�h��ft ��uszuführ�n, wurd� s�rgfä�t�gt 
m�d���� �t������rt. E�n� ��s�nd�r� R���� ��� d��s�r Aufg���� k��m d�r Z��ts�hr�ft 
Jugoslavija zu, für w���h� pr�m�n�nt� Künst��r d��s�r Z��t w�� u.��. Ot� B�h�����-
M�r�n und ���r�� R��n�k��r g���r���t�t h����n. 

D�� ���dh��ft� D��rst���ung d��s�s N��rr��t��s wurd� �n d�� V�rst���ung ü��r 
��n�n H��d�n ü��rs�tzt, w�m�t ��n un���rs����s ku�tur����s K��s�h�� mu�t�-
p��z��rt wurd� und s��n�n Ausdru�k ��r �����m �n F��m2, ��uf Ph�t�gr��ph��n 
und s�h���ß���h ��uf G��dn�t�n f��nd.S� wurd� ��n� ku�tur-sp�z�fis�h� K�n-
strukt��n g�s�h��ff�n: d�r H��d d�r Ar���t. D�r H��d d�r Ar���t pr�p��g��rt� 
d�n Typus d�s n�u�n M�ns�h�n. Es h��nd��t� s��h um ��n�n Ehr�nt�t��, d�n 
��n Ar���t�r d��nk d�r ��uß�rg�wöhn���h�n L��stung�n �rh���t und ���s g�s���-
s�h��ft���h�s V�r���d d��n�n s���t�. D�r H��d d�r Ar���t w��r ��us d�r �r��t�n 
M��ss� r�krut��rt, �r w��r ��n�r ��us d�m V��k und wurd� ���s Id�nt�fik��t��nsfi-
gur m�d���� �nsz�n��rt. In d�r s�z�����st�s�h�n Id����g��, d�� ��uf Zukunft ��usg�-
r��ht�t w��r, k��m �s zu ��n�m dur�hw�g g�w��nd��t�n V�rständn�s ��n Ar���t 
und ��n�r B�s�tzung d�s B�gr�ff�s m�t p�s�t���n W�rt��rst���ung�n w�� Fr�u-
d� und G�ü�k.

2 E�n�g� B��sp���� s�nd d�� F��m�n: N�s��č (1963) ��n D��rd�� ����ć, K�s�n�� (1965) ��n B��k�r 
T��n���ć, H�p ���n (1967) ��n V���tk� F���p���ć, Pr�m�t�� s�� �t�k�� V�š����� (1964) ��n V��tr�s���� 
M�m����. 
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W��r d�� Ar���t ü����h�rw��s� m�t S�hm�rz und L��d ��r�und�n, d��nn w��r 
d�r M��rx�smus ��müht, ��n n�u�s V�rständn�ss d�r Ar���t s�w�h� d�s M��n-
n�s ���s ��u�h d�r Fr��u zu �t������r�n. D�� Ph�t�gr��ph�� d�s s�z�����st�s�h�n R���-
��smus ��rsu�ht d�sh���� n��ht ��n� �k�n�gr��ph�s�h� V��r���nt� ��n Ad��m und 
E��� d��rzust����n, s�nd�rn d�� Ut�p�� d�r r����ut��när�n Ar���t zu ��rt�ku���-
r�n, d�� d�n M�ns�h�n ��fr��t. D�� H�r��us���dung d�r s�z�����st�s�h�n P�rsön-
���hk��t s�tzt n���h m��rx�st�s�h-��n�n�st�s�h�r S��htw��s� ��u�h ��n ��ränd�rt�s 
V�rhä�tn�s zur Ar���t ��r��us, d�� d�� Ar���t ��n�s ��d�n d�� B�d�ngung für 
d�n W�h�st��nd �����r s��n s���t�. D�� s�z�����st�s�h�n Pr�dukt��n��rhä�tn�ss� 
s���t�n d��zu ���tr��g�n, d��ss d�r Ar���t�r n��ht �äng�r, w�� �m K��p�t����smus, 
Pr�dukt��nsm�tt�� und Pr�dukt� ���s �tw��s �hm fr�md�s, s�nd�rn ���s d��s S��-
n�g� �mpfind�t. O�w�h� d�r M�ns�h ���s Ind���duum w��hrg�n�mm�n w�r-
d�n s���t�, w�rd �r �n s��n�m W�s�n ��g�nt���h ���s „W�rktät�g�r“, ���s „S���st-
��rw���t�r“ ��rst��nd�n, d�r s��h ��kt�� ��m Aufb��u d�s S�z�����smus ��t����gt 
und d�m Aufb��u s��n�n ��g�n�n St�mp�� ��ufdrü�kt.

Zukunft ��rh��ßt ��n ��ss�r�s L���n, d��s �����rd�ngs nur zu �rr���h�n �st, 
w�nn d�� Ar���t�r d�r ��g�n�n Kr��ft ��rtr��u�n und w�rktät�g s�nd w�� n�� 
zu��r. Ar���t wurd� g����hz��t�g ���s m�r����s�h� Pfl��ht und ���s B�dürfn�s 
��rst��nd�n (�g�. St�����rg 1988). D�� s�z�����st�s�h�n Pr�dukt��ns��rhä�tn�ss� 
s�nd Grund���g� für d�� Entst�hung d�s n�u�n s�z�����st�s�h�n M�ns�h�n, d�r 
H��hs�hätzung �m Unt�rs�h��d zu K��p�t����smus n��ht d��nk E�g�ntum, V�r-
mög�n, Pr�����g��n �rfährt, s�nd�rn d��nk d�r L��stung �zw. d�r Qu����tät und 
Qu��nt�tät d�r Ar���t, d�� �r für d�� G�s���s�h��ft ���st�t.

D�r H��d d�r Ar���t pr�p��g��rt ��n�n n�u�n M�ns�h�n, d�r f�rts�hr�tts-
g�äu��g, t��hn�kg�äu��g, zukunfts�r��nt��rt �st und d�r d�� V�r��ss�rung d�r 
L���ns��rhä�tn�ss� und ��n s�rg�nfr���s L���n �����r ��nstr��t. D�r H��d d�r 
Ar���t w��r ��n pr�m�th��s�h�r H��d. D�r N��m� d�s Pr�m�th�us ��rw��st �n 
d�r �ur�pä�s�h�n Ku�turg�s�h��ht� ��uf d�n Pr�z�ss d�r Ku�turst�ftung, ��uf 
d�� Id�� d�s F�rts�hr�tts dur�h T��hn�k, ����r ��u�h ��uf d�� Fr��gwürd�gk��t�n 
s���h�n F�rts�hr�tts, ��uf d��s m�ns�h���h� Str���n n���h d�r Usurp��t��n gött-
���h�r M���ht und ��uf d�� B�r��ts�h��ft, F�rts�hr�tt dur�h L��d�n zu �rk��uf�n. 
N���h d�m gr���h�s�h�n Myth�s r��u�t� Pr�m�th�us d��s F�u�r ��us d�m H�m-
m�� d�r Gött�r und g��� �s d�n M�ns�h�n ���s G�s�h�nk. D�sh���� w�rd Pr�-
m�th�us ���s G�tt d�r Pr�dukt��n, d�s H��ndw�rks und d�r z�����s��t�r�s�h�n 
Entw��k�ung ��r�hrt. S��n� T��t ����� ����r n��ht un��str��ft. Z�us ���ß Pr�-
m�th�us ��n ��n�n F��s�n d�s K��uk��sus f�ss��n und s�h��kt� �hm ��n�n Ad��r, 
d�r �hm täg���h d�� L���r fr��ß. Pr�m�th�us �st �n d�r gr���h�s�h�n Myth���-
g�� d�r Fr�und und Ku�tur�r�ng�r d�r M�ns�hh��t und g��t ���s V�rtr�t�r d�s 
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„w�st���h�n” Pr�nz�ps d�s �d�����st�s�h�n K��mpf�s g�g�n Ung�r��ht�gk��t und 
für ��n� ��ss�r� Zukunft. Pr�m�th�us �st d�r G�tt-T�t��n, d�r ����r �m L��uf� 
d�r Z��t ���s Sym��� d�r m�ns�h���h�n R�������n und Em��nz�p��t��n g�d�ut�t 
wurd�. D�r Myth�s d�s Pr�m�th�us w�rd ��m M�tt�����t�r ��n – g��nz ��s�nd�rs 
s��t d�r R�n���ss��n�� – zu ��n�m d�r gr�ß�n Ursprungsmyth�n d�r M�d�rn�. 
Pr�m�th�us wurd� �n d�n Z��t�n d�r Aufk�ärung, d�s Sturm und Dr��ngs und 
d�r R�m��nt�k zum V�rkämpf�r g�g�n Unt�rdrü�kung, �� w��t���h, st����t���h, 
k�r�h���h �d�r gött���h. D�r gr���h�s�h� Pr�m�th�us �st ��n G�tt-T�t��n, d�r 
unst�r����h �st. D�r Pr�m�th�us h�ng�g�n, d�r s��t d�r R�n���ss��n�� �rs�h��nt, 
�st ��n M�ns�h, d�r s��h zu Pr�m�th�us g�m���ht h��t. D��s� Auff��ssung �st 
�n G��th�s Pr�m�th�us-G�d��ht ��n 1773 ��rtr�t�n. Au�h G��th� s�tzt s��h 
m�t Pr�m�th�us g����h. Er s��ht d�n M�ns�h�n ���s S�höpf�r s��n�r s���st und 
d�� Erd� �st s��n, w��� �r s�� g�st���t�t.  D��s�r Pr�m�th�usmyth�s �rs�h��nt 
��� d�n gr�ss�n Kr�t�k�rn d�r �ürg�r���h�n M�d�rn�. K��r� M��rx s�hr��� �n 
s��n�r D�ss�rt��t��n, d��ss Pr�m�th�us „d�r ��rn�hmst� H����g� und Märty-
r�r �m ph���s�ph�s�h�n K����nd�r“ s�� (M��rx 1841, 263). D�r d�uts�h� Ph�-
��s�ph H��ns B�um�n��rg h��t s��h �n s��n�m W�rk Ar���t ��m Myth�s m�t 
d�m Pr�m�th�us-Myth�s und d�ss�n spät�r� Um��r���tung�n ��s�häft�gt 
(�g�. B�um�n��rg 1979). B�um�n��rg d�ut�t Pr�m�th�us-Myth�s ���s Sym��� 
d�r m�ns�h���h�n S���st��h��uptung g�g�n d�n „A�s��ut�smus d�r W�rk���h-
k��t”. 

In d�r D��rst���ung d��s�s Id�nt�tätsmust�r �m S�z�����smus ��rs�hw�nd�n f��st 
����� ästh�t�s�h�n Spur�n. G�s��ht�r und Körp�r s�nd n��ht d�� Grund���g� für 
d�� F�rmung ästh�t�s�h�r, s�nd�rn m�r����s�h�r und �d����g�s�h�r ��su����r 
B�ts�h��ft�n. Ph�t�gr��ph�� g�n��us� w�� L�t�r��tur, F��m und M����r�� st���t 
n��ht ��n�n Körp�r ��m F���s�h und B�ut d��r. S�� h��t d�� Funkt��n, ��n�n 
n�u�n Myth�s d�s n�u�n H��d�n zu ��rt�ku���r�n und d�� Entst�hung d�r s�-
z�����st�s�h�n P�rsön���hk��t, d�� s��h �n d�n g�s��mtg�s���s�h��ft���h�n Pr�duk-
t��nspr�z�ss ��stmög���h ��n�r�ngt zu pr�p��g��r�n.

E�n pr�m�n�nt�s B��sp��� ��n�s s���h�n H��d�n �n �ug�s���w��n w��r A����� 
S�r�t��n���ć, Ar���t�r �n K�h����rgw�rk �n Br�z��, B�sn��n und H�rz�g�w�-
n��. Er wurd� ��rühmt, n���hd�m �r 152 T�nn�n K�h�� �n ��n�r S�h��ht 1949 
���g�gr����n h��tt�.
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A����� S�r�t��n���ć

D��m�t h��t �r ��n�n W��tr�k�rd �m K�h����rg���u ��ufg�st���t und d�n R�-
k�rd d�s s�w��t�s�h�n H��d�n d�r Ar���t, d�s B�rg��m��nns A��x�y St��kh��-
n��, ü��rtr�ff�n. N���h d�m Auss�h�uss �ug�s���w��ns ��us d�m K�mmun�-
st�s�h�n Inf�rm��t��ns�ür� (K�m�nf�m) �m ���hr� 1948 w��r d��s�r R�k�rd 
��n� d�ut���h� p���t�s�h� B�ts�h��ft �m K�nt�xt d�s s�g. T�t��smus und d�s 
s���st��rw���t�nd�n S�z�����smus ���s d�r n�u�n G�s���s�h��ftsf�rm �n A�gr�n-
zung zum �t��t�st�s�h�n S�z�����smus s�w��t�s�h�r Prägung. A����� S�r�t��n���ć 
wurd� s�g��r ��uf d�r �ug�s���w�s�h�n 20.000-D�n��r-B��nkn�t� ���g����d�t. T�t� 
s��� S�r�t��n���ć ��ng���t�n h����n, �hm ��d�n Wuns�h zu �rfü���n. A���s w��s 
S�r�t��n���ć ��r���ngt h����n s���, w��r ��n� größ�r� S�h��uf��, d�� n���h �hm 
S�r�t��n���ćk�� g�n��nnt wurd�.

N���h d�m Zus��mm�n�ru�h d�s �ur�pä�s�h�n S�z�����smus k��m �s zu ��n�m 
W��nd�� d�m�n��nt�r F�rm�n d�r Su���kt���dung und �ntspr��h�nd�r Id�n-
t�tätsm�d����. D�r Ü��rg��ng ��n ��n�m st����t���h k�ntr�����rt�n zum fr���n 
M��rkt ��rurs���ht� ��u�h d�� V�ränd�rung d�r sym����s�h�n B�d�utung�n 
��n s�z�����n Pr��kt�k�n und Or��nt��rung�n. N�u� s�z����� und ök�n�m�s�h� 
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Ordnung ��r���ngt� ��u�h n���h d�n n�u�n L���ns�ntwürf�n. D��r��us �rh��t 
s��h d�� Fr��g�: W�� s��ht d�� n�u� �d�nt�tätsst�ft�nd� n��rr��t��� V�t�� ��us, �d�r 
��nd�rs f�rmu���rt: W�r �st d�r n�u� p�st-s�z�����st�s�h� M�ns�h? Im Unt�r-
s�h��d zum S�z�����smus und E�np��rt���nsyst�m k��nn �n d�r Ü��rg��ngsz��t 
k��n Z�ntrum d�r M���ht f�stg���gt w�rd�n, ��n w���h�m ��us d��s d�m�n��-
r�nd� Id�nt�tätsmust�r �nsz�n��rt w�rd. D�� d�� M��rktw�rts�h��ft �m �ng�n 
E�nk���ng m�t d�m w�st���h�n d�m�kr��t�s�h�n Fr��h��ts��rständn�s st�ht, 
w�rd d�r M�ns�h ���s s���st�nt�r�ss��rt�s Ind���duum g�s�h�n, d��s s��n L���n 
n���h ��g�n�n V�rst���ung�n g�st���t�n mö�ht�. D��für muss �s P���nungs- und 
H��nd�ungsfr��h��t h����n, und d�sh���� s���t�n s��n� Entf���tungsmög���hk��-
t�n �n d�n M�tt��punkt g�st���t w�rd�n.

D�m ���t�nd�n �d����g�s�h�n K�nz�pt d�s S���st �n d�r Tr��nsf�rm��t��n �nt-
spr��ht d�r H�m� Eur�p���us – ��n fl�x����s, m�����s, s��h s���st k�ntr�����-
r�nd�s Ind���duum, d��s �n Kr�s�nz��t�n ��m ��st�n zur��htk�mmt und d�� 
Fäh�gk��t zu mu�t�p��n Id�nt�tät�n �ntw��k��t. D��s�r P�rsön���hk��tstypus 
g����ht m�hr Odyss�us, d�r dur�h s��n� Art d�s H��nd��ns ���s��r�nd ��uf V�r-
nunft, L�st�gk��t und B�h�rrs�hung ü��r���t. 

D��s B��d d�s �d�����n Ar���t�rs �n d�r Tr��nsf�rm��t��nsz��t �st n��ht m�hr d��s 
d�s M��s�h�n�nm�ns�h�n für r�p�t�t��� Ar���t�n �d�r d�r d�s B�rgm��nn�s, 
s�nd�rn d�s fl�x����n Unt�rn�hm�rs. Er muss �mm�r ��r��t s��n, s��h n�u 
zu �r��nt��r�n und B�ruf� und W�hn�rt� zu w��hs��n. Id�nt�tät ���d�t s��h 
h�utzut��g� näm���h w�n�g�r n��rr��t��, s�nd�rn ���� m�hr s�tu��t��.

F��x�����tät, V�ränd�rung, s�hn���� R���kt��n s�nd g�fr��gt �n ��n�r W��t, d�� 
�hr� B�ständ�gk��t ��r���rt. Um s��h ��n ��n� s���h� W��t ��nzup��ss�n, s�nd 
S���st��h�rrs�hung, F��x�����tät, s�tu��t��� H��nd�ungsfäh�gk��t n�tw�nd�g. 
D�r p�sts�z�����st�s�h� M�ns�h w�rd zu ��n�m W����nr��t�r, d�r d��r��uf ��r-
z��ht�t, ��n� st������ Id�nt�tät zu d�fin��r�n. Er muss �m St��nd� s��n, s��h r��s�h 
��uf V�ränd�rung�n ��nzust����n, �ff�n für n�u� Entw��k�ung�n und w��h-
s��nd� H�r��usf�rd�rung�n zu s��n. D��s „m����� Su���kt“ ��rsu�ht g��r n��ht 
m�hr, ��n�n ���ngfr�st�g�n L���nsp���n zu �ntw�rf�n, s�nd�rn muss ung��un-
d�n, ��rfüg���r und ���stungs��r��t s��n. M�����tät und W��nd�ungs��r��ts�h��ft 
s�nd ü��r����nsn�tw�nd�g. M��n muss ständ�g ��r��t s��n umzuz��h�n, s��h 
n�u zu �rfind�n, m�t d�m R���k�ff�r �n d�r H��nd und ��n�m H��ndy ��m Ohr 
unt�rw�gs zu s��n.
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D�� �mm��t�r����� Ar���t m�t �hr�n �nt����ktu����n, k�mmun�k��t���n und ��f-
f�kt���n P�t�nz�����n st���t �n d�r An���ys� ��n Ant�n�� N�gr� und M��h���� 
H��rdt d�� ��g�nt���h� m��t�r����� B��s�s d�r n�u�n W��t�rdnung – d�s Emp�r� 
– d��r (�g�.H��rdt/N�gr� 2002). Es g�ht um d�n Aust��us�h ��n W�ss�n und 
Inf�rm��t��n. N���n d�r �mm��t�r�����n Ar���t tr�tt d�� ��ff�kt��� Ar���t �zw. 
Z�rku���t��n ��n W�ss�n und Inf�rm��t��n d�z�ntr����r Org��n�s��t��n. D�� ��r-
änd�rt�n F�rm�n d�r Pr�dukt��n führ�n zu ��n�r n�u�n F�rm d�r K�mmu-
n�k��t��n und Int�r��kt��n zw�s�h�n G�s���s�h��ft und Ind���duum, s�w�� zu 
��n�m n�u�n Umg��ng d�s Su���kts m�t s��h s���st. M���ht, Inf�rm��t��n und 
Pr�dukt��n s�nd n���h d�m Must�r d�r W��tw�rts�h��ft �rg��n�s��rt: �n N�tz-
w�rk�n. S�� s�nd d�z�ntr���, ��n k��n�n Ort g��und�n und n��ht-h��r��r�h�s�h. 
In d�r F��g� k��nn s��h d��s I�h n��ht m�hr m�t d�n R����n �d�nt�fiz��r�n, d�� �s 
��nn�mmt, s�nd�rn ��g��t s��h �n ��n� funkt��n���� B�z��hung zu �hn�n.

D�� „Odyss��“ �rzäh�t ���s ��n�s d�r ä�t�st�n W�rk� d�r ����nd�änd�s�h�n L�-
t�r��tur- und Ku�turg�s�h��ht� d�� G�s�h��ht� ��n�s E�nz��n�n, d�r s��h m�t 



D
A

S 
N

AC
H

 U
N

D
 W

EI
TE

RL
EB

EN
 D

ER
 H

EL
D

EN
 P

RO
M

ET
H

EU
S 

U
N

D
 O

D
YS

SE
U

S.
  

vO
M

 S
O

ZI
A

LI
ST

IS
CH

 G
EF

O
RM

TE
N

 Z
U

M
 E

U
RO

PÄ
IS

CH
  

O
RI

EN
TI

ER
TE

N
 IN

D
Iv

ID
U

M
.

132

K�ugh��t und m�hr �d�r w�n�g�r �th�s�h�n M�th�d�n dur�h ��n� ��dr�h��-
�h� W��t s�h�ägt. Th��d�r Ad�rn� s��h �n d�r F�gur d�s Odyss�us und s��n�r 
Irrf��hrt ü��r d��s ägä�s�h� M��r und �n d�r B�g�gnung m�t G�st���t�n und 
N��turkräft�n d�r gr���h�s�h�n Myth���g�� „d��s Ur���d (…) d�s �ürg�r���h�n 
Ind���duums.“ (Ad�rn�, H�rkh��m�r 1969: 58). D�r N��m� d�s Odyss�us 
�st ��r�und�n m�t d�r Id�� ��n�r un���s�h���r ���ng�n und w��t�n R��s�, ��-
n�s ständ�g n�u�n Aufbru�hs, ��n�r g�fährd�t�n H��mk�hr, ����r ��u�h m�t 
d�m Anspru�h, s���st d�n f��nd���hst�n Mä�ht�n dur�h L�st und Ausd��u-
�r W�d�rst��nd zu ���st�n. D�r m�d�rn� M�ns�h, d�r �m Zw��sp���t zw�s�h�n 
S���st��st�mmung und Fr�md��st�mmung ���t, müss� w�� Odyss�us fäh�g 
s��n, s��n� Id�nt�tät ��ufzug���n, um s�� w��d�r zu �rh���t�n. D��ss �r n���h Ir-
rung�n und W�rrung�n m�tt��s V�rnunft und L�st ü��r���t, wurd� ��u�h ���s 
Erf��g d�s m�ns�h���h�n R��fungspr�z�ss g�d�ut�t, d�r m�t E���ut��n und 
n��ht R����ut��n ��rknüpft w�rd. In d��s�m Tun und W�rd�n ���d�t s��h d�r 
„�nstrum�nt���� G��st“ �m Su���kt h�r��us, d�r d�� ����nd�änd�s�h� Z�����s��t�-
�n ��st�mm�n w�rd, w�� d��s Ad�rn� und H�rkh��m�r �n d�r D�����kt�k d�r 
Aufk�ärung 1944 ��h��upt�t h����n.

Der listige Einzelgänger ist schon der homo oeconomicus, dem einmal 
alle Vernünftigen gleichen: daher ist die Odyssee schon eine Robinsonade. 
(...) Dem Zufall des Wellengangs ausgeliefert, hilflos isoliert, diktiert ihnen ihre 
Isoliertheit die rücksichts-lose Verfolgung des atomistischen Interesses. (Ad�rn�, 
H�rkh��m�r 1969: 69).

D����� �rh��t s��h d�� Fr��g�, �n w���h�m Ausm��ß d�r H�m� O���n�m��us 
n��tur��d�ngt �st und �n w���h�m Ausm��ß dur�h d�n K��p�t����smus g�prägt. 
D�� k���ss�s�h� L�hr� d�s K��p�t����smus g�ht urspüng���h ��n ��st�mmt�n 
m�ns�h���h�n E�g�ns�h��ft�n ��us, d�n�n d��s k��p�t����st�s�h� Syst�m �ntg�g�n-
k�mmt. G����hz��t�g förd�rt d��s�s Syst�m d�� ��r��usg�s�tzt�n E�g�ns�h��ft�n 
und ��stät�gt s��h s���st.

F��z�t: L�t�r��r�s�h� F�gur�n könn�n ���s L��t���d�r fung��r�n und G�s���s�h��f-
t�n, Id��n und Id����g��n r�präs�nt��r�n. Oft �����t g�r��d� d��s�r Asp�kt �hr�r 
D�utung und ��ktu����s��rt�n m�d�����n D��rst���ung ��r��rg�n, und d�� n��ht 
tr��nsp��r�nt�n C�d�s müss�n �rst �m ��ktu����n K�nt�xt d�k�d��rt w�rd�n. 
D����� g�ht �s n��ht nur um ��n� ästh�t�s�h� �zw. ��t�r��tur- und m�d��nth��-
r�t�s�h� V�rg�h�nsw��s�, s�nd�rn um d�� Anknüpfung ��n ��n�n kr�t�s�h�n 
D�skurs, d�r s��h m�t d�r B�z��hung zw�s�h�n d�n ästh�t�s�h�n M�d��n und 
d�n g�s���s�h��ft���h�n M���ht��rhä�tn�ss�n ��us��n��nd�rs�tzt. Im��g�n�s s�nd, 
w�� �m d��s�m Art�k�� g�z��gt wurd�, n��ht ��uf ��nz��n� ku�tur���� Räum� 
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��s�hränkt. S�� könn�n s��h ��u�h ���s s�m��t�s�h� R�präs�nt��nt�n �d����g�-
s�h�r und w�rts�h��ft���h�r Syst�m� z��g�n. D�� R�fl�x��n ��n Im��g�typ�n ���s 
ku�tur���� K�nstrukt� �rmög���ht �s, B��d�r ��m And�r�n �d�r Fr�md�n und 
E�g�n�n �n �hr�r h�st�r�s�h�n W��hs����z��hung zu ��rst�h�n.
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Emilija Mančić
Inst�tut z�� g�rm��n�st�ku, Un���rz�t�t u B�ču, B�č, Austr����

NASTAVAK ŽIVOTA PROMETEJA I ODISEJA –  
OD LIČNOSTI FORMIRANE U SOCIJALIZMU,  

DO EVROPSKI ORIJENTISANE INDIVIDUE
apstrakt
Još od antičkih vremena, Prometej i Odisej, kao prominentni junaci grčkevremena, Prometej i Odisej, kao prominentni junaci grčke 
mitologije, bili su tumačeni i predstavljani zavisno od promena u društveno-
ekonomskom i kulturnom kontekstu. Imena Odisej i Prometej povezuju se 
sa različitim aspektima i problemima koji su u osnovi shvatanja moderne 
subjektivnosti. Modeli subjektivnosti etabliraju se putem političkih ideologija 
i makro-ekonomskih struktura (vidi althusser 1970). 

Oslanjajući se na teorijska polazišta novije komparativne imagologije (Ge-
ertz, 1987; Nünning, 1995; Posner, 1991), Prometej i Odisej shvaćeni su kao 
reference na sisteme kolektivnih simbola, koji su razumljivi trans-nacionalno 
i koji mogu doprineti analizi odnosa između pojedinca i kolektiva. U ovom 
radu autorka kritički propituje stereotipne i komplementarne predstave/slike 
o kapitalizmu i socijalizmu, kao izraza dva različita ideološka sistema i to 
u rasponu između dva pola: individualizma i kolektivizma. Konkretno ana-
lizira se kulturno-ideološki stereotip o kapitalizmu kao sistemu koji se za-
sniva na očuvanju individualnih sloboda. On se kontrastira sa predstavom 
o socijalizmu kao sistemu koji pokušava da oblikuje pojedinca tako da on 
odgovara određenoj normativnoj slici. Iz te polazne perspektive, autorka želi 
da na primeru dva pomenuta junaka grčke mitologije, kao arhetipskih slika 
ljudske egzistencije u Evropi, postavi sledeće pitanje: Kako se menja interak-
cija između pojedinca i društva u okviru promenjenog kulturnog konteksta 
i sistema vrednosti? U središtu je promena dominantnih formi identitetskih 
modela u kontekstu prelaska iz socijalizma i privrednog sistema pod kontro-
lom države u fazu tranzicije i ekonomije zasnovane na prinicpima slobod-
nog tržišta. 

Heroj socijalističkog rada predstavljao je u socijalizmu model novog socija-
lističkog čoveka i njegova slika oblikovana je po uzoru na Prometeja. Naj-
poznatiji primer ovog kulturnog fenomena u bivšoj Jugoslaviji bio je alija 
Sirotanović, rudar koji je iskopao 152 tona uglja u jednoj smeni. Time je 
on oborio dotadašnji rekord sovjetskog rudara alekseja Stahanova iz 1936. 
godine. U kontekstu tranzicije pojavio se novi ideološki koncept identiteta:
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homo europaeus. On/ona je mobilna, fleksibilna individua, koja poseduje 
samo-kontrolu i koja uspeva da se snađe u vremenima krize. Ta vrsta osobe 
ima karakteristike Odiseja, koji opstaje zahvaljujući svom ponašanju zasno-
vanom na razumu, lukavstvu i samosavlađivanju. 

Ključne reči
Identitet, mitovi, socijalizam, tranzicija, kapitalizam, stereotipi
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Nevena Daković1

F��ku�t�t dr��msk�h um�tn�st�, B��gr��d 

MYTHOMOTEUR I VELIKI RAT2 
 

abstrakt
Posmatrajući pre svega igrane, ali u neophodnoj meri i dokumentarne fil-
move o Velikom ratu, cilj ovog rada je da, pored pregleda naslova igrane 
produkcije u nekadašnjim zemljama ovih prostora mapira transformaciju 
srpskog mythomoteura, koji se od Kosovskog boja izmešta u okrilje Prvog 
svetskog rata – od carstva nebeskog ka carstvu zemaljskome. Istovremeno, 
sada već kultni film Stanislava Krakova Golgota Srbije (1940) – u međupro-
storu filmskih i literarnih pripovedačkih postupaka – izvorište je ikonograf-
ske i mitske matrice, kao i tretmana tropa smrti i žrtvovanja, kao elemenata 
nacionalnog pokretačkog i konstituivnog mita. 

Ključne reči
Veliki rat, filmovi, mythomoteur, Srbija, fikcija

Sve je bilo u pokretu 

(Kr��k�� 1991: 36)

N�� ���s���tu http://�ur�p���n��1914-1918.�u/, pr�tr��g�� p� kr�t�r��umu „fi�m��� 
� Pr��m s��tsk�m r��tu u Sr����” „�z����u��“ �k� 77 n��s�����. Sk�r� s�d��md�s�t 
su kr��tk� d�kum�nt��rn� fi�m��� s�� srpsk�h ����št��, fi�m��� � sp�m�n m�st�m��, 
d��n�m�� �p�r���k�� n�� Krfu �tkr���n� u �ug�s����nsk�� k�n�t���, s��tsk�m z��r-

1 d��n��@�r��n.rsd��n��@�r��n.rs
2 O���� t�kst �� n��st��� u �k��ru r��d�� n�� pr���ktu �r. 178012 „Id�nt�t�t � s�ć��n��: tr��nsku�tur���-

n� t�kst��� dr��msk�h um�tn�st� � m�d���� (Sr����� 1989-2014)“ F��ku�t�t�� dr��msk�h um�tn�st� 
(Un���rz�t�t um�tn�st� u B��gr��du), k��� fin��ns�r�� M�n�st��rst�� pr�s��t�, n��uk� � t�hn���šk�g 
r��z����� R�pu���k� Sr����.
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k��m�� k��� št� su �n�3 u Ey� F��m Inst�tut�, Bund�s��r�h����, Inst�tut� N��z��n���� 
Lu�� k��� � m��đ��rsk�m, ��ustr��sk�m, rumunsk�m ��� fr��n�usk�m ��rh����m��. V�ć 
p�zn��t� sn�m�� n��š�� su s���� m�st� u r��z��č�t�m ��rz����m�� fi�m�� St��n�s������ 
Kr��k����, Golgota Srbije, �k�n�gr��fsk� n��r��t��n�m ��r��s�u4 ����k� n�����n���n� 
h�r��sk� �p�z�d� Pr��g s��tsk�g r��t��. Sp��s �z tm�n�� z����r����� u k��� �u �� gur-
nu��� p���t�k�� s�ć��n��� Kr�������n� �ug�s������� � p�t�n�� SFR� z�� r��tnu (�)st�r��u 
d�š��� �� s�� g�d�n��m�� r��sp��d�� �ug�s������� � �sk��������� n�����n����z��m��. D��n��s, 
u ��dn�� s��d�n���� f�rm� z��d������ d��struk� m�st�: �m����n� t�m� r��z��č�t�h 
t�kst���� s�ć��n��� � d���� tr��nsn�����n���n� ��r�psk� �st�r��� � s�ć��n���. 

Pr��� d�kum�nt��rn�� sn�m��n��� srpsk� ���sk� n��č�n��� su sn�m��t���� � �z��št��č� 
����k�h ��r�psk�h k�mp��n����, d�� �� Filmska sekcija srpske vojske (1916-1921) 
pr� Vrh��n�� k�m��nd� ����� �sn����n�� n�� Krfu 1916. g�d�n�. P�r�d �rg��n�-
z����n��� pr���k����� fi�msk�g m��t�r������� d�����n�g �d s����zn�k��, n���zn��č���n��� 
z��d��t��k S�k���� ��� �� sn�m��n�� d�kum�nt��rn�h fi�m���� � ��tk��m��, sud��n� � 
����tu ���n�k�� � ���sk�. T��k� su n��st���� � d��n��s s��ču���n� � č�st� ��t�r��n� sn�m�� 
pr������ S��unsk�g fr�nt��, u���sk�� srpsk� ���sk� u B��gr��d, ���� � p����r�� u S�-
�unu, 18. s�pt�m�r�� 1917. g�d�n�.5 P�t�n�� �� sn�m�� ��r����tn� n���zn��č���n� 
č���n s�k����, M�h����� M�h�������ć, z���n� M�k�� Afr�k��.6 K��sn��� �gr��n� fi�m��� 
– r�k�nstrukt��n� fik����, �st�r��sk� sp�kt��k�� – pr�p��d���u pr�m�� n��r��t��n� 
���nr��sk�� struktur� � ��f�kt��n�m �f�ktu n���pr� š�r�k� �dr�đ�n�m ���nru n��-
���n���n� m���dr��m�.

D�� k�rpus�� fi�m���� � Pr��m s��tsk�m r��tu č�n� – k��� ��g�čn� pr�t�č� – � 
t�kst��� d����� pr�š��st�, ���gr��fi�� �st�r��sk�h ��čn�st� ��uh���ć�n� p��m�m n��-
���n���n�-�st�r��sk�g sp�kt��k���, s�� �����m k�nstruk���� n�����n���n� s��m�s��st� 
� �d�nt�t�t��, „�zm�š����n��� tr��d�����“ � p���t�čk� pr�p��g��nd� u d��t�m p�r��d�m��. 
Sp�kt��ku���r�z������� n�����n���n� �st�r��� pr�m���s��n�� �� s��m�m p�č���m�� srp-
sk�g fi�m�� – ��dn�m �d pr��h s��ču���n�h fi�m���� – Krunisanje kralja Petra 
I (1904), k��� �� m�d��sk� �z���n�č�� d�n��st�čku sm�nu n�� srpsk�m pr�st��u 

3 S�ć��n�� n�� Pr�� s��tsk� r��t �� t�m�� �z����� „Sr����� � Sr�� n�� fi�mu z�� �r�m� Pr��g s��tsk�g r��t��” 
�rg��n�z����n� u n���� zgr��d� �ug�s����nsk�� k�n�t�k�. N�� �z����� �� pr�dst������n� z���n�čn� �d�-
�r�n�� g�n�r����� Ž�����n�� M�š�ć�� z�� „�rš�n�� k�n�m��t�gr��fsk� d����tn�st�” � s��m�m t�m �sn����n�� 
F��msk� s�k����. 

4 Zn��č���n� ��zu��n� ��r��s�� p�t�ču � �z f�t� ����um��, sn�m��k�� ���������n�h u ���gr��fi�� Kr������ P�-
tr�� I. S�� su s��kup���n� u n�d���n� ���������n�� f�t�m�n�gr��fi�� Ratni album:1914-1918. k���� 
�� sp��s��� �d z����r����� �m�n�� ����k�h sn�m��t����� p�put: R�st� M��r���n���ć��, S��ms�n�� Č�rn����, 
V���d�m�r�� B���ć��, Dr��g�š� St����d�n���ć��, R�st� Šuk���ć��…

5 U �st�m p����ru un�št�n�� �� n�t�m d�����n�� �����r��t�r��sk�� �pr�m�� z�� r��z�����n�� fi�m����.U �st�m p����ru un�št�n�� �� n�t�m d�����n�� �����r��t�r��sk�� �pr�m�� z�� r��z�����n�� fi�m����. 
6 S����m sn�m��t���sk�m r��d�m M�k�� Afr�k�� �� �spr��t�� n� s��m� Pr�� s��tsk� r��t � k�m�m�r������ 

(Otkrivanje spomenika Francusko� [1939]), ��ć � p�č�t��k n��r�dn�g r��t�� (Bombardovanje Beo-
grada, ��pr���� 1941).
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u f�rm� „pr�t�k����rn� r�p�rt����“. U r�st��ur�r��n�� ��rz���, ����d�n��n� su � 
d�kum�nt��rn� sn�m�� put�p�s�� s�� �ug�� Sr���� �st�h ��ut�r�� p�č��sn�g k�nzu��� 
Š�fi�d�� u B��gr��du Arn��d�� M�ur�� V��s�n�� (Arn��d Mu�r W��s�n) � sn�m��-
t����� Fr�nk�� St�rm�� M�t�rš��� (Fr��nk St�rm M�tt�rsh��w), p�� fi�m pr�r��st�� u 
k��t����g t�m�� �gz�t�z������ B���k��n��. 

Pr�� �gr��n� �st�r��sk�-n�����n���n� sp�kt��k� �� fi�m Život i delo besmrtnog vožda 
Karađorda (1911), u r����� Č�č�� I���� St��n�����ć�� � pr�duk���� S��t�z��r�� B�t�r�-
ć��. K�mp��������� K��r��đ�rđ��� ���gr��fi��, dr��m� M���š�� C��t�ć�� � n��r�dn� p�-
sm� Početak bune na Dahije �p�su�� ����t �sn����č�� d�n��st��� n�� ����st�, t� ��đ� 
Pr��g srpsk�g ust��nk�� k��� p�dr�đ�n p���t�čk� pr��gm��t�čn�m ����u ���č��n��� 
n�����n���n�h �s�ć��n��� � p�pu���rn�st� kr������sk� ��z� u ��z�r�� ����k��nsk�h r��-
t����. St��sk�, r�č �� � st��t�čn� t���t��rsk� r���r��n�m film ’d’art, sp�kt��k�u „����h 
s��k��” � �rn��m�nt���n� �mf��t�čk�h m�đun��tp�s��. 

Tr�d�s�t�h g�d�n�� d���d�s�t�g ��k�� p������� s� ��� t�����s p��tr��tsk�h d���� – Kroz 
buru i oganj (1930, M��ut�n Ign���č���ć); Na kapiji Orijenta (1932, M��ut�n 
Ign���č���ć), Proslava 550-te godišnjice Kosovske bitke (1939, K�st�� N����k�-
��ć) – p�t�rđu�uć� tr��d����u d������n��� fi�m�� u pr����u r��z����� n�����n���n�g 
s��m�z��m�š����n��� k�m��n������m ��u�����, p��tr��t�zm�� � r�m��nt�čn�-�st�r��sk�g 
z��p��t�� u ��n��hr�n�čn�� f�rm� gr�fit����nsk�g sp�kt��k���. 

Filmovi o Velikom ratu

Hr�n�k�� p��tn�� � �rt�����n��� n��r�d�� u V���k�m r��tu n���up�č��t������� �� pr�k��-
z��n�� s�m����čk�m � m�t��f�r�čk�m s��n��m�� r�m�k d���� �p�h�, fi�m�� S verom 
u Boga (1925, M�h����� A�. P�p���ć). Pr�č�� p�č���� n�� p��r��d�gm��tsk�� t�z� � 
�rt�����n�u � n�sr�ć� ����kupn�g n��r�d�� pr�t���r���uć� ���čn�g Sr��n�� s�� B���-
k��n�� XIX, u ����k�g �un��k�� ��r�psk�h r��t���� XX ��k��. Ist�r��sk�� tr��um�� pr�-
p�zn��t�� �� k��� d�struk����� p��st�r���n� h��rm�n��� z�uk�m �rk��n�h z��n�� 
k����, �g���š������uć� r��t � m�����z�����u, pr�k�d���u p�smu ��t�������. R��tn�� n������� 
�� �pust�š���� z�m��u, ���g����u�uć� ���n�k� n�� fr�ntu, n�du�n� st��n��n�št��, 
u������uć� č�t���� p�r�d��� � sp����u�uć� kuć�. S��k� un�št�n��� n��t�p���n� su �s�-
ć��n��m str��sn�g muč�n�št���, d�k P�p���ć k�r�st� pr�z�r r��sp�ć�� k��� �p�f��n��u 
smrt� – uz��š�n�g �rt�����n��� z�� sp��s drug�h. T�nu ��uh���tn� p��s��� d�pr�n�-
s� � č�n��n���� d�� s� n�� m�stu Isus��� figur� n�� krstu n��š��� s��m r�d�t���.

S��čn� p���t�čk� r�z�n��n�� �� � pr�� �rn�g�rsk� fi�m, �rn�g�rsk�-�t�������nsk�� 
k�pr�duk����� Non e ressurezione senza morte/Vaskrsenje ne biva bez smrti 
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(1922). S��n��r�� �� n��p�s��� M�n�st��r pr���d� V���d� u �zgn��nst�u, V���d�m�r Ð. 
P�p���ć; pr�du��nt �� �t�������nsk� Sangro Film, �� kr�t�č��r� su ���n��� fi�m k��� 
d�r����� s��d�č��nst�� � hr���r�� n������ � tr��g�čn�m suk��u �r��ć� u �st�r��sk�m 
�rt��gu. Kr�z p�r�d�čn�-r��tn�-p��tr��tsku m���dr��mu, P�p���ć �� �spr�p��� 
�d��� u����č�n� m�đun��tp�s�m�� � s�m����čk� ��rt�ku��s��n� kr�z p�smu s��p�g 
– n����k H�m�ru – gus���r�� � z�m��� �r�����. Sud��n�� Crn� G�r� – k��p�tu�������� 
� gu��t��k n�z����sn�st� n��st��nk�m Kr�������n� SHS – p�s��d���� �� p��m�n�t�g 
č�n�� n�����n���n�g s��m��rt�����n���. S������ smrt� – m�m�n��t st�������n��� tr��um� 
p�d �r�s��n�� – n��g���š�n�� �� u p�s��dn��m m�đun��tp�su: „V��skrs�n�� n� ����� 
��z smrt�. P�s�� ��u�� d����z� sun��. P�s�� smrt� s��d� s������, �� t� �� sud��n�� 
�rn�g�rsk�h �un��k��.“ Ispun��n n�st���g�čn�m �d�����z������m pr�š��st�, s�����-
ć� �un��št�� g�ršt��k�� � m�tsku �st�r��u s����d���u����g, fi�m �� zn��č�����n p�d-
str�k pr�m����� �rn�g�rsk�g n�����n���n�g �d�nt�t�t�� � �nt�r�s�� u pr��� d�k��d� 
XXI.7 

M�đun��r�dn�� k�pr�duk����� a život teče dalje (1935), �d m���dr��msk�g n��-
s����� d� z��p��t�� �� ���sn�� p�ruk�� � p�št����n�u ����t�� č��u ��n��u � tôk n� 
tr���� d�� r�m�t�m� p� ��n� ��čn�h �rt��. Aut�r� ���g, �n��č� pr��g z�učn�g 
fi�m�� n�� srpsk�-hr���tsk�m ��z�ku, su č�šk� pr�du��nt � r�d�t��� K��r� �ungh��ns 
(K��r� �ungh��ns) � ��m�r�k��n��� č�šk�g p�r�k��� F. V. Kr�m�r (F. W. Kr���m�r). 
Pr�č�� p�č�n�� pr��h d��n�� r��t�� k��� d����z� u m���� d���m��t�nsk� s��� (fi�m �� sn�-
m��n n�� V�su, �� �k�p�� �� ����� sm�št�n�� n�� ���ht�). R����r, I�� Kr����, �d���z� u r��t 
�st��������uć� m���du ��nu M��r��u � m���ku u kuć�. Usk�r� st��� ��st � n��g���m 
z��r�����n�št�u, �� p�t�m � � smrt�. N��g�� pr����t��� N�k����, hr�m �d r�đ�n���, 
�z��g��� �� m�����z�����u � s��srdn� s� st��r�� � I��n�� p�r�d��� d�� �� s� p�s�� tr��-
g�čn� ��st� ���n�� m���d�m ud�����m. Kr����m r��t��, I�� ���� �z ��g�r�� � �r��ć�� 
s� kuć� ���š u tr�nutku k��d�� s� M��r���� p�r��đ��. N�� skr���t�m m�stu m���k�� mu 
�����šn������ s�tu�����u, �� �n, sh���t��š� d�� „����t t�č� d�����“, z��u��k �d���z�. M��r���� 
� N�k���� n�su n� s��zn���� ��st � n��g���m n��č�k����n�m p��r��tku. 

Pr�p�zn��t����� m�t��� m��t�r�nsk�, r��tn� m���dr��m� p�put Sedmog neba (The 
Seventh Heaven, 1927, F. B�rz��g�) n��š�h fi�m���� p�put S verom u boga ��� r���-
��st�čk� pr�z� L��z� L��z��r���ć�� usp�šn�m � u��d�����m uč�n���� �� s����n��, s��tsk� 
p�zn��t�� g�um��čk�� �k�p�� u k���� su ���� Z��n�m�r R�g�z (N�k����), L��d�s���� 
Strun�� (I��), It�� R�n�� (M��r����) � Z���t�� D�r���k���� (m���k��) k���� �� z��m�n����, n��-

7 R��sp��d SR �ug�s������� n��m�tnu� �� n��� �šč�t�����n�� fi�m�� �tkr����n��m z��pr�t��n�g p���t�čk�gR��sp��d SR �ug�s������� n��m�tnu� �� n��� �šč�t�����n�� fi�m�� �tkr����n��m z��pr�t��n�g p���t�čk�g 
p��mfl�t�� �rn�g�rsk�h s�p��r��t�st��. Crn�g�rsk�� ���sk�� št�t���� �� p�����č�n�� srpsk� ���sk� � p� 
��nu s�pst��n�g p�r��z�� sp��s���� �r��ću, �� Sr����� n��� n� pr�zn����� uz��š�n� d��� št� g���r� u pr���g 
– r�p�t�t��n� ����k��nsk� �st�r���.
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��dn�, V�ru B��r��n��sk���u (V�r�� B��r��n��sk��y�� k���� �� u fi�m d�š��� ���nč��n�� 
s�����m u��g� u Pud��k�n���� (V. Pud��k�n) Mati (M��t’, 1926). 

Čovek koji je pronašao prošlost

P�s��n� m�st� u p���u s�ć��n��� n�� Pr�� s��tsk� r��t z��uz�m�� fi�msk�, ���� � ��t�-
r��rn� �pus – �n��č� u st���n�� �nt�r��k���� – St��n�s������ Kr��k����.8 Č���k r�č� � 
s��k��, n���uzd��n�g �����ntur�st�čk�g duh��, p��tr��t�zm�� k��� pr����z� u m�tsk� 
r��tn�čk� n�����n����z��m z�� s���m �� �st����� n�z č���n��k�� � kn��g�� �d k���h su z�� 
n��g�� fi�msk� �pus – z��pr���� r�č �� � tr� ��rz��� ��dn�g fi�m�� – k��� r�f�r�ntn� 
k�mp��r��t��n� t��čk� n�����tn��� r�m��n Krila i ��ut����gr��fi��� Život čoveka na 
Balkanu. 9

N��g�� ��t�r��rn� �pus r����t��n� k��sn� �� d���� pr�zn��n�� kn�����n� �st�r��� 
� kr�t�k�, n�m���� �t����n� k�ntr���rzn�m �d����šk�-p���t�čk�m st������m�� 
��ut�r�� � p�r�d���. „Iz z����r�����“ n�� pr���� n��č�n, Kr��k���� „�� �z�uk��� G��k� 
T�š�ć“ k��d�� �� „1991. g�d�n� pr�r�d�� z�� �zd�����n�� u ”F���pu V�šn��ću” (...) 
d����: Kroz buru, Krila i Crveni Pjero“ (Đ�rg���ć 2014). N�št� r��n��� n��g���� 
d���� ����� su t�m�� r��d�� up�rn�h �str�������č��, t��r�t�č��r�� � �st�r�č��r�� �����ng��rd� 
(�d T�d�r�� M��n������ć��, ��dn�g �d n�����ć�h kn�����n�h � ��k��n�h kr�t�č��r��, 
d� G��k�� T�š�ć��, � Pr�dr��g�� P�tr���ć��) k��� su �h sk�r� ��dn�dušn� �k��r��kt�-

8 St��n�s���� Kr��k�� (1895-1968): N�� d��n��šn�� d��n 1968. g�d�n� umr� �� St��n�s���� Kr��k��, srpsk�St��n�s���� Kr��k�� (1895-1968): N�� d��n��šn�� d��n 1968. g�d�n� umr� �� St��n�s���� Kr��k��, srpsk� 
kn�����n�k, n���n��r, fi�msk� st���r������. N��g�� �t��� S�g�smund, r�d�m P�����k, d�š��� �� u Sr���u 
k��� ���n� ��k��r � p�st��� ��čn� ��k��r kr������ P�tr�� I. St��n�s���� ��, k��� g�mn��z��������, p� �z�����n�u 
Pr��g ����k��nsk�g r��t�� 1912. s n�pun�h 17 g�d�n��, p�kuš��� d�� s� pr�k��uč� srpsk�� ���s��, ���� 
��, p�št� �� z��g m���d�st� �d����n, stup�� u d��r������� V����d� Vuk��. Iz B���k��nsk�h � Pr��g 
s��tsk�g r��t�� �z��š��� �� s n�����š�m srpsk�m � s����zn�čk�m �d��k����n��m��, č��k 17, ���� � s��, n����-
dn�, 17 r��n��. Aps����r��� �� pr����� 1924. Sp��d��� �� m�đu n���ut�����n���� � n���p�pu���rn���� „p�r��” 
u n���n��rst�u Kr�������n� �ug�s�������. Ur�đ����� �� ug��d��n dn��n� ��st k�nz�r���t��n� �r���nt��-
���� Vreme (1934-38), g���s��� z����u����n�k�� u ���zduh�p���st�� Naša krila (1924-39), Telegram. 
B�� �� d�r�kt�r R��d��-B��gr��d�� (1940-41), št� �� u t� �r�m� uz ��đst�� n�����n���n� n���nsk� 
��g�n���� avala ���� n����st��knut��� m�st� u sf�r� m�d����. K��� kn�����n�k p�st��� �� p�zn��t d���-
d�s�t�h r��tn�m r�m��n�m Krila. B����� s� � fi�msk�m st���r�����št��m – ��ut�r �� p�zn��t�g fi�m�� Za 
čast otadžbine. S����m sr�dst��m�� �sn����� �� muz�� č���� su ��ntr���n�� t�m�� ���� st��r�n� �u�n� 
� St��r� Sr����. T�k�m Drug�g s��tsk�g r��t��, p�dr������� �� g�n�r����� M����n�� N�d�ć�� k��� mu �� 
��� u���k; �tud�� �� �st��t��k ����t��, p�d ����n�m �m�n�m, pr���� u ��d� u Fr��n�usk��. Kn�����n�� 
kr�t�k�� n��g���� d���� sm��tr�� n�����š�m d�m�t�m srpsk� r��tn� pr�z�. D����: Kroz buru (1921), 
Krila (1922), Kroz Južnu Srbiju (1926), Naše poslednje pobede (1928), Crveni Pjero (1928), Pla-
men četništva (1930), Prestolonaslednik Petar (1932), General Milan Nedić (1963-1968) � Život 
čoveka na Balkanu (1968/1997 ��ut����gr��fi���). http://www.rt�.rs/sr_���t/drust��/�r�m�p���/
�r�m�p���:-umr�-st��n�s����-kr��k��_358502.htm�

9 An���� Š��u��ć (1991: 151) k�m�nt��r�š� d�� su ���� r�m��n�� (�An���� Š��u��ć (1991: 151) k�m�nt��r�š� d�� su ���� r�m��n�� (� Krila � Kroz buru/1922) „r��tn��, u 
pun�m sm�s�u t� r�č�. Pr�dm�t �m �� r��t, p�st���� u r��tu, p�s��� r��tn�k”.
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r�s���� k��� „�n��k��p�d��sku p��r��d�gmu“, pr�m�r� m�d�rn�zm�� r���n� drug�m 
d���m�� „��r�p��sk�g krug�� kn�����n�st�“ ��� t�kst��� „p��t�čk�g r��d�k����zm�� 
u n�g������ d�kum�nt��rn�st� k��� n�����tn���g č�n����� tr��d����n���n�g �st�r��sk�g 
r�m��n��“ (M��n���ć 2014), d�duš� st���n� u s�n�� k��n�nsk�h d����. 

U kontekstu epohe srpske istorijske avangarde (...), Stanislav Krakov je 
uvek ostajao, u izvesnom smislu, poeta minor. Nije ni moglo biti drugačije, 
u reprezentativnom društvu srpskih avangardno-modernističkih stvarala-
ca, od kojih su neki – najveća imena srpske kulture u celini. Njegov naj-
poznatiji i najpriznatiji roman Kr����, objavljen je 1922. godine, upravo, 
dakle, one godine, kada je put Svetskog Duha imao svoje najjače avangar-
dno-modernističko prosijavanje. (M��n���ć 2014) 

N�sp�rn�, st�� pr��h r�m��n�� �d�š� k�n�m��t�gr��fsk�m ���h�m���m, ��d�����m u 
D����nu n����k k�n� st��u10, k���� ć� s� pr�t��r�t� u k�n��n���n���n� d�kum�n-
t��r�st�čk� fi�m��� � p�t�m n��t�p�t� ��ut����gr��fi�u n��p�s��nu � n�d��rš�nu pr�d 
smrt. Krila ��ć ���sn� fi�msk� m�d�rn�st�čk� ����k����n�� �u��dn�m ��zu��n�-
šću, struktur���n�m � s�nt��ks�čk�m r�š�n��m��, p�st���u d�kum�nt��r�z��m � r�����-
z��m Golgote Srbije k���� n��������u�� s��d�nu f��k���u � ��ut�fik���u Života čoveka 
na Balkanu, z��t���r���uć� krug m�d��sk�h pr�p��t��n���. Z�� r��z��ku �d �����ng��rdn� 
f�rm� r��tn�g r�m��n��, u ��zu��n�m t�kstu pr�����d����� k�n��n���n����z��m k���, 
s� p��k, sk���dn� uk���p�� s�� um�šn�šću � m���st�rst��m n��r������, t� n��r��t��n�-
t�mp�r���n�m struktur�m ��t�r��rn�-�st�r��sk�h n��r��t����. S��k� r��t�� u kru��n�u 
�zm�đu ��t�r��tur� � fi�m�� p��m����� su kr�z st��� R��stk�� P�tr���ć�� (1991: 136) 
� �skust�u r��t�� u p�tr��z� z�� m�nu���zn�m �sk��z�m, k��� p�t�n������n�m ��g��t-
st��m k��� tr���� d�� d�đ� d� �zr�������� �k�nč��n��m tr��g��n��� z�� s���rš�nst��m. 
Tr��g��n�� z�� ����k�m k��� n�ć� spr�č�t� �zr��������n�� k�mp��ksn�st� s��dr��n� 
z���rš����� s� u fi�mu k��� p�st������� n��� gr��n��� pr�č� � V���k�m r��tu. N��č�n n�� 
k��� su „t�kst��� s�� �r�� u�č�����m d�kum�nt��rn�šću u kr�t�čk�m sud���m�� 
�zn��č�n� k��� Kr��k�������� �zuz�tn�� �st���r�n��� (npr. Crn���nsk� � D. A��ks�ć 
sm��tr���u d�� su kn��g� Naše poslednje pobede � Plamen četništva-n���zn��č���n���� 
pr�zn�� �st���r�n���)“ up�r�d�� �� s�� p�h������m�� fi�mu ��đ�n�m k��� „�st�r��sk� 
���� p��nt���k�“, „n�����pš� um�tn�čk� d��� k��� �� � r��tu st��r�n�“ (T�š�ć 2009: 
417-418).

10 „K�mp�r��ng �zd������ tr� k��r��kt�r�st�čn�� p�stupk�� p�m�ću k���h D����n, �� s��čn� s� u�č����� � 
u Kr��k�������m r�m��nu, t� p�st���: pr����z������n�� k�n��n���n���n�h, �č�k����n�h m�gućn�st� 
s�nt��ks� t�m� št� s� �zd����n� r�č�n��� k�m��nu�u/m�nt�r���u u ��n���rn� n�z, z��t�m d�n��m�z����-
n�� �r�m�n�� � pr�st�r�� up�tr���m �dg����r���uć�h g���g��sk�h �r�m�n�� � �rz�m sm�n�m d�š��-
���n��� �, k�n��čn�, uk��uč����n�� f�rm���n�h ���m�n��t�� fi�m��, n��zn��č�n�h u fi�msk�m s��n��r��u, u 
s��m t�kst.“ (P�tr���ć 2006: 521-522).
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Golgota Srbije – „��z sumn�� n�������� d�kum�nt��rn� fi�m sn�m���n u �r�m� 
Kr�������n� �ug�s�������“ – u p�č�tku (01. 05. 1930) pr�k��z��n �� k��� n�m� fi�m 
Za čast otadžbine. D�d�����n��m n���pr�n��đ�n�h d�kum�nt��rn�h sn�m��n��� 
pr�r��st�� u drug� fi�m, ��� n��u (�)z�uč(�)nu ��rz��u11 k���� n��� d������ ��nz�r-
n� �d��r�n�� (k��k� s� u šp��� fi�m�� n����d� r�č �� r��z��z�m�� preventivne diplo-
matije t� . m�guć�g ut������� n�� p�g�rš��n�� �dn�s�� Sr���� s�� drug�m z�m����m��, 
16.03.1940). Z��r��d p�tr��n�h �zm�n�� d�sn�m���n� su s��n� pr����sk�� ���sk� � 
n��r�d�� pr�k� A����n��� 1915. g�d�n� � u���sk�� p���dn�k�� u r��z�r�nu pr�st�n�-
�u („s�� pr�������m uč�sn���m�� u ��ut�nt�čn�m ��m����ntu“). 

Zahvaljujući izvrsnim dokumentarističkim snimcima koje je napravio Ste-
van Mišković i podršci ministra vojnog, generala Stevana Hađžića, ista-
knutog ratnika koji je obezbedio učešće armije u snimanjima 1929. godine, 
stvoreni su impresivni i ubedljivi kadrovi koje samo profesionalni istoričari 
filma mogu da prepoznaju kao rekonstrukcije http://�ur�p���n��1914918.
�u/n�/�ur�p���n��/r���rd/08620/1037479000000093003#sth��sh.
uGq6MXH0.dpuf). 

Pr�m�nt�r��n � pr�š�r�n fi�m pr��m�n����n k��� Požar na Balkanu (21.08.) 
1940. g�d�n� u �s��t Drug�g s��tsk�g r��t�� d���� �� d�z���u z�� pr�k��z����n��. 
Š�r�� �st�r���� k�n�m��t�gr��fi�� sm��tr�� d�� fi�m p�tp�su�u � ����sn��� artistik fil-
ma Andr���� G��š�ć � Z��r���� Đ�k�ć, gd� �� G��š�ć, č��k, sp��s��� fi�m �d un�št�-
n��� z��k�p���š� g�� u z�m��u t�k�m Drug�g s��tsk�g r��t��. P�s�� r��t��, pr�d��� 
g�� �� n���m ����st�m��, d�� �� s�d��md�s�t�h g�d�n�� pr�š��g ��k��, z��h�����u�uć� 
pr�n�����sku d���� „z���r��n��n� ��rz���“, fi�m u ����n� – s��d�� n��s������n Golgota 
Srbije – r�k�nstru�s��� St���� ����č�ć. N�� p�č�tku fi�m��, p�r�d �st�r����t��, st��� � 
�dr�đ�n�� t�m� � ���nr�� k��� „Ep�p���� Sr���� 1914-1918. g�d�n� s�� �r�g�n���n�m 
sn�m��m�� s�� ����št�� �z d����“ �dn�sn� �st�r��sk�-d�kum�nt��rn�g d����. St���-
r�����čk� d�pr�n�s St��n�s������ Kr��k���� pr�p�zn��t ��, p��k, u �r�m�nsk�� �rg��n�-
z������ m��t�r�������, n��r������, �d����ru m�đun��tp�s��12, r����� r�k�nstru�s��n�h s��n�� 
up�tpun��n�h n��kn��dn� d�d��t�m muz�k�m – k�mp��������m p��tr��tsk�h, r��t-
n�h p�s��m�� � �r�g�n���n� muz�k� k�mp�z�t�r�� M���nk�� Ž��k���ć��. 

O filmu g. Krakova treba reći da je jedna povezana istorijska celina prvog 
reda, da je ta celina mozaik najdragocenijih slika i najbolje odabranih 

11 In��č�, t��n��� z�� r�pr�duk����m � d�č��r�����n��m z�uk�m ����������� � r�m��nIn��č�, t��n��� z�� r�pr�duk����m � d�č��r�����n��m z�uk�m ����������� � r�m��n Krila pr�sust��m 
�n�m��t�p���� ��� d�t����n�h �p�s�� z�učn�g f�n�� � �f�k��t�� „gr���t� m�t�r� gr�kt���� su s�� ���č� F...f...f 
(…) N���d����� �um���r� su zuk���� u zr��ku“ (Kr��k�� 1991: 20).

12 U fi�mu su k�r�šć�n� z��p�s� �st�r�č��r��, hr�n�č��r��, z���n�čn�k�� (Edw��rd Gr�y, M����r L��r�h�r,U fi�mu su k�r�šć�n� z��p�s� �st�r�č��r��, hr�n�č��r��, z���n�čn�k�� (Edw��rd Gr�y, M����r L��r�h�r, 
B�pp� fr��n�usk� p�s���n�k, G�n�r��� d� M�nd�s�r, ���� d����k� n���p��t�t�čn��� � n���str��st��n��� su �n� 
Eug�n� G��s���n�� � d� R�p�rt�� d’A���uz��r��)
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scena, da je veza u prazninama (gde nije bilo dokumentarnosti) odlično 
izvedena, da je Krakov sjajno svršio snimanje svojih apsolutnih 1500 me-
tara. (Dr��g��n A��ks�ć ��t. u T�š�ć 2009: 418)

M�d��sk�� � ���nr��sk�� ��m�������ntn�st �zm�đu kn�����n�st� � fi�m��, �����ng��r-
dn�g r�m��n�� � st���� m�d�rn�, �dn�sn� d�kum�nt��rn�g z��p�s�� � n��r��t����, 
pr�p�zn��t����� su u funk���� m�nt����, �rst� g����n�g �un��k�� � r�pr�z�nt������ 
smrt� u pr�����k����n�u mythomoteura. 

M�d�rn�st�čk� fr��gm�nt��rn�� � m�z���čn�� �r�m�nsk�� struktur�� r�m��n�� Krila 
z��m�n��n�� ��, u fi�mu, ��n���rn� hr�n���šk�m s��d�m n�zn��tn� n��ruš�n�m 
p��r�����n�m �r�m�nsk�m t�k���m�� ��k���n�h � s��tsk�h ����št��. D� tr�nutk�� 
pr�p���d��n��� r��t�� d� d����sk�� n�� Krf � pr������ S��unsk�g fr�nt��, m�n���n��sk�� 
struktur�� � ��n���rn�� m�nt����� s��d� sud��nu srpsk� ���sk�. S�gm�nt � ����tu 
n�� Krfu ���g��ć�n �� up�r�dn�m pr�z�r�m�� (n���zm�n�čn�m m�nt����m) „z�� 
t� �r�m� u �t��d���n�“ – �st� �d���čn� �nt�n������ k��� P�p���ć���� fik�����13 – �� 
p��tr��tsk� fr�n�t�čn� p�h�d p��r��tk�� u �t��d���nu, š�r�m s��k�m z�����n��� n�� 
s��tsk�m fr�nt���m�� (��t���nd, V�rdun, Ar��s), ��r��m �ug�s����nsk�g d��r�-
������čk�g �dr�d�� u D��rud��, u���sk�m Am�r�k� u r��t � s�.. U fi�mu, m�nt����� 
p�������� hr�n���šk� � uzr�čn� p�s��d�čn� u����č����� s��k��n� fr��gm�nt� r��t�� 
d���uć� n��m z�� pr���� d�� d�kum�nt��rn� fi�m „n�sumn���� um�tn�čk� �r�dn�-
st�“ s��g��d��m� � k��� r�k�nstrukt��nu fik���u, ��ut����gr��fsk� ���uz��n�st�.

U fi�mu, „m�nt�����“ – k���� �� u r�m��nu uz t�m��t�ku � fik���n� f��k���nu pr�-
r�du �pus�� t� n���n��rsk�, kn�����n� fi�msku k��r���ru p�dr������ p�r�đ�n�� s�� 
H�m�ng����m (Đ�rg���ć 2014) – d�k�nstru�š� k�nt�nu�t�t n��r������.

G. Krakov se naizmenično zadržava na frontu i na pozadini, orgija smrti 
i orgija strasti, pohote i nemorala, jedna za drugom besne pred našim 
očima, i čitav roman, ukoliko je roman, nije ništa drugo do niz iskidanih, 
slabo povezanih ili uopšte nepovezanih slika, koje, nagomilane, daju hao-
tičnu atmosferu rata. (B�gd��n���ć 1991: 140).

N�, u ���� s�uč����� k�r�šć�n s�r��� d�kum�nt��rn� m��t�r����� pr���������� k�n��pt 
s���r�m�n�m �nt���ktu���n�m d�m��ršu n��n� �d�r��n� (n�� pr�m�ru G�d��r���h 
(I)storija filma) „k��� k��učn�g um�tn�čk�-st���r�����čk�g p�stupk�� 20. ��k��, �d 

13 Up�r. Svuda oko nas raskošno se prelivao žuti odblesak toplih žitnih polja. (...)Nije trebalo nad-
gledati vojnike kada je žetva počela. U oblacima pleve koja se dizala sa žetelica u pogonu, oni su 
bili u svom elementu. Po ceo dan čula se njihova pesma planinaca, koja je imala sasvim drugi 
ritam od one druge koje su devojke i mlade žene, srećne zbog ovog prisustva, pevale pune toplote, 
nežnosti i želje (Kr��k�� 2009: 79)
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d��d���st�� pr�k� B�n���m�n�� d� G�d��r���g u��r�n��� d�� �� m�nt����� �n� št� č�n� 
d�� ��d�m�“ (V���� 2011)14. P��s��� �z Krila u��d����� d�m�nstr�r�� �z��r � struk-
tur�s��n�� ��đ�n���:

Po selu su se crnele porušene kuće. Neko je iznosio pobijenu decu. Jedna 
raskinuta lešina ležala je kraj razrivene jame na poljani. U selu su štabni 
oficiri bili još po podrumima, samo je preplašeni telefonist neprestano tra-
žio vesti od pukova. U menaži je mleko pokipelo. (Kr��k�� 1991: 20)

T�rdn��� d�� m�nt����� ��st� č�n��n�� „�n�g�� št� ��d�m�“ uk���p�� s� u V�r������� 
t��r��� � ���sk�st� m�h��n�z��m�� p�r��p���� r��t�� � fi�m��, ��š� n�g� u V�rt������� 
t��r��� k�n�-�k�� ��� E�z�nšt��n��� k�n�-p�sn���. Uprk�s Kr��k�������m �sk��-
z�m��, u p�t�n��m s�uč���u, s��čn�st �� p��ršn�� � ���� u r�z�n��ntn�m n��č���m�� 
t��r�� fi�msk�g pr�z�r��, k��dr�r��n���, sn�m��n��� kr�z t�rm�n� ���n� str��t�g���. 
U �dn�su m�nt���� � V�r�����sk�h m�h��n�z��m�� (1989) p�r��p���� fi�msk�g (� 
p�sr�dn� ��t�r��rn�g t�kst��) s��čn�st �� du����� ��r s� r��t p�st������� u ���sku ��zu 
s�� d��st��m m�nt���n�h s��k��. „Sušt�n�� p���d� n��� t���k� u s��m�m č�nu h���-
t��n��� ��� usmrć����n�u pr�t��n�k��, k���k� u n��g���m su�č�n�u s�� ��z�z���z�m, 
u pr�z�ru n��g���g str��h�� �d smrt� (..) r��t �� nu�n� u spr�z� s�� s����m ��zu��-
n�m d�m�nz���m” (2003: 13)15 upr�z�r�����n��� �p��sn�st�, pr�tn��...

K��� � s���r�m�n� t�kst��� up�r�d��� t�m� � struktur� p�put Velikog rata (2013) 
A��ks��ndr�� G��t������, n� r�m��n n� fi�m Kr��k���� p� m�š���n�u n�z�� t��r�t�č��r��, 
�d St��nk�� K�r��ć�� (1982) d� V��s������ M��n���ć�� (2014), n�m���u g����n�g �u-
n��k�� ��r „S���k� �un��k �� g����n� � n�������n���, �� u t�� n���������� �h s�� u��d�n�u�� 
z����dn�čk� usud – V���k� r��t“, d�k16 fr��gm�nt��rn�� z�����n��� � sm�n�����n�� �un��-
k�� č�n� d����� r�m��n�� p�put �n��k��p�d��sk�h un�s�� (M��n���ć 2014). V���n� 
zn��č�n�sk� � struktur���n� m�st�, d�����, n� pr�p��d�� ��udsk�m ��ću ��ć m��š�n��-

14 Up�r. Zbog svega navedenog, na ovu Krakovljevu prozu se može primeniti Benjaminovo viđenje 
montaže kao osnovnog konstitutivnog elementa modernističke obnove kategorije epskog u umet-
nosti: ‚Gradivo montaže nije nipošto proizvoljno. Prava montaža počiva na dokumentu. Dada-
izam je u svojoj fanatičnoj borbi protiv umjetničkog djela dnevni život uz njezinu pomoć učinio 
svojim saveznikom. Ponajpre je, makar i nesigurno, proglasio isključivu vlast autentičnosti. Film 
se u svojim najboljim trenucima trsio da nas navikne na nju. Ovdje je prvi put postala upotre-
bljiva za epiku.’ (...) Benjamin, dakle, poreklo montaže izvodi, ne iz filma, nego iz dadaističkog 
kolaža, koji koristi fragmentarne restlove realnosti (novinsku hartiju, oglase, dokumente iz sva-
kodnevnog života itd.) kao integralni deo umetničke kompozicije. (M��n���ć 2014)

15 Krila k�r�st� m�nt���nu fr��gm�nt��rn�st pr�z�r��, k����� d�� �� p�st�g�� �f�k��t �zn�n��đ�n��� – u 
t�hn�čk�m ��� ps�h���šk�m p�g��du – k�d pu���k� p�� st�� p�st���� r��tn� �ru���. 

16 U z��čudn�m � �z�rsn�m t�kstu, M��n���ć ��n����t�čk� p���zu�� �n��k��p�d��sk� k��r��kt�r pr�k��z��U z��čudn�m � �z�rsn�m t�kstu, M��n���ć ��n����t�čk� p���zu�� �n��k��p�d��sk� k��r��kt�r pr�k��z�� 
r��t��, k�n��pt B�rg�r��� n��rg��nsk� �����ng��rd�, t��r��� r�m��n�� k��� pr��z��š�� �z m�nt���n� fr��g-
m�nt������ � ��n�h�������� g����n�g �un��k��. 
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m��, ���č�n��m�� d�n��m�zm�� � �s������čk�g duh�� XX ��k�� – �����n�m��17 k��� d��u 
�pšt� �����ng��rdn�18 f��s��n������ t�hn���g���m, k�mun�k������m, ���sk�m, �����-
n�.19 A���nsk� sn�m�� ����št�� n��st��������u fi�msku tr��d����u – �d M��r�n�t���� (F.T. 
M��r�n�tt�) d� h����udsk� pr�duk����, �� T�d�r M��n������ć ukupnu f�k����z����-
�u (p�r��pt��nu) r�m��n�� p�r�d� s�� k���s�čn�m m�d���m�� p�r��p���� fi�m��.

Niz šarenih tumultoznih evokacija, rekao bih gotovo snimaka iz našeg 
rata, iz Soluna i sa fronta, snimljenih kao sa aeroplana, u vrtoglavom, 
vratolomnom letu, vezanih međusobno jedino kontinualnošću primajućeg 
filma koji je ovde: osećajnost i sećanje pesnika pilota. (M��n������ć 1991: 
142)

U ��ut����gr��fi��, ���sn�, g����n� �un��k �� s��m St��n�s���� Kr��k��, d�k, fi�m pr�d-
st������� �st�r��sku hr�n�ku gd� �� �dsust�� g����n�g �un��k�� n��d�m�št�n� k�-
��kt��n�m �un��k�m – u duhu rusk� m�nt���n� šk��� – srpsk�m n��r�d�m � 
���sk�m ����d�n��n�m �����m z�� s����d�m � n�š�n� č��n��m z�� p��r��tk�m 
n�� r�dnu grudu. U pr��m s�uč���u, Kr��k�� �� �sk��znu� �z uz�uđ�n��� sp�kt��-
ku���rn�m pr�z�r�m�� ��n�����n���n�g h���s�� u p��tr��tsk� - ��u����n�čk� z��n�s, �� u 
fi�mu s� pr������� �uduć�m p��m�nt�� �gz���t�r��n�m t�nu pr�p��g��nd� s�r��� 
Zašto se borimo (�hy �e Fight, 1942-1945).20

U��g�� ��ut����gr��fi��, u s�����rsn�m tr��nsm�d�����n�m pr�p���d��čk�m n�zu, 
�� t�r�t�r���� p��r��tn�g ut������� fi�m�� n�� ��t�r��turu � s��d�n������n��� fi�m�� � r�-
m��n�� (Krila). Up�r�d���� hr�n���šk�� struktur�� Života čoveka na Balkanu � 
Golgote Srbije d�pun��n�� ��:

��) �d�nt�čn�m �st�r��sk�m ��t��t�m�� p�put p�z���� R�g�nt�� A��ks��ndr��: „Sr��, 
�r��n�t� s��m sn��g�m s���� �gn��št� � s���� p��m�“ (Kr��k�� 2009: 59), ��� �z���-
�� srpsk� Vrh��n� k�m��nd� „D��n��s n�� č�t����� n��š�� t�r�t�r��� n�m�� ��š� n�-
��dn�g n�pr����t���sk�g ���n�k��, �s�m z��r�����n�k��.“

�) č�n��n�čn�m �p�s�m�� z�����n��� � m�st�� k���� k��� d�� su „�strgnut��“ �z kn��g� 
sn�m��n��� ���, ��r����tn���, ����k����n�� pr�m�� s�ć��n�u n�� fi�msk� pr�z�r�. F��m-
sk�m k��dr���m�� �dg����r�� �p�s pr��g �s����đ�n��� B��gr��d��: 

17 U fi�mu su � k��dr��� d�r�������� k��� n��č�k����n�h g�st��u n�� n�ćn�m n��u �zn��d S��un��.U fi�mu su � k��dr��� d�r�������� k��� n��č�k����n�h g�st��u n�� n�ćn�m n��u �zn��d S��un��.
18 I s�m��� duh�� m�d�rn�zm�� �zm�đu d��� r��t��, t� duh�� „fi�m�� ��tr��k����” (��d�t� D��k���ć 2014:I s�m��� duh�� m�d�rn�zm�� �zm�đu d��� r��t��, t� duh�� „fi�m�� ��tr��k����” (��d�t� D��k���ć 2014: 

87-88) 
19 Im� r�m��n�� ���ud�r�� n�� �����nsk�� � š��t�rsk�� kr����.Im� r�m��n�� ���ud�r�� n�� �����nsk�� � š��t�rsk�� kr����.
20 Št� �� p�dr���n� � tr��nsf�rm�������m�� n��s����� n��š�g fi�m��:Št� �� p�dr���n� � tr��nsf�rm�������m�� n��s����� n��š�g fi�m��: Za čast otadžbine, Požar na Balkanu i 

Golgota – ��z V��skrs�� – Srbije.
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Toga dana sa prvim izvidnicama, u oslobođeni Beograd je ušao i sam kralj 
Petar i u beogradskoj katedrali, dok su ispod nje poslednji ostaci austrij-
skih trupa čamcima napuštali srpsku obalu, pao je na kolena blagodareći 
Bogu za najveću pobedu koju je srpska vojska odnela. (Kr��k�� 2009: 64) 

K��� � p������� p��tr����rš��sk�g z��d��n��� k��� �pr�št����� s�� r�dn�m grud�m „N�� 
�z���sku �z P�ć�, pr�d k��suru-P�ćk�� p��tr����rš���� (...) T� �� ��d��n �d n�������č��n-
st��n���h sp�m�n�k�� �z 13. ��k��. T� �� n�kr�p���� sk�r� s��h srpsk�h p��tr����rh�� 
�d t��d��“ (Kr��k�� 2009: 113). U fi�mu pr�f�rmu��s��n�� k��� „K�d P�ćk� p��tr�-
���rš��� �� ��� p�s��dn�� �dm�r pr�d u���z�m u d����u Rug��u“.

�) N��s���� p�g�������� �f�ktn� su p�put m�đun��tp�s��, su���m�r���uć� č�t���� s�-
k��n�� fi�m�� � str��n��� kn��g� „VII. I �st�r���� �� n��pust���� Sr���u“ (I��d., 104), II 
Sp�����n�� pr�š��st (I��d, 379) 

V�z�� s�� r�m��n�m Krila �� u d���m�čn� ��� u ����st� p�n�����n�m � r��zr��đ�n�m 
��k���m�� � d�g��đ����m�� p�k���p���uć�g �r�m�n�� ��r���k�� u S��unu � pr������ S�-
�unsk�g fr�nt��.

a gore se neprestano bije. Gore je granica. Prvi naslućeni komad njine 
zemlje. (Kr��k�� 1991: 87)

Carstvo nebesko ili carstvo zemaljsko

V���k� fin���� r��t�� su ��zumn� hr���r� � str��sn� �ur�š�, �d S��un�� d� B��gr��d��, 
pr��ć�n� �udn��m p��r��tk�� u �t��d���nu (št� ć� fiz�čk� z��p�č��t�t� �ču���n�� n��-
���n���n�g s�pst��� d� t��d�� s��ču���n�h kr�z duh��n�st � r���g��u 

Prožete duhom patriotskim i religioznim, ove svetkovine zanosile su dušu 
vojničku oćivljajuću u njoj, u izgnanstvu, sliku osvojene i izmučene otadž-
bine koja se sada sklonila u nabore zastave.

� �ps�dnut�šću smrću k���� �r���� u r��zn�m ����č��m��. Pr�z�r� �un��čk� �s��-
��d����čk�g put�p�s�� s��d� z����dn�čku m��tr��u – Krila, ���k�������ć���� Srpska 
trilogija (1937), s��n� Golgote Srbije, Života čoveka na Balkanu � �p�s� ��t��k�� u 
Ć�s�ć���m magna opus Vreme smrti (1972-1979) – uprk�s z��mrš�n�� hr�n�-
��g��� n��st��nk�� t�kst����. O t�m� s��d�č� up�r�d���st pr�z�r�� K���m��kč�����n�� 

– Ranjenik sa Bitolja?
Ovo ga je već ljutilo. Znaju jedino za Bitolj.
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– Ne, sa Kajmakčalana..
Žena ga je smešeći se gledala, jer još nije čula tako teško i dugačko ime.
– Kajmakčalan, 2525 metara... (Kr��k�� 1991: 94)

V��r��������� s��n� p�������u�� s� u ��ut����gr��fi�� u p�g������u XI. Kota 2525 - Pla-
nina slave (Kr��k�� 2009: 179). U n���� p�st���� k���s�čn�21 dr��m��t�z������ pr��-
m�n����n�, r��d� ���kš� pr�p�zn��t�����st�, k��� Srpska trilogija (2013, r. S�����nk� 
S����t���ć, N��r�dn� p�z�r�št�, B��gr��d), m�z��ns��nsk�� r�š�n��� su r�f�r�n�� 
n�� Golgotu Srbije � drug� d�kum�nt��rn� sn�mk�.22 U fi�mu, pr�z�r� K���m��k-
č�����n��23 �dz���n�u�u uz�r�m�� h����udsk�h k���s�k�� Na Zapadu ništa novo ( all 
Quiet on the �estern Front, 1930, L�w�s M���st�n�) ��� Krila (�ings, 1927, 
W������m W���m��n).24

P�s��n�� u��g�� u tr��nsf�rm������ mythomoteura pr�p��d�� m�t��u smrt�25, �dn�-
sn� p�g����� � �rt�����n��� z��r��d p�n��n�g stup��n��� n�� t�� �t��d���n�. Susr�t s�� 
smrću, �d s��d�k�� d� p�m�s�� � s��m�u��st�u, �n��č�, u š�r�k�m �uku ��������-
��� Kr��k������ ��t�r��rn� �pus. 

Stanislav Krakov je prolazio kroz najstrahovitiju i najveličanstveniju školu 
života. On u to doba ne samo da je video čoveka kako umire kraj njega već 
je i sam imao da vodi ljude tamo gde je svakoga časa smrt. Nigde, kao na 
tako osnovnoj bazi života i smrti, susret sa ljudima nije tako subliman i 
tragičan. (P�tr���ć 1991: 133-134).

P�r�d �z�štr�n� p�r��p���� ��ud� � s��m��, tr��g�čn�g t�n�� s�pst��n�g ����t��, 
smrt d���� p�s��nu �r�dn�st r��tu. „Et�, z��t� ����m r��t, ��r ��d� smrt n��� h���d-
n�� n� mr��čn��, ��ć d����z� u ��p�t��z�“ (Kr��k�� 2009: 62). N�� ������nsk�m �������-

21 R�č �� � dr��m��t�z������R�č �� � dr��m��t�z������ Srpske trilogije p�d n��s����m „N�� ��đ�m�� �����“, k��� p�tp�su�u �r��ć�� M��dr��g 
� S��t���k N�k��č���ć, pr�m���rn� �z��d�n� 1938. g�d�n�, u N��r�dn�m p�z�r�štu u B��gr��du.

22 O n��č��n�m st��sk�m t��čk��m�� d�d�r�� d��� �pus�� r�m�k d���� � V���k�m r��tu – St��n�s������ Kr��k�-O n��č��n�m st��sk�m t��čk��m�� d�d�r�� d��� �pus�� r�m�k d���� � V���k�m r��tu – St��n�s������ Kr��k�-
��� � D��r��� Ć�s�ć�� – m�m� �d���r��n�g m�m�nt�� K���m��kč�����n�� n� tr���� pr�č��t� ��š� n�g� št� 
d�pušt�� ut�m����n�st n�� �st�� t�m�, d���g�t�čk�m �r�m�nu � k��n��d�n���� �r�m�n�� n��st��nk�� 
Kr��k�������h M�m���r�� � pr�pr�m�� � p�s��n��� Vremena Smrti. L�g�čn�� �� ���sk�st ��ut����gr��-
fi�� zr���m r�����zmu � fi�msk�m d�kum�nt��r�zmu, p�� s��m�m t�m t��st����sk�m r�����zmu D�-
�r��� Ć�s�ć��. N��r���n�, st���n� tr���� �m��t� n�� umu p����r�z����n� �d����šk� p���t�čk� p�z����� 
�unt��n�g s�str�ć�� M����n�� N�d�ć�� n�� kr���u ����t�� � „���� n������”, p��rt�z��n�� � pr����r��� u ��ku 
st���r�����čk� zr���st�. 

23 D�� fi�m�� �m�đ�n m�đun��tp�s�m�� „�u� 1916, ���skrs srpsk� ���sk�”, p�t�m pr�d G�rn�č���m �D�� fi�m�� �m�đ�n m�đun��tp�s�m�� „�u� 1916, ���skrs srpsk� ���sk�”, p�t�m pr�d G�rn�č���m � 
k�n��čn� “ 18.07.1916/ 17 p�š��d��sk� puk �ur�š�� n�ću n�� K���m��kč�����n/N�� �rhu K���m��kč�����n��/
Pr�� put p�s�� t���k� �r�m�n�� srpsk�� ���sk�� �� ����� n�� s����� t�r�t�r���”  

24 U ��dn�m tr�nutku ču�� s� d������g n�� �ng��sk�m ��z�ku.U ��dn�m tr�nutku ču�� s� d������g n�� �ng��sk�m ��z�ku.
25 Tr�nut��k smrt� �� m�st� „gd� �� ��čn� r�m��n �z���č�n �z k���s�k�� s�nt�m�nt���n�st� u tr��g�d��u 

�pšt� �ur�“ (Š��u��ć 1991: 151)
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m�� smrt p�pr�m�� drug��č��� ����č�� „Zn��m d�� smrt n�ć� pr�st��t� d�� m� �ud� 
sus�d, ���� s���k��k� d�� n�ću ��š ��dn�m k�r��č��t� pr�k� k��������h ��š���� m���h 
drug����, umr��h �d g���d� � um�r��“ (Kr��k�� 2009: 146). 

Smrt k��� str��sn� �rt�����n�� – pr�m�� s�ć��n��m�� u Kr��k�������� ��ut����gr��fi�� 
– �� r��zd��n����, ���� � m�st� z���������n��� k�s��sk�g m�t��26 � m�t�� Pr��g s��tsk�g 
r��t�� k��� suk��s��n�h ���r��������� mythomoteura.

Daćemo odsudnu bitku, pa ako izgubimo, mi ćemo bar, kao knez Lazar, 
u carstvo nebesko’ govorili su vojnici kao probuđeni(...) Dakle epski mit 
Kosova bio je blizak svakoj seoskoj duši. (...) Na dramatičnoj, poslednjoj 
sednici srpske Vrhovne komande, odlučno je da se ne ide primerom kneza 
Lazara iz 14. veka, već modernom shvatanju spasavanja žive snage na-
rodne... (Kr��k�� 2009: 109) 

D�k su��r�n� ����d�� k�s��sk�m m�t�m �kr�nut�m ���rst�u n���sk�m, u p�t�-
n��m str��d���n�št�u pr�k� A����n��� � n�� Krfu, smrt p���zu�� s��m��rt�����n�� 
� muč�n�št�� z��r��d p��r��tk�� r�dn�� grud� ���rst��� z�m����sk�g. P��tr��t�z��m 
s� �r��ć�� �sk�nsk�m zn��č�n�u n�st���g��� k��� Od�s����� �udn�� z�� p��r��tk�m 
d�mu. U fi�mu, �t��d���n�� s� sk��n���� „u n����r� z��st����“ � k�ntr��t���� �� smrt� 
k���� ��������� ����sn� srpsk� trup� u Grčk��; u ��ut����gr��fi�� �� ����č�n�� d�m�-
��n� n�p��m������ s���k�m� k� n��� �z��g�����.

Koliko je to teško biti izbeglica bez otadžbine (...) a sada kada opet postoji 
makar i jedna uska planinska traka moje slobodne zemlje, ja želim da 
tamo idem da opet živim kao slobodan čovek. (Kr��k�� 2009: 191)

T���n�� �udn�� ��d� p�gr�šn�m z��k��učku „Z���rš�n �� ��k�us n��š�h n�sr�ć��, 
n��š�g �zgn��nst���“ (Kr��k�� 2009: 249) stup��n��m n�� t�� Sr���� u p�s��dn��m 
d��n�m�� V���k�g r��t�� � s�������n�čk�m kr���u fi�m�� „P�s�� tr�g�d�šn��g �zgn��n-
st���, pr�s�������n�g n��h���m p��tn���m�� � p���d��m��, Sr�� su �r��t��� n�� �gn��št�� 
pr�d��k�� s���� z��st���� u �r���u n��� s�����.“ Ip��k, u drug�� d���n��� XX ��k�� 

26 In�������n�, k�s��sk� m�t ut�m����n �� n�� p�sm� Veče uoči boja na Kosovu � ��g�nd� – k��u n����d� 
� R���k�� V�st (R������� W�st) u s��m put�p�su ��š u n��s���u, ���ud�r���uć� n�� s���g s�k���� – � 
pr�r�ku I���� k��� s� pr�t���r�� u s���g s�k���� � ��t� �d s��t�g gr��d�� ��rus����m�� n�� K�s��� p���� 
d�� p�t�� ���r�� L��z��r�� k�m� ć� s� pr�����t� ���rst�u. C��r L��z��r ��r�� ���rst�� n���sk�, m�r���n� tr�-
�umf � sp��s � ��čnu s����u p���d� u p�r��zu. K��� d�� pr�s����� 600 g�d�n�� ��tk�, m�t r��zm�n�u�� 
t�z� s�� z��p�������m M���š���ć�m g���r�m��. U g���r n�� G��z�m�st��nu, k��sn��� ���������n�m k��� 
tr��nskr�pt p�d n��s����m Kosovo i jedinstvo – k��� �� �zn��č�� p�č�t��k t�����s�� n�����n����zm�� k��� 
ć� pr�p�����t� Sr���u �� n��g�� d���st� n�� ����st – M���š���ć sum�r�� �sn��n� t�z� n�����n���n� p�kr�-
t��čk�g m�t�� (mythomoteur) � �rt��n�čk�m n��r�du k��� ��sp�g���rn� s��d� ��đu k��� �d�uču�� 
u n��g��� �m�; � p���d�-u-p�r��zu k��� m�t��fiz�čk�� sud��n� Sr���. 
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smrt � �rt�����n�� �sm�š���n� su pr��gm��t�čn�, d�k ���rst�� n���sk� sm�n�u�� 
���rst�� ���z�m����sk�, uz, u �č�m�� E�r�p�, ��č�t� zn��č�n�sk� ��m�������ntn� 
str��d��n�� � muč�n�št��. 

Veliki rat u SFRJ

U p�st-1945. p�r��du, fi�m��� � Pr��m s��tsk�m r��tu su r�tk� � m�����r��n�. 
SFR�, ut�m����n�� n�� �uk����n� �mp��m�nt�r��n�m n��č��u n�����n���n� r���n�-
pr���n�st�, �r��tst��� � ��d�nst���, n��� d�z������������ pr�m����u n�����n���n�h �st�-
r����. Ep�h�� pr� � t�k�m Pr��g s��tsk�g r��t�� – k��d�� su s��m� Sr����� � Crn�� G�r�� 
p�st������ k��� n�z����sn� dr�����, d�k su �st���� �ks-�ug�s����nsk� r�pu���k� ���� 
p�d ����šću ����k�h �mp�r����, Austr�-Ug��rsk� � Ot�m��nsk� – gurnut�� �� u z��-
��r���. Pr�� ���� n��m�tnut�g z����r����� �� �r�s��n�� n�r���n�t��� m�đu n�����n���-
n�m tr��d������m��; drug� �� n�g������� �r�m�n�� k��d�� su �r��ć�� Drug� �ug�s������� 
����� �d����n�� ��n���m fr�nt��, m�����s��n�� u r�d��� r��z��č�t�h ���sk�. Br�����nt��n 
�zuz�t��k �� Marš na Drinu (1964), r�����z����n uz fin��ns��sku p�dršku Fr��n-
�usk�, �� k��� d�� ��r�psk� pr�s����� p�d�s�t�g�d�šn���� Pr��g s��tsk�g r��t��. 
U r����� Ž���r��d�� Ž�k� M�tr���ć�� – r�d�t����� ���nr��sk� s����n� ��rt�ku��s��n�h 
fi�m���� – ��rh�t�psk� ��k��� srpsk�g n��r�d��, h���s r��t�� � �m������m�� z��guš�n� 
s��n� pr��ć�n� n��s���n�m muz�čk�m t�m�m – k���� �� ����� p��uz���r��n��n�� 
p�sm�� u SFR�, �� k��sn��� � pr�d��g z�� h�mnu R�pu���k� Sr���� – �t�����r���u �m��-
g���g��u p�t�n��h ��t�r��rn�h d���� p�put Vremena smrti ��� r�tr���kt��n� �r��ć���u 
n�� k���s�čn� uz�r� Srpske trilogije. Sp�kt��ku���rn� s��n� ��k���� � ��dn�st���n� 
��k��� �z n��r�d�� pr�fi��s��n� k��� ��st�rn �un���� ����k��nsk�g r��t�� sm��n�u�u p�-
��t�čku �s�t�����st t�m� k���� �� pr�t���� g��r�fik������m srpsk�g n��r�d��. Srpsk� 
���n�k ��, �st��r�m�n�, m��č� �un��k ����k��nsk�h r��t���� � sur��� ��gr�s�r n�du�-
n� E�r�p�. On �� n�s����� elan vital � p��tr��t�zm��, ���� � spr�m��n z�� smrt s���k�g 
tr�nutk�� – Đavolski žilav život...ah, Srbi... (Kr��k�� 1991: 62). 

Smrt� k���� pr�g�n� p���d�n��� � n��r�d �� d�� mythomoteura ���� z�� p���du 
Sr����, s����du, �t��d���nu � n��r�d. M�t��fiz�k�� ���rst��� n���sk�g z��t�m���n�� 
�� pr��gm��t�k�m r��t�� XX ��k��. S��n� p�g�����, t����, um�r��n�� n�� ruk��m�� pr�-
���t�����, smrt u ����tu, �� n��d��s�� �p�f��n���� kr���put��š�� �r��ć���u n�� Golgotu Srbije. 
Sk�r� �d�nt�čn� k��dr��� ��d�nst��n�h n��dgr��n�h sp�m�n�k�� č�n� p�č�t��k 
Marša na Dr�nu, uz t�kst��� ��k��nt����n� m�t���m�� mrt�� str���� („U str��šn�� 
m�rn�ć�, ču����� su s���� kuć� � s���� p�g�nu�� ���n���“ ��� p�t�n�� m�đun��tp�s 
„S��unsk� ��r�� �ur��� su d�� sm�n� mrt�� str����“) p�g����� �r��ć� � s�n���� (�r-
t�����n�� � �pr�št��� s�� s�n���m�� k��� p�t�ču ��š �z d���� K�s��sk�g ����� „V�n�, 
��n� u ���št��� ���ć�/m���k�� s�n��� ��d�t� n�ć�“). 
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N��r�dn� �st�r��sk� n��r��t�� p�s��ć�n V���k�m r��tu k��� ��ntr���n�� t�m� �� Sveti 
Georgije ubiva aždahu (2009, Srđ��n Dr��g�����ć), n���������n k��� pr���k��t �d 
(n�����ć�g) dr����n�g zn��č����� � m��rk��ntn�� r�g��n���n�� k�pr�duk����� (Sr�����- 
R�pu���k�� Srpsk�� � d�d��tn�� sn�m��n��� u Bug��rsk��). Dr��m�� Duš��n�� K����-
č���ć�� (1984), ��d��pt�r��n�� z�� ����k� p���tn� – d�������� ��, m��k��r, d�� s����n� 
s��nsk� p�st���k� – u r����� L�u��m�r�� Dr��šk�ć�� � Eg�n�� S����n�� (1986) – k��� 
su �z��z����� p���m�k� u us����n�� ��tm�sf�r� d�z�nt�gr������ z�m��� � p�r��st�� n��-
���n����zm�� 1980-�h � 1990-�h. Pr�č�� Svetog Georgija t�č� �d I B���k��nsk�g r��t�� 
(1912-1913) d� C�rsk� ��tk� (1914)27 V���k�g r��t��. N�, n���pr� z��h�����u�uć� 
K����č���ć���m s��n��r��u28, Dr��g�����ć usp�st������� k�ntr��t��u (M�tr���ć�-
��m) mušk�m s��tu r��t��, �t�k� � m�ć� ��nsk�m s��t�m ��u�����. „O�� str��-
n�, d�č�m, �mp�r��t��n� �rt�����n�� � muč�n�št�� ��d� k��� u�t�m��t��n� d�k��z 
��u����� � du�n�st�. N�sr�tn� ménage a trois ��p�g �n�����d�� G���r���� (M��ut�n 
M���š���č) – k��� s� u ��ut�d�strukt��n�m g�stu �dr�č� ��u����� s��g ����t�� – � 
n�sr�tn� K��t��r�n� (N��t��š�� ���n��ć) k���� s� ud���� z�� ��k���n�g ���nd��rm�� Đ�rđ�� 
(L��z��r R�st��sk�) – G���r�����g r��tn�g drug�� � sp��s����� r��z����� s� u ����p�-
sn�m s��u n�� gr��n��� Sr���� � Austr�-Ug��rsk�. M�t��f�r�� gr��n��� s�, p�t�m, 
umn������� ��uh���t���uć� m�st� n��r��t���� n�� r��zm�đ� r��t�� � m�r��, �mp�r���� � 
�p�h��, ���nr���� (�st�r��sk� m���dr��m� � sp�kt��k���), ��k���n�g � un���rz���n�g 
zn��č�n���, t� zdr����h � ����sn�h.” (D��k���ć 2012: 890)

Sn���n� m���dr��msk� pr����tn� z��p��t d�k�nstru�š� m�d�� ����k� n�����n���n� 
�st�r��� � sk�pt�čn� �šč�t����� mythomoteur. D��� ���š�� r��tn�� drug�� G���r��� (k��� 
Arh��nđ�� G���r���) � Đ�rđ� (S�. Đ�rđ�) z����u����n� u �stu ��nu s��d� r��čun� 
n�� ����št�m�� Pr��g s��tsk�g r��t��, kr�z suk�� pr� s��g�� pr�p��dn�k�� �st� n������ 
�d����n�h n���m gr��n����m��. P��gr������uć� s� m�t���m �r��t�u��st��� – ��rt�ku-
��s��n�m u „n�m�� r��t�� d�k n� kr�n� �r��t n�� �r��t��” Podzemlja, Dr��g�����ć p�-
st������� ��tku n�� C�ru k��� tr� pr���m���uć�� suk����: ��u����n�h sup��rn�k�� G���r�-
��� � Đ�rđ��, zdr����h ���n�k�� � “šk��rt��” – k��� ���č������u ����kupnu n�����u – �� t�k 
n�� kr���u k��� suk�� srpsk� � ��ustr�-ug��rsk� ���sk� u s��tsk�m r��tu. Gr��fičk� 

27 S��n� C�rsk� ��tk� su sp�kt��ku���rn��� u G��g�t� Sr���� n� fi�mu sn�m���n�m š�zd�s�t g�d�n��S��n� C�rsk� ��tk� su sp�kt��ku���rn��� u G��g�t� Sr���� n� fi�mu sn�m���n�m š�zd�s�t g�d�n�� 
k��sn���. 

28 K����č���ć��� ��ut�rst��, uprk�s r��z��č�t�st�m�� hr�n�t�p�� � t�m��, n��m�ć� up�r�dn� s��g��d��-
���n�� Svetog Georgija � Podzemlja (1995, Em�r Kustur����) k��� pr�m�r� s���r�m�n�g n�����n���n� 
�st�r��sk�g sp�kt��k���. Podzemlje, n��st���� usr�d g�d�n�� �z�������� n���š�� �� n�� k�ntr���rzn� pr�-
��m: d�č�k��n� k��� n�kr�t�čn� „����ć�n��” drug�h n�������, pr���g M���š���ć���� n�����n����st�čk�� 
h�st�r���, ���� � k��� z��s�u��n�� �d�� srpsk�� �sk�nsk�� n�����n���n�� ����č�n�. Sveti Georgije, u ��ku 
d�m�kr��tsk� tr��nz�����, s��k�� ��č�tu p���du u p�r��zu, n�����u �rt��n�k�� � n��h��� m��n� k��� 
p�st���u �r��n�. P��r��d�ks���n� �st�r��sk�� f��t����st�čk�� m��tr���� usp�st������� k�nt�nu�t�t n�����n���n�h 
k�n��p��t�� M���š���ć���g � d�m�kr��tsk�g d����. O�� ����st� p�dr�������u un���rz���n� m�d�� ��-
k���n� �st�r��� k��u K����č���ć struktur�š� ukršt���uć� �p�h�, d��� s��tsk�� r��t��, n��� r��t��� s���s�-
��, ��ktu��n� p���t�čk� r�f�r�n�� � g������n� m�t��f�r� �udućn�st�.
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n��tur����z��m pr�č� suk���� � ��s�� � d������z� z��guš�n� r�f�r�n���m�� n�� s���r�m�nu 
p���t�čku s�tu�����u �t��������u g��d�����čku �d�nt�fik�����u � �mp��t��u �zm�št���uć� 
t�kst ���n gr��n���� n�����n���n� m���dr��m�. P�pu���rn�� s��k�� s��d� tr��d����n���-
n� mythomoteur � muč�n�čk�m n��r�du � n��g���� �gz�st�n���� k��� ��skr���-
n�m s��du (�st�r��sk�h) tr��um�� s�� pr�m�n��n�m uzr�k�m � �����m. In���r��n�� 
r���n�t���� ���z��đ�n�� �� m�t��fiz�čk�m p�rsp�kt���m struktur�s��n�m �k� 
s�m�tr�čn�h � s�m����čk�h p������� V��n�t�� (Pr�dr��g V��s�ć) �����šn�������uć� n��-
���n���nu �st�r��u pr�m�� K����č���ću. N�����n���n�� sud��n�� �� z��s�u��n�� k��zn�� 
z�� st���n� �r�đ��n�� � ps����n�� „B�g�� � s��t��st�” � z�� ��r�g��ntn�, m� pr�t�� s��h 
dr���n��. St�g��, n�� kr���u fi�m��, d�� ud����� (N��t��š�� ���n��ć, M���n�� Pr�d�ć) � 
s�r�č� �uku k����, n�� k���m�� su ��š��� p�g�nu��h mušk��r�����, kr�z ����t� � t��mu; 
n�� �st�r��sk�� put��n�� srpsk� n������ � kr�z p�t� g�d�šn�� d���� - d���� r��t�� - k��� 
tr���� z��n����k. Sušt�nsk� r��z��g ��skr���n�h srpsk�h r��t���� n���, d��k��, n�����n���-
n� �s����đ�n�� � s����d�� srpsk�g n��r�d�� m�� gd� ����� ��ć �sp��št��n�� z��g 
���r���r�g�n��sk�g n�����n���n�g m�nt����t�t�� � n�m�n��n�st� ����k��nsk� srpsk�g 
F��tum��. Str��d��n�� n������ n��� s��sn�� �d�uk�� � �z��r, ��ć �� ���sm�š���n� k��� 
p�s��d���� n�um�tn� r�šp�t�t��n� sud��n� p���d�-u-p�r��zu, ��� ����� r�č�n� 
p�r��z��-u-p���d� n�n��d�kn��đ�n�h �n�z�m����sk�m s�����m � m�r���n�m tr�-
�umf�m. M�t � K�s��u �� �z���d�� � p��uk��� s� �z�� n��� p�����n�st�. 29

Veliki rat kao epizoda 

V���k� n�����n���n� pr���kt� sm�n�u�u s� s�� d�skr�tn���m up�s�m�� r��tn�h s��k�� 
„n��m�n��n�h g��d��n�u”, k��� d�t�����m�� p�z��d�n� ��� f�rm��t��n� �p�z�d� u ��-
��tu �un��k�� k��� u filmu aleksa Dundić (1958, L��n�d Luk��) gd� Br��nk� 
P��š�� tum��č� d��r�������� � p�ručn�k�� Srpsk�g d��r�������čk�g k�rpus��, k��� 
p�st���� ���n�k Buđ�n����� k�n����. M�����r��n� su �n� k��� ��d� s��čn�st� pr�č� 
� n�/pr����t����m�� n�st����m u ��h�ru r��t�� �z Dr��g�����ć���g fi�m�� � tr�d�s�t 
g�d�n�� r��n��� sn�m���n�g fi�m�� Hajduk (1980, A��ks��nd��r P�tk���ć).30

29 N�pr�zn��t� ��� p�gr�šn� pr�p�zn��t� str��d��n�� n������ g�n�r�š� d����� ���m�nt� m�t�� p�put: št�N�pr�zn��t� ��� p�gr�šn� pr�p�zn��t� str��d��n�� n������ g�n�r�š� d����� ���m�nt� m�t�� p�put: št� 
d�����m� u r��tu �zgu��m� u m�ru, uz���udn� g�n�m� z�� �r��ću ��r s��m� p�t�rđu��m� d�tr�n�-
z�����u �d���� – ����k��nsk�g s����z��, t���n�g sp�r��zum�� ��� � �ug�s����nst���.

30 Posle Prvog svetskog rata, dvojica drugova, demobilisanih oficira, nosilaca najviših odlikovanja 
za hrabrost, vraćaju se mirnodopskom životu. Prvi postaje komandant žandarmerije (Branislav 
Lečić), a drugi nalazi razoreno ognjište koje pokušava da oživi (Svetozar Cvetković). Međutim, 
dolazi u sukob sa gazdom kod kojeg radi, nekadašnjim ratnim profiterom, biva uhapšen, ali beži 
iz zatvora. Zbog toga postaje odmetnik progonjen od vlasti. Njegov ratni drug, novopečeni žandar, 
nađe se u ulozi progonitelja svog najbližeg prijatelja sa fronta. (http://�ur�p���n��1914-1918.�u/
�n/�ur�p���n��/r���rd/08620/1037479000000119025#sth��sh.XH�L7MEY.dpu
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U fi�mu Besa (2009, Srđ��n K��r��n���ć) Pr�� s��tsk� r��t – ����k����n p�put pr�-
z�r�� �z f�t� ����um�� � fi�m���� pr�š��g ��k�� – �zm�št�n �� u drug� p���n ��đ�n 
kr�z �r��t��, pr�z�r� ��� pr�r�z� n�� �gr��d�. U pr�dn��m p���nu �� �nt�r�tn�čk�� 
��u����n�� pr�č��, tr��nsp��r�ntn� k�m�nt��r ��ktu��n�h p���t�čk�h �dn�s�� Sr����, 
K�s���� � E�r�p�. P�stm�d�rn� �m��� tr��d����n���n�� h����udsk�� �m��g���g��� 
r��t�� d���� Čarlston za Ognjenku (2008, Ur�š St����n���ć) p�č�tk�m fi�m�� k��� 
p��rt����� č�n��n��u d�� �� u Pr��m s��tsk�m r��tu Sr����� �zgu����� č�t�rt�nu st��-
n��n�št���, �� č�t����� s���� �st����� ��z mušk��r����� � n��s��dn�kâ. 

S��r�����sk� ��t�nt��t31 k��� m�tn�m����, t�m�� unut��r t�m�, pr�č�� �� �r��n�h fi�m�-
���. N�k���� St����n���ć u Bell epoque ��� Poslednji valcer u Sarajevu (2007) g�-
��r� � ��t�nt��tu � pr�d��t�nt��tsk�� (M���d��) B�sn� ��đ�n�m kr�z s�č���� k��m�r� 
Antun�� V����ć��. F�gur�� p��n�r�� fi�m�� u S��r�����u �sp�su�� m�t��fi�msku p�z����u 
k��u �� p��k ����� �sk�r�st�� Dr��g�����ć s�� d�gr�s����m�� � ���sk�pu k��� n���m 
čudu, �m����� H�čk�ku, ��� u n��s���u fi�m�� gd� S�. G��rg���, u �ng��sk�� ��rz��� 
u����� ���d��hu h���m �z pušk�/sn�mk�m k��m�r�, �� n� pr���d�m k�p����. Ist� 
d�g��đ��� �� t�m�� fi�m�� F��d���� H��d��ć�� Sarajevski atentat (1968) k��� fl�š��k 
struktur�m p��rt����� p��r������ �st�r��sk�h d���� � ��r�� z�� s����du n�� B���k��nu. 
B�gun��� �d G�st��p��� u Drug�m s��tsk�m r��tu n�����zu ut�č�št� u kuć� st��r��� 
k��� �� ��� č���n M���d� B�sn�. S�d��m g�d�n�� k��sn���, 1975. g�d�n�, V���k� 
Bu�����ć u �st��m�n�m fi�mu – n� s�� n��s����m n�� �ng��sk�m The Day that 
Shook the �orld (s��čn� R�d���m (��hn R��d) r�m��nu) – pr���� m�đun��r�d-
n� sp�kt��k�, g���mur�znu r�k�nstruk���u ����t�� uč�sn�kâ � �rt�� ��t�nt��t��. O��� 
fi�m�� ć� d���d�s�t�h s��m� sn����t� �nt�rpr�t������ � t�m� d�� n� Pr��, �� p�g�t��� 
Drug� s��tsk� r��t n�� B���k��nu, n�k��d�� n�su z���rš�n� ��ć d�� s� st���n� n��st��������u 
� r��zg�r�����u. R��t��� d���d�s�t�h su p�kuš��� s��đ�n��� n�r��šć�šć�n�h r��čun�� � 
�st�r��sk�h dug����.

P�s��dn�� u n�zu, fi�m Srđ��n�� K������ć��, Branio sam Mladu Bosnu (2014), 
nud� n��u �pt�ku d�g��đ�����, k���, mudr�, n��� n� pr�k��z��n u fi�mu. N��r��t�r 
fl�š��k�� �� ��d��k��t �ptu��n�h Rud��f C�s��r (N�k���� R��k�č���ć), p�� ��t�nt��t�-

31 Sarajevski atentat, u međunarodnoj produkciji, je prihvaćen kao brutalni čin divljačnih srpskih za-
verenika koji je okončao glamuroznu epohu naknadno natopljenu nostalgičnim žalom. Od M����r-
��ng�� d� S��r������� (D� M��y�r��ng �� S��r������, 1940, Maks Ofils) razlikuje čak dokumentarističko 
‘prljave’ fakture sarajevskih scena i čiste enterijere studija posvećenih drami predosećanja carske 
porodice; Ultimatum (U�t�m��tum, 1938, Vine, Siodmak) ‘dešava se u Beogradu i Beču uoči i 
početkom Prvog svetskog rata’ a Erih fon Štrohajm tumači jednu od glavnih uloga. U porodičnoj 
sagi B����nst��n� ��t� 1914 (L’�t� m��gn�fiqu� 1914, 1996, Kristijan de Šalonž) atentat i pitanje 
hoće li ili neće biti rata obavezni je deo konverzacije za stolom. Senka balkanskog borca za slobo-
du iskrsava i u filmu V��r����n�� r��t (V��r���n’s W��r, 2000, Lajonel Četvind) gde jedna od junakinja 
pokreta otpora romantično ističe da je bila ljubavnica srpskog anarhiste. (D��k���ć 2008: 152)
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r� up�zn����m� s�� n��g��� t��čk� p�sm��tr��n��� k��u, n�� �����st, p�tpun� gu�� � 
pr�pušt�� n���č�šć� V���ku Ču�r�����ću (Vuk K�st�ć) ��� p��k n��g���� pr�t�r��n� 
m�d�rn� ur���n�z����n�� supruz� �����nk� (V����� Du����ć). Ist�r��sk�� m���dr��-
m�� �� z��s�gurn� č�st���� u up�r�d� sn�m���n�� s�r���, d�k mn�št�� z���st����h 
m��rk�r�� n�p�tr��n� pr�du������, usp�r����� � rušu t�nz��u fi�m��. F��m, t��k�, 
�m�� tr� p�č�tk�� – sk�d��n�� sp�m�n p��č�, h��pš�n�� C�s��r�� – št� �� m�guć�� 
r�f�r�n��� n�� H��d��ć�� fi�m � z�� k��� �� ���� ����� d�� �� u��d�n k��� h��pš�n�� 
1950. g�d�n� – � n��g���� �sp���st t�k�m n�ć� u t��mn��� s�� Sr��m��32. S�m�-
tr�čn�, fi�m s� z���rš����� u tr� pr�du��n�� k�r��k��: �zr����n�� pr�sud�, �z�rš�n�� 
smrtn� k��zn� � ��z k��� �dn�s� C�s��r�� � ��t�nt��t�r� n�� �dr�d�št�, �� p�t�m s��d� 
�p���g � d������ sud��n�.

F��m ����k����n p�put k��m�rn� dr��m� n���uz�ud������� �� u s��n��m�� s��m�g 
suđ�n��� d�k �z��snu s����nu un�s� r��fin�r��n� fi�msk� s��m�s��sn� m�m�n-
t� p������ r�d�t����� u h�čk�k��sk�� m�n����tur� pr����s����n�g s��št�n�k�� � I���-
s�uk���� (s����n�� u��g�� Br��n�s������ L�č�ć��) ������ z�� „m�h��n�čk�m ������n��m“ 
pr�m�r�n�g n���m ��ku � d�g��đ����m��, t� „f�t�gr��fi��� ��k��“ k��u su, ��g�čn�, 
un�št��� k�m�t�. 33

F��m s� n� uk���p�� u ����ut��n� n�z mythomoteura, ��r ��t�nt��t�r� �tkr���� k��� 
��ud� u k���t����u d�g��đ����� n�š�n� �d����šk� ��m�rfn�m � n�u����č�n�m ���r�m 
puk� m���d�st�. N��h���� sud��n�� � ��kt su „k��m�č��k” k��� �� p�kr�nu� n��u 
�����nu n�� t�u uk��t� � n�st�����n� B�sn�, d�k t�z�� � B�sn� k���� un�št� � z����� 
s���k�g k� p�kuš�� d�� �� „��uzd��“ p�st���� sr�d�št� fi�m��, pr���g n��n�� ��ut�-
n��r������. Z��t� � prug�� �s��t���n�� �ukt�n���m�� k��� dr�� n��r�d �d���uć� p�štu 
m���d�ć�m��, �� m��d�� � C�s��ru, �dn�s� �un��k� kr�z šum� � gudur� k�� gr��n���.... 
B��š k��� � �un���� Andr�ć���h –k��� s� u fi�mu p�������u�� k��� �p�z�d�� k���� ć� 
��t� r��zr��đ�n�� u s�r��� – d���� k��� m�r���u d�� umru u ��s��nsk�m �������t�m�� � 
k��s�����m�� ��� s� sp��š������u n�m�n��n�m �d���sk�m....

V���k� r��t ud��n� sm�št�n n�� fi�msk� p���tn�, s��k� uk���št�n� �zm�đu � �nsp�-
r�s��n� ��t�r��rn�m d���m�� pr�n�s� g�� u �m��g���g��u � s�ć��n���. Supr�tn� n��-
s���u �zgu����n�g ruk�p�s�� r�m��n�� St��n�s������ Kr��k����, Čovek koji je izgubio 
prošlost, r��z��č�t� ��ut�r� � t�kst��� su �n� „k��� sp��s������u pr�š��st“ č�n�ć� d�� �z 
n��m�tnut�g z����r����� �zr�n� r��z��č�t� ��rz��� s�ć��n��� � pr����g�đ�n� k�nst�tu-
�nt� mythomoteura – hr�nt�p, smrt, �d���� ����t�� k��� t�č� d�����. 

32 Z��r��d �dr���n��� p��r������, p�������u�� s� s��n�� p��r��tk�� u �r�m� 1940-t� k��d�� C�s��r m�š�� ��k���Z��r��d �dr���n��� p��r������, p�������u�� s� s��n�� p��r��tk�� u �r�m� 1940-t� k��d�� C�s��r m�š�� ��k��� 
M���d� B�sn� � z��t�č�n�k�� �z ć�����.

33 V�r����tn� z��g ���sk�g �r�m�n�� g��d��n��� d��� fi�m�� pr�č�� � f�t�gr��fi�� s� m��� č�n�t� k��� „m�g“V�r����tn� z��g ���sk�g �r�m�n�� g��d��n��� d��� fi�m�� pr�č�� � f�t�gr��fi�� s� m��� č�n�t� k��� „m�g“ 
M�h���k�������� Sunčanici(N�k�t�� M�h���k��, Sunstroke, 2014) 
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MYTHOMOTEUR AND GREAT WAR
summary
The aim of this paper is to provide an overview of the films – mainly feature 
fiction films, but also documentaries when necessary, – about the Great �ar 
from e��-Yugoslav production and to map out the transformations of the Ser-
bian mythomoteur that is being displaced from the Battle of Kosovo to the 
Great �ar, from the heavenly to earthly kingdom. Simultaneously, today the 
cult film of Stanislav Krakov Golgota Srbije (Golgotha of Serbia, 1940) – in 
the intersection of literary and film narration and storytelling – offers the 
iconological and mythical matri��, as well as the paradigmatic treatment of 
the tropes of death and sacrifice as the constituents of the national mytho-
moteur. 

Key words
The Great �ar, movies, mythomoteur, Serbia, fiction
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Факултет драмских уметности, Београд 

ПРЕДАТЕ ОЛТАРУ БОГИЊЕ ЛЕТЕ: 
 ЗАБОРАВЉЕНЕ У ИСТОРИЈИ – НЕСТАЛЕ У 

ПОРОДИЧНОМ СЕЋАЊУ2

Апс�р�к�
Предмет истраживања овог рада јесте култура сећања и политика 
заборава савременог српског друштва – испитивање начина на који 
се преноси породично сећање о женама (мајкама, бакама, сестрама…) 
и њиховим „улогама“ током Првoг светскoг рата. Циљ истраживања 
је да утврди артефакте и наративе којима се преноси интергенера-
цијско сећање – те да утврди шта је то што се активно памти, а 
посебно шта је то што се потискује и заборавља. И да ли уопште 
постоје „места сећања“ од значаја за породицу која се обележавају 
кроз генерације? У истраживању ћемо користити Конертонову ти-
пологију модела заборава која обухвата: Репресивно брисање из ис-
торије, Прескриптивно брисање, Заборав који је неопходан (консти-
тутиван) у изградњи нових идентитета, Структурална амнезија, 
Заборав као поништавање, Заборав као планирана „нејасноћа“ и За-
борав као понижавајућа тишина. 

Имајући у виду да су жене у Србији (али и жене на подручју Аустро-
угарске) остале бар 3,5 године саме (а у Србији јужно од Саве и Ду-
нава и више, практично од Првoг балканског рата), водећи не само 
домаћинство већ и газдинство и породичну радњу/занат/другу ак-
тивност која је доносила приход, оне су преузеле на себе улоге које 
им у дотадашњем патријархалном друштву нису припадале. Ипак, 
у колективном сећању, како у „официјелном“ тако и у породичном, 
том животу „у позадини“ није дато одговарајуће место. Чини се да 

1 ms�s��@gm����.��mms�s��@gm����.��m
2 Овај текст је настао у оквиру рада на пројекту бр. 178012 „Идентитет и сећање: тран-Овај текст је настао у оквиру рада на пројекту бр. 178012 „Идентитет и сећање: тран-

скултурални текстови драмских уметности и медија (Србија 1989-2014)“ Факултета 
драмских уметности (Универзитет уметности у Београду), који финансира Министарс-
тво просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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снажни доминирајући наративи: наратив мучеништва албанске гол-
готе и херојски наратив победе (од Церске битке до пробоја Cолунс-
ког фронта) нису дозволили индивидуалним женским сећањима (чак 
и када су она везана за херојске акте или за трпљење, мучеништво) 
да се преточе у колективне наративе. Изузетак су дакако наративи 
жена-бораца и жена-болничарки, који су успели да буду прихваћени у 
официјелним политикама сећања, па се из њих пренели и у шира ко-
лективна сећања народа. Стога ће ово истраживање настојати да 
одреди моделе сећања и политике заборава кључне у патријархалном 
културном обрасцу, не водећи рачуна о „поузданости сведочења”, јер 
није циљ спознавање историјске истине, већ меморијских пракси по-
родица у Србији данас. 

Кључне речи
политика сећања, политика заборава, породично сећање, родне 
улоге, патријархални обрасци сећања; наративи сећања, артефак-
ти сећања, Први светски рат, Србија, интергенерацијски пренос 
сећања

Увод

Иако један од највећих стручњака у политици сећања, Пол Конертон 
(P��u� C�nn�rt�n) сматра да смо неправедни што по правилу памћење 
сматрамо врлином, а заборав злом, полазиште овог рада је управо то. 
Заборав јесте зло, огроман недостатак за културу једног народа, као и за 
развој друштвених вредности и идентитета у целини. Наравно да поли-
тике памћења траума и срамотних догађаја захтевају различите страте-
гије и тактике прихватања, разумевања и интерпретације, које ће ићи од 
оних које се заснивају на чињеницама и научном приступу (музеолош-
ко-научне интерпретације), преко архивирања и ре-интерпретирања, 
давања других значења догађајима (рецимо питањима колаборације са 
окупатором), па све до потпуног брисања из сећања – до заборава. 

Међутим, занимљиво је испитати зашто се догађаји које сви сматрају 
великим и значајним – попут осигуравања �ивота, одр�ања породице 
и домаћинства – суштински не памте, иако у себи не само што не носе 
ништа срамотно, већ напротив, често би могли д�� представља�у херојс-
ку причу о опстанку, самоодр�ању, солидарности. 
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Стога ћемо поћи од седам типова заборављања, утврђених у теорији 
према Полу Конертону: 

– Репресивно брисање из историје,
– Прескриптивно брисање,
– Заборав који је неопходан (конститутиван) у изградњи нових 

идентитета,
– Структурална амнезија,
– Заборав као поништавање,
– Заборав као планирана „нејасноћа“, 
– Заборав као пони�авајућа тишина.

Свих ових седам типова заборава лако се могу наћи у националним 
политикама сећања, посебно у балканским др�авама опседнутим из-
градњом нових, херојских идентитета, у којима цивилна сећања сопс-
твеног народа јесу нева�на подједнако колико и сећање „других“, оних 
са којима се делила заједничка територија – а који нису „ми“. Међутим, 
питање је да ли ови типови одговарају типовима „породичног забо-
рављања“. И овај рад ће покушати да тестира Конертонову матрицу као 
методолошку основу за истра�ивање ширих политика заборава.

Стога, иако то није предмет овог рада, чини се да је ва�но да се истра-
�и и како друштва заборављају, јер социјалне политике заборава не-
сумњиво утичу на вредносне обрасце и матрице које се преносе кроз 
породична и друга колективна сећања (градова, села, установа...) и ука-
зују на могуће моделе породичног памћења и заборава. У истра�ивању 
институционалних политика заборава, још два типа ових политика су 
утврђена (Драгићевић Шешић и Стефановић, 2014), посебно оних који 
су непосредно везани за организационе културе које се негују у инсти-
туционалним системима. 

Дакле, рад се неће бавити истра�ивањем реалних улога �ена, већ кул-
туром породичног сећања која те улоге памти или заборавља, те посеб-
но типовима заборава једног друштва које и даље чува културу сећања 
у складу са нормама патријархата.

Истра�ивање је обухватило 50 породица из различитих делова Србије 
и региона, а вршено је методом интервјуа заснованог на видео-сведо-
чењу (уз неопходна питања да би се подстакло сећање и говор) као и 
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етнографску анализу (посматрање ситуације пре и током видео-сведо-
чења, односа у породици, места које имају одређени артефакти, итд.). 

Ових 50 породица обухваћених истра�ивањем долазе и из градских и 
сеоских домаћинстава широм Србије и региона: од Златиборског краја 
до источне Србије, од Војводине до Врања, укључујући и породице по-
реклом из српских крајева некадашње Аустроугарске монархије а које 
су данас делови Хрватске и Босне и Херцеговине, а чији потомци данас 
�иве у Србији, будући да и та искуства треба да постану део колектив-
ног сећања грађана Србије3. 

Политике заборава у друштвеним комуникативним  
оквирима ХХ века

Породични културни обрасци (понашање) условљени су другачијим 
вредностима, често зависе од етничких и географских карактеристи-
ка (вредности, навике, ставови...), посебно од нивоа образовања, ру-
ралности или урбаности, што све опредељује стил �ивота породице. 
С друге стране, члан породице има и слободу да прихвати или одбије 
породичан начин �ивота и вредности, слободу коју му често органи-
зација у којој ради не дозвољава. Сама чињеница да се породица „не 
мо�е изабрати“, даје више могућности да се њени обрасци „одбијају“ 
и не прихвате, док с друге стране, ако су нам вредности и обрасци ус-
танове неприхватљиви – очекује се да у тој установи не наставимо да 
радимо, да изаберемо другу чија ће нам организациона култура бити 
прихватљива. Стога истра�ивање стилова �ивота често води ка гру-
бим типологијама (тако Весна Пешић још 1972. утврђује само 4 стила 
�ивота), или типологијама које су изузетно зависне од културних пот-
реба и навика (Драгићевић-Шешић, 1984) или пак антрополошки уте-
мељене (Загорка Голубовић, 1973).

Ипак, до сада ниједно истра�ивање није укључило културу сећања, дак-
ле ни политику памћења ни политику заборава као један од елемената 

3 Истра�ивачи: Страхиња Савић, Дуња Бабовић, Ева Шкорић, Јелена Михајловић, Маја 
Планинац, Стефан Ђорђевић, Марија Куљанин, Богдан Бабовић, Матија Илић, Маријана 
Стефановић, Мина Петровић, Дина Стипанић, Тијана Дракулић, Немања Веселиновић, 
Катарина Младеновић, Милица Бошковић, Тијана Поповић, Сара Ђуровић, Немања 
Ћеранић; Породице: Драгићевић-Митровић (Јагодина-Соко Бања), Лучић-Аџић (Ча-
чак), Војтех (Ваљево-Београд), Стефановић-Бота, Павловић-Шешић (Чачак-Накучани), 
Шуљагић-Јокић (Златибор-Ваљево)
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за закључивање о типу породичног културног обрасца и стила �ивота. 
Стога ћемо само посредно моћи да закључујемо о томе на који начин 
сваки од културних модела прихвата и прерађује трауматске догађаје 
(потискује или брише сећања на њих), чува сећање на њих кроз одређе-
не, социјално прихватљиве наративе и како породични „топоси“ и ар-
тефакти учествују у породичној култури сећања.

Покушаћемо да Конертонову матрицу применимо на породичне моделе 
заборава, моделе који се вероватно разликују од средине до средине, 
од једног до другог културног модела. Јер сећање је увек у динамици, у 
међуодносу између реалног историјског искуства и друштвеног оквира 
комуникације унутар кога се одвија и породично комуницирање. Тако 
се чини да је овај друштвени оквир кључни за питања како памћења, 
тако још више и заборава, јер само тако мо�емо објаснити како је и из 
колективног, али и приватног и породичног сећања нестао један велики 
споменик – Споменик четири вере, споменик који су управо подигле 
�ене Чачка погинулима у Првом светском рату. Како су се толико про-
менили друштвени оквири комуникације да споменик који би по свему 
могао одговарати и новом, социјалистичком друштву, буде послат у за-
борав? Или се ти оквири суштински нису променили, те је заправо спо-
меник који ди�у �ене, самостално, својом одлуком, толико сметајући 
управо стога, да бива заборављен више од седамдесет година у друштву 
које иначе слави ратнике, како партизанске првоборце из Другог, тако и 
Солунце из првог светског рата.

Покушаћемо да у наредној анализи пока�емо могућности Конертоно-
ве категоризације у разумевању типова заборава и у нашој друштвеној 
пракси. 

1.  Репресивно брисање из историје. Као друштвена (др�авна) по-
литика то је сигурно једна од најчешћих политика и стратегија. 
Брисање из историје се дешавало у свим преломним историј-
ским тренуцима широм Балкана – само су у различитим пери-
одима историје брисане претходне идеологије, чак цели разли-
чити народи, поједине личности, а из колективног памћења су 
брисане и целе династије, царства... Сваки „револуционарни 
период“ значио је брисање из историје. У породичном сећању 
репресивно брисање односило се пре свега на разбаштињене 
наследнике (мушке) или �ене које су „осрамотиле“ породицу – 
„ни име да им се не спомене“... Брисани су и они које је претход-
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но друштво осудило да припадају идеологији или покрету који 
треба избрисати. Та тензија између оданости ширем колективу 
и оданости породици, уочена је и описана од античких време-
на. Од Антигоне која �ели да сахрани свога брата упркос вољи 
„власти“ (која је често истовремено и рођачка воља) до захте-
ва да се одрекнете чланова своје породице – супруга, оца, мај-
ке (често налагано породицама Информбироваца...). У филму 
Пливач Ираклија Квирикадзеа /СССР-Грузија, 1981 – приказан 
19874, са породичних фотографија нестаје један по један лик у 
складу са њиховом политичком осудом. И у култури често дола-
зи до репресивног брисања склањањем у страну, како Конертон 
описује историју уметности представљену кроз поставку Бри-
танског музеја... То брисање склањањем у страну, јесте ва�ан 
део патријархалне репресивне традиције – рецимо радови По-
лексије Тодоровић (ћерке Матије Бана, супруге Стеве Тодоро-
вића који на Бановом брду именованом по његовом тасту, има 
и своју улицу) у цркви у Неготину нису склоњени, али је њена 
улога ко-ауторке нестала из историје, из колективних сећања те 
савремених културолошких пракси (туристичка валоризација 
нпр.)... Наша претпоставка је и да немање сећања о �енама у 
породици мо�е бити део иманентно репресивних, иако неизго-
ворених, патријархалних пракси.

2.  Прескриптивно  брисање је оно које чини носилац ауторитета 
зарад добробити свих страна (рецимо заборав међуетничких 
убистава, да би се помогло стварању новог заједничког иденти-
тета и будућности). То брисање из историје се некада чак и јавно 
обзнањује – пре свега да би се спречавала крвна освета. Тако је 
403 године пре Христа у Атини издата наредба да се не памте ни-
какви злочини претходника. Тада је подигнут на Акропољу и ол-
тар богињи Лети, богињи заборава. Мо�е се претпоставити и да 

4 „traces the fates of three members of the same Georgian family through sequences set in 1913, 
1947 and the film’s present. It uses the metaphor of swimming to e��amine questions of Georgian 
culture and identity both within its narrow surface timescale and over the whole of Georgian his-
tory. This article seeks to e��amine the ways in which Th� Sw�mm�r re-asserts Georgian identity 
in the conte��t of Soviet e��perience. It looks at the film’s allusions to Georgian history from the 
Kingdom of Colchis, visited by Jason and the argonauts, through the Greek, Roman, Christian 
and Ottoman periods, to the late Tsarist era, the Russian Revolution and the Stalin years. Th� 
Sw�mm�r is also a film about its own making, and its other central concern is the questions raised 
by attempts to ‘film the past’. Like other films of the period, it e��amines the way in which art and 
memory combine to attempt to provide historical understanding.“ 

 www.t��ndf�n��n�.��m/d��/pdf/10/, приступљено 20. септембра.
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у породичном памћењу носилац ауторитета, на исти начин како 
„донесе одлуку“ о забораву (репресивни заборав), мо�е је донети 
имајући у виду добробит породице, то јест престанак даљих де-
оба. Ипак, у породичном колективитету патријархалног друштва 
ова два типа заборава биће веома блиски, јер носилац ауторитета 
не мора ништа да објашњава – а често су му аргументи за репре-
сивни заборав (наредба мајци да заборави сина или ћерку носио-
це срамоте породице) образло�ени управо бригом за преостали 
део породице, што је суштина прескриптивног брисања.

3.  Заборав  који  је  неопходан  (конститутиван)  у  изградњи  нових 
идентитета нарочито је карактеристичан за друштва усмене кул-
туре, када се митови мењају да би одговарали новом времену и 
новим околностима. Чувени су записи антрополога настали у 
ду�им временским размацима о промени митова афричких пле-
мена након деколонизације, када су границе конституисане раз-
личито, а митови мењани да би одговарали новим ситуацијама 
(Роуланд Лоример). Заборав словенства данас у процесима анти-
квизације у Македонији чини се да је ва�ан да би се у колективно 
биће народа могао уписати нови – антички македонски иденти-
тет... Заборав предака који симболишу вредности неадекватне 
савременом тренутку (прикривање прошлости... прикривање не-
адекватног „очинства“, посебно у земљама са строгим расним за-
конима) – дешавало се и након завршених и преброђених ... Тако 
се мо�е пратити промена идентитета Јевреја у Србији и пре Дру-
гог светског рата услед страха од надирућег фашизма (Клаић Д. 
2006: 11) али и промена презимена и имена након Другог светског 
рата као те�ња ка забораву и ослобађању од порекла (од свођења 
личности само на своје етничко и верско порекло), о чему врло 
прецизно пише Милена Гњатовић (Скопје 2013). Наравно, ог-
ромна је разлика да ли је тај заборав друштвено наметнут (случај 
Македоније), тако да сви који не прихватају заборав словенског 
порекла као парадигму осећају то као репресивни заборав, или 
је самостално „изабран“ (иако је често такође реч о својеврсној 
друштвеној „принуди“). У процесима „разградње“ дуго времена 
конституисаног заједничког корена српског и црногорског иден-
титета, присутна су оба процеса, а да нити један не зависи истин-
ски баш само од сопствене воље. Биће стога интересантно анали-
зирати како се ово раздвајање реперкутује на политике памћења 
и заборава Првог светског рата.
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4.  Структурална амнезија, структурални заборав идентификован 
је управо као најчешћи у породичном сећању (Џон Барнс 1947). 
Особе те�е да се сећају само оних канала, делова сопствених пе-
дигреа који су друштвено значајни. Заборав (стид) од сеоског 
порекла, стид од рођака – једно време се схватала као „неопход-
ност“ у конституисању модерних, урбаних идентитета. Наравно 
да су вредносни судови и друштвене идеологије у темељу таквих 
избора, па је чак и у сељачкој Србији својевремено била те�ња 
да се међу прецима некако ипак нађе припадник радничке класе 
(„потиче из скромне радничке породице“), док се интелиген-
ција, макар била називана и „поштеном“, није баш високо коти-
рала, јер се сматрало да потиче, да суштински припада крупној 
бур�оазији (сасвим декласираној као колаборационистичкој), 
или, не много више цењеној – ситној – малограђанској бур�о-
азији. А онда су се времена и друштвени оквири комуникације 
променили, па је од деведесетих из породичног заборава отет 
сваки предак који је могао имати неку имовину и бити повезан 
са градском „предратном“ бур�оазијом, појавиле су се и дворс-
ке даме, деде масони... Истра�ивањем штампе деведесетих и по-
себно интервјуа са познатим личностима вођеним у том време-
ну, тај процес се видно уочава. Истовремено, „деца комунизма“, 
припадници друштвених елита, почела су да прикривају своје 
револуционарне претке којима су се дотле дичили. 

5.  Заборав као поништавање настаје услед сувишка информација, 
па и уз уверење да више није ну�но памтити, јер је све архиви-
рано. Очито је да у породичним историјама ово није уобичајен 
тип заборава, јер ту свакако постоји свест да ништа није архи-
вирано ни довољно забеле�ено јер та врста традиције у Србији 
не постоји.

6.  Заборав  као  планирана  „застарелост“. Овај тип заборава Ко-
нертон везује за капиталистички систем потрошње, у коме се са 
капитализма производње прешло на капитализам производње 
и продаје услуга. Наравно, услуге, за разлику од роба, имају 
много краћи „век трајања“, што наравно убрзава обрт капитала. 
Разликовање у култури масовне потрошње не долази по поседо-
вању нечега ретког али трајног, већ пре свега по поседовању нај-
новијих модела, најновијих услуга. И ту корисник већ има свест 
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о коришћењу нечега што ће већ следећег дана бити непотребно 
и застарело. У породичном �ивоту, то је организација забава, 
�урки, партија – које се не памте дуго и које не значе много, пре 
свега и стога што се не организују „породично“ већ генерацијс-
ки, па и не постоје у „породичном сећању“ (родитељи одлазе 
од куће кад дете организује �урку, и обрнуто...). Све мање има 
заједничких догађаја од ва�ности – туристичка путовања и го-
дишњи одмори су једно од њих, али се они везују за у�у породи-
цу и често су искуства „непреносива“ чак и између уобичајене 
три генерације о којима говори Асман. 

7. Заборав као понижавајућа тишина. Према Конертону она свака-
ко не настаје након отворене и директне акције др�аве. Иначе 
је синтагма „пони�авајућа тишина“ парадоксална, јер се пони-
�ење у ствари тешко заборавља. Доминик Мојси (2012: 73-109) 
говорећи о културама наде, страха и пони�ења показује како 
пони�ена друштва више и детаљније памте, више су оптерећена 
прошлошћу од друштава наде и страха (оба окренута, додуше 
са различитим емоцијама, ка будућности)... Конертон наводи 
као пример пони�ења, тј. пони�авајуће тишине, бомбардовања 
немачких градова која су оставила бројне бескућнике – а о чему 
се 50 година од краја рата није говорило, али која сада постају 
значајна друштвена тема. Има много пони�авајуће тишине и у 
овом региону – заборава – заборава бројних �ртава и трагедија. 
Пони�авајућа, али још више срамотна тишина, прекрила је и 
егзодус Немаца из Војводине, али и егзодус бројних наших су-
народника из Хрватске и Босне деведесетих... 

Овим категоријама које Конертон предла�е, додали смо још две:

8.  Заборав  као  срамотна  тишина.  У породичном сећању могли 
би бити бројни примери пони�авајућих тишина – силовања, 
бе�ања од куће и сва она понашања која се у патријархалном 
друштву оцењују као срамотна... Осећање стида и срама – на-
рочито ако је последица неправде, ако се очекује да осећате 
стид, а ви сами знате да нисте допринели кривици – да сте „без 
кривице криви“, даље учвршћује осећање одбачености и фрус-
трацију... Стога је ва�но да се пони�авајућа тишина раздвоји 
од срамотне тишине (Драгићевић Шешић, Стефановић 2014), 
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тј. да се ова типологија допуни и осмом категоријом: Заборава 
као срамотне тишине.

9. Заборав као конфузна тишина. Ауторке наводе и девети тип за-
борава: конфузну тишину, сматрајући је ва�ним типом забора-
ва у институционалном, али и у друштвеном сећању. Ово истра-
�ивање није за сада дало аргументе да се и Конфузној тишини, 
посебно у времену друштвених превирања поклони већа па�ња 
и када је реч о породичном памћењу, али је ва�но уочити и овај 
тип заборава, условљен конфузним спољњим комуникативним 
оквиром. Рецимо: питања антифашистичких покрета у Србији 
током Другог светског рата; односа према Краљевини; српству 
и црногорству; српском језику итд. решена су или се предла�у 
као решења међусобно супротстављени обрасци и чињенице. То 
мо�е да представља и у породичном сећању проблем – иако се 
он онда обично решава прескриптивним заборавом, но ва�но 
би било задр�ати и ову категоријалну могућност у предстојећој 
анализи. 

Резултати истраживања

Користећи овај категоријални апарат за проучавање политика забора-
ва, покушаћемо да разумемо и интерпретирамо како изречена, тако и 
прећутана сведочења. То свакако неће бити једноставно, јер да би се 
разумело чега нема у сећањима, било би неопходно ићи на реалне ис-
торијске изворе, па упоредити да ли постоје појаве о којима породич-
но сећање не говори. Које су то појаве, и зашто их нема у породичним 
сећањима? Међутим, чини се да ће наш задатак бити лакши – јер су 
прикупљена сведочења изузетно оскудна, и јер указују на мали простор 
дат „�енском сећању“ уопште. 

Интересантно је да је већина саговорника са одушевљењем прихватила 
да говори – да има прилику да некоме исприча делове својих сећања 
која већ почињу да бледе („Радујем се прилици да се подсетим о томе 
шта сам чула од својих родитеља“, породица Петровић) – јер углавном 
нема фотографија, нема докумената, нема породичних архива из тог пе-
риода, па чак се ни у једном случају нико од испитаних није сетио да ли 
је још увек у породичном поседу предмет који је мо�да преостао из тог 
временског периода. Изговор је углавном био везан за бројне ратове, 
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недаће, кризе – па затим и селидбе, а посебно је указивано на чиње-
ницу да су сеоска домаћинства била толико сиромашна да се све што 
се имало користило и трошило – да нема, као у Војводини, сандука са 
нетакнутом девојачком спремом донетом у мираз... Та спрема се донела, 
носила и износила, а у најбољем случају се по неки њен део одвојио за 
сахрану („најбоље либаде...“, Драгићевић). Стога, материјалних доказа, 
слика и предмета који би говорили о прабакама – у малим становима 
социјалистичке изградње, није могло ни бити. У њих није доношено 
ништа из претходних сеоских или приградских �ивота, јер није било 
ни „примерено“, а и градске породице су одмах �елеле и другу врсту 
�ивота – не предмете који би их подсећали на сеоско порекло и те�ак 
сеоски �ивот.

Зато је суштина свих сведочења била везана за приче – или за њихово 
одсуство. И испитаници су били уверени да знају своје порекло, међу-
тим – у тренутку би се зауставили: да, знам много прича – о дедовима... 
али о баки или прабаки – па, не знам у ствари, остала је сама, тешко је 
�ивела...“ „Како се звала?“ На одговор би се дуго чекало: „питаћу баку/
маму како јој се звала мама...“ Тако су резултати овог истра�ивања при-
лично поразни. У породицама се не говори о прошлости која прела-
зи три генерације (чак у садашњим нуклеарним породицама у већини 
случајева сећање се преноси само између две генерације: родитеља и 
деце). Већина испитаника није умела да наброји више од једне прабабе 
или прадеде (обично мајке или оца једне од бака са којом су изразито 
блиски), а о �ивоту, занатима, послу, па чак ни о броју деце који је та 
прабака имала – не мо�е ништа да ка�е. За многе од њих, овај задатак 
је представљао и подстрек да оду до села у којима им још увек �иве 
рођаци (углавном баке) од којих су претпостављали да могу чути много 
више о �ивоту прабаке но што се то касније показало тачним.

И онда, тај мали студентски задатак – да испричају причу о �ивоту 
своје породице у време Првог светског рата, али из �енског угла, пос-
таје много те�и него што су студенти претпостављали. 

„Моји родитељи не знају, а бака �иви у селу или у другом граду“, „рек-
ли су ми да разговарам са тетком или ујаком“... Но, суштина задатка 
и јесте била то – да испитамо да ли се у породицама говори – дакле, 
да ли се и памти (јер говор је једини начин преношења породичног 
сећања у земљи у којој и архиви уништавају документе, а библиотеке 
књиге...) – и шта се и како памти? Истовремено, то нам даје и јасну 
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слику о ономе што се прећуткује и заборавља, а што је основни фокус 
ове анализе5.

Шта нам дакле говоре прикупљена сведочења о породичним сећањима 
на улоге �ена у Првом светском рату? Шта је нестало из сећања? Који 
типови заборава владају у породичном памћењу? Суштински, од седам, 
тј. девет типова заборава које смо навели, истра�ивање даје могућност 
да се сагледа доминација пет облика, иако се мо�е наслутити да има 
пракси заборављања које одговарају и другим облицима.

1.  Репресивно брисање из друштвене па и породичне историје де-
шава се онда када вредности и понашање особе не одговарају 
захтевима друштва или породице. Највећи број видео сведо-
чења, упркос задатку да се говори о �енама – преткињама, наво-
ди са поносом имена дедова јунака и говори о њиховом одласку 
на фронт. Имена мајки, баки – дакле �ена које остају у кућа-
ма, углавном су надимци (бака Ру�а, Цема...) или се уопште не 
спомињу. Наравно, друштвена, репресивна брисања односила 
су се пре свега на дедове – углавном због њиховог политичког 
анга�мана. Нестанак имена и памћења о �енама – највећи број 
саговорника и не примећује док не буде експлицитно питан, али 
у томе и тада види случајност, не намеру репресивног брисања. 
(Репресивно брисање �ена из породичне историје дешава се 
обично због „греха“ – и тада се више она не спомиње – сем као 
„она неспоменица“, мо�е се још ту и тамо јавити у неком нара-
тиву, док о њој говоре они који је знају и који је се сећају. Истра-
�ивање није дошло нити до једне „неспоменице“, што је мо�да 
и логично, имајући у виду да репресивно брисање, посебно када 
је везано за породични патријархални морал, обично успева 
– и личност је заувек избрисана из сећања. За разлику од поро-
дичног репресивног брисања, репресивно друштвено брисање 
ипак нема такву трајност и ефекат, јер породица, макар кришом, 
чува бар артефакте или сегменте сећања који могу „о�ивети“ у 
наредној генерацији. У сведочењу многих породица (породица 
Савић6 из Рашке као парадигма), јасно је како је под притиском 

5 О култури сећања српских породица биће више речи у раду под називом: „Рам без сликеО култури сећања српских породица биће више речи у раду под називом: „Рам без слике 
– Култура сећања – породично памћење улога �ена у заједници током Првог светског �ена у заједници током Првог светског�ена у заједници током Првог светског 
рата”, представљеном на Конференцији Први светски рат у књижевности и библиогра-
фији, одр�аној на Филолошком факултету у Београду, 26-27. септембра 2014

6 Сведочење Зорице Маринковић, еманциповане �ене која говори о свом деди Стеви Са-Сведочење Зорице Маринковић, еманциповане �ене која говори о свом деди Стеви Са-
вићу са великим поштовањем, док његову супругу не спомиње никада, ни једном речју 
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по�ељног друштвеног оквира комуникације из сећања нестао 
деда – осуђен као „народни непријатељ“ 1944. године, без об-
зира што је био херој Првог светског рата – Солунац. У том 
репресивном друштвеном брисању деде, избрисана је и његова 
супруга – бака (и прабака) саговорника, дотле да јој ни име, у 
дугом излагању саговорнице, није споменуто. Ипак, чини се да 
је репресивно брисање �ена из породичне историје иманентно 
усађеним патријархалним вредностима, било да су експлицитно 
исказани (Вајагић7) или имплицитни (Тодоровић), јер се веома 
тешко долазило до исказа о томе како су �ивеле њихове баке 
и прабаке. Одговори су били општи и неспецификовани, док 
су мушки чланови породице углавном индивидуализирани, и 
представљени са својим особинама, занимањима и хтењима.

2.  Прескриптивно  брисање настаје најчешће као лична одлука 
– као део процеса детрауматизације, када је очито да је актер (и 
мушки и �енски) сам себи прописао заборав да се не би подсећао 
на трауме које је про�ивео, или да не би даље трауматизовао 
породицу (да не би развијао негативна осећања према „другом“ 
– било да је „други“ тзв. Уобичајени други – непријатељ, оку-
патор, или је „други“ комшија8). Отуда у сећању породице Пет-
ровић нема �ивота под окупацијом, нема сећања ни на ћерку 
ни на сина инвалида који није мобилисан – већ постоји сећање 
на емоцију страха приликом мобилизације сина „узданице“ („а 
бака, иако српски патриота, није била срећна када јој је једини 
син нада и узданица мобилисан“), на емоцију среће приликом 
дочека сина „узданице“ који се срећно вратио, сина који је дакле 
срећно пре�ивео али „никада није �елео да прича и није ве-
личао српску голготу, већ ју је сматрао трагичном“. Дакле, ту је 

– чак не ни као преносника породичних сећања.
7 „Зна се патријархални систем у православном свету – Жене су имале своју улогу – да„Зна се патријархални систем у православном свету – Жене су имале своју улогу – да 

воде домаћинство, брину о стоци... Жене су биле господари шпајза, оне су др�але кљу-
чеве и једине тамо улазиле. А мушкарци су морали да стичу новац – па стога у кризним 
периодима морали су да емигрирају, и да раде у челичанама у Америци“.

8 У сећању породице Војтех из Ваљева (отац Павле Војтех, лекар, мајка из адвокатске по-У сећању породице Војтех из Ваљева (отац Павле Војтех, лекар, мајка из адвокатске по-
родице Радовановић), по повратку „из бе�аније“ затичу сасвим опљачкану кућу – без 
кревета и било каквог намештаја, толико да када је отац који је био војни лекар тра�ио 
да га са фронта однесу кући да у кући умре од тифуса, у кући више није било кревета 
већ су морали позајмити две столице и клупе на које су га поло�или...) Један од битних 
разлога породице да се из Ваљева пресели у Београд након рата била је управо �еља да 
се тај догађај „заборави“, да се не сусрећу са онима који су искористили прилику да у 
сред ратних сукоба опљачкају кућу.



П
РЕ

Д
АТ

Е 
О

ЛТ
А

РУ
 Б

О
ГИ

Њ
Е 

ЛЕ
ТЕ

: 
 З

А
БО

РА
ВЉ

ЕН
Е 

У 
И

С
ТО

РИ
ЈИ

 –
 Н

ЕС
ТА

ЛЕ
 У

 П
О

РО
Д

И
ЧН

О
М

 С
ЕЋ

А
Њ

У

1�2

породично сећање – сећање о избегавању, прескриптивном бри-
сању сећања да се не би породица трауматизовала.

3.  Заборав  у  циљу  конституисања  нових  идентитета – честа је 
појединачна породична пракса приликом тешких одлука о еми-
грацији. Она врло често додатно погађа народе – �ртве, оне чији 
чланови �еле да ослободе своју децу �ивота у сталном страху 
и да им стога дају нове идентитете. Претпостављамо да су на-
кон Првог светског рата, у сада новој др�ави Срба, Хрвата и 
Словенаца, касније Краљевини Југославији, бројне породице са 
територије Аустроугарске, без обзира на своје етничко порек-
ло, „морале“, то јест хтеле да забораве све што их је везивало за 
претходну др�аву и претходну, аустроугарску власт, те се стога 
у сећању брисало све оно што би могло да „компликује“ иденти-
тетски наратив. 

4.  Структурална  амнезија брише све оно што се оцењује као 
мање ва�но, као претке који не „импонују“, било због свог се-
оског порекла, скромног образовања или скромног имовинског 
стања. Како је крупна бур�оазија у Србији почела да се ствара 
тек од „лифераната“ у Првом светском рату, мало је оних који 
своје градско бур�оаско порекло могу да воде из периода пре 
Првог светског рата. Структурални заборав доминирајући је 
облик заборава у породицама, близак забораву неопходном за 
конституисање нових идентитета... Ипак, тај заборав брише и 
мушке претке, брише места сећања – све. Памти се само оно за 
шта се мисли да је значајно, што мо�е да уздигне, што ојачава 
породични педигре. Како су углавном „мушке главе“ породи-
ца имале ту прилику и могућност да буду школовани, да воде 
послове, да одласком у рат шире своје видокруге – онда њихове 
приче „импонују“. Жене домаћице, мајке, сведене су на – „мајку 
осморо деце“, „мајку троје деце“ и ништа лично, индивидуално 
се о њима више не говори – сведене су и у породичном памћењу 
на кухињу, „шпајз којим владају јер др�е кључ“, на одр�авање 
дома кад мушкараца нема... Нема сећања на породичне „црне 
овце“, на нетипично, посебно – на карактере који имају изрази-
ту особност. Породица гради тип – било �ене било мушкарца, 
тип мушкарца хероја (био он то или не био, довољно је да је био 
војник, по оној, „радо иде Србин у војнике“, свакако двосмисле-
ној...) и тип по�ртвоване мајке.
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5.  Заборав као поништавање нисмо нашли у овом случају.

6.  Заборав  као  планирана  застарелост мо�е се наћи само код 
најмлађе генерације којој се чини да у савременом свету нема 
потребе ништа памтити – да прошлост оптерећује, и да им није 
ва�но да знају толико далеко у прошлост своје породице. Ипак, 
искуство „школског задатка“, успело је да код многих студената 
овај став промени.

7.  Заборав као понижавајућа тишина – како српска војска и ср-
пски народ у Првом светском рату нису били пора�ени – на-
против, до�ивели су славу која је одјекивала широм света, то 
овај тип заборава није могуће наћи у овом контексту... Иначе је 
ова категорија најчешће везана за оне који су рат изгубили, па 
�иве у култури пони�ења (Мојси 2012.), морајући да прихвате 
губитак територије или неке друге пони�авајуће услове капи-
тулације. У породицама у Србији, та врста тишине дешавала се 
приликом губитка „националне части“ – пони�авајућег одузи-
мања имовине и још више друштвеног поло�аја и угледа.

8.  Заборав  као  срамотна  тишина – везан за Први светски рат, у 
породичном сећању мо�е да се односи само на специјалне слу-
чајеве везане за дезертерство или силовања. Међутим, тај забо-
рав је тешко утврдити и док је �ива генерација која је претрпе-
ла „срамоту“, а када НЕСТАНЕ генерација на коју се односио 
догађај, онда нема ни срамотне тишине, јер догађаја нема ни у 
прикривеном сећању, а породичних архива који би подсећали 
на „сраман до�ивљај“ у Србији нема. Стога у причама постоји у 
колективном сећању наратив злочина окупатора, силовања – а 
у драматургији (Свети Георгије убива аждаху Душана Коваче-
вића) и неморално понашање оних који нису отишли на фронт 
– али та сећања нису „персонализована“, нису везана за конк-
ретне особе – већ се износе као приче које су се десиле неком 
другом, у суседном селу...

На шта су указала већина сведочења? Пре свега, да је на породично 
сећање јако утицала друштвена идеологија и како она, комунистичка, 
сељаштву није поклањала никакву па�њу (Весна Ђукић, Право на раз-
лике: село-град, 1998), и неговала је пе�оративан однос према сељаштву 
то су суштинске породичне везе и односи на линији село – град, у ствари 
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били прекинути. Зато не треба да чуди да се у градским породицама да-
нас није сачувало сећање на претке са села, посебно не као на личности 
са свим својим специфичностима, на појединце са својим карактером, 
већ пре свега као стереотипне слике деда и баба кроз своја занимања 
(деда који оре, бака која „управља шпајзом“). 

Сећања су углавном исказивана уопштено, више као да су научена то-
ком �ивота, у школи или читањем књига и новина. Њих испитаници 
представљају кроз опште стереотипе �ивљења (тешког �ивљења) у 
датом периоду, дакле, сећања су више исказивана као део колективне 
свести народа са ових простора, а мање као породична сећања на конк-
ретне претке. Искази су очекивани и до те мере општи, чак, кад су у пи-
тању образованији испитаници, као да су и настојали, када су коначно 
добили прилику, да одр�е мало предавање својим потомцима који их 
никада пре тога нису ни �елели да саслушају. 

Тако се главни наратив о �ивоту �ена у Првом светском рату мо�е 
свести на речи једне од испитаница: „Живело се тешко, много се ра-
дило око стоке, око деце“. Често се помене и да су у то време постојале 
задруге, те да је �ивот био организован на патријархални начин како 
се „иначе радило и �ивело у задругама“, али на додатни упит о конк-
ретним ситуацијама, догађајима или о конкретној личности баке или 
прабаке – њеним особинама, вештинама, највећи број сведочења не даје 
одговор.

Сећања на �ене недостају и у градским породицама (градским бар три-
четири генерације), јер �ена у време Првог светског рата најчешће, није 
имала професију – била је домаћица, а деда или прадеда у граду су били 
трговци, опанчари, клонфери, учитељи, столари... а и војници, који од-
лазе већ у Балканске ратове – сти�у на Косово, под Једрене... Тако да 
разговор врло брзо опет оде са теме �ене и њеног �ивота, на лик деде 
који је „отишао на фронт“, који је „дошао са фронта са медаљама“, који 
је затим кренуо да гради каријеру...

Најјача сведочења о �енама дале су �ене које су остале у срединама из 
којих потичу – дакле оне које су наставиле �ивот својих бака и прабака 
у селима из којих потичу. Међу њима није било ни потребе за структу-
ралним заборавом, а ни репресивни и прескриптивни заборави нису 
били тако јаки, јер се дру�ења и приче у сеоским срединама воде не 
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само унутар породице, већ и унутар шире заједнице која дели исто �и-
вотно искуство и иста сећања.

Стога су �ене са села биле готово једине које су могле да дају конкретне 
приче – детаље о разним истинским ситуацијама и начинима како су 
�ене решавале проблеме током Првог светског рата. Данашње „градске 
баке“ су о �ивоту својих бака у селима током Првог светског рата дава-
ле уопштене, професорски припремљене одговоре „о тешком поло�ају 
�ена“, које су прве устајале да зало�е ватру, а последње легале... а да при 
томе нису могле да конкретизују ниједну причу, ниједан однос (рецимо 
између јетрва у задрузи која је остала без „главе“). Живот сељанке као 
да није завређивао па�њу, а и �ивоту претка-сељака се поклањала па-
�ња само толико колико је био херој на фронту – било да је пре�ивео 
(дакле победник) или погинуо (дакле херојска �ртва). А �ена је увек и 
искључиво у улози: мајке или супруге, и, ређе, сестре... и у тим улогама 
су јасна очекивања од ње – те су и сећања увек везана за догађаје који-
ма се једна од тих улога значајно реализује – што је у Првом светском 
рату углавном била улога мајке, док су улоге супруге и сестре биле „на 
чекању“. 

Наравно, било је изузетака, углавном везаних за образоване саговорни-
ке (и �ене и мушкарце) са подручја које је у првом светском рату било 
подручје Аустроугарске монархије. Они су чешће располагали и поро-
дичним артефактима, а очито је да су и локални архиви и историчари 
део те грађе сећања и �ивота током првог светског рата већ обрадили и 
публиковали, па се сад и та, некада приватна сећања, поставши јавним 
и доступним, уклапају у шира колективна сећања.

Током истра�ивања артикулисала су се два изговора зашто се у поро-
дицама више брише сећање но што се памти? Први изговор ка�е: Не 
знамо ништа зато јер је ХХ век означио бројне породичне ломове, одла-
зило се са села, из родних малих градова, и тамо смо оставили остареле 
родитеље, топосе сећања и предмете који би нам били део „складишта 
сећања“. Други изговор ка�е: Не знамо много. Комунисти нису волели 
да се прича о солунцима... па онда као да нису волели ни да се прича о 
Првом светском рату. Често су саговорници помињали и да је комуни-
зам антисрпски по дефиницији, те да је наметао заборав. На потпитање 
– а зашто се унутар породица није чувало сећање које је само породич-
но, ако се већ у друштву није водило много бриге о солунцима – сле�е 
се раменима, или се напомиње да атмосфера у друштву није стимулиса-
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ла родитеље да о томе говоре својој деци. „Уосталом, ионако се у поро-
дицама све мање разговара“.

Кључни наративи 

У анализи интервјуа издвојени су бројни наративи сећања који се 
преклапају, користећи основне реторичке стратегије. Међу њима су нај-
ва�нији:

1.  Тежак положај жена – патња као свакодневица. Сељачки и дру-
ги, и �енски и мушки послови набрајани су често вокабуларом 
народне песме: „Кад устане кука и мотика...“ А саму ситуацију 
у којој се налази �ена такође су описивали стандардним фра-
зама: „устајале су пре свитања“, „оне су ло�иле ватру, косиле, 
орале и копале“, и „воду носиле“, појиле и храниле стоку, преле 
и ткале... Сем у ретким случајевима, навођени су специфични 
послови које су �ене морале да преузму (у опанчарској радњи 
на пример), тако да је тешко утврдити шта је наратив личног, а 
шта наратив колективног сећања.

2.  Жена као мајка – херој и жртва. Прихватање судбине, неминов-
ности друштвене улоге �ене којој патријархално друштво до-
дељује задатак хероине у жртвовању за опстанак породице. Она 
нема, изван тих улога, никакву другу особину нити карактерис-
тику, а овај наратив се одлично уклапа у наратив виктимизације 
који је кључни наратив репрезентације српског националног 
идентитета.

3.  Отпор окупатору. Иако су услови за отпор били веома тешки, 
ипак се у неколико сведочења помињу напори неслагања и от-
пора – било кроз писање писама Црвеном крсту у Женеву, било 
у супротстављању наметнутој реквизицији – дакле др�ави као 
таквој, било да је у питању реквизиција стоке (коња и волова као 
„средстава за превоз“), хране или реквизиција ко�а из опанчар-
ских радњи. Све облике протеста и снала�ења испитаници су 
наводили као примере отпора окупатору (иако је у питању чес-
то била и њихова сопствена др�ава – било Аустроугарска, било 
Србија, посебно 1915. године).
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4.  Одлазак у бежанију/збег – остао је у сећању градских породица 
и као изразито мучан тренутак у коме су �ене биле први пут 
принуђене да саме сносе одговорност, ван куће, за судбину своје 
породице. Та прича о бе�анији, страху од Бугара, негостољуби-
вости тј. користољубивости домаћина код којих су стигли, чес-
то се везује и за још веће разочарање приликом повратка – зате-
кавши опљачкану кућу – кућу коју су попљачкали сиромашни и 
огорчени суседи који нису имали средства за одлазак. 

5.  Село као пасторала, простор солидарности, дружења, топлине 
међуљудских  односа  – упркос наративима који не идеализују 
село, нарочито када у њега сти�е градско избегло становништво, 
у сведочењима оних који су пореклом са села преовлађује ро-
мантизирана слика села, сеоских односа, идиличне и солидарне 
сеоске задруге у којој се „знао ред“.

6.  Херојски/јуначки наратив – и даље преовлађује у исказима иако 
је захтев био да се прича о сопственој породици и породичним 
сећањима, многи саговорници су од личних прича прелазили на 
општију причу – помињући српске војсковође али и �ене-хе-
роине, попут Милунке Савић, Љубице Чакаревић... Чинило се 
као да ни то што су �ене радиле и мушке и �енске послове, што 
су чиниле огромне напоре за опстанак породице, као да ништа 
није довољно да би оне постале актери историје, чак ни поро-
дичне, па се указивало и на �ене-борце и на �ене-болничарке, и 
кад нису биле чланови њихових породица. Очито је била и �еља 
саговорника да се пока�е и сопствено шире знање, а мо�да је 
то и прави показатељ до које мере колективно сећање постаје 
ва�није од личног и породичног.

7.  Патриотски наратив – глорификација српске војске – и патри-
отског дуга �ене – да пошаље све своје синове у рат практично 
је потка свих сећања чак и када се не исказује експлицитно... То 
се подразумева, и то је основно осећање свих сведочења. Усуд, 
неопходност, немогућност другачијег деловања, јер је патриотс-
ко осећање оцењено као најсна�није и најјаче.

8.  Ратни трагички наратив – „Први рат је био црн – то је трагедија 
српског народа“, такође се помаља након патриотског наратива, 
као његов део, јер суштински сведок �ели да ука�е да је мо�-



П
РЕ

Д
АТ

Е 
О

ЛТ
А

РУ
 Б

О
ГИ

Њ
Е 

ЛЕ
ТЕ

: 
 З

А
БО

РА
ВЉ

ЕН
Е 

У 
И

С
ТО

РИ
ЈИ

 –
 Н

ЕС
ТА

ЛЕ
 У

 П
О

РО
Д

И
ЧН

О
М

 С
ЕЋ

А
Њ

У

1��

да требало „бирати другачије“, а опет у циљу „патриотизма“, тј. 
биолошког опстанка нације.

Патетика  као  једна  од  емотивних  реторичких  стратегија  основна је 
карактеристика готово свих личних сведочења, па чак и оних који су 
претендовали да нам дају шири контекст, да свет своје породице прика-
�у на знатно ширем фону. Патетика је уткана у све наративе. Хумора и 
ироније готово да нема, сем у изузетним случајевима.

Друга значајна карактеристика говора о �енама јесте „интимизам“, 
присност. Интересантно је да се �ена спомиње пре свега надимком, 
ређе именом, а никад именом и презименом. За презиме увек мора до-
пунски да се пита, иначе је: баба Вема, баба Сава.... Чини се да је то знак 
присности, блискости саговорника са преткињом. Међутим, у чак 50% 
исказа се ни лично име не спомиње, већ само „функција“ – мама, баба, 
сестра, супруга, �ена мога стрица, итд. Такође, она се ни у једном исказу 
не означава својом професијом (не назива се ни домаћицом), за разлику 
од мушкарца који је одмах означиван и својим титулама (столар, све-
штеник, болтаџија, бојаџија & бозачија.

Сва сећања исказана су у наративима који се везују за поједине епи-
зоде из �ивота породице. То је у правом смислу речи секвенцијално 
сећање – одласци у бе�анију/збег, предаја пиштоља за самоубиство да 
би се спречила срамота; путовање да се прода производ и добије новац 
за порез; туговање за преминулим коњем...

Међутим, очита је недостатност и секвенцијалност, епизодичност по-
родичних сећања; она онемогућује да се исприча кохерентна породична 
прича, да се да смисао запамћеним епизодама, смисао који ће бити спе-
цифичан управо за ту породицу, за личности о којима је ту реч. Овако се 
епизоде утискују у запамћени уобичајени наратив колективног сећања 
о Првом светском рату, чиме из прича бледе и временом су нестала и 
имена и детаљи, а догађај остаје осликан само у крупним потезима. 

Ва�но је напоменути да већина оних које су интервјуери „испитивали“ 
не �иви у месту у којем су �ивеле породице у време Првог светског 
рата, као ни сами интервјуери. Стога истра�ивање није показало да су 
места сећања значајна за артикулацију породичних сећања и ширих ко-
лективних сећања. Не само што су ретке породице које и данас �иве у 
истим градовима и селима у којима су �ивели њихови преци за време 
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Првог светског рата, већ нема ни догађаја који би ову врсту сећања под-
р�авали (Дан примирја, 11. новембар тек је одскоро др�авни празник, 
али и њим обеле�ава и слави само војна историја). Такође, сем понеке 
(ретке) фотографије ни једно видео сведочење није показало никакве 
друге артефакте као носиоце сећања и тиме указујући да породице сем 
гробних места – немају других места сећања. 

Закључак – проблеми са методом

Борба за �енско сећање, како за повратак �ена у историју тако и у поро-
дично сећање – ва�на је борба. Иако се чини да је феминизам ту већ дао 
допринос, ово истра�ивање показује да предстоји још много тога да се 
уради да би се допринело промени културног обрасца српског друштва 
и истинској родној равноправности.

Ово истра�ивање суочило се са низом методолошких проблема и пи-
тања. Као што је Бек говорио о методолошком национализму, суочи-
ла сам се овде са сопственим методолошким патријархатом. И ја сам 
породице, прихватајући начин мојих интервјуера, именовала једним 
презименом, иако се у свакој од њих стиче бар 8 презимена у троге-
нерацијском времену за које се, по Асмановима, мо�е претпоставити 
да ће доћи до интергенерацијског трансфера и до међусобне познатос-
ти актера. Но, још већи проблем представљао је заборав личних имена 
– свођење �ена на своје надимке и њихове породичне улоге. 

Добијени задатак – „видео сведочење о томе шта се памти у вашој поро-
дици о �ивоту �ена током Првог светског рата“, студенти су прво схва-
тили као нешто сасвим лако, безначајно и „претерано феминистички“. 
„А зашто баш само о �енама?“ „Зашто ви професорка мислите да се и 
даље треба борити за родну равноправност? Па нема неравноправнос-
ти, па зар ви немате супер каријеру?“ „Нисам приметио никакву нерав-
ноправност у мојој породици“, итд.

Но, већ за недељу дана, на наредном часу, студенти исказују проблем, 
нарочито ако им баке и дедови не �иве у Београду. „Наши родитељи 
ништа не знају“. „Не могу да се сете ни како им се баба зове, а некмоли 
прабаба“. „И нико не зна ништа о �ивоту �ена – ако нешто и знају – то 
је о дедовима солунцима...“ (Узгред, само је један од двадесет студената 
могао да наведе имена свих 8 прабаба и прадеда). 
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А када ипак, међу својим рођацима, нађу саговорника који је спреман 
да прича о �ивоту �ена у време Првог светског рата – врло брзо би тај 
саговорник прешао на причу о деди солунцу, деди ратнику, хероју... А 
прича о баби или прабаби би остала сасвим уопштена, сведена на ода-
вање поште њеном тешком �ивоту.

Онда – иако то уопште није било тра�ено, како су породична сећања не-
достатна, како саговорници дају тек понеку причу, интервјуери осећају 
потребу да употпуњавају породична сећања на различите начине. Обич-
но – трагајући за неким историјским доказима који би мо�да потвр-
дили породично сећање. Тако је коришћен Дигитални архив Народне 
банке Србије, дневне новине, монографије градова (Шид – књига Симе 
Томовића) ако је из тог града породица, Војни архив итд. Интересантно 
је да породични „архиви“ не дају податке о �енама – ту су мајсторска 
писма, војне књи�ице, слике из војске... артефакти везани за �ене нису 
снимљени и показани. Написи у новинама исто су уопштени, али ипак, 
објављена је и �алба три �ене под њиховим именима. Драгији, Петрији 
и Сиди Јанковић – јетрвама из села Грбавче код Сврљига војска одузима 
пар волова... Оне раде и штеде и купују нови пар волова који им опет 
бива одузет за „потребе војске“. Оне пишу �алб� новинама као �ене 
чији су му�еви на бојишту – а односиле су се на реквизицију храна и 
стоке. 

Међутим, тек када је све урађено, задатак завршен и предат – студенти 
су се захвалили. „Никад нам не би пало на памет да питамо, а онда је то 
све постало тако интересантно...”

Стога се чини да би један овакав задатак требало да буде даван свим 
основношколцима. Да се развије једна нова култура сећања, култура у 
којој ће усмено породично предање бити ва�ан део породичног иден-
титета и омогућити да индивидуалне, личне приче почну да граде ко-
лективна сећања, у којима ће и интимност и приватност имати ва�но 
место. А не да, као што смо видели, из колективне свести преузимамо 
реченице и парадигме, стереотипе и онда их уграђујемо и прихватамо 
као лична и породична сећања.
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Milena Dragićević Šešić
F���u�ty �f Dr��m��t�� Arts, B��gr��d�

SURRENDERED TO THE ALTAR OF THE GODDESS LETA – 
FORGOTTEN IN HISTORY – GONE IN FAMILY MEMORIES

summary
The topic of this research in progress is culture of memory and politics of for-
getting in contemporary Serbian society. The study e��plores ways and meth-
ods of intergenerational family memory transmission, focusing on memo-
risation of the life and the role of women (mothers, grandmothers, sisters, 
relatives...) during �orld �ar One. The aim of the research is to define ar-
tefacts and narratives of intergenerational memory transmission, and more 
specifically, to define what is content that is remembered, and what are issues 
what are sent to oblivion. Secondly, it e��plores „lieu de memoire“– places 
of memories which have importance for the family and which are actively 
„used“ by several generations. 

The starting point of the research is Connerton’s typology of types of forget-
ting. It is encompassing: repressive erasure; prescriptive forgetting; forgetting 
that is constitutive in the formation of a new identity; structural amnesia; 
forgetting as annulment; forgetting as planned obsolescence; and forgetting 
as humiliated silence.

To this preliminary ta��onomy of forgetting two more types has been added: 
forgetting as shameful silence and forgetting as confused silence showing 
its functions (raison d’etre) and agents in patriarchal society (Dragićević-
Šešić and Stefanović 2014). The results of this research had shown that in 
spite of the fact that during ��I women had lead family and society for at 
least 3.5 years alone (and in many cases even 5 years, since 1st Balkan war 
who started in 1912), neither individual family memory neither collective 
memory supported by different societal instruments of memory transmission 
(films, TV serials, documentaries, literature, reviews, memory spaces etc.) 
– have not kept stories or artefacts related to the women roles. Both official 
and family memories are neglecting this „life behind the front“, life under oc-
cupation. Two dominant narratives: narrative of heroic victory (from Battle 
on mountain Cer in 1914 till Breakthrough of Salonika Front (Thessaloniki 
front) in 1918) and narrative of martyrdom of Serbian army (albanian Cal-
vary in 1915) have not let individual women memories (even when linked 
to heroic acts, martyrdom and suffering) to become transmitted in collec-
tive narratives (with e��ception of few stories linked to women-fighters and 
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women-nurses which were accepted in official policy of memory, and from 
there transferred in collective popular memory. The research identified key 
types and reasons for forgetting: repressive erasure, structural amnesia and 
in smaller e��tent prescriptive forgetting. Thus, memory practices of Serbian 
families are still keeping patriarchal matri�� of memory, stereotyping gender 
roles focusing on only few typical narratives such as: women as being who 
has to sacrifice itself for the sake of family, who has to suffer and live hard 
without complaining, who has to show pride and resistance to the enemy, or 
to take family away from the enemy, and finally, to celebrate and respect the 
heroism of masculine members of her family. Thus it is a need to fight for the 
inclusion of women memory in family narratives and through them to a col-
lective memory of society. The „civil memory“ should be more supported also 
by other societal agents such as cultural endeavours and scientific research 
which till now avoided this issue, offering women life and contribution in the 
�orld �ar One to the altar of the Goddess Lethe, making them forgotten in 
history and deleted from family memories.

Key words
Memory policy, Forgetting policy, family remembrance, gender roles, pa-
triarchal matri�� of memory; memory narratives, memory artefacts, �orld 
�ar One, Serbia, intergenerational memory transmission 
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Весна Ђукић1

Факултет драмских уметности, Београд 

К’О ОЧИ У ГЛАВИ:  
УТИЦАЈ ЈЕЗИЧКЕ БАШТИНЕ  

НА ИДЕНТИТЕТ2

Апс�р�к�
Рад проблематизује однос штампаних медија у Србији према догађаји-
ма на културној и уметничкој сцени који су директно или индирект-
но повезани с обележавањем стогодишњице почетка Првог светског 
рата. Док су пројекти посвећени атентату на престолонаследни-
ка Франца Фердинанда били медијски пропраћени, програми у окви-
ру манифестације „Дани Европске баштине“ која је 2014. обележена 
темом „Језик и писменост“ – нису. Стога је основно истраживачко 
питање овог рада – зашто медији нису информисали јавност о овим 
програмима? Циљ рада је да утврди какав је однос према језичком 
наслеђу био у прошлости и какав је данас, полазећи од претпоставке 
да су језик и писменост основни елементи нематеријалног култур-
ног наслеђа једног народа који у значајној мери утичу на национални 
идентитет. У том смислу је предмет рада утицај медија на развој 
свести српског народа о себи и о свему око себе током протеклих сто 
година – почев од Првог светског рата до данас.

Кључне речи
Први светски рат, догађаји, језик и писменост, нематеријално на-
слеђе, идентитет, медији, културна индустрија, Србија

1 d�uk��.��sn��@gm����.��md�uk��.��sn��@gm����.��m
2 Овај текст је настао у оквиру рада на пројекту бр. 178012 „Идентитет и сећање: тран-Овај текст је настао у оквиру рада на пројекту бр. 178012 „Идентитет и сећање: тран-

скултурални текстови драмских уметности и медија (Србија 1989-2014)“, Факултета 
драмских уметности (Универзитет уметности у Београду), који финансира Министарс-
тво просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије., науке и технолошког развоја Републике Србије. науке и технолошког развоја Републике Србије.
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Увод

У атмосфери обеле�авања стогодишњице од почетка Првог светског 
рата, тема која је доминирала уметничком сценом у Србији био је атен-
тат Гаврила Принципа на престолонаследника Франца Фердинанада, 
познатији као „Сарајевски атентат“. На позоришној сцени се најпре 
одиграла аустријска премијера представе продуциране према нарученој 
драми Биљане Србљановић „Мали ми је овај гроб“ у бечком позоришту 
Шаушпиле (Schauspielhaus) у ре�ији пољског редитеља Михала Задаре 
(Ђукић. 2014: 175). Затим је „Битеф театар“ поставио на репертоар драм-
ски текст �д истог драмског писца, али овога пута у ре�ији сарајевског 
редитеља Дина Мустафића3. Представа је премијерно изведена и у Са-
рајевском камерном театру 554, а у оквиру летње турнеје гостовала је у 
казалишту „U�y�s�s“ на Брионима (Хрватска) као и на више других ло-
кација на Јадрану. Прича о Сарајевском атентату и импликацијама тог 
чина на општем и личном плану, „с фокусом на значај борбе за слобо-
ду, револуцију и младост“, реализована је у копродукцији „Хартефакт“ 
фонда и „Битеф театра“ из Београда, „Камерног театра 55“ и фестивала 
МЕСC из Сарајева, казалишта „Улисис“ са Бриона и продуцентске куће 
„Тестамент филм“. Према речима редитеља, овај драмски текст Биљане 
Србљановић је „прилика да се сценски истра�и историјски преломни 
тренутак човечанства, кроз савремену перспективу балканског усуда 
који нас привезује за гробове и успомене, ставља у позицију сталног 
преиспитивања, ситуацију националне ду�ности и ну�ности супрос-
тављања стварности“5.

Филмска продукција је такође обеле�ила стогодишњицу Сарајевског 
атентата. Један од наших најнаграђиванијих сценариста Срђан Кољевић  
је, после дугог одлагања, почео да снима филм Бранио сам Младу Босну. 
Премијера је заказана за октобар, а након ње планира се и емитовање 
серијe на РТС-у6. Овај уједно први и једини филмски пројекат створен 
поводом сећања на овај историјски догађај, на основу документарних 
података, прати причу која је на позоришној сцени, али и у медијским 
информативним текстовима, остала у сенци. То је прича о адвокату Ру-
долфа Цистлера, који је по слу�беној ду�ности бранио Гаврила При-

3 http://www.p�z�r�st��.��m/pr�dst�����/m����-m�-��-�����-gr��/2020/
4 http://www.����.rs/Ku�tur��/V�st�/462193/Pr�dst�����-M����-m�-��-�����-gr��-sutr��-pr�m���rn�-http://www.����.rs/Ku�tur��/V�st�/462193/Pr�dst�����-M����-m�-��-�����-gr��-sutr��-pr�m���rn�-

u-S��r�����u
5 http://www.����.rs/Ku�tur��/V�st�/479707/M����-m�-��-�����-gr��-n��-Br��n�m��http://www.����.rs/Ku�tur��/V�st�/479707/M����-m�-��-�����-gr��-n��-Br��n�m��
6 http://www.����.rs/Ku�tur��/V�st�/499931/Pr�m���r��-fi�m��-Br��n��-s��m-M���du-B�snu-14-�k-http://www.����.rs/Ku�tur��/V�st�/499931/Pr�m���r��-fi�m��-Br��n��-s��m-M���du-B�snu-14-�k-

t��r��-u-S�����-��ntru
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нципа и његове другове опту�ене 1914. за велеиздају и убиство аустро-
угарског престолонаследника Франца Фердинанда. 

На књижевној сцени се појавила збирка прича Гаврилов Принцип, у из-
дању издавачке куће „Лагуна“ која је обухватила радове 14 књи�евни-
ка. Међу њима је и Дејан Стојиљковић, писац из Ниша, аутор романа о 
далекој историји ових простора (Константиново раскршће, Дуге ноћи и 
црне заставе, Знамење анђела). У интервјуу поводом објављивања при-
че, он ка�е: 

Лепо је рекао Емир Кустурица: Пуцањ Принципа у Фердинанда је 
пуцањ у Хитлера. Фердинанд је био окупатор Принципове отаџ-
бине и морао је да га убије. То је херојски чин. То је борба против 
диктатуре, потез слободоумног човека... Замислите да је неки 
Француз убио Хитлера 1939. Тај би био највећи јунак свих времена. 
Друга је ствар што смо се ми увек понашали поданички, посебно је 
то изражено сада. Мене су учили да је Принцип херој, сада се копља 
ломе око тога да ли је он терориста или борац за слободу. Неки га 
чак и у Србији сматрају терористом7. 

С друге стране, установе културе које се баве заштитом културне баш-
тине су поводом стогодишњице обеле�авања Првог светског рата ре-
аговале на сличан начин. Архив Југославије је приредио изло�бу ар-
хивских докумената „Млада Босна и Сарајевски атентат“ на чијем се 
отварању присутнима обратио Председник Републике Србије Томислав 
Николић. У свом излагању приказао је историјску генезу догађаја који 
су претходили стварању Младе Босне, њеном деловању и анализирао је 
чин Гаврила Принципа истакавши да се он не мо�е разумети другачије 
него као одбрана сопствене земље, контранапад на симбол монархије 
која је одузела слободу његовој домовини. Нагласио је: „...Атентат се ни-
како не сме истргнути из историјског контекста сваке врсте – од идео-
лошког, филозофског, општеевропског, историјског – до чињенице да се 
�ивело у неслободи, потпуном пони�ењу, гушењу националног иден-
титета, симбола, институција образовања, културе, да се �ивело у не-
издр�ивим наметима, бахатим терорисањима становништва, нарочито 
интелектуалаца и просвећене омладине. На све то, као провокација, бе-
зобзирност или увреда, дошла је одлука монархије да се демонстрира 
сила и моћ над �итељима Босне и Херцеговине. Њу је претендент на 

7 http://www.����.rs/Ku�tur��/V�st�/486885/Pr����-�-Andr��u-�z��z�����-�uruhttp://www.����.rs/Ku�tur��/V�st�/486885/Pr����-�-Andr��u-�z��z�����-�uru
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аустроугарски трон показао избором датума посете Сарајеву и одр�а-
вање војних маневара – на Видовдан...“8

Осим што је Видовдан верски празник, овај датум је трајно и неизбри-
сиво уписан у сећање и памћење српског народа, будући да се тог дана 
1389. године одиграла Косовска битка којом су Срби бранили свој су-
веренитет од Турске. Зато тај датум симболично носи значај и значење 
који су трајно и нераскидиво повезани с националним идентитетом 
Срба у Србији и ван ње.

Истим поводом, Историјски музеј Србије поставио је репрезентативну 
изло�бу „Србија 1914“. Поставка настоји да посетиоцима на едукати-
ван и интерактиван 3Д начин прибли�и политички, културни, научни 
и привредни успон Србије с почетка 20. века, догађаје који су претходи-
ли самом рату, међу којима: Царински рат, Анексиона криза, балкански 
ратови, Сарајевски атентат, Јулска криза и Нишка декларација, као и 
српске војне успехе из 1914, прве године Првог светског рата9.

Већина навед�них пројеката посвећених Cарајевском атентату била је 
подр�ана од стране Министарства културе и информисања и медијски 
пропраћена. У објављивању наслова на ту тему нарочито је предњачио 
штампани лист Блиц. За разлику од уређивачке политике вођене у овом 
високотира�ном дневном листу претходних година (Ђукић 2012), то-
ком 2014. се уочава приметна промена односа према култури која се, 
делом, мо�е објаснити и чињеницом да су установе културе поводом 
обеле�авања почетка Првог светског рата јавности понудиле бројне 
културне и уметничке програме. 

Међутим, поред директно повезаних програма с темом обеле�авања 
стогодишњице, у току исте године, културна сцена је понудила и читав 
низ других програма који нису директно, већ индиректно повезани с 
годишњицом. Један број таквих програма је развијен у оквиру међуна-
родне манифестације „Дани Европске баштине“. Међу њима су, за тему 
овог рада, репрезентативна два догађаја на тему „Језик и писменост“: 
први – изло�ба „Путеви „Мирослављевог јеванђеља“ – јединственог 
споменика српске писмености и уметности“ Народног музеја у Београ-

8 http://www.��rh��yu.g��.rs/���t���/sr-���t�n/h�m�/g����n��_n����g�������/�z��z��/g�stu�u��_�z��z��/
m�_rs_2014.htm�

9 http://www.����.rs/Ku�tur��/V�st�/494659/Iz��z���-Sr�����-1914-u-Ist�r��sk�m-muz��u-Sr����-
�d-p�n�d���k��
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ду, а други – Трибина Стеван Мајсторовић „Ћирилица као стандард“. 
Изло�ба у Народном музеју је конципирана као стручно кустоско 
вођење кроз изло�бени простор Музеја на првом спрату, на којем се у 
одређеним временским интервалима и у складу с протоколом зашти-
те, јавности изла�е „Мирослављево јеванђеље“, док је трибина у Заводу 
приказала резултате прве фазе истра�ивања „Преглед поло�аја српске 
ћирилице у култури и јавној комуникацији“ аутора Синише Стефано-
вића.

За разлику од културних и уметничких догађаја непосредно повезаних 
с годишњицом почетка Првог светског рата, ови програми нису били 
медијски пропраћени и јавност је могла с њима да се упозна једино на 
интернет презентацијама установа културе које су програм конципира-
ле и реализовале.

Зато је основно истра�ивачко питање овог рада зашто штампани ме-
дији, међу којима и лист Блиц чија је уређивачка политика у години обе-
ле�авања почетка Првог светског рата била склонија темама у области 
културе више него претходних, нису информисали јавност о овим про-
грамима? 

„Мирослављево јеванђеље“ у Првом светском рату

Према резултатима научног истра�ивања Фонда „Принцеза Оливера“, 
уочи објаве рата Србији 1914. године, главни део Трезора Народне бан-
ке Србије (Др�авне благајне) у коме се налазио др�авни новац и златне 
резерве, евакуисан је из Београда за Крушевац. У Крушевцу, начелнику 
Др�авне благајне Авраму Левићу у посету долазе народни посланици 
Љубомир Давидовић и Војислав Маринковић и предају му на чување 
„Мирослављево јеванђеље“. Овај најстарији српски ћирилични рукопис 
и споменик српског књи�евног језика из 12 века је народним послани-
цима предао краљевски библиотекар из Тополе. Он је, пакујући књиге 
и документацију краља Петра за евакуацију, у једном од сандука про-
нашао и „Мирослављево јеванђеље“. Иако је непознато како је оно до-
спело у посед краља Петра10, познато је да је библиотекар Ру�ић предао 

10 Ова највреднија српска књига је вековима путовала, а прелазећи „из руке у руку“, крајемОва највреднија српска књига је вековима путовала, а прелазећи „из руке у руку“, крајем 
19. века је доспела у посед Краља Александра Обреновића, коме је братство Манастира 
Хиландар на Светој Гори у Грчкој поклонило рукопис; он је пратећи пут цара Душана на 
Васкрс 1896. посетио Манастир Хиландар у намери да исплати дугове Манастира и тако 
га врати под српски суверенитет; рукопис је из сефа Краља Алаксандра нестао на дан 



К’
О

 О
ЧИ

 У
 Г

ЛА
ВИ

:  
УТ

И
Ц

А
Ј 

ЈЕ
ЗИ

ЧК
Е 

БА
Ш

ТИ
Н

Е 
Н

А
 И

Д
ЕН

ТИ
ТЕ

Т

1�0

Јеванђеље регенту Александру, а овај посланицима Давидовићу и Ма-
ринковићу на чување.

Схвативши о каквој се вредности ради, начелник Левић је у присуству 
посланика запаковао „Мирослављево �еванђеље“ онако како се по пра-
вилу паковао новац. Пакет је предат на чување Владимиру Стевчићу, 
вршиоцу ду�ности главног благајника. Речено му је да је у питању изу-
зетно вредна ствар и да је чува „к’о очи у глави“. Стевчић и његов за-
меник Васа Станковић нису се одвајали од пакета и ноћу су, на смену, 
спавали преко њега. Тек су на Крфу сазнали шта се у њему налазило. 
Тако је Др�авна благајна, а са њом и „Мирослављево јеванђеље“, пра-
тила кретање српске владе од Крушевца до Ниша, Краљева и Рашке, а 
потом је 1915. године следила повлачење српске војске. На путу од Раш-
ке, преко Пећи, Подгорице, Скадра и Сан Ђовани ди Медуе до Крфа, 
дошло је до разних проблема. Део Благајне успут је покраден, али на сву 
срећу потом пронађен и враћен. Бродове на којима се налазила Благај-
на у Сан Ђованију бомбардовао �� аустријски авион којим је управљао 
српски пилот. Ниједна бомба није погодила циљ.

На Крфу је пред председником владе Николом Пашићем и у присуст-
ву Левића, Стевчића, Станковића, Давидовића и Маринковића, отпе-
чаћен пакет са „Мирослављевим јеванђељем“ и утврђено је да је књига 
стигла неоштећена. „Мирослављево jеванђеље“ се неко време налазило 
на Крфу, у сефу Др�авне благајне, а потом је предато на старатељство 
српској влади, председнику Пашићу и министру Стојану Протићу. По 
окончању рата, 1918. године, реликвија се са владом безбедно вратила 
у Београд.

Између два светска рата, „Мирослављево �еванђеље“ је остало у посе-
ду породице Карађорђевић, упркос одлуци Министарства просвете из 
1903. године да се оно преда на чување Народној библиотеци Србије. 
Кнез Павле, који се у то време старао о „Мирослављевом јеванђељу“, 
поклонио га је 1935. године сопственом музеју. Тако је у бомбардовању, 
6. априла, 1941. рукопис избегао судбину више стотина средњовековних 
повеља, рукописних књига и инкунабула, скоро 50 хиљада комплета ча-

Мајског преврата 1903. када је група официра извршила атентат на Краља и Краљицу; 
о путевима овог рукописа, снимљен је филм који се налази на интернет локацији http://
www.���sаt������k��n��.��m/2013/10/m�r�s���������-�����nd�����-f��m-�-n����r�dn����-srpsk��-
kn��z�/
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сописа и новина и око 350 хиљада књига, које су изгореле у до темеља 
сравњеној згради Народне библиотеке на Косанчићевом венцу11.

„Мирослављево јеванђеље“ је 2005. године уписано у УНЕСКО листу Па-
мћење света12, а постало је и део препознатљивог идентитета Народног 
музеја, посебно због употребе минијатуре са две сучељене птице за лого 
Музеја13.

Ћирилица од првог светског рата до данас  

Како се наводи у извештају о реализацији прве фазе пројекта „Преглед 
поло�аја српске ћирилице у култури и јавној комуникацији“14, феномен 
опадајуће употребе ћириличког писма у јавној и приватној комуника-
цији од темељног је значаја за културу Србије. У одсуству јасно дефи-
нисане националне културне политике, чини се реалном могућност да 
постојање ћирилице, par e��cellеnce примера светске културне разноли-
кости, буде најозбиљније угро�ено.

С друге стране, тај је феномен парадоксалан и у глобалним оквирима 
изузетан, јер се своди на изостанак остваривања права националне 
већине у некој од модерних др�ава на употребу матичног писма у од-
суству војно-управне окупације. Овом проблему посвећен је и чланак 
објављен у листу Новости који указује на чињеницу да у Националном 
комитету за нематеријално културно наслеђе нема стручњака у области 
језика, те ово тело не мо�е да се компетентно бави језичким наслеђем 
као најва�нијим елементом нематеријалног културног наслеђа једног 

11 Из текста Николе Гиљена, Соње Јовићевић Јов и Јелене Мандић публикованог у ре-Из текста Николе Гиљена, Соње Јовићевић Јов и Јелене Мандић публикованог у ре-
вији Историја, као резултат научно-истра�ивачког рада Фонда „Принцеза Оливера“ 
http://www.���st������k��n��.��m/2012/12/m�r�s���������-�����nd�����-�st�r����-n���st��r���g-srpsk�g-
��r����n�g-ruk�p�s��-�-�st�r��sk�-r���k����/ 

12 Програм „Памћење света“Програм „Памћење света“ УНЕСКО је покренуо 1997. да би се сачувала и промовиса-
ла светска културна документациона баштина од универзалне вредности. Светски ре- светска културна документациона баштина од универзалне вредности. Светски ре-светска културна документациона баштина од универзалне вредности. Светски ре-
гистар културне документационе баштине пандан је оном другом светском регистру 
културне баштине за непокретне споменике културе. У овај светски регистар до сада 
је укључено 120 рукописа, архива и колекција, из 57 земаља света. Фототипско издање 
„Мирослављевог јеванђеља“ налази се у Библиотеци УНЕСКО-а у Паризу, скупа са до-Мирослављевог јеванђеља“ налази се у Библиотеци УНЕСКО-а у Паризу, скупа са до- налази се у Библиотеци УНЕСКО-а у Паризу, скупа са до-налази се у Библиотеци УНЕСКО-а у Паризу, скупа са до-
кументима, рукописима и колекцијама најзначајнијих светских умова, међу којима је и 
Архива Николе Тесле.

13 http://www.n��r�dn�muz��.rs/pr�gr��m-�����z�����n���-m��n�f�st������-d��n�-��r�psk�-���st�n�-
��z�k-�-p�sm�n�st/ 

14 http://www.z��pr�ku�.�rg.rs/Art����D�t����s.��spx?ID=365
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народа15. Следствено томе, ако постоји заборав језичке баштине, ако 
се она не користи и не успоставља релације с језиком и писменошћу 
савременог друштва, ћирилица мо�е заувек бити изгубљена, а тиме и 
значајан део националног идентитета српског народа. 

Стога је у истра�ивању Завода приступ проблему употребе српске ћи-
рилице постављен као питање постојања и спровођења националних 
и међународно прихваћених стандарда, дакле као др�авно питање, 
будући да Члан 10. Устава Републике Србије прописује: У Републици 
Србији у службеној употреби су српски језик и ћириличко писмо. Служ-
бена употреба других језика и писама утврђује се законом, на основу 
Устава.

У недостатку монографије која би тај проблем шире обухватила, овим је 
радом осветљено свега неколико аспеката: историјски развој феномена, 
идеолошко-политичка природа проблема, те преглед релевантног зако-
нодавства са примерима. Рад се базира на несумњивим квантитативним 
индикаторима развијеним према подацима Народне библиотеке Ср-
бије. На основу њих је израђена анализа кретања броја публикација на 
штокавском језику штампаних модерном српском ћирилицом [књиге и 
периодика (1900 – 2012 године)]. Тај инструмент коришћен је као основ 
за разумевање процеса у две Југославиј� и потоњем времену. Графико-
ни приказују значајно опадање броја књига и периодике штампаних на 
територији Србије (са АП Косово и Метохија) од 1900. до 1998. године, 
а такође и од 1998. до 2012. године. То јасно указује да издаваштво у 
Србији значајно доприноси забораву ћириличног писма и то у конти-
нуитету, нарочито почев од треће деценије 20. века када је у Краљевини 
Југославији, након атентата на Краља Александра у Марсеју, започело 
осна�ивање националних култура (Димић 1996: 329). Према подацима 
Завода, употреба ћириличног писма је додатно смањена након Другог 
светског рата, а нарочито у периоду од 1958. до 1988. године када је до-
стигла историјски минимум.

Питање власти и државне управе

Још у 12. веку је српски просветитељ Св. Сава поставио правило да 
нико нема права да друге омета у управљању земљом, собом и наро-
дом коме припада, јер је Бог свакоме дао право да учествује у владању 

15 Ненад Грујичић,Ненад Грујичић, Писце удаљили од наслеђа, Новости, 30. септембар 2014.
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земљом: „Они који �еле да све др�аве и народе претворе у једну, раде 
против Бога јер би хтели да све, сву власт над свим народима узму у 
своје руке, и да униште сваку разлику између народа, да смање различи-
тост богатства толиких народа. А најва�нија штета коју такви насилни-
ци чине овом Свету, овом Бо�јем делу, јесте што сваком човеку одузи-
мају учешће у власти, па све људе и све народе претварају у послушнике 
једног моћника, у једну др�аву. А када људи и народи не могу собом и 
својим народом да владају, и да негују своје посебности, него им други 
прописује �ивот, смањује се човек, смањују се људске основне моћи“ 
(Милетић 2002: 326, 327). 

Према том правилу, анексија Босне од стране Аустроугарске је то право 
прекршила о чему још 1909. године пише зачетник српског либерализ-
ма, политичар, дипломата, професор, књи�евник и министар Владимир 
Јовановић у својој расправи „Проблем Блиског истока и пан-германс-
ка опасност“ (Томандл, 2011: 259)16. Посматрајући политичке прилике 
које су настале услед анексионе кризе, он ту истиче перфидност Ауст-
ро-Угарске што је, упркос одредаба Берлинског конгреса од 1878, своје-
вољно погазила уговор и бесправно анектирала Босну и Херцеговину 
(1908), чиме је, како наводи, целу европску јавност ставила пред свршен 
чин који је довео до кобних последица. Јовановић опту�ује Аустрију да 
у Босни и Херцеговини за тридесет година окупације није много учи-
нила за развитак њене материјалне културе, већ је само бринула да те 
земље економски искористи. Она ништа није допринела за физички, 
интелектуални и морални напредак тамошњег �ивља, нити је решила 
аграрно питање, нити је средила порески систем, а и јавној настави није 
придавала потребну па�њу. Према Србима у двојној Монархији посту-
пало се неправедно, те са силом и лукавством сваке врсте, ометало њен 
народни �ивот с настојањем да се „одрекну не само своје народне ау-
тономије него и своје вере, свог рођеног језика и националне идентич-
ности“17 (Томандл 2011: 260). Посебно је занимљива чињеница да је ова 
Јовановићева критички интонирана расправа преведена на енглески и 
објављена у Лондону 1909. године као посебна књига под насловом The 
Near-Eastern Problem and The Pan-German Peril. Иако није променила од-
нос Аустроугарске према Србима у БиХ, с разлогом се мо�е претпоста-

16 Јовановићева расправа је као посебан отисак прештампана из Архива за правне иЈовановићева расправа је као посебан отисак прештампана из Архива за правне и 
друштвене науке 1909. године, а о њој пише др Миховил Томандл у својој књизи: Влади-
мир Јовановић, прилог културно-политичкој историји Србије коју је објавио Историјски 
архив у Панчеву 2011. године

17 Проблем Блиског истока и пан-германска опасност, стр. 8.Проблем Блиског истока и пан-германска опасност, стр. 8.
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вити да је имала утицај на даљи ток догађаја и формирање савезничких 
снага у Првом светском рату.

Такође, у признању анексије као свршеног чина, Јовановић види велику 
погрешку коју су починиле европске велике силе. Сматрајући уступање 
Босне и Херцеговине Аустрији обичном територијалном компенза-
цијом, Јовановић налази да су велике силе, пре него што су дале своју 
санкцију, требало да имају на уму „неотуђена права Босанаца и Хер-
цеговаца, као људи, или право Срба на народни �ивот и развитак, и 
гарантије за равноте�у и мир у Европи“18. Својим поступком велике 
силе су створиле велико незадовољство и учиниле једну грубу неправ-
ду, што ће имати за последицу „да побије сваку наду у европску помоћ 
и да повећа огорчење народа коме је учињена неправда. Очајање мо�е 
озлоједити цео нараштај; па створити уверење да су народи ду�ни да 
сами себи прибављају правду, кад је другчије не могу добити“19 (Томан-
дл 2011: 261).

Сарајевски атентат је био одговор на ту неправду, а затим је објављивање 
рата Србији показало да Аустроугарска наставља да демонстрира силу 
и крши Бо�ји и људски закон. Срби су знали да је то њен крај, удру�и-
ли се са савезницима и однели победу. Након завршетка Првог светског 
рата, Аустроугарска је престала да постоји, а самосвест народа који су 
�ивели на подручју некадашње монархије се мењала током наредних 
сто година. На промену су најпре утицали процеси сна�ења национал-
них култура на тлу Краљевине Југославије у периоду од 1935-1938. го-
дине будући да „југословенство као национална идеологија и политич-
ка пракса диктатуре није више имало онако бројне заговорнике као за 
краљева �ивота, како у редовима политичара тако и у круговима идеа-
листа и занесењака југословенством“ (Димић 1996: 329-396). Међутим, 
идеологија југословенства се одр�ала и наставила развој после Другог 
светског рата под утицајем Комунистичке, а касније трансформисане 
Социјалистичке партије на власти у бившој Југославији (ФНРЈ, СФРЈ). 
Она је читавим низом политичких одлука практично имплементира-
них од стране др�авне управе, креирала нови-стари транснационални 
југословенски културни идентитет. Међутим, данас, на самосвест срп-
ског народа те др�аве више немају утицаја, будући да више не постоје, 
али су, судећи према подацима, њихове политике постале саставни део 
савремене издавачке и медијске политике.

18 Исто, стр. 19.Исто, стр. 19.
19 Исто, стр. 21.Исто, стр. 21.
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Закључак: питање друштвене одговорности и идентитета

Ако анализирамо садр�ај уметничких пројеката којима се, уз подршку 
Министарства културе и информисања Републике Србије, обеле�ава 
почетак Првог светског рата, видећемо да су информативни и промо-
тивни материјали тих пројеката писани латиницом упркос томе што 
је Уставом Републике Србије за слу�бену употребу предвиђено ћири-
лићно писмо. Истовремено су ови пројекти у значајној мери медијски 
промовисани, а у томе посебно предњачи лист чији је лого такође испи-
сан латиницом и који свој садр�ај објављује латиничним писмом. На 
основу тога се мо�е закључити да су уметничке и уређивачке политике 
у Србији и даље окренуте конструкцији транснационалног, а не нацио-
налног идентитета. Док је национални идентитет српског народа још од 
12 века утемељен на српском језику и ћириличном писму, транснацио-
нални идентитет је конструисан стварањем српско-хрватског језика и 
употребом латиничног писма на простору бивше Југославије тек током 
друге половине 20. века. У погледу утицаја на идентитет, српски народ, 
дакле, с једне стране има „Мирослављево јеванђеље“ као најстарији 
споменик културе писан ћириличним писмом које је српска војска у 
повлачењу на Крф чувала као очи у глави, и потврду слу�бене употребе 
српског језика и ћириличног писма у Уставу Републике Србије. С друге 
стране, постоји заборав ћириличног писма чак и међу стручњацима за 
заштиту нематеријалне баштине и значајан број штампаних медија који 
том забораву у великој мери доприносе својим правним статусом, висо-
ким тира�ом и уређивачком политиком књига, публикација и дневних 
новина. Као и приликом анексије Босне и Херцеговине и објаве рата 
Краљевини Србији, на мети је национални културни идентитет који су 
Срби у прошлости одлучно бранили, само овога пута, како би рекао 
Владимир Јовановић, „неправду“ не чине Аустроугарска и друге велике 
европске силе које су признале анексију БиХ, већ издавачке и медијске 
куће које легално послују у Србији. Већина њих је основана након Дру-
гог светског рата у др�ави чији је слу�бени језик био српско-хрватски, 
а писмо латиница те су штампана издања била намењена тр�ишту на 
укупној територији те некадашње др�аве Социјалистичке федеративне 
републике Југославије (СФРЈ). С друге стране, као последица глобали-
зације и политичких промена, након избора 2000. године у Србији је 
дошло до експанзије културне и медијске индустрије у којима су усред-
сређени значајни материјални, финансијски и људски ресурси. Њихово 
често транснационално приватно власништво омогућава да одлучивање 
о питањима која нису од значаја само за компанију, већ и за друштво 
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„не буде под контролом народа, па чак ни влада на територији др�а-
ва у којима послују“ (Ђукић, 2012: 302). То профитно оријентисаним 
компанијама пру�а могућност да не ува�авају културне различитости, 
нити да своје пословање ускладе с јавним интересом др�аве на чијој 
територији послују. У овоме их делимично ограничава концепт „друшт-
вено одговорног пословања“ који у склопу пословне етике подстиче да 
се у пословне процесе организације укључе активности којима је циљ 
испуњавање очекивања друштва (Вуковић, 2013: 455) и део остварене 
добити уло�и у развој локалне заједнице на чијој територији се добит 
остварује. Како би нека организација у своје процесе могла укључити 
активности друштвено одговорног пословања, она мора знати која су то 
очекивања која друштво има, дакле – мора познавати своју друштвену 
одговорност. Стога је кључно питање да ли су издавачка и медијска пре-
дузећа која послују у Србији препознала очекивања друштва у погледу 
очувања ћириличног писма као основног елемента идентитета већинс-
ког српског народа и колико су током протеклих 15 година практично 
демонстрирала свест о друштвено одговорном понашању. Посебно би 
било значајно истра�ити употребу ћириличног писма у културној и 
медијској индустрији након доношења Устава Републике Србије који је 
недвосмислено дефинисао слу�бену употребу тог писма. Тек када на-
учна заједница у Србији буде располагала већим бројем релевантних 
података о пословној етици издавачких и медијских предузећа на те-
риторији Србије, могло би се закључити у којој мери је коришћење ла-
тинице свесно одабран рестриктивни инструмент усмерен против на-
ционалног идентитета већинског српског народа, а у којој представља 
избор који омогућава да се издавачки и медијски производи пласирају 
на ширем тр�ишту и успоставе бољу језичку комуникацију с купцима 
у окру�ењу које такође баштини српско-хрватски језик, као тековину 
претходних др�ава Југославијâ.
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Vesna Djukic
F���u�ty �f Dr��m��t�� Arts, B��gr��d�

LIKE THE EYES IN THE HEAD:  
THE IMPACT OF LINGUISTIC HERITAGE TO IDENTITY

summary
The work questions the relationship between print media in Serbia and the 
events in the cultural and artistic scene that are, directly or indirectly, as-
sociated with the celebration of the centenary of the outbreak of the First 
�orld �ar. �hile there was media coverage of the projects dedicated to the 
assassination of archduke Franz Ferdinand, that could not be said with the 
programs within the event “European Heritage Days“, which in 2014 marked 
the theme “Language and Literacy“. Therefore, the primary research ques-
tion of this study is: why the media did not inform the public about these 
programs? The aim is to establish a correlation between the topics of those 
cultural projects and topics of the First �orld �ar, which dominates over 
the Serbian cultural and media scene throughout 2014. Correlation is es-
tablished through language and literacy as key elements of the intangible 
cultural heritage which significantly influence the national identity. The sub-
ject of this paper is development of national identity in Serbia over the past 
hundred years.

The paper concludes with the statement that, as in the case of anne��ation of 
Bosnia and Herzegovina and the declaration of war to the Kingdom of Ser-
bia, national cultural identity of the Serbs, strongly defended in the past, is 
still a burning question; but, this time, as Vladimir Jovanovic put it - the “in-
justice“ does not come from austro-Hungary and other great European forces 
that recognized the anne��ation of Bosnia and Herzegovina, but from various 
publishing and media companies that operate legally in Serbia. This is a re-
sult of the global development of cultural and media industries in which they 
revolve important material, financial and human resources. Their transna-
tional private ownership allows decision-making concerning the issues that 
are of importance not only for the company, but also for the society, not to be 
under the control of the people, even government in the territories in which 
they operate. In this way, profit-oriented companies are not obliged to take 
into account cultural differences, nor to harmonize their operations with the 
public interest of the state in whose territory they operate. In doing this, they 
are to some e��tent restricted by the concept of “corporate social responsibil-
ity“ that, within prescribed business ethics, encourages the business processes 
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of an organization to include the activities aimed at meeting the e��pectations 
of society, and to invest a part of the achieved profits in the development of 
the local communities in whose territory the gain is generated. 

For the purpose of incorporating the activities of corporate social responsibil-
ity, one organization needs to know about the e��pectations of society; that is 
– it must know what its social responsibility is. Therefore, the key question is 
whether the publishing and media companies operating in Serbia recognized 
the e��pectations of society with regard to the preservation of the Cyrillic al-
phabet as the basic element of the identity of the majority of the Serbian 
people and how over the last 15 years practically demonstrated awareness 
of socially responsible behavior. In particular, it would be important to in-
vestigate the use of the Cyrillic alphabet in the cultural and media industry 
after the adoption of the Constitution of the Republic of Serbia, which is 
unambiguously defined by the official use of the letter. Only when the scien-
tific community in Serbia gets access to a greater number of relevant data on 
business ethics of the publishing and media companies in Serbia, one could 
conclude to what e��tent the use of the Latin alphabet is consciously chosen 
to be a restrictive instrument directed against the national identity of the 
majority of the Serbian people, and to what e��tent it presents a choice which 
enables the publishing and media products to reach better market positions 
and to establish a better communication with the customers in an environ-
ment that inherited the Serbo-Croatian language as well, being the legacy of 
former Yugoslavia.

Key words
First �orld �ar, events, language and literacy, intangible heritage, identity, 
media, cultural industries, Serbia
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aleksandar S. Janković1

F��ku�t�t dr��msk�h um�tn�st�, B��gr��d 

PARADIGME IDEOLOŠKOG TABUA: 
Prvi svetski rat i Srpski film  

(1945–2010)2

Аbstrakt
Tekovine Velikog rata posle vladavine dinastije Karađorđević postale su ne-
jaka i neduga priča koja je posle 1945. gurnuta u stranu, a onda i zaborav-
ljena, u novoj zemlji u kojoj je geslo „biti mlad” važilo za glavnu ideologiju. 
Stara država i sve što je proisteklo iz nje, proglašavano je za dekadentno i 
trulo. Skoro da ne postoje narodi koji su odbacili sopstvenu kulturu u želji 
da stvore lažnu istoriju. Narodi koji su u stoleću iza nas promenili desetak 
država ne mogu da imaju konzistentnu istorijsku građu, a kamoli sistemati-
zovanu kulturnu baštinu. Tokom turbulentnog perioda posle dolaska Josipa 
Broza na vlast, a i kasnije, filmsko (i umetničko) bavljenje temama Velikog 
rata je uglavnom bilo subverzivno i politički nekorektno. Međutim u novom 
milenijumu, i novoj Srbiji, Veliki rat je na filmu dobio intekstuaciju i reviziju 
koja se prilagodila kako neoliberalizmu, tako i modernoj Sturm und Drang 
ideologiji.

Ključne reči
revizija, Veliki rat, Srbija, istorija filma, postmodernizam

Propaganda nema nikakve veze sa istinom. 
Mi služimo istini, služeći Nemačkoj pobedi.

��z�f G����s (��s�ph G������s) 
 (W���h 2001: 33)

1 ��n�����n@gm����.��m��n�����n@gm����.��m
2 O���� t�kst �� n��st��� u �k��ru r��d�� n�� pr���ktu �r. 178012 „Id�nt�t�t � s�ć��n��: tr��nsku�tur-O���� t�kst �� n��st��� u �k��ru r��d�� n�� pr���ktu �r. 178012 „Id�nt�t�t � s�ć��n��: tr��nsku�tur-

���n� t�kst��� dr��msk�h um�tn�st� � m�d���� (Sr����� 1989-2014)“ F��ku�t�t�� dr��msk�h um�tn�st� 
(Un���rz�t�t um�tn�st� u B��gr��du) k��� fin��ns�r�� M�n�st��rst�� pr�s��t�, n��uk� � t�hn���šk�g 
r��z����� R�pu���k� Sr����. 
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N��� m���n��um �� �p�h�� p�tpun�g r���z��n�zm��. Z�� p�č�t��k, u um�tn�st� � 
p�pu���rn�� ku�tur�, �� z��t�m � u n��učn�� gr��n� k���� n��� p�d���n�� ����k�m pr�-
m�n��m�� ��� p�n��n�m tum��č�n��m�� – �st�r���. Ist�r���� srpsk�g fi�m�� n��� �m��-
��� pr���ku d�� n��pr���� pr�r�dnu r���z��u tz�. „p��rt�z��nsk�g ���nr��” (s��m� n�k�-
��k� pr�m�r�� �zm�đu 1988 – 1992: Vreme Čuda, G�r��n�� P��sk�������ć�� (1989), 
Gluvi barut, B��hrud�n�� B��t�� Č�ng�ć�� (1990), Seks, partijski neprijatelj broj 
jedan, Duš��n�� S������, (1990) � Original falsifikata, Dr��g��n�� Kr�s���, (1991)). 
U �st�m k�nt�kstu, tr���� sp�m�nut� Bal na vodi (1986) �����n�� ���� Ać�n�� � 
Deja Vu (1987) G�r��n�� M��rk���ć�� k��� su s� kr�z s�nt�m�nt���n�st ��u����n� 
pr�č� ��� �st�t�z����nu ps�h�zu � h�r�r p�stu���t�, ������� sk�r� p��u��k��n�m 
t���u�m un�št�����n��� sr�����nsk� gr��đ��nsk� k���s� p�s�� 19453. U g�d�n� pr�s���-
�� 100 ��t�� �d p�č�tk�� V���k�g r��t��, n�k���k� ug��dn�h z��p��dn�h �st�r�č��r��4 
��������� �� kn��g� u k���� pr��sp�tu�u p���d� � uzr�k� z�� p�č�t��k suk����, p�-
st��������uć� sumn�u k��k� u uč�n��k G���r���� Pr�n��p��, t��k� � Kr�������n� Sr���� u 
����kupn�m r��tu, pr���d���uć� t� g��p���t�čk�m tur�u��n�����m�� � �nt�r��k�����m�� 
����k�h � m����h z�m������ s p�č�tk�� XX ��k��, t� st��������uć� u k�nt�kst ��n�ks��u 
B�sn� � H�r��g���n�, B���k��nsk� r��t��� � r�m��nt�čn� t��n�� ����k��nsk�h z�m��-
���� k�� sr�dn����k��n�m gr��n����m�� (Sr�����, Bug��rsk��, Grčk��). Z��p��dn�� pu���-
��st�k�� �� t�k�m ���� 2014. (p�st)m�d�rn�st�čk�m r�čn�k�m �p�h� st���������� 
�st�r��sk� p��r��d�gm� sumr��k�� �mp�r������zm��5 � t��n�� „����k�h s����” z�� p�n��n� 
pr�kr�����n�� m��p� s��t�� (n��k���n������z��m) u n���n����� g��p���t�čk� str��t�g��� 
��ktu��n�h ��r��6 pr�t�� t�r�r�zm�� ��� h�����dug�d�šn�� r��sn� suk��� k��� s��u 
d� St��r�g z����t�� (Izr����, P����st�n��, S�r����, Afr�čk� pr���ć�). V���k� r��t �� n�k��d 
g��d��n kr�z p�s��n��� Nuš�ć�� (1915), k��sn��� Ć�s�ć�� (Vreme smrti � d�����), g�r�-
st��s�� n�����n���n�g n��s��đ��. P�s��dn��h g�d�n��, g�rk� � ��n�čn� S��t�s���� B��s��r�� 
p�st��� �� d�m��n���ć��sk� m�d�� kr�t�k� �r�m�n�� � n�����n��. S drug� str��n�, 
kn�����n�k A��ks��nd��r G��t������� un�� �� du���zn� p�stm�d�rn� p����ć��sk� 
n��s��đ� u s��� gr��nd��zn� r�m��n Veliki rat (NIN-���� n��gr��d��). T�nd�n���-
zn�, d�� n��š� n���p�zn��t��� dr��msk� sp�s��t������ B�����n�� Sr�����n���ć � M���n�� 
M��rk���ć s����m dr��m��m�� „M���� m� �� ����� gr��“ � „Zm����u����“ �m��n��-

3 Ind�k��t����n pr�m�r �� � z���rš�t��k fi�m�� Kako su me ukrali Nemci (2011), M���š�� R��d�������ć�� 
u k�m� r��zu���r�n� p��rt�z��nsk� grup� n��sum��� u������u s�� št� �m�� ��z� s�� gr��đ��nsk�m k��� 
r���k���n��rn� ���m�nt.

4 U��d����� n����č�g��dn��� pr�m�r �� �r�t��nsk� �st�r�č��r ��ustr�����sk�g p�r�k��� Kr�st�f�r K���rk � 
n��g���� kn��g�� „M�s�č��r�: K��k� �� E�r�p�� kr�nu��� u r��t 1914“, k���� �� s�� zn��tn�m z��k��šn��n��m 
pr���d�n�� � k�d n��s.

5 P�t�nuć� T�t��n�k�� n�� s��m d���č��nsk�m put����n�u, ��pr���� 1912-t� �� s�m��� �gr��n�č�n��� t�h-
n���g��� pr�d pr�r�d�m � r����n� p�č�t��k XX ��k��.

6 R���z���� p�st���ć� �st�r��� z��p�č���� �� p��d�m B�r��nsk�g z�d��, 1989. g�d�n�. S ��z�r�m d�� �� 
�d t� g�d�n� n��st�������� n���� m��p�� E�r�p�, „kr���u �kup��n��”, �� g��p���t�čk� � str��t�šk� s� t������� � 
d�g��đ����� u ����kupn�m XX ��ku, ���� � r��n���, �st�r���� k��� d�gm��tsk�� n��uk�� z��ht������� �� n��� 
č�t��n��, �d�nt�t�t � p�z����n�r��n��.
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p����n� tk���u s�nkr�t�čk� p�g��d n�� „M���du B�snu“ � ud�� n����n�g stud�nt�� 
G���r���� Pr�n��p�� u r��d�k���n�m m�n���n�u s��t��, gr��n���� � �sk�nsk� ��udsk�st� � 
k���� �� p�s��� R�m��rk (Er��h M��r��� R�m��rqu�). U � d����� n��z����n� sh���ć�n� 
um�tn�st� – str�pu, p�������� s� k��p�t���n� �zd��n�� Ž��k�� T��rd���� (����qu�s T��rd�) 
� Ž��n P��r V�rn��� (����n P��rr� V�rn�y) „Pr�k��t� r��t“ (Putain de Guerre!) k��� 
p�t g�d�n�� pr� �����������n��� st� ��t�� �d p�č�tk�� r��t��, st���r�� g�r��k � č�m�r��n 
��m���g��m s��k� � t�kst��, p�tr�sn� pr���z��n � �st�r��sk� ��kur��t��n. 

Ideološka orijentacija političkog modernizma je naklonjena direktnom po-
litičkom kontekstu. Ovde nalazimo naročiti moderni fenomen epohe koji 
je po mnogo čemu suprotan onom što je prethodilo mejnstrim moderniz-
mu. Ovaj fenomen možemo nazvati mitološka interpretacija realnosti. Na 
ovaj ili onaj način „realnost” kao problem je uvek bila fokus modernom 
filmu, više kao mentalni nego socijalni entitet. (K��á�s 2003: 376)

U s��tsk�� k�n�m��t�gr��fi�� p�st��� ���r d�s�t �z���nr�dn�h fi�m���� k��� su sn�-
m���n� p� ��t�r���n�m pr�d��šku ��� s�� �r�g�n���n�m �d���m, k��� V���k� r��t pr�d-
st��������u k��� p��r��d�gmu ���t�nsk� �zr�k� Memento mori. Velika parada (The Big 
Parade, 1925), K�ng�� V�d�r��, Sve je mirno na zapadnom frontu (all Quiet 
on �estern Front, 1930), Lu�s�� M����st�n�� (L�w�s M���st�n�), Put slave (Road 
to Glory, 1936), H��u��rd�� H�ks�� (H�w��rd H��wks), Velika iluzija (Le Grande 
Illusion, 1937) Ž��n�� R�n���r�� (����n R�n��r), Staze slave (Paths of Glory, 1957) 
St�n����� Ku�r�k�� (St��n��y Ku�r��k), Galipolje (Gallipoli, 1981) P�t�r�� V�r�� 
(P�t�r W��r), � Veridba je dugo trajala (a Very Long Engagement, 2004) Ž��n 
P��r Ž�n��� (����n P��rr� ��un�tt) su m��d�� n���r�pr�z�nt��t��n��� fi�m��� k��� su 
r��z��č�t�m st���z�������m�� p�st�g�� pr����sn���nu s��ku r��tn� p�š��st� �d 1914 d� 
1918. g�d�n�. 

U drug�� p�����n� XX ��k��, p���t�čk�, �d����šk�, s�������n� � �st�r��sk� k�nt�kst 
�ug�s����nsk� k�n�m��t�gr��fi�� n��� ��� ����g�n��k��n pr�m�� zn��č���u V���k�g 
r��t�� �z k�g�� �� pr��z��š��� �ug�s�������� k��� ��k��n�� t��n��� ����k��nsk�h n��r�d��, p�� 
�� sp�s��k fi�m���� k��� ��r��đu�u ����� č�t��r�g�d�šn�� p�r��d n��č�k����n� štur, 
���� �r�d��n s�st�m��t�z������. Marš na Drinu, Ž���r��d�� M�tr���ć�� (1964), Sara-
jevski atentat, F��d���� H��d��ć�� (1968), The Day That Shook the �orld, V���k�� 
Bu�����ć�� (1975), Bel Epok (Poslednji Tango u Sarajevu), N�k��� St����n���ć�� 
(1990/2008), Čarlston za Ognjenku, Ur�š�� St����n���ć�� (2008), Sveti Georgije 
ubiva aždahu, Srđ��n�� Dr��g�����ć�� (2009), Besa, Srđ��n�� K��r��n���ć�� (2009) � 
d�n�k�� �gr��n�-d�kum�nt��rn� fi�m Gde cveta limun žut, Zdr���k�� Š�tr� (2006) 
su fi�m��� k��� n� pru����u sušt�nsku s��ku � zn��č���u Pr��g s��tsk�g r��t�� z�� Sr-
���u, �ug�s������u � r�g��n, m�đut�m ��š� g���r� � d�st�rz�r��n�m p�g��du n�� 
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zn��č�����n �st�r��sk� d�g��đ���, k��� � � p��t�n� �d����šk�h t���u�� � r���d���m�� �st�h. 
F��msk�� �st�r���� � V���k�m r��tu, k��d�� �� u p�t��n�u Srpsk� fi�m, �� š�z�fr�n� m�-
z���k p�t�r�skn�h, ����č��nst��n�h, ���� � p�n��������uć�h � č�m�rn�h s��k�� �d k���h 
s��m� p�n�k�� z��r� � su�n��m�� k��� su d���� ����t� z�� �d��� k��� su p�st���� ��š 
tr��g�čn���� ��uz����.

Balkan kao žanr određen prirodom teksta, slikom nacije i modalitetom 
repezentacije, slobodna je zona kreolizacije; teritorija stvaranja jezika fil-
ma, narativa kulture, identiteta, nacije preko metafora čija se prenesena 
značenja razlikuju prema tome s koje strane ne/nastajućih granica dolaze 
i koju konačno teritoriju mapiraju. atlas filmsko-tekstualnog (zamišlje-
nog i predstavljenog) Balkana obuhvata kartografiju žanrova, balkanstva, 
hronotopa, pejzaža, teoretizacije kulturne specifičnosti, te istoriju pisanja 
istorije balkanskog žanra ili Balkana kao filmskog žanra. (D��k���ć 2008: 
211)

R�d�t��� fi�m�� Marš na Drinu (1964), Ž���r��d Ž�k�� M�tr���ć, �m��� �� d�s�t�-
g�d�šn�� �skust�� z��n��t���� k��� usp�šn� � pr���zn� ����d�� n��r��t���m � n��p�-
t�šću7, sk���dn�šću � f�kus�m ��dn�g H��u��rd�� H�ks�� (H�w��rd H��wks), p�� 
s��m�m t�m ����� ��d�n� r��tn� sp�kt��k� � V���k�m r��tu �z �r�m�n�� s��������st�čk� 
�ug�s������� �zg��d�� k��� s�����rst��n �ks��s, ���� � pr���mn�� t��čk�� u p���t�čk�m 
sm�s�u, k���� ć� n�k���k� g�d�n�� k��sn��� d�n�t� p�kuš��� s����nsk� ����r���n� r�-
���u���� u srpsk�m ruk���dst�u (1972) p�d ruk���dst��m M��rk�� N�k�z�ć��, 
L��t�nk� P�r���ć � drug�h. Marš na Drinu sn�m���n �� u č��st �����������n��� 50 
g�d�n�� �d �z�����n��� Pr��g s��tsk�g r��t�� (Sr����� �� t��d�� pr�� put m��p�r��n�� k��� 
s���� p���dn���� u t�m r��tu, p�s�� r���n� d���d�s�t g�d�n�� n�k� �rst� ��ntr�p�-
��šk� ��nzur� � t���u�� k��d�� su u p�t��n�u n�����n���n� �d�nt�t�t, n��r�dn� ���č����, 
��r�� � hr�šć��nsk� n��s��đ�). R�pu���čk� ruk���dst�� �� pr�� put ����n� pr�-
g���r��� � p���d��m�� n�� C�ru, K��u���r�, pr����u S��unsk�g fr�nt��, gu��tku 
pr�k� m����n � d��st��p�d�s�t h�����d�� duš��, št� �� z�m��� sput��n�� n���m �d��-
��g���m � g��gr��fsk�m skrn������n��m �r��t��� n��du. 

S��n��r�� M�tr���ć�� � Ars�n�� D�k��ć�� pr��t� m�s�� d��n��, �d ������� r��t�� Austr�-
ug��rsk� ���r���n� p�� d� z���rš�tk�� C�rsk� ��tk�, gd� �� z��������n�� pr��� p���d�� 
s����zn�čk�h sn��g�� u V���k�m r��tu. M�tr���ć �� usp�� d�� st��r� m��kr�k�sm�s 
zn��č���n� p���d� kr�z r��sk�šn� sn�m���n� ��tk� s�� mn�g� st��t�st��8, ���� � m�-

7 M�tr���ć��� fi�m��� pr� Marša na Drinu su Ešalon doktora M (1955), Kapetan Leši (1960), Ne-
vesinjska puška (1963)....

8 R�tk� k� �� u r����n�st� u srpsk�� ���s�� n�s�� ���n�čk� č�zm� k��� u fi�mu, ���� �� t� n�������n d�-
t����.
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kr�k�sm�s ��p���g�tsk�g n�����n�� � n��g���h n���s��t����h pr�dst���n�k��, �d 
n���pr�m�t��n���g ���n�k�� d� ��s�k�h �fi��r��. S��n� u sruš�n�m pr����s����n�m 
hr��mu � k�nt�mp�������� � tr��g�d��� ��dn� m���� z�m��� k���� �� z��p�č���� ��u�u 
s��tsk�h r��zm�r�� p�s�du�u r�n���r��sku p��t�nu, d�k s��m z���rš�t��k, �r�n�čn� 
sp����� ��nt�čk� �d���� p���d�-u-p�r��zu � p�r��z��-u-p���d�, k��d�� g�n� m����r Kur-
su��� (L�u��� T��d�ć), pr�g����r���uć� n�z���rš�nu p�t�r�sknu ps��ku9, p�s�� k��� 
s��d� t�t��� kr��ud����g t�k�� r�k� Dr�n� � B�sn�, d�k k��� muz�čk�� p�d��g�� kr�-
ć� m�ćn�� k�mp�z������ St��n�s������ B�n�čk�g k���� �� � k�mp�n����n�� u č��st ��� 
����k� p���d�. Š��nk k��� pr��t� ��š��� srpsk�h ���n�k�� d����z� d� kr���put��š��, 
��ut�nt�čn�h sp�m�n�k�� zn��n�m � n�zn��n�m �un����m�� u ���m r��tu10. O��m 
k��t��rz�m, M�tr���ć pr���� m�nt���nu ���psu k�� ���sk�� �udućn�st� k���� ć� Sr��-
�u �����t� u p�tpunu k��t��str�fu k���� �� �st�r��sk� pr�s�d��n � p��t�s11. 

P�zn��t� ��s��nsk� p�z�r�šn� � fi�msk� r�d�t��� F��d�� H��d��ć sn�m�� �� „z��n��tsk�“ 
fi�m Sarajevski atentat (1968), p���� ��k�� p� z���rš�tku V���k�g r��t��. Id����šk� 
�����n, ����� fi�m �� u st���r� �gr�m��n fl�š��k pr�p��dn�k�� M���d� B�sn� k��� 
s� n��š��� u �rt��gu r������ n�m��čk� ���sk� t�k�m Drug�g s��stk�g r��t�� u S��-
r�����u. H��d��ć �� k�r�st�� �d��u �n�������n�g �ug�s����nst��� Pr�n��p�� � M���d� 
B�sn� � �d����šk� uk�rp�r�r��� u ����� �st�r��sk� p��mfl�t, u �r�m�nu k��d�� s� 
��t�nt��t n�� pr�st���n��s��dn�k�� F�rd�n��nd�� u ud���n���m�� � s���r�m�n�� �st�r��� 
�r�dn����� k��� n�z��dr���� k�r��k k�� ��k��n�m t��n���m�� �u�n�s����nsk�h n��-
r�d��. V���k� Bu�����ć �� s�d��m g�d�n�� k��sn��� sn�m�� skup� k�pr�du���sk� fi�m 
atentat u Sarajevu (The Day That Shook the �orld, 1975), u k�m� su g�um��� 
h����udsk�� z��zd�� Kr�st�f�r P���m�r (Chr�st�ph�r P�umm�r), n�m��čk� g�u-
m��� k��� �� č�st� g�um�� u H����udu � It������, M��ks�m������n Š�� (M��x�m�����n 
S�h���), uz d�m��ć� g�um�� – R��d�š�� B����ć�� (N�d���k� Č���r�n���ć) � Irf��n�� 
M�nsur�� (G���r��� Pr�n��p). Bu�����ć12 ��z �d����šk�h st�g�� tr�nutk�� u k�m� �� 
sn�m�� fi�m, ���� s��st��n s��g ��č�t�g carte blanche-�� k�d d�����tn�g pr�ds�d-
n�k�� SFR�, ��s�p�� Br�z��, �zn�s� �d��� suk���� d��� s��t��, p�sust���uć�g �mp�r�-
�����zm��, r�m��nt�č��rsk�h (��� t�r�r�st�čk�h13) t��n�� � �ur����rsk� d�k��d�n����, 

9 Pr��� ps��k�� u d�m��ć�m fi�mu.
10 Austr�ug��rsk�� m�n��rh���� �� s�� s����h 52 m����n�� st��n��n�k�� m�g��� ��z pr����m�� d�� st���� 6 

m����n�� p�d �ru���, n��supr�t Sr���� s�� 4.5 m����n�� st��n��n�k�� � �k� 450 000 ���n�k��, �zmuč�n�h 
u d��� B���k��nsk�� r��t��.

11 F��m Marš na Drinu �� d���� Z���tnu ��r�nu n�� t��d�� pr�st��n�m fi�msk�m f�st�����u u Pu��, u 
Hr���tsk��.

12 P�s�� tr��umf�� n�� f�st�����u u S��n S����st����nu, Bu�����ć �� ��š ��dn�m �č�k����� n��gr��du Osk��r. 
I��k� su t�m��t�k�� � �d���� fi�m�� atentat u Sarajevu ���� dr��st�čn� r��z��č�t� �d Bitke na Neretvi 
(1969), ���� ���sn��� � f�kus�r��n���, n��gr��d��, ���� � n�m�n������� Am�r�čk� fi�msk� ��k��d�m���, �� � 
���g�� put�� �zm��k���. 

13 P�������u�� s� � ��k Dr��gut�n�� D�m�tr�����ć�� Ap�s�� k��� ��đ� t�r�r�st�čk� srpsk� ���n� ������št���n� 
s�u��� Crn�� ruk��. 
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st���r���uć� ��tm�sf�ru n�z��������zn�st� �st�r��sk�g tr�nutk��, ���� s�� k�nfuzn�m 
�s�ć��n��m d�� su ���� s��t�� u pr���u. 

P�put n�k��k��g �m��g�n��rn�g � s�uč���n�g tr�pt�h��, p�tn���st��k g�d�n�� k��sn���, 
u S��r�����u s� sn�m�� ��š ��d��n fi�m � ��t�nt��tu n�� �������m�� p��tk� M������k� – Bel 
Epok (Poslednji Tango u Sarajevu), N�k��� St����n���ć��. Od�s���� (1990-2008) 
���g fi�m��, u k�nt�kstu �st�r��sk�h str��nput���� n�����n�� � ���š� z�m���, �zg��d�� 
�d�nt�čn� dr��m��t�čn�, �p�h���n� � s�gn�fik��ntn�. Dr N�k���� St����n���ć, pr�-
f�s�r Ist�r��� fi�m��, d�kt�r fi�m���g���, n�����ć� p�zn��������� Kur�s���� (Kur�-
s��w��) u r�g��nu, pr���� �� sk�r� 20 g�d�n�� u ����� d�� s��t ��d� n��g�� magnum 
opus; fi�m k��� �� sn�m�� 1990. � č���� �� k�p���� p�s���t�� u Z��gr�� (���dr��n fi�m) 
n�� m��st�r tr�tm��n, d�z���n t�n�� � p�stpr�duk���sk� f���nšn�t, n�st��� �� u r��tn�m 
��h�ru n�gd� �zm�đu S��r������� � Z��gr����14. St����n���ć�� fi�m, ���k� n�� tr�nut-
k� ��rh���č��n, st��r�m�d��n, n������n, pun p��t�s�� � r�f�r�nt��n n�� Kabare (Cabaret, 
1972) B���� F�s���� (B�� F�ss�) �m��� �� ��š� s����n� n�g� ����k�� ��ć�n�� s���r�-
m�n� pr�duk����. N���� fi�msk� n��r������ k��� s��u �d m�kr�k�sm�s��, ����t�� 
p��n�r�� fi�msk� k��m�r� s�� ���h pr�st�r��, Lu��� D� B�r����15 (L�u�� D� B�rr��s) 
� s���k��k� Ant�n�� V����ć��, č���k�� k��� �� sn�m�� ��t�nt��t n�� n��d�����du Fr��n��� 
F�rd�n��nd��, p�� s�� d� m��kr�k�sm�s��, r��sp��t ����k� z����r� p��tr��tsk� (pr�t� 
– �ug�s����nsk�) �rg��n�z������ M���d� B�sn� � p�č�t��k V���k�g r��t��. Tk��n�� N�-
k��� St����n���ć�� �� ��š�s���n� � ��š�zn��čn�, d���k��tn�, n�� m�m�nt� �rut���n�, � 
pr�pun� p��t�s��. St����n���ć k��� d�� �� u s��m� pr��sk�z�r�� p��k��� k��� n��s �� č�-
k���, ��nt���p�r��� s��� d�g��đ��n��� k���� s� ��št� r�fl�ktu�u kr�z �st�r��sku pr�zmu 
pr�� d�� d���n��� XX ��k��. Bell Epoque �� � Fin de Siecle E�r�p� k��k�u sm� 
n�k��d�� zn���� k��� z����dn��u N��r�d��, k��� pr�t� E�r�psku un��u. St����n���ć�� 
fi�msk� ruk�p�s �� st��r�m�d��n, s��� �d V�g��� (����n V�g�) p�� s�� d� p�m�nu-
t�g F�s����. Ist�r��sk�m ��n�zm�m, g��d���uć� g�um�� � ��k������, k��� d�� p�st��� 
p��r�������n s��t k��� st���r�� um�tn�st, ušušk��n u s��m n�zn��n�u, ��r �� �st�r���� 
��š u��k skr���n��. Kr�z ��u s�p��u, st��r�n �� un���rz���n� ���� � p�s��dn�� �u-
g�s����nsk� � �u�n�s����nsk� fi�m k��� g���r� ���š � fi�mu, ���� � � n�p��t��r�n�� 
��u�����, � �st�r��sk�m z����ud��m��, � str��d��n�u n���n�h, � �n� št� �� n�������n��� 
– � sn��z� �z��r��. St��sk�, pr�duk���sk� r���d��� �s��md�s�t�h n� sm�t���u u�-
���č�n�� f�rm�, t��k� d�� �� fi�m m�g��� ��t� sn�m���n ���� k��d��; m�đut�m, ���š 
1990. g�d�n�� mu d���� d�t�rm�n�s��n k�nt�kst. St����n���ć���� r������ �� s��sn�� 

14 Z�� s���k�g k� �� up�zn��t s�� m�st�r����m�� p�s��dn��g � n�k��d z���rš�n�g SFR� fi�m�� č�n��n���� d��Z�� s���k�g k� �� up�zn��t s�� m�st�r����m�� p�s��dn��g � n�k��d z���rš�n�g SFR� fi�m�� č�n��n���� d�� 
ć� s� p������t� pr�d pu���k�m pr��g n���s��dsk�g fi�msk�g f�st������� C�n�m�� C�ty – 2007 ����� �� 
r���n�� s�nz������. D�����n� �� št� su n�g��t��� z��u��k n�st���� u Z��gr��u, �� r��dn� m��t�r����� s��m�m 
čud�m z���rš�� u kuć� pr�du��nt�� B��k�r�� T��n���ć��.

15 D� B�r� �� tr� g�d�n� pr� d�g��đ��n��� fi�m�� B�� Ep�k, sn�m�� fi�m Život i dela besmrtnog vožda 
Karađorđa ,1911. u r����� I���� St��n�����ć�� � pr�duk���� S��t�z��r�� B�t�r�ć��. O���� fi�m s� sm��tr�� 
pr��m srpsk�m �gr��n�m d�kum�tr���n�m fi�m�m.
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uz�r��, ���� � ����kupn� �st�r��� fi�m��, t��k� d�� �rud������ � ���k��n����� um�tn�k�� 
s�nkr�t�š� p�s��n� �eltschmertz p�g�t��u kr�z k�nt�kst n��d����z�ć�h d�g��-
đ�����. M��gn���n�� �p�h� u k���m g��d��m� Bel Epok �� st��n�� �tr��n��n��� � 
pr�h���t��n��� kr�����. K��� t��k���, ����� fi�m nud� ut�hu � ��dnu ��rz��u tum��č�n��� 
�st�r��� fi�m�� � �st�r��� ��ud� s�� ���h pr�st�r��. A k��� p�s��dn�� um�tn�čk� st��� 
z�m��� k���� �� ��ć d��n��s d����k�� � z����r��������� pr�š��st, Bel Epok nud� �n� št� 
mu � �m� n��g���št�����: 

Nesumnjivo je mnogo lakše koristiti posledice istorije od uzroka. ali zbog 
prvog, drugo je jasnije – ove posledice su veličanstveno izvedene na svetlo 
od strane filmske umetnosti koja pruža čist uvid u uzroke koji su ranije 
bili prilično nejasni. a imati uvid u ne samo sve što postoji nego i što može 
biti shvaćeno je izvanredan izvor informacija, naučni ili istorijski. Boles-Boles-
lav Matuševski (Boleslas Matuszewski) ’Une Nouvelle Source de l’Histoire’ 
(Paris, 1898) (W���h, 2001: 1).

Sk�r� p�t g�d�n�� u pr�duk���� � p�stpr�duk����16 Čarlston za Ognjenku17 Ur�-
š�� St����n���ć�� �� tr������ d�� �zn��č� k�n��čnu pr�kr�tn��u u Srpsk�m fi�mu, 
m�đut�m, du���zn�� ��z��n��rsk�� �n�rg����, pr���š� r�f�r�n��, pr�n��trp��n�� st�-
��z������� � r��sk�šn� s�m����z��m z�un��� su ���čn�g g��d������ č��k � u Sr����. U 
�st��tku s��t��, fi�m �� r��d�k���n� skr��ć�n n�� ��rz��u �sp�d 90 m�nut�� � ��z ��k�� 
O����r� K��t��r�n� k���� �� u pr��� ��rz��� pr�dst���������� modus operandi. St����-
n���ć �� sn�m�� m��k���r�čn� � k������d�sk�psk� tour de force fi�m � „n�st�����n�u 
šum��d��sk� r��s�“, k��� �� t����k s�ć��n��� n�� 26% �rt����� ��dn� z�m���, � n�����ć�� 
tr��g�d��� z�� Sr���u u p�s��dn��h p�t ��k����. Št����š�, k��t��rz�� ���g fi�m�� st��-
�� s��m� u ��dnu s��nu � tr���� n�pun� m�nut, k��d�� m���đ��n�g �un�šu (M���š 
V����uk�n) �d��d� u d��r������� �st�g s�kund�� k��d�� s� ��nč��� (N��d�� Š��rg�n) 
� k��d�� n��g��� usn� n�su st�g�� n� d�� ��������u m���du. Čarlston za Ognjenku 
�� sr�����nsk�� „T���t��nsk�� kn��g�� mrt��h”, fi�m � ku�tu � f�t�šu smrt� � mrt��h. 
F��m k��� s� r��sp��d�� p�d s�pst��n�m t���n�m u ����� d�� z��p�čn� t���k� st���r� 
� d�� n� ��dnu n� z���rš�. U �sn���, ��� �� fi�m � n��pušt��n�u m����g m�st��, � 
n�pr����g�đ�n�st� d�gm� � st��t�čn�st�, � p�tr��z� z�� ��u�����, n� ���š n�� �st� n��-
č�n k��� � K��pr�n (C��pr��) Život je divan (It’s a �onderful Life, 1946). F��m � 
um�r��n�u s���� � r��sk�š� gr��d����. F��m � �p��n�� �������� k���� s� n�����z� u „p��-
uk����č�”, n����p��sn���� r��k��� u Sr���� k���� �r��ć�� uk��t� s��k� umr��h � str��d����h, 
p�r�d���, d���, ���n�k��. Oč�g��dn� p�d ut������m Ž��n P��r Ž�n��� (Veridba je 
dugo trajala), ���� � r��n�g T�r���� G������m�� (T�rry G������m), St����n���ć sn�m�� 
s�pst��n� verite n��dr�����z��m � r���d���m�� �r�m�n�� p�s�� s��m�g r��t�� � k���m 

16 K�d p�zn��t�g fr��n�usk�g r�d�t����� Cinema du Look pr���n���n����, L�k�� B�s�n�� (Lu� B�ss�n).
17 U s��tu pr���d�n k��� Charlston Vendetta � Tears for Sale.
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s� n�k� n��� ������, k��k� �st�r��sk� t��k� n� ��t�r��rn�18. Vr�m�nu uruš�����n��� s���� 
� ���t��n��� gr��d���� u k���m � z���rš����� Ogn��nk�� n�� s��m�m k�n�u fi�m��. Vr�-
m�nu ����k� kr�������n� u k���m ���� t���k� n��r�d� � �r�m�nu k��d�� s� ��r������ 
d�� ��š� n�k��d�� n�ć� ��t� r��t����. 

N��st��� k��� pr���k��t �d n�����ć�g n�����n���n�g zn��č�����19, k��� um�tn�čk� d��� 
k��� tr���� d�� d�fin�š� n�����n���n� �d�nt�t�t Sr���� XXI ��k��, fi�m Sveti Georgije 
ubiva aždahu pr�dst������� �kr��n�z�����u n�������� � n�����ć� K����č���ć��� dr��m�. 
N�������st, K����č���ć�� �z��rn�k �� pr�trp�� r��d�k���nu tr��nz����u � n�p�tr��-
nu d�st�rz��u, p�� uz �����u�����u �d ��š� �d č�t�rt ��k�� n�m�� ��š� �st� zn��č�-
n�� k��� �s��md�s�t�h. G��r�fik����n�� n�����n�� �nd�� �� ���� s��kr���n� m�đu 
sn����sk�m s�rk����m�� pr�-gr��đ��nsk�g društ���, d�k d��n��s p��tr��t�z��m � 
n�����n����z��m �m���u �zr��z�t� p���r��t��n� zn��č��n�� u s�n�� d�g��đ����� �z d���-
d�s�t�h. Otud�� � ��m�������nt��n st��� r�d�t����� (� s��n��r�st�) Srđ��n�� Dr��g���-
��ć�� � g������n�m srpsk�m str��d��n�u � �ns�st�r��n�� n�� (p��tsk�m) r�����zmu 
k��� Sr�� p�sm��tr�� k��� pr������ � smrd����� p��us��t �tuđ�n �d B�g��, ���� s�� 
��spr�k�rn�m ��r�m u n��g��. D�m�st�fik������� m�t���� Pr��g s��tsk�g r��t�� 
�� k�ntr���rz��n p�s��� u ���m (pr�dug�m) p���t�čk�m tr�nutku; m�đut�m, 
k��� ��d��n �d d�m�n��ntn�h s������� fi�m�� �n funk���n�š� ��spr�k�rn�. P�r�d 
t�g��, ��� �� pr�� fi�m Srđ��n�� Dr��g�����ć�� k��� n��� sm�š��n. Z�� r�d�t����� k��� �� 
n����k��� d�� s� �z����n�m t�m��m�� ����� uz ��st�k ��n�z��m, ��� �� n��č�k����n 
folie de grandeur. P��r��d�gm��t�č��n g���r p�ručn�k�� (u fi�mu k��p�t��n) T��s�ć�� 
�� m��d�� n�������� n��p�s��n m�n���g u srpsk�� m�d�rn�� dr��m��turg���20 d�k 

18 Št����š�, r������tn� kn��g� � Pr��m s��tsk�m r��tu k�d n��s m�gu d�� s� n���r��� n�� prst� ��dn�t����š�, r������tn� kn��g� � Pr��m s��tsk�m r��tu k�d n��s m�gu d�� s� n���r��� n�� prst� ��dn� 
ruk�. Nuš�ć���� 1915. – tragedija jednog naroda, Srpska trilogija, St����n�� ���k�������ć��, Vreme 
smrti, D��r��� Ć�s�ć�� � Veliki rat A��ks��ndr�� G��t������.

19 Pr�du��nt� su R�pu���k�� Sr����� � R�pu���k�� Srpsk��.Pr�du��nt� su R�pu���k�� Sr����� � R�pu���k�� Srpsk��.
20 PORUČNIK TASIĆ: Z��t�m, k��d �sp����š s�u mun����u, �� n�pr����t��� � d����� n��stup�� – n�� �����n�t,PORUČNIK TASIĆ: Z��t�m, k��d �sp����š s�u mun����u, �� n�pr����t��� � d����� n��stup�� – n�� �����n�t, 

k��d t� s��m� n�� – n�� ruk�, k��d t� p���m� ��� ruk� n�� zu��, k��d t� �z���u � p�s��dn�� zu�, s�� 
d�k mrd��š, d�k t� �m�� – n��p��d���! K��d t� smrtn� p�g�d�, g��d��� d�� �m p��dn�š n��sr�d put��, d��d�k t� �m�� – n��p��d���! K��d t� smrtn� p�g�d�, g��d��� d�� �m p��dn�š n��sr�d put��, d�� 
t� z��������z�, pr�sk��ču, sk���n����u – d�� �m mrt��� sm�t��š! Z��t�m, p�d�fi��r�� k��� ��kn�: „�ur�š, 
�r��ć�!“ �dm��h ću u��t�. V�č� s� s��m�: „Z�� mn�m, �r��ć�! Z�� mn�m, �r��ć�!” T��k� p�d�fi��ru��t�. V�č� s� s��m�: „Z�� mn�m, �r��ć�! Z�� mn�m, �r��ć�!” T��k� p�d�fi��r 
��č� ��k� �� �spr�d st�t�nu ���n�k��, t��k� ��č� � k��d �st��n� s��m – � �ur�š��. N�����š� n�� s��tu mrz�m 
d�� ��d�m mrt��g ���n�k�� � ����g p�d�fi��r��. Z��t�m, č��st m� �� ������st�t� ���s, ��ć�m� n�� p�������u 
k��� ć� s��č�k��t� g����n� n�pr����t���sk� ud��r. D� t�g p���������, �d���d�, s�� p��d�n�� C�r��, �m�� r���n� 
28 k���m�t��r��. T� k���m�tr� ć�m�, k��d z��tr����... p�dn��r�dn�č�? 

 ĐORĐE G�sp�d�n� p�ručn�č�... 
 PORUČNIK TASIĆ Št�� č�m� r��d�t� s t�h 28 k���m�t��r�� k��d ��kn�m: „Z�� mn�m, �r��ć�!” 
 ĐORĐE G�sp�d�n� p�ručn�č�, t� k���m�tr� ć�m� pr�trč��t�! 
 PORUČNIK TASIĆ N�ć�m� pr�trč��t�. U ���nd��rm�r��� s� trč�, u ���s�� ��t�! Pr���t�ć�m� �h! 

M� pr�p��d��m� ���t�����n�m�� „str��t�g��sk� r�z�r��”, št� zn��č� ��t�ć�m ���t�����n�m��. B�ć�m� t��m� 
gd� �� n���t���. Z��t�m, ��k� st� �k��d ču�� z�� r�č “p�����č�n��”, �d d��n��s �� z����r����t�. Tu r�č, d�k 
st� p�d m���m k�m��nd�m, d�k su n��m kuć� � d���� �z�� ��đ��, d�k su n��m r��k� �č���� n�� p�g-
��d ud�����n�, tu r�č �z m���h ust�� n�ć�t� čut�. P�����č�n��� n�ć� ��t�. S�� s� m�gu p��uć�, s�� 
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�� u fi�mu r��z��dn��n � p�tr�š�n n�� s��m���u���� ��k�� u g�um� Br��n�s������ L�-
č�ć��, č��� ��k �zg����r�� ����k� r�č�n��� d�k s� ��z� u fi���k�ru � gd� ���sk�� ��d��� 
r��zum� p� ��dnu r�č�n��u. ��dn�st���n�, ���� g���rn�� �p�f��n���� �� r��sprš�n�� u 
n�k���k� �dsutn�h k��dr����. T��k�đ�, ����n� ��sp�kt �� m���dr��msk� p�st������n 
��u����n� tr�ug��� k��� �� d��r� p�st������n � z��m�š���n, ���� n�d�����n� �sk�r�-
šć�n. L��z��r R�st��sk� �� pru��� ��dnu �d s����h n���up�č��t�������h u��g�� (��d�n� 
hr�šć��nsk� ��k), d�k �st���� ��k��� (t�p���) ���u����u u n�k��d�� �ng�n��zn�m, n�-
k��d u p��ršn�m sp��u Dr��g�����ć – K����č���ć. Dr��g�����ć �� n�d��sm�s��n� 
�r�����nt��n r�d�t��� s�� s���rš�n�m �s�ć����m z�� k��d��r � d�t����; m�đut�m, ��d� �� 
s��k��r p�n�k��d p�tr�sn�h k�mp�z������ k��� p��r�r���u Br�s�nu (Br�ss�n), L��-
n�u (L��n�), ��� č��k T��rk��sk�m (T��rk��sky). K����č���ć �� usp�� d�� pr������ 
��d��n m�d��um u drug�, �zgu���š� „�n� št� s� n� ��d�“ u us���n�st� „�n�g�� 
št� s� ��d�“, p�� n�z��������zn�� up�r�dn�� ��n����z�� m��� d�� z���rš� k��� št� ��st�, 

m�gu pr�ć� n�� drug� p��������, m� n�ć�m� p�d���� n��z��d! Z�� m�n� p�st��� d�� k�m��nd�: k�-
m��nd�� Vrh��n� k�m��nd� � k�m��nd�� m��� z�m���, �� z�m���� �� �zn��d s���k� drug� k�m��nd�, � 
�n�� n��r�đu�� s��m�: n� k�r��k n��z��d!... K� s� �s�rn�, ug��d��ć� ��� m�g�� p�št�����, � t� ć� mu ��t� 
p�s��dn�� št� �� ug��d���. ��� � �� sm�, �r��ć�, �d n��š�h kuć�� kr�nu�� mrt�� – t� d�� ���m u��k �ud� 
n�� p��m�t�; p�š�� sm� mrt��, n�m��m� št�� d�� �zgu��m�. Ak� B�g d�� p�� p���d�m�, u ���m r��tu 
ć�m� s� r�d�t�. U ���m r��tu �r��n�m� �t��d���nu – z�m��u �t����� n��š�h, � ��r�m� s� z�� s�n���nu 
– z�m��u s�n���� n��š�h. Izm�đu �t��d���n� � s�n���n� n��s n�m��! �� �’ ���sn�? 

 VO�NICI ���sn�, g�sp�d�n� p�ručn�č�!!! 
 PORUČNIK TASIĆ K��d p�t��m: �� �’ ���sn�? – h�ću d�� ču��m d�� �� ���sn�! �� �’ ���sn�! 
 VO�NICI ���sn�, g�sp�d�n� p�ručn�č�!!! 
 PORUČNIK TASIĆ K��d p�t��m: �� �’ ���sn�? – h�ću d�� ču��m d�� �� ���sn�! �� �’ ���sn�! 
 VO�NICI ���sn�, g�sp�d�n� p�ručn���! (P�ručn�k up�r� prst u d�����nu, k��� d�� ć� n�št� d�-

d�rnut�.) 
 PORUČNIK TASIĆ � n��š�� ���s�� ��ustr�ug��rsk� n���n� p�šu, n�� pr��m str��n��m��, d�� sm� 

dr�n����� “�p��nč��rsk� ���t�����n�”. Ism��������u n��s, rug���u s� s�r�t�n��, ��r sm� ��k���m�� p� r�-
����m��, u ����tu d� guš�, n�� n��h���m gr��n�čn�m p��������m��, k��� ps� ču���r�; d�k s� E�r�p�� 
gr��d����, z�d�����, ��g��t����, d�k �� E�r�p�� �gr�����, p�������, kr�����, d�k �� E�r�p�� p����čk�����, �t�m����� 
� un�št�������� m���� � s�r�t� n��r�d� k��� št� �� � n��š! Sr����� d��n��s �m�� 4 m����n�� duš��, Crn�� G�r�� 
280 h�����d��, �� Austr�Ug��rsk�� – 55 m����n��! Osk��r f�n P�ć�r�k s�d� u Tuz��, p��� k�n���k � s�r� 
k��k� ć� r��t tr�����t� d�� n�d����. R�š��� su, ����, d�� n��s pr�g��z�, p����u � mrt��, n�� p�s�u����n�ku, 
�dn�su u B�č 18. ���gust��, n�� r�đ�nd��n ���r�� Fr��n�� ��s�f��. M� sm�, p� Osk��r���m p���nu, ��-
d��n �d d��r���� g������t�m ��s�fu, k��� ć� s� ��r��d����t� mrt��m p�k��nu. G������t� ��s�f �m�� s�� 
�����čk� tr�f��� �zuz�� n��s. Izn��d k��m�n�� mu ��d�n� n�d�st���u g����� „�p��nč��rsk�h ���t�����n��”! 
G�d�n��m�� pr�t�, g�d�n��m�� �r�št� k��k� “Sr����� m�r�� d�����t� č���čn� kup��n��”. ��� n�k��d n�št�� 
smrd������� � p�g��n��� n�s��m ču� �d pr�tn�� d�� ��d��n n��r�d �ud� �kup��n č���k�m! Z��t� ���m s��d 
p�n�������m: drug� �fi��r� ć� p�št����t� m�đun��r�dn� d�g���r � r��tn�m z��r�����n���m��, ��� z��r�-
����n�k�� n�ću �m��t�! S�� m��� z��r�����n��� ��ć� p�����n� „pr� p�kuš���u ��kst���”! K� m� n�� d��u 
kr�n�, n�ć� usp�t� d�� d�gn� ruk�, d�� s� pr�d��, d���ć� m�t��k p�sr�d č����! Tu! (P�ručn�k z��st����, 
h���t�� š��k��m�� st�rn��k, k��� d�� g�� �� t��n� p�g�d���. N�k���k� tr�nut��k�� st��� u grču, st�snut�h 
�������.) 

 PORUČNIK TASIĆ P�dn��r�dn�č�, n��st���� s�� ��uk�m... I d�� s� ���n��� r�d��n� �r��u. Ak� s�� 
č�zm� n�m��m�, s��pun � �r�t�� �m��m�. D�� n� �ud�m� sutr�� � „n���r����n� �p��nč��rsk� ���t���-
��n�”. 
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k��� skupšt�nsk� p��mfl�tsk� n��dm�t��n�� � „f���s�fik����n�u s��t� �st�r���“, t�m� 
���sm�š��������uć� k��k� s��m m�m�z�s � sušt�nu fi�m��, ���� � pr�duk���sku us���-
n�st k���� �� d�kt�r����� ��tr��k���u r����sk�g p�stupk��. S��n� u r�����m�� su p�-
tr�sn�, ���� k��� d�� n�su d� kr����� �sk�r�šć�n�. K��� � p�s��dn��h n�k���k� m�nut�� 
k��� tr���� d�� n��m d�n�su k��t��rzu, �� d�n�s� n��m �s�ć��� n�d�r�č�n�st�. Sveti 
Georgije ubiva aždahu p�štu�� �st�r��u � tr��d����u srpsk� �st�r��� � fi�m��. K��� 
����n��, ��� �� ����k� fi�m. K��� � k�d St����n���ć��, n�k� d�t����� su fi�m��� z�� s���. 
M�đut�m, n�k� n�su, � d�����n� su d�� p�k���r� ut�s��k. T��k�đ�, ���� fi�m�� g���r� 
� m��rg�n���n�m d�g��đ��n��m��, �� u �st�r��� fi�m�� u k���m �� s��m� ��d��n fi�m ���-
��d��n r��tn� sp�kt��k� � V���k�m r��tu (Marš na Drinu), t�šk� �� d�� s� usp�st���� 
r�f�rntn� s�st�m k��� u p�g��du p��rt�z��nsk�g fi�m�� k��� �� �st��� k��� s��t��� 
pr�m�r �n�g�� št� uč�m� u �st�r��sk�m ud���n���m��. Tu s�tu�����u �� p�kuš��� 
d�� pr�m�n� r�d�t��� �zuz�tn�g k�m�r������n�g p�t�n�������� (Zona Zamfirova, 
2002) � p���t�čk�g p�d�gr��� (Boj na Kosovu, 1989) – Zdr���k� Š�tr��. 

Gde cveta limun žut (2006) �� d�kum�nt��rn� �gr��n� fi�m s��n��r�st� M������-
n�� V�t�z���ć�� � r�d�t����� Zdr���k�� Š�tr� k��� šk��sk�m pr���zn�šću st���r���u 
p�uzd��n, z��n�m����, �gz�mp���r��n fi�m � Sr���� t�k�m V���k�g r��t��. Sn�m���n 
n�� ��k�������m�� u Sr����, Grčk�� � A����n��� � uz n�k���k� n�n��m�t�����h �gr��n�h 
fr��gm�n��t�� (P�t��r Kr���� k��� N�k���� P��š�ć, Z�r��n C�����n���ć k��� r�g�nt A��k-
s��nd��r....) pru��� p�tr��nu �st�r��sku fi�msku gr��đu, m��nstr�m pr�dukt k��� �� 
tr������ d�� s� pušt�� n�� č��s���m�� n�����n���n� �st�r���, k��k� z��g d���k��tn�st� � 
p�tr�sn� uzn�m�r�n�st� u k��dr���m�� � „�str�u smrt�” – V�du � P������ gr��-
n���21 t��k� � z��g n����n�g r�m��nt�č��rsk�g z��n�s�� �p�s����n��� ����t�� n�� Krfu 
u pr�pr�m� z�� S��unsk� fr�nt. U �r�m�nu ��n�čn�g r���z��n�zm��, n�h���zm�� � 
m�z��ntr�p��� k��� �mp�r��t���� ����t�� � um�tn�st�, Š�tr�n fi�m �zg��d�� n����n�, 
n�� n��č�n p�zn�g Č��p��n�� (Ch��p��n) ��� r��n�g D� S�k� (D� S����).

Besa (2009) p�s��dn�� fi�m Srđ��n�� K��r��n���ć�� uk���p�� s� u m��n�r�z��m ���g 
r�d�t����� k��� n�u���č����n�m t�m��tsk�m �k��r�m�� (Miris poljskog cveća 1977, 
Petrijin Venac 1980, Virdžina 1991....) sm�št�� p���d�n��� u z��čudn� � ��z�z���-
zn� s�tu������ k��� s� ���čn� z���rš������u tr��g�d���m. Besa, k��� � Virdžina d�� 
d���n��� r��n��� g���r� � ��skrupu��zn�st� � č��st�, supr�st��������uć� �kstr�m� 
k���m�� r�d�t��� d���� š��nsu, ���� � n�m�gućn�st p�m�r�n��� r��z��č�t�h ku�turn�h 
� ������z�����sk�h n�rm� � d�gm�. V���k� �st�r��sk� d�g��đ���� k��� s� p�dud��r���u 
s�� �r�m�n�m u fi�mu su m��rg�n����z����n� (C�rsk�� � K��u���rsk�� ��tk��, p��d 
B��gr��d��) � d��t� su s��m� u (p���r��t��n�m) fr��gm�nt�m�� p�n��š��n��� ���n�k�� 
� �fi��r�� srpsk� ���sk�. K��r��n���ć�� f�kus �� n����čn� pr����t���st�� ��k���n�g 

21 N��r��t�r Dr��g��n N�k���ć ����p�sn� g���r� st�h��� �st��m�n� p�sm� M��ut�n�� B���ć��.
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A����n��� (M�k� M��n������ć) � uč�t������ s����n��čk� n�����n���n�st� (I��� Kr���n�) 
k��� st������m �k��n�st�22 p�st���u ��kt��n� s��d��� �st�r��sk�h tur�u��n�����. N�� 
��čn�m p���nu, Besa �� fi�m � n��g���št����m�� n�d�z�����n� � n�n��d��n� ��u���-
��. O č��st� � p�št����n�u. S drug� str��n�, p�s��dn�� k��dr��� fi�m�� pr��t� �gz�-
dus ��dn� dr����� � n��r�d�� pr�m�� ��spuć�m�� A����n���. Besa �� u t�m sm�s�u 
�st�r��sk�� fusn�t�� k���� k�r�sp�nd�r�� � s�� s��d��šn����m k��k� � s�� �p�h�m k��u 
��r��đu��. K��� � Dr��g�����ć�� � St����n���ć�� fi�m pr� ���g��, B�s�� p�k��zu�� d�� 
�� �st�r���� fi�m�� u p�s��dn�� d�� d���n��� k���� s� ����� V���k�m r��t�m – �gr��-
n�č�n�� m��rg�n���n�m k���m p�kuš����� d�� s� d�k���� sušt�nsk�. Pr�duk���sk�, 
n�����n���n�, �d����šk�, p���t�čk� � �tn�čk� pr����m� �n�m�guću�u r��z�����n�� 
�d��� pr����sn���n�g s��g��d�����n��� �st�r��� pr�š��g ��k�� � k���� s���k�� z�m���� u 
r�g��nu �m�� pr���čn� r��z��č�t pr�stup. 

On� št� �� m�đut�m z����dn�čk� z�� tr� pr�th�dn�� fi�m�� (m�m� Š�tr�n�g), z���r-
š�n�� u �r�� kr��tk�m p�r��du �d m��d�� g�d�nu-�-p� d��n��, ��st� t� d�� su g����-
n� ��k��� k��� trp� r��dn�u � d������������u tr��nsf�rm�����u – ��n�. K��� � crčme de 
la crčme s����nsk�h ����k� n�� pr����zu XIX u XX ��k, alisa u zemlji čuda � alisa s 
druge strane ogledala, Lu�s�� K�r���� (L�w�s C��rr��), Čarobnjak iz Oza, Fr�nk�� 
B��um�� (Fr��nk B��um) � Petar Pan i Vendi, D���ms�� B��r���� (���m�s B��rry), gd� 
�� put s��zr����n��� d����č��� u d����ku p��r��d�gm�� r��dn�� � sp�zn����. T��k�đ� 
k��� � k�d n�� pr�� ut�s��k �č�g��dn�g r�d�t����� mušk�g ruk�p�s��, D���ms�� K��-
m�run�� (���m�s C��m�r�n) u č���m su s��m fi�m���m�� g����n� ��k��� ��n� u m�-
s��� d�� z��št�t� s��g mušk��r���23. U s��m n���r����n�m pr�m�r�m��, ��nsk� ��k��� 
d������������u �p�f��n��u � sušt�nsku pr�m�nu, d�k mušk� ��k��� �st���u p�t��rp��-
n��sk� st��t�čn� � n�pr�m�n����� u s����m t��n���m��. U Dr��g�����ć���m fi�mu, 
K��t��r�n�� (N��t��š�� ���n��ć), s��k��rk�� z��r�����n�� (s����m �����m) u p�gr��n�čn�� 
sr�����nsk�� pr���n���� ���� d���mu s��m�st���n�st� � ������n�st� �rt�� � d�gm��tsk� 
u��g� ��n�. N��n �z��r �� s����dn�� ������ u �kru��n�� pr���dn�g �gr��n�č�n���. 
Kr��� d�n�s� p�tr��nu � �����nu k��t��rzu � �n�� �d���z� z��n����k �z z�m��� k���� �m�� 
t���k� f�t�š s����n� � p��tr��tsk� smrt�. S��čn� �� � s�� Ogn��nk�m u fi�mu Ur�š�� 
St����n���ć�� u k���m n�� s��m�m p�č�tku T��n��t�s ��uh���t�� s�� ��sp�kt� ����t�� 
�� p���đu�� Er�s � joie de vivre n��supr�t cri de coeur k�n��pt��. U fi�mu Sveti 
Georgije ubiva aždahu, ���� mušk��r��� G���r��� (M��ut�n M���š���ć) � Đ�rđ� 
(L��z��r R�st��sk�) ��r���u u��gu p��s��n� (Đ�rđ�) ��� ��kt��n�, �č�g��dn� �rt�� 
(G���r���) k��k� pr�m�� ��n� k��u �������� ���� t��k� � pr�m�� �kru��n�u. K��r��-

22 M���d� �r��čn� p��r pr�s��tn�h r��dn�k��, Sr��n (N����š�� Dug����ć) � S����nk��, d����z� u srpsku pr�-
��n���u, ���� k��k� �n d������ n��r�đ�n�� d�� �d� u B��gr��d p� r��tn� r��sp�r�d, z��du�u�� šk��sk�g 
kuć�p��z�t����� A����n��� d�� s� �r�n� � n��g���� supruz� � n��pušt�n�� šk���. 

23 Terminator (1984), aliens (1986), abyss (1989), Terminator 2: Judgment Day (1991), True Lies 
(1994), Titanic (1997), avatar (2009).
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n���ć – k��� t��k�đ� u s����m fi�m���m�� �m�� ��k ����r���n�, s����dumn� ��n� 
k���� �� s����dn�� ��� t��� k�� �st�� – ��k L�� (I��� Kr��n��) p�st������� k��� �s��u 
s�� (pr����m) �z��r�m, d�k s��m �st����m mušk�m ��k���m�� r��dn��� z����s� �d 
n��n�g �z��r��. Ogn��nk�� � K��t��r�n�� p�s�� tr��g�d��� �d���z� u ����u �udućn�st. 
L�u d�duš� č�k�� g��g�t��, ���� k��sn��� � �spun��n�� u p�r�d���. 

Žena u patrijarhalnoj kulturi postaje označitelj za muškarca koji u simbo-ena u patrijarhalnoj kulturi postaje označitelj za muškarca koji u simbo-
ličkom smislu može da proživi sve njegove fantazije i opsesije, tvrdi Lora 
Malvi (Laura Mulvey). Ipak njen progres i dopisivanje teza paradigmatič-
nom eseju ‘Visual Pleasure and Narrative Cinema’ je dovodi do priznanja 
Lakanove tvrdnje da snaga odnosa u patrijarhatu ne traži od žene da po-
begne. Žena po toj šemi u stvari postaje „ne-muškarac”. (Iz�d 2003: 11)

Zaključak

Ist�r���� srpsk�g fi�m�� d� 1941. ����� �� ����g�n��k��n�� pr�m�� t�k���n��m�� V�-
��k�g r��t�� u d��� n���r�pr�z�nt��t��n���� pr�m�r��, fi�m���m�� S verom u Boga 
(1932) M�h������ A� P�p���ć�� � Golgota Srbije (1939) St��n�s������ Kr��k����. Marš 
na Drinu �� m�đut�m ��m���m��t�č��n, ���� � ��d�n� pr�m�r ����k�g r��tn�g sp�k-
t��k��� č��� �m�t��n� r�z�n��n�� pr����z����z� � s��čn�� d���� �p�h� k���� su �m����� 
z�� t�mu d�m�n��ntnu �st�r��u NOB-��. Id����šk�� ��dn�st���n�st � �st�r��sk�� č�-
st�t�� fi�m�� Ž�k� M�tr���ć�� n�� �����st n�su p�s�u���� k��� �st�nsk�� �nsp�r������� n� 
��dn�m �d k��sn��� n��st����h fi�m���� k��� su s� ������� ug����n�m fr��gm�nt�m��, 
�nh�r�ntn�m m�z��ntr�psk�m � n�h���st�čk�m d��u u k���m su n��st�������. Z��t� 
�� s� ���ntu���n�� š�r�k�� s��k�� � Pr��m s��tsk�m r��tu n�� fi�msk�� tr���� s��st������� 
t�k �d fr��gm�n��t��, kr��tk�h k�mp�z������, m�nu���zn�h k��dr���� s��h n���r����-
n�h fi�m����.

N�� �st� n��č�n, �s�m �č�g��dn� m�t���g�z������ � r�m��nt�čn�g d�skurs�� k��učn�h 
m�m�n��t�� � r��tn�h p���d�� Srpsk� ���sk� u V���k�m r��tu, sk�r� d�� n� p�st��� 
n� s��st �� n� pu���k������� � �st�r��sk�m � p���t�čk�m k�nt�kst�m�� k��k� �� Kr��-
�����n�� � p�d k���m us����m�� r��t�������24. Št����š�, d�� n�m�n��n� V���k� r��t n��� 
p�č�� n�� Dr�n�, �u��� 1914, �st�r��sk�� s��k�� �� ����� dr��m��t�čn� drug��č����. ��d��n 
n�mušt� m�t��k t�n��d��r�� � r�m��nt�čn�g p�sn�k�� u n������� � p���rn�k�� �d��� 
u��d�n��n�� s��h �u�n�h S����n�� �� n�h�t��� ut����� n�� st���r��n�� n���g p�r�tk�� 

24 Kr�d�tn� �mč� z��du��n��� pr�m�� fr��n�usk�m ���nk��m�� z��g B���k��nsk�h r��t����, s���n�� n���d�-
k���tn� mun����� n�� fr�nt, z��p�č�n���n�� r��tn�h d��st����� usr�d ��t�� u pr�t��n� ��gr��rn�m druš-
t�u k��k��� �� Sr����� �����. Pr�k� 20 000 str��d����h ���n�k�� u B���k��nsk�m r��t���m�� � sk�r� �st� 
t���k� �n�����d��. S�pst��n� st���r��n�� st��n��� z����r����� �d kr����� Drug�g s��tsk�g r��t�� � NOB-�� č��� 
su p���d� sh���ć�n� k��� ���n� pr�s�d��n u �st�r��� r��t����n���.
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k�nt�n�nt�� k��� �� u t�m tr�nutku ����d��� sk�r� ����m s��t�m. ��d��n s�f�m�r-
n� m�t��k �� �d G���r���� Pr�n��p�� st��r�� d�m��uršku figuru k��� ć� s��m n��-
���nu d�n�t� n�s��g��d��� str��d��n��. C�n�� �� s���k��k� u��ć��n�� (��� um��n��n��) 
r���d���m�� k�mun�st�čk� r����u���� 1941 – 1945, p�� �� � um�tn�čk� tr�t�r��n�� 
t�k���n�� V���k�g r��t�� �z d��n��šn�� p�rsp�kt��� d�st�rz�r��n�, st���z����n� � ��z 
r����n� r�z�n��n��. K��k� s���ku r���z��u p�dst�č� ��ktu��n�� p���t�k��, fi�msk� č�-
t��n�� Pr��g s��tsk�g r��t�� u p�s��dn��h 50 g�d�n�� �� �eltschmerz k�nfuzn�g 
n�����n�� u p�tr��z� z�� s�pst��n�m, u��k �zm�čuć�m �d�nt�t�t�m.
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aleksandar S. Janković
F���u�ty �f Dr��m��t�� Arts, B��gr��d�

PARADIGMS OF IDEOLOGICAL TABOO: 
WORLD WAR I AND SERBIAN FILM ( 1945-2010)

summary
after the decline of the Karadjordjevic dynasty, the heritage of the Great �ar 
became a story rather unconvincing and short, such that after 1945 it was 
pushed aside only to be forgotten in the new country where „being young” 
was a dominant ideology. The old state and everything that came from it 
was being pronounced decadent and rotten. There are very few nations who 
denounced its own culture in order to create false history. The members of 
nations who changed ten states during the last century can have neither a 
consistent historical material nor a systematized cultural heritage. During 
the turbulent times after Josip Broz Tito overtook power, and later, cinemato-
graphic (and artistic in general) treatment of the Great �ar was mainly sub-
versive and politically incorrect. However, in the new millennium and in new 
Serbia, the Great �ar has been revised and given new inte��tualisation such 
that it fitted both neoliberal and contemporary Sturm und Drang ideology.

Key words
revision, Great war, Serbia, film history, postmodernism
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ana Martinoli1

F��ku�t�t dr��msk�h um�tn�st�, B��gr��d 

PRVI SVETSKI RAT U VIRTUELNOM 
OKRUŽENJU – NOVI OBLICI PREDSTAVLJANJA 

PROŠLOSTI KROZ DIGITALNE MEDIJE2

abstrakt
Tekst za cilj ima analizu različitih oblika prezentacije sadržaja vezanih za 
obeležavanje veka od početka Prvog svetskog rata kroz digitalne medijske ka-
nale i platforme. Od institucionalnih projekata do inicijativa pojedinaca, odOd institucionalnih projekata do inicijativa pojedinaca, od 
digitalnih muzeja, preko audio dokumentarnih serijala plasiranih kao pot-
kast, do video igara i Second Life sadržaja, odabrani primeri u tekstu služe 
kao predložak za razmišljanje o novim mogućnostima reinkarniranja proš-
losti, ali i mogućnostima novih medija da pojedinca aktivno uključe u proces 
saznavanja o prošlim događajima, obezbeđujući interaktivno i imerzivno 
iskustvo. Fokusirani ne samo na političke, već i na kulturološke i društvene 
okolnosti uoči i za vreme Prvog Svetskog rata, odabrani sadržaji koje tekst 
analizira, posebno virtuelne simulacije događaja ili prostora, omogućavaju 
široko i bogato saznanje o ovom istorijskom periodu, kakvo nije bilo moguće 
u fizičkom prostoru ili kroz tradicionalne, analogne medije. 

Ključne reči
Prvi svetski rat, digitalni mediji, video igra, Internet, virtuelno sećanje

B��� �� �z��sn� � �č�k����n� d�� ć� ��k �d p�č�tk�� Pr��g s��tsk�g r��t�� ��t� 
�������n �r��n�m, n��m�nsk� pr�du��r��n�m m�d��sk�m s��dr�����m�� č���� ć� 
funk����� ��t� �����������n�� s�ć��n��� n�� ����� tur�u��nt��n �st�r��sk� p�r��d. Ist��-
r�m�n�, ��� �� ����� ��d�nst��n�� pr���k�� d�� s� �k� �st� �st�r��sk� t�m� ukrst� 
s�ć��n���, č�n��n���, �skust��� p���d�n�����, ���� � �nst�tu�����, n� s��m� n�� ��k���n�m 

1 ��n��.m��rt�n���@gm����.��m��n��.m��rt�n���@gm����.��m
2 O���� t�kst �� n��st��� u �k��ru r��d�� n�� pr���ktu �r. 178012 „Id�nt�t�t � s�ć��n��: tr��nsku�tur-O���� t�kst �� n��st��� u �k��ru r��d�� n�� pr���ktu �r. 178012 „Id�nt�t�t � s�ć��n��: tr��nsku�tur-

���n� t�kst��� dr��msk�h um�tn�st� � m�d���� (Sr����� 1989-2014)“ F��ku�t�t�� dr��msk�h um�tn�st� 
(Un���rz�t�t um�tn�st� u B��gr��du) k��� fin��ns�r�� M�n�st��rst�� pr�s��t�, n��uk� � t�hn���šk�gt�hn���šk�g 
r��z����� R�pu���k� Sr����.R�pu���k� Sr����.
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� n�����n���n�m, ��ć g������n�m n���u, č��� su g��gr��fsk�� ��k������� � p�r�k��, 
m�t��������� � ������� r��z��č�t�. P�kr�t kr��r��n��� g������n�g s�ć��n��� n�� Pr�� s��tsk� 
r��t n��������� s� �d����� u d�g�t���n�m �kru��n�u, pr����m��t�zu�uć� p�t��n�� k�-
��kt��n�g s�ć��n��� u n��dn�����n���n�m �k��r�m��, k��� � m�gućn�st� r�-kr��r��n��� 
d�g��đ����� u ��rtu��n�m pr�st�ru u k�m� pr�st�r � �r�m� d�������u n��� d�-
m�nz���. „S��m�� r�č globalizacija �� p�gr�šn��, ����n��. N� p�st��� g�������z�������, 
p�st��� s��m� virtuelizacija... D� s��d��, �st�r���� s� �d�������� unut��r ��k���n�h �r�-
m�n��, ��k���n�h �k��r��, r�g���� � n�������. S��d��, n�� �dr�đ�n� n��č�n, g�������z������� � 
��rtu���z������� �n��ugur�šu g������n� �r�m�... U ���sk�� �udućn�st�, n��š�� �st�r���� 
ć� s� d�š�����t� u un���rz���n�m �r�m�nu...“ (V�r���� 1995). T��k� s�, p�sr�dst-
��m d�g�t���n�h m�d��sk�h k��n�����, Int�rn�t�� � društ��n�h mr���� Pr�� s��tsk� 
r��t pr�t��r�� u m�d��sk� pr���k��t g������n�g s�ć��n���. P�nuđ�n� su ��sk�n��čn� 
m�gućn�st� z�� ��kt��n�st� � �n������t��� k��� su s� s�ć��n��m n�� Pr�� s��tsk� r��t 
������� s�� �����m d�� �nf�rm�šu, �duku�u, ���� � m�����šu p���d�n�� � grup� u 
st���r��n�u �nt�r��kt��n�h, mu�t�m�d�����n�h �kru��n��� �t��r�n�h z�� �nt�rpr�t��-
���u, r��zm�nu � n��dgr��dn�u p�nuđ�n�h �nf�rm�������. 

P�m�r��n�� f�kus�� u ���m pr���su m�d��sk� p�sr�d����n�g s�ć��n��� s�� n�����-
n���n�g n�� tr��nsn�����n���n� � g������n�, ���� ��š ����n��� s�� st��t�čn�g � k�ntr���s-
��n�g n�� m����n�, fr��gm�nt��rn�, fl�ks����n� � �t��r�n�, �� s���k��k� � �z�����n�� 
u susr�t n���m n����k��m�� � p�tr����m�� pu���k� „�dr��s��“ u d�g�t���n�m, h�p�r-
t�kstu���n�m, umr���n�m društ�u – „d�g�t����z������� d��n��s �gr�� k��učnu u��gu 
u �tkr����n�u �nt�r�s��ntn�h ��rt�f��kt�� k��� ��ustru�u �st�r��u � �m�guć������u tr��n-
sn�����n���nu p�rsp�kt��u n�� �st�r��sk� d�g��đ����“, k���� s� u u��dn�m t�kstu 
pr���kt�� Europeana 1914-1918 � n��st������� d�� �n „...d�z��������� pr����z������n�� 
n�����n���n�h st�r��t�p�� � n�����n����st��k�h �st�r��sk�h p�g��d�� n�� Pr�� s��tsk� 
r��t... G��d���uć� f��s��n��ntn� �nd���du���n� m�m�r��� �z s��h r�g��n�� � d������ 
E�r�p�, m���m� z��m�s��t� n��učn� p�t�n������ tr��nsn�����n���n�g � g������n�g 
p�g��d�� n�� V���k� r��t.“3 

Z�� p�rsp�kt��u ���g t�kst�� ����n� �� n��� �skust�� k�r�sn�k��, ����k����n� kr�z 
m�gućn�st� � k��r��kt�r�st�k� n���m�d��sk�g �kru��n���, st������n�h u funk���u 
�����������n��� s�ć��n���, �� pr� s��h:

Digitalnosti, koja omogućava lakše skladištenje, distribuciju i manipuli-
sanje ponuđenim sadržajima i podacima, sada dostupnim na različitim 
medijskim platformama. Interaktivnosti, zahvaljujući kojoj je moguća 
dvosmerna komunikacija između pošiljaoca i primaoca poruke, „kontrola 

3 H��ns P�ts�h��r, �st�r�č��r, Austr���n N��t��n��� L��r��ry,H��ns P�ts�h��r, �st�r�č��r, Austr���n N��t��n��� L��r��ry, http://www.�ur�p���n��1914-1918.�u/�n, 
pr�stup���n� 12. ���gust�� 2014.
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korisnika, stepen korisničke aktivnosti, aktivnost između korisnika i me-
dija, feedback, transparentnost, društveno prisustvo, veštačka inteligenci-
ja. (R��f����� 1988: 115)

P��rt���p��t��n�st�, m�gućn�st� uč�st�����n��� u m�d��sk�m pr���su, m�gućn�-
st� pr��sp�t����n��� ��ntr����z����n� pr��z��d�n�h m�d��sk�h d�g��đ����� � p�ruk��.

Im�rz��n�st� k���� m��� p�dr��zum����t� ��s�k� pr���zn�, d�t����n� r��zr��đ�n� 
��d��, ��ud�� �skust��, d�g�t���n� �kru��n�� k��� n� s��m� št� �kup�r�� k�mp��t-
nu p���n�u k�r�sn�k��, ��ć g�� p�dst�č� n�� ��kt��n�st, �m�guć����� r�sp�ns��n�st, 
�dg���r, ���� � st��p�� s� s�� n��g���m �kru��n��m.

Od���r��n� � u n��st���ku t�kst�� pr�dst������n� pr���kt� � pr�m�r� d��r� pr��ks� 
p�k��zu�u d�� r��z��č�t� f�rm� – �d ��p��k������� z�� m����n� t���f�n, pr�k� ��ud�� 
d�kum�nt��rn�h s�r������� p���s�r��n�h k��� p�tk��st, d� ��d�� �g��r�� � S���nd L�f�4 
s��dr������ – s�u�� k��� pr�d�����k z�� r��zm�š����n�� � n���m m�gućn�st�m�� r��n-
k��rn�r��n��� pr�š��st�, ���� � m�gućn�st�m�� n���h m�d���� d�� p���d�n��� ��kt��n� 
uk��uč� u pr���s s��zn�����n��� � pr�š��m d�g��đ����m��, ���z��đu�uć� �nt�r��kt��-
n� � �m�rz��n� �skust��. F�kus�r��n� n� s��m� n�� p���t�čk�, ��ć � n�� ku�tur���š-
k� � društ��n� �k��n�st� u�č� � z�� �r�m� Pr��g s��tsk�g r��t��, �d���r��n� pr�-
m�r� k��� t�kst ��n����z�r��, p�s��n� ��rtu��n� s�mu������� d�g��đ����� ��� pr�st�r��, 
�m�guć������u š�r�k� � ��g��t� s��zn��n�� � ���m �st�r��sk�m p�r��du, k��k�� 
n��� ���� r��n��� m�guć� u fiz�čk�m, r����n�m pr�st�ru ��� kr�z tr��d����n���n�, 
��n����gn� m�d���. T��k�đ�, pr�dst������n� pr���kt� p�k��zu�u k��k� s�, u funk���� 
�����������n��� ��� ču���n��� s�ć��n���, m�gu up�tr���t� ��g�k�� društ��n�h z����dn���� 
� umr���n�g društ��� k��� p�dst�ču n�� ��ng���m��n k�r�sn�k�, ��kt��n� �h uk��u-
ču�u u s��dr����, �� �d n��h���g uč�šć�� pr��kt�čn� z����s� �pst��n��k � r��z��� z����d-
n���, n��n�� �fik��sn�st, usp�šn�st, d�m�t � �f�k��t kr��r��n�h s��dr������, � n��h�� 
k��sn��� ����t. U t�m pr���su r��zm�n�, m��n�pu��s��n��� p�nuđ�n�m s��dr�����m�� 
� d�����m d�str��u�r��n�u kr��r���u s� n���� č�t��n��� pr�š��st�, pr�usm�r������u ��ć 
usp�st������n� pr����� r��zum����n��� � tum��č�n��� k���kt��n� pr�š��st�. U k�nt�k-
stu ku�tur� s�ć��n���, n��ph�dn� �� r��zm�š����t� � u��z� t�hn���g��� u d�d��tn�m 
m�t���s��n�u � p�dst����n�u p���d�n����� d�� ču����u, p�hr��n�u�u, r��zm�n�u�u pr�-
č� � p�d��tk� � pr�š��st�. 

4 Pr�m�� d�fin����� d�stupn�� n�� W�k�p�d���, S���nd L�f� �� ��rtu��n� s��t, �n��n� p���tf�rm�� k����Pr�m�� d�fin����� d�stupn�� n�� W�k�p�d���, S���nd L�f� �� ��rtu��n� s��t, �n��n� p���tf�rm�� k���� 
k�r�sn���m�� �m�guć����� d�� kr��r���u ��rtu��n� �d�nt�t�t� pr�dst������n� kr�z �d���r��n� �����-
t��r�. S���nd L�f� �� s�� s���m d�n�� � �p���u tr�d�m�nz��n���n�g m�d���r��n��� št� �� �t��r��� 
m�gućn�st �zgr��dn�� ��rtu��n�h ����k��t�� � t�r�t�r����
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...kada tehnologija ponudi mogućnost trenutnog sećanja, pojedinačni 
impuls da se sećamo bledi. ako arhivska prezervacija i dostupnost nisu 
izbalansirani mehanizmima koji stimulišu participatorni angažman, 
elektronska memorija može voditi u samo-čestitajuću amneziju (H��sk�ns 
2007: 407 pr�m�� K����nu 2009).

B�z �s���n���n��� n�� fiz�čk� ��rt�f��kt� u �����������n�u s�ć��n���, ��ć kr�z kr��r��n�� 
n��h���g ��rtu��n�g ����k��, č�n�ć� d�stupn�m pr�st�r�, �kru��n���, z�uk���, 
d�kum�nt� k��� su ��������� ��� �r�m�, s���k� �d �d���r��n�h pr���k��t�� �� p�d-
st����� z�� n��� ��sp�kt� pr�m�š����n��� ku�tur� s�ć��n��� � u��g� p���d�n��� u n��n�� 
�zgr��dn��. 

Št�� s� d�š����� k��d�� s� �t��r� k��n���� z�� d�pr�n�s p���d�n����� u pr���su kr��r��-
n��� s�ć��n��� n�� ��d��n d�g��đ��� k��� �� t��k� m��s��n� p�g�d�� m����n� � k��� �� 
ugr��đ�n u k���kt��n� s�ć��n�� n������� š�r�m s��t��? S�ć��n�� � m�d��� s� m�t��f�-
r�čk� �zn��č������u k��� r�z�r����r� k��� sk���d�št� n��š�� pr�š��� �skust��� � zn��n��� z�� 
�uduću up�tr��u, ���� n� s�ć��n��, n� m�d��� n�su p��s��n� p�sr�dn���: n��h���� 
m�d��������� ����ku�� n��č�n n�� k��� gr��d�m� � z��dr������m� �s�ć��n�� �nd���du���-
n�st� � z����dn�št���, �d�nt�t�t�� � �st�r��� (V��n D���k 2007: 2). V��n D���k g���r� 
� pr�d�ru, �nfi�tr�r��n�u m��s��n�h m�d���� u k���kt��n� s�ć��n�� (2007: 16), �� 
�z t� p�rsp�kt��� �d���r��n� pr�m�r� u ���m t�kstu su z��n�m����� z�� ��n����zu u 
sm�s�u n��č�n�� n�� k��� ����ku�u, ������������u d�g��đ����, n�� k��� n��č�n s� �dn�s� 
pr�m�� p�rs�n���n�m � �nst�tu���n���n�m s�ć��n�u, k��k�� m�gućn�st� z�� m��n�-
pu��s��n�� u sm�s�u s���k���� � d����� d�str��u���� �nf�rm������� pru����u p���d�n�u 
�, k�n��čn�, k��k�� m�gućn�st� z�� uč�n�� � kr��r��n�� s�ć��n��� pru����u. Ak� s���-
k� �d���r��n� ����k s�ć��n���, �����������n��� Pr��g S��tsk�g r��t�� – �d d�g�t���n�g 
m�m�r�������, pr�k� ��d�� �gr� d� S���nd L�f� pr���kt�� – tr�t�r��m� k��� ����k 
m�d�������� s�ć��n���, �nd�� n��h���� �t��r�n�st z�� �nt�r��n���u, ��kt����n d�pr�-
n�s p���d�n��� � fl�ks����n� m�d��� kur�r��n��� s��dr������ V��n D���k���� d���m� � 
u��z� m�d���� k��� p�m�ć� ��udsk�m s�ć��n�u, ���� � pr�tn�� č�st�t� s�ć��n���, d���u 
n��u d�m�nz��u. 

S���k� �d pr���k��t�� k��� ć� ��t� ��n����z�r��n� u n��st���ku t�kst�� pr�dst��������u n�ku 
�rstu d�g�t���n�g, w�� m�m�r�������, �� �n� pr����m��t�zu�u p�t��n�� �dn�s�� z���-
n�čn� ku�tur� � ku�tur� z��sn����n� n�� p�pu���rn�m ��� �nd���du���n�m s�ć��n�u. 
T� �� �dn�s k���kt��n�g s�ć��n���, �n�g�� št� �� up��mć�n� � št� s� ču����� � „�z���-
g����“, n�� �sn��u d�m�n��ntn�h p���t�čk�h � �d����šk�h �r�dn�st�, � s��dr������ � 
�r�dn�st� k���h s� „���čn�“ ��ud� s�ć���u, n��č�n�� n�� k��� s� t�g�� s�ć���u, k��k� 
s���� �nd���du���n� s�ć��n�� uk���p���u u š�ru s��ku, u gr��n��� ����k����n� k���k-
t��n�m s�ć��n��m. U t�m k�nt�kstu, m��� s� r��zm�š����t� n�� k��� n��č�n s���k� �d 
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n����d�n�h pr���k��t�� kr��r�� pr�st�r, m�d��sku p���tf�rmu, f�rum, z�� �zr��������-
n�� �nd���du���n�h s�ć��n��� � n�� k��� n��č�n ���č���u n� s��m� u��gu �nst�tu�����, ��ć 
��š ��š� u��gu p���d�n����� u kr��r��n�u, usp�st�������n�u � š�r�n�u k���kt��n�g 
s�ć��n���.

Z�� r��zum����n�� ut������� � sušt�n� pr�dst������n�h pr���k��t�� k��� pr�d�����k�� z�� 
r��zum����n�� pr���s�� kr��r��n��� k���kt��n�g s�ć��n��� u d�g�t���n�m m�d��sk�m 
�kru��n�u z��sn����n�m n�� p��rt���p��t��n�st� � ��kt��n�st� k�r�sn�k��, ������n �� 
� p����m „pr�st�t�čk� m�m�r���“ (L��nds��rg, 2004). O���� ����k m�m�r��� s� 
�������� k��� �nt�rf��s �zm�đu �s��� � �st�r��sk�g n��r��t���� � pr�š��st�...�� �s���� n� 
s��m� št� ��dn�st���n� us������ � pr�h���t�� �st�r��sk� n��r��t��, ��ć z��uz�m�� ��čn��� 
st���, n�� du����m n���u d����������� s�ć��n�� n�� pr�š�� d�g��đ���� kr�z k��� � u k�-
��m�� n��� �������. Pr�st�t�čk�� m�m�r���� �� pr�n�s���� � st�g�� �z��z���� tr��d����n���-
n��� ����k� s�ć��n��� k��� su z��sn����n� n�� t�rdn���m�� � ��ut�nt�čn�st�, “n��s��đ��“ 
� ����sn�št��� (L��nds��rg 2004: 3-4).

Pr���kt� pr�dst������n� u ���m t�kstu su z��sn����n� n�� m�gućn�st�m�� � k��r��k-
t�r�st�k��m�� d�g�t���n�g m�d��sk�g �k�s�st�m��, št� �h č�n� g������n� d�stupn�m 
k��k� s��m� z�� k�nzum�r��n��, t��k� � z�� �nt�rpr�t�r��n�� �d str��n� p���d�n����� �z 
r��z��č�t�h ku�tur���šk�h, društ��n�h � p���t�čk�h �kru��n���:

... sećanje nije transistorijski fenomen, samo jedna definisana, konačna 
praksa koja ostaje ista tokom vremena. Mnogo pre, sećanje je istorijski i 
kulturno specifična, ona je značila različite stvari ljudima i kulturama u 
različitim vremenima i bila instrumentalizovana u službi različitih kul-
turnih praksi...Tehnologije masovne kulture koje omogućavaju projekte 
sećanja takođe kreiraju nove mogućnosti: konstruisanje prostetičke me-
morije koja može poslužiti kao tlo za neočekivana savezništva kroz ponore 
različitosti (L��nds��rg 2004: 3). 

An����z�� �d���r��n�h pr���k��t�� m��� p�s�u��t� n� s��m� k��� p�d��g�� z�� �tkr�-
���n�� n���h m�gućn�st� ču���n���, sk���d�št�n��� p�d��t��k�� � ���kš�g pr�stup��, ��ć 
� z�� r��zum����n�� n���h ����k�� pr�z�nt������ � n��r��t����, ����kš��n�g uč�n��� � r��-
zum����n��� pr�š��st�. Um�st� ��n���rn� pr�z�nt������ � ��dn�g, un��pr�d d�fin�-
s��n�g n��r��t����, d������m� n�h���r��rh��sk� �rg��n�z����n� d�n��m�čn� �kru��n�� 
u k�m� s���k� p���d�n��� sk���p�� s��� put kr�z �st�r��u, k�m��nu�uć� p�nuđ�n� 
���m�nt� � �tkr�����uć� pr�š��st n�� s��� n��č�n. 

Supr�tst������n� „r����n�m“, „pr����m“, fiz�čk� �p�p�����m m�m�r������m��, d�g�t���-
n� m�m�r������ ����k����n� kr�z ��d�� �gr�, S���nd L�f� pr���kt� ��� drug� �n��-
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n� �n������t��� z��h�����u�uć� s����� ��rtu��n�st� pr�m���šu d�n��m�čn�, fl�ks����-
n�, �t��r�n� f�rm� u k���m�� s� uč�n��, ���� � �����������n�� ��� kr��r��n�� s�ć��n��� 
�d����� ��z k�ntr��� � s�� n��gr��n�č�n�m �r���m m�guć�h r�š�n��� n� n��uštr� 
��ut�nt�čn�st� � ut�m����n�st� �st�r��sk�h č�n��n����, ��ć put���� z�� s��zn�����n�� t� 
�st�r���.

K��d�� �� r�č � s���k���� d���� kr�z k���� ć� ��t� pr�dst������n �dr�đ�n� �st�r��-
sk� p�r��d, u pr��ks� kr��r��n��� m�m�r������� � s��dr������ k��� r�k�nstru�šu s�ć��n�� 
��dn�� �d k��učn�h p�z������ �� kur��t�r, p�z������ k���� �� u n��učn�m �k��r�m�� 
p�dr��zum������� stručn�, usk� usm�r�n�, sp��������z����n� zn��n��, �� k���� s� d��-
n��s m�r�� pr����g�d�t� pr�m�n��n�m �č�k����n��m�� � ������m�� pu���k�. Kust�s 
p�st���� z��du��n n� s��m� z�� ���z��đ����n�� s��dr������ � k�nt�kst��, ��ć z�� kr��-
r��n�� uz�ud�����g �kru��n��� � ���z��đ����n�� k�mp��tn�g �skust��� k�r�sn�k��. 
Z��m�rk�� k���� �d� u pr����u online, d�g�t���n�h pr�st�r�� �� n�d�st��t��k kr�t�r�-
�um�� s���k����, n�p�uzd��n�st � n�pr���r�n�st p�d��t��k��, �gr�mn�� k���č�n�� 
s��dr������ kr�z k��u �� n����g������� n�m�guć�� ��z stručn� p�m�ć�, ���� u s�uč���u 
�d���r��n�h pr���k��t�� �č�g��d��n �� n��p�r d�� s� k�r�sn���m�� p�nud� �str����n�, 
stručn� ut�rđ�n�, s���kt����n� p�d����, n�� �sn��u k���h su �zgr��đ�n� ��rtu��n� 
pr�st�r� s�ć��n���. On� št� �n� sug�r�šu �� d�� u d�g�t���n�m �kru��n�u u k�m� 
s���k� m��� d�� r��sp������ pr�č��m��, r��d���m��, s��k��m��, z�u��m��, fi�m���m��, � 
d�� �d n��h kr��r�� s���� k���k���� � n��r��t���, funk����� kur��t�r�� m�r�� ��t� �zn���� 
pr�m�š����n��. Aut�r� pr���k��t�� p�st���u n�k�� �rst�� kur��t�r�� m�m�r�������, �� u 
z����sn�st� �d st�p�n�� �n����t��n�st�, �r�g�n���n�st�, kr���t��n�st� pr���kt�� z��-
��s�ć� usp�šn�st us������n��� s�ć��n��� � uč�n��� �st�r���. P�t��n�� �dn�s�� kur��t�r��, 
k��� stručn�m zn��n��m d�pr�n�s� s���k���� ��rt�f��kt�� � kr��r��n��� n��r��t���� k��� 
�dm�t����� z���n�čn� s�ć��n�� n�� �dr�đ�n� d�g��đ���, � d�pr�n�s�� p���d�n����� k�-
m�m�r������ �dr�đ�n�g d�g��đ����� s����m s��zn��n��m��, ut�s��m��, m��t�r������m��, 
s���kt����n�m n�� �sn��u ��čn�h pr�f�r�n�� � d�stupn�st� �dr�đ�n�h s��dr������ �� 
z��pr���� p�t��n�� �dn�s�� n��učn�g � n�n��učn�g �dn�s�� pr�m�� pr�š��st� (P�g��-
č��r, 2011). I d�k su n��učn� pr�stup� „kr�d����n� z��g s���� k�nz�st�ntn� m�t�-
d���g���“, n�n��učn�, ���k� m�gu ��t� n�pr���zn� u č�n��n����m��, �st��r�m�n� su 
u��d����� u r�-kr��r��n�u Zeitgeist-�� ��dn� �r� �, ��š ����n���, n��st�r��sk� �z��r� 
m�gu �m��t� ���k m�����šuć� p�t�n������ � t�nd�n���u d�� p��ud� m��s� mn�g� 
r��d�k���n���, z��k��uču�� P�g��č��r, k��� sm��tr�� d�� �� n�-n��učn� �z��r� m�r���� ��t� 
sh���ć�n� �z����n���.

Ak� s���k� �d pr���k��t�� �zn��č�m� k��� n�ku �rstu d�n��m�čn�g, pr�m�n�����g 
k�m�m�r��t��n�g d�g��đ�����, �nd�� � s���k� ��ng���m��n k�r�sn�k�� m��� ��t� tr�t�-
r��n k��� n��g���� p��rt���p������� u k�m�m�r��t��n�m d�g��đ���u � up�zn�����n�� s�� 
k���kt��n�m s�ć��n��m, u ���m s�uč���u � Pr��m s��tsk�m r��tu. 
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„N��� m�d��� ����kš������u š�r�n�� tz�. `�st�r��� �d�zd�` u t�kstu���n�m, ��zu��-
n�m � ��d�� f�rm��t�m��. S�� m�gućn�šću d����n��� s��dr������ k��� kr��r���u s��m� 
k�r�sn��� (user-generated content), W�� st�mu��š� �g�-n��r��t���, p�rs�n���n� 
r�fl�ks��� � �m����n���n�� ��đ�n��� pr�š��st�“ (Gu��rgu����� 2011). Us�������uć� 
��g�ku d�g�t���n�g m�d��sk�g �kru��n���, ���� p��rt���p������� s� �d����� ��s�nhr�n�-
z����n�, ��z ������zn�g z����dn�št��� u sm�s�u pr�st�r�� � �r�m�n�� s��h uč�sn�k�� 
u pr���su s�ć��n���. Z�� ����� t�kst �� �d p�s��n� ����n�st� z�� r��zum����n�� m�-
m�r��� k���� s� „k�nstru�š� u pr���su st���r��n��� zn��č�n��� d�k pr�tr���u��m�, 
s���ktu��m�, pr�ur�đu��m� d�����, pr���s u k�m� k�r�sn�k�� ��d� n��g��� 
�m�����“ (Gu��rgu����� 2011).

S�� pr�dst������n� pr���kt� m���m� k���s�fik����t� �s���n����uć� s� n�� p�d��u r�-
pr�z�nt������� pr�š��st� �n��n� k��u nud� P�g��č��r:

– z���n�čn�, p�dr���n� �d dr�����,
– n�z���n�čn�, pr����tn� �n������t��� ��� p��u-sp�nz�r�s��n� w��s���t��� �
– guerilla �st�r����, ��čn�, underground online �st�r��sk� �z��r� � s��dr�����, 

�d Y�uTu�� k��p���� d� online z����dn���� � f�rum��, pr� č�mu �� ����n� 
n��g���s�t� d�� p���d�n� pr���kt� k�m��nu�u � p� d��� ��� č��k � s��� tr� ����-
k�� r�pr�z�nt������5.

P�nuđ�n�� k���s�fik������� m��� ��t� d�d��tn� pr�š�r�n�� t��k� št� ��sm� online r�-
pr�z�nt����n�� pr�š��st� ��n����z�r���� u �dn�su n�� st�p�n ��kt�������� � ��ng���m��n�� 
k��� k�r�sn�k �m�� n�� r��sp����g��n�u, p�� t��k� m���m� g���r�t� �:

– �t��r�n�m �nt�r��kt��n�m pr���kt�m��, k��� p�dst�ču uč�šć� k�r�sn�k��, 
�t���r���uć� pr�st�r z�� n��g�� s��m�st���n� d�pr�n�s s��dr����u � 

– z��t��r�n�m �nt�r��kt��n�m pr���kt�m��, u k���m�� k�r�sn�k �m�� m�guć-
n�st n����g������ kr�z s��dr����, ���� n� � d�d��tn� pr�š�r����n�� p�nuđ�n�h 
s��dr������.

K�n��čn�, pr�dst������n� pr���kt� �t���r���u p�t��n�� k�m�d�fik������ s�ć��n���, pr�-
t���r��n��� �st�r��sk�h č�n��n���� � d�g��đ����� u r��u, pr��z��d č���m s� tr�š�n��m � 
up�tr���m pr�n�s� č�n��n���, pr�č�, �st�r��sk� p�d����. T��k� pr���s �zgr��dn�� 
d�g�t���n�h m�m�r������� p�st���� d�n�k�� pr���s u k�m� s� s�ć��n�� tr�t�r�� k��� 

5 P�g��č��r, M��rt�n,P�g��č��r, M��rt�n, Memonautica: Online Representations of the Yugoslav Past, http://www.�n-
t�r-�s��p��n��ry.n�t/��/�y��r%20hu�/��s��ns/�3/p�g�����r%20p��p�r.pdf, pr�stup���n� 20. ���gust�� 
2014.
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pr��z��d, �� n��g��� us������n�� pr�dm�t pr���s�� u k�m� pu���k�� m��� ��t� z��-
�nt�r�s����n� uč�n�k, ���� � kup��� � pr��z��đ��č s�ć��n���. 

Prvi svetski rat na Google-u

N���m�ćn��� s�r��s z�� pr�tr�������n��, G��g��, z��s�u���n �� z�� n�k���k� r��z��č�t�h 
pr���k��t�� k��� n�� r��z��č�t� n��č�n� ������������u Pr�� s��tsk� r��t.

U �k��ru s��g Cu�tur��� Inst�tut�, G��g�� �� p�kr�nu� pr���k��t k��� s� m��� 
tr�t�r��t� k��� n�k�� �rst�� ��gr�g��t�r�� m��t�r�������, ��ud�� � ��d�� s��dr������, �z ��rh���� 
� k���k����� �r��n�h �nst�tu����� š�r�m s��t��6 – Bund�s��r�h�� (N�m��čk��), Eu-
r�p���n��, N��t��n��� Army Mus�um, Imp�r���� W��r Mus�um, G�tty, N��t��n��� 
W�r�d W��r I Mus�um, Mund��n�um... K�r�sn�k �m�� m�gućn�st pr�tr�������n��� 
pr�kup���n�h s��dr������ p� k���k�����m��, m�d���m��, d�g��đ����m�� � ��k�������m��, 
�s����m��, d��tum�m��.

M�gućn�st kr��r��n��� s��dr������ �g��d�� s� u �p���� d�� s���k� k�r�sn�k �sm�s�� 
s�pst��nu g����r��u, k�r�st�ć� s���� ��� p�st���ć� m��t�r������, � d�� �h p�d��� ���k-
tr�nsk�m p�št�m ��� kr�z društ��n� mr���. 

K��� z��s����n pr���k��t, G��g�� ��, uz p�m�ć N�����n���n� ������t�k� Šk�tsk�, 
p�nud�� k�r�sn���m�� m�gućn�st d�� s� up�zn���u s�� �zg��d�m � �zm�n��m�� 
n�� ��n����m�� fr�nt��, ��k�������m�� n�pr����t���sk�h trup��, sm�št�n�m mun�����m, 
n��č�n�m�� k�mun���r��n��� �zm�đu r������, �� p�s��n� z��n�m����� �� št� s���k-
����� m��p�� ču��� �m�n�� r������ k��� su �m n��d�nu�� ���n���, k��� � �m�n�� ����n�h 
��k����t�t�� u n��h���� �k���n�7. Pr�k� 130 d�g�t����z����n�h m��p�� pr�dst������� 
�r��n� p���d�n��čn� fr�nt��� š�r�m Fr��n�usk� � B��g��� d� n���s�tn���h d�t������, 
�� p�s�t���� m�gu d�� ��r���u grup� m��p�� p� d��tum�m��, ��k������ ��� n��z��u, k��� 
� f�rm��t pr�k��z����n��� s��dr������. V���n�st ���g pr���kt�� �g��d�� s� u zn��č���u s��-
m�h m��p�� k��� s� sm��tr���u „pr�m��rn�m �z��r�m z�� �zuč�����n�� k��učn�h fr�n-
t���� t�k�m r��t��“ (W������st�n 2014).

Prvi svetski rat u podkastu – istorija „za poneti“

Pr�� s��tsk� r��t �nt�rpr�t�r��n ��, �����������n � ��n����z�r��n � kr�z p�tk��st�, ��u-
d�� f�rm� n���š�r�g ���nr��sk�g p�t�z��, �d d�kum�nt��rn�h, str�g� f��kt�gr��f-

6 https://www.g��g��.��m/�u�tur����nst�tut�/pr����t/first-w�r�d-w��rhttps://www.g��g��.��m/�u�tur����nst�tut�/pr����t/first-w�r�d-w��r
7 http://m��ps.n�s.uk/ww1/tr�n�h�shttp://m��ps.n�s.uk/ww1/tr�n�h�s
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sk�h, pr�k� �sp���st�, �nt�r��u�� � ��čn�h s��d�č�n��� d� �gr��n�h, fikt��n�h, r��d�� 
dr��msk�h.

Osm�š���n� k��� pr�d�����n���, ��ud�� ��rh��� u k���m�� s� sm�n�u�u r��zm�š����n���, 
tum��č�n��� � ��n����z� d�š�����n��� ��z��n�h z�� Pr�� s��tsk� r��t, z�� s�uš����� �s��t����-
����u �r��n� ��sp�kt� k�nfl�kt��, ���� � društ��� u k�m� s� �n �d������ – �d r��zum�-
���n��� ku�tur� k�nfl�kt��, pr�k� um�tn�st� n��st���� t�k�m V���k�g r��t��, ut�����u 
suk���� n�� s���k�dn��n� društ��n� k�n��n���� t�g d����, ����t�� ���n�k��.

S���r���uć� p���d�n� d�g��đ����, m��t�r������ n�� �sn��u k���h sm� d� s��d�� s��zn��-
����� � V���k�m r��tu, �d f�t�gr��fi��� d� p�s��n�h d�kum�n��t��, p�dk��st�, u p�-
��d�n�m s�uč������m�� ���g��ć�n� s��k�m � ��d�� m��t�r������m, nud� ����p�snu, 
���u, n�� ���z��k � pr�stup��č��n n��č�n �spr�č��nu �st�r��sku ��k���u. 

K��� s��m� ��d��n �d �r��n�h s��čn�h pr���k��t��, H�st�ry P�d���st �� k�r�sn���m�� 
���z��d�� ��ud�� m��t�r������ k��� su s� str�g� �s���n����� n�� �st�r��sk� č�n��n���, �� 
����kupn� s��dr����� p�s��ć�n� Pr��m s��tsk�m r��tu �� grup�s��� u tr� �p�z�d� 
– Uzr��� Pr��g s��tsk�g r��t��, kr�z k��u s�uš����� d�������u u��d u ��š�g�d�šn�� 
��nt��g�n�zm� m�đu dr������m�� k��� su ku�m�n�r���� u �ru���n�m suk��u, Pr�� 
s��tsk� r��t – V���k� r��t, u k���� s� s��k���u d�š�����n��� pr��g r��t�� k��� �� k�r�s-
t�� �ndustr��sk� pr��z��d�nu r��tnu m�h��n�z�����u � �ru����, p� fr�nt���m��, � 
Društ��n� �f�kt� Pr��g s��tsk�g r��t��. U r�����z������ ���g s�r������� uč�st������� su 
pr�d�����č� � �str�������č� ��r��z��n�h ust��n���� �z N�m��čk� � Br��z����, št� �� d���� 
n��učnu ut�m����n�st � ��r�fik�����u p�nuđ�n�h s��dr������, �� k�m�nt��r� p�s�t����-
��� � s�uš�������� ���sn� sum�r���u n��m�ru � k�����t��t��nu �r�dn�st ����k��g s��dr������ 
– ���s��n pr�g��d �st�r��sk�h p�d��t��k��, d�g��đ�����, k��učn�h d��tum��, k�m��n��-
����� n��r��t���� � muz�k� č�m� s� p����č����� dr��msk� �f�k��t. Iz p�rsp�kt��� s��zn��-
���n��� � uč�n��� � pr�š��st�, p�s��n� ����nu d�d��tu �r�dn�st č�n� fl�ks����n�st, 
d�stupn�st � k�mun�k��t��n�st s��dr������ z�� p�t�n������n� s�uš����� („sp��ku��m 
�p�z�d� u s��� �P�d � kr�n�m u š�tn�u, ��� �� mn�g� uz�ud������� n��č�n d�� 
uč�m“8, s��m� �� ��d��n �d ��ustr��t��n�h k�m�nt��r�� n�� s�r�����). 

Br��n� ��r��z��n� ust��n��� �d���r���� su upr���� p�tk��st k��� d�m�n��ntn� k��n��� 
z�� d�str��u���u s��dr������ č��� �� ���� s�ć��n�� n�� Pr�� s��tsk� r��t. M�đu n��m�� su � 
�r��n�� pr�d�����n��� k���� n��m �tkr�����u n� s��m� �st�r��sk� č�n��n���, p�z��d�nu 
� pr�d�st�r��u suk����, ��ć d�k�nstru�šu n�k� m��t�r������ n�� �sn��u k���h sm� 

8 http://www.h�st�ryp�d���st.n�t/�nd�x.php?n=p�d���sts#��mm�nthttp://www.h�st�ryp�d���st.n�t/�nd�x.php?n=p�d���sts#��mm�nt
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d���n����m�� s��zn������� � uč��� � V���k�m r��tu, �� k��� s� d��n��s r��z�tkr�����u k��� 
n�t��čn�, n�pr���r�n�, n�p�uzd��n�9.

K�r�šć�n�� p�tk��st�� k��� �����t�� ��� k��n����� z�� �����������n�� s�ć��n��� n�� Pr� s��t-
sk� r��t d�m�n�r�� � �r��n�m m�d��sk�m sp��������m�� p�s��ć�n�m ���m �st�r��-
sk�m r��zd����u. T��k� s� BBC-��� sp������� � V���k�m r��tu ����k�m d���m z��-
sn���� upr���� n�� ��ud�� z��p�s�m�� p�nuđ�n�m u ����ku p�dk��st��, �� ����� k��n��� 
s� dn��n� �s�������� n���m m��t�r������m��10. Otkr�����uć� z����r������n� h�r���, 
p���d�n�� k��� n�su n��š�� s��� put d� �st�r��sk�h ud���n�k��, ��čn�� �skust��� ��� 
p�d��g�, skr���nut� d�g��đ���� �d ��k���n�g zn��č�����, �str���u�uć� g������n� �f�kt� 
V���k�g r��t�� ��� k��k� �� muz�k�� ut������� n�� m�r��� ��r�����, pr�č� su k��� �tkr�-
����u z��n�m����� � dr��g���n� d�t����� Pr��g s��tsk�g r��t�� �� u f�kusu su p�dk��-
st�� BBC-���. N��gr��n�č�n� fiz�čk�m pr�st�r�m, „sp��k����n�“ u �p�z�d� du��n� 
15 d� 30 m�nut�� č�m� s� g��r��ntu�� z��dr������n�� pun� p���n�� s�uš��������, ���� 
pr�p���d��n��, d�n��m�čn�st � r��zn���k�st pr�stup�� t�m� ��d�nst��n su pr�stup 
�st�r��sk�m s��dr�����m�� s�� �����m �nf�rm�s��n���, �duk������, ���� � �ču���n��� � ���-
g��ć����n��� k���kt��n�g s�ć��n��� � Pr��m s��tsk�m r��tu. 

Globalni vodič kroz Prvi svetski rat – interaktivni dokumentarni film11

G�������z�������, �nt�r��kt��n�st � ��ut�nt�čn�st su k��učn� r�č� pr���kt�� �r�t��nsk�g 
Guardiana k��� �� �kup�� d�s�t �st�r�č��r�� �z d�s�t dr������ s�� �����m d�� ����� 
suk�� �s��t�� �z tr��nsn�����n���n� p�rsp�kt���. Uz m�gućn�st n����g������ kr�z 
r��z��č�t�� p�g�������� tr�d�s�t�m�nutn�g m��t�r������� k��� k�m��nu�� ��ut�nt�čn�, 
d�kum�nt��rn� sn�mk� � �st�r��sku n��r�����u, m��t�r����� pr�d �č�m�� g��d������ 
�dm�t����� ���� s��k� s��t��, dr��g���n� d���ć� s���k�dn��n�g ����t��, �n��k��g 
k��k��� �� ��� u�č� �z�����n��� suk���� k��� ć� pr�m�n�t� �st�r��u P���n�t�. Ž���, 
��g��t� f��kt�gr��fsk�m p�d����m��, uz�ud����� pr�p���d��n�� �st�r�č��r��, k�m��-
n����n� s�� ��ut�nt�čn�m m��t�r������m�� �z �r�m�n�� R��t�� (p�put R��tn�g dn��n�-
k�� Ott� D�x�� ��� f�t�gr��fi��� � fi�m���� �z ��rh���� G�tty ��� P��th�) sm�št�� g��d���-
��� u s��m k�nt�kst g��p���t�čk� r����n�st� t�g d����. B�r��n��m sm�r�� u k�m� 
ć� d����� pr��t�t� pr�ču, k�r�sn�k (�� �n ��, �st��r�m�n�, � g��d������, � s�uš������, � 
č�t������) ���g s��dr������ z��pr���� s��m kr��r�� put kr�z �st�r��u � s�ć��n�� n�� Pr�� 

9 ��d��n �d t��k��h pr�m�r�� �� � pr�d�����n�� Dr P��u��� M����r�� k��� s� ����� „m�t���m�� � gr�šk��m��“, ����d��n �d t��k��h pr�m�r�� �� � pr�d�����n�� Dr P��u��� M����r�� k��� s� ����� „m�t���m�� � gr�šk��m��“, �� 
k��� p����znu �sn��u uz�m�� ču��nu f�t�gr��fi�u h��pš�n��� G���r���� Pr�n��p��, pr�d�����n�� d�stupn� 
n�� http://p�d���sts.�x.���.uk/s��ndw��h-s����t��g�d-������s��t��n

10 BBC p�dk��st �p�z�d� p�s��ć�n� Pr��m s��tsk�m r��tu d�stupn� su n��: http://www.���.��.uk/BBC p�dk��st �p�z�d� p�s��ć�n� Pr��m s��tsk�m r��tu d�stupn� su n��: http://www.���.��.uk/
p�d���sts/s�r��s/ww1

11 http://www.th�gu��rd���n.��m/w�r�d/ng-�nt�r���t���/2014/�u�/23/��-g������-gu�d�-t�-th�-first-http://www.th�gu��rd���n.��m/w�r�d/ng-�nt�r���t���/2014/�u�/23/��-g������-gu�d�-t�-th�-first-
w�r�d-w��r-�nt�r���t���-d��um�nt��ry
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s��tsk� r��t. P�������� �d���r��n�� muz�k�� k���� st���r�� dr��m��t�čnu, n��p�tu ��tm�s-
f�ru, z�učn� �f�kt� k��� n��g���št������u pr�pr�m� ���sk� z�� fr�nt, k�����n�� g�-
m��� � t�p�t k�p�t��, �d �st�r��sk�g m��t�r������� kr��r���u uz�ud���� �nt�r��kt��n�, 
mu�t�m�d�����n� d��������� k��� z���kup���� punu p���n�u � �m�guć����� �m�rz��n� 
�skust��. S��m�m t�m, ����� pr���k��t z��d���������� ��p�t�t� n� s��m� k�nzum�n��t�� 
str�g� z���nt�r�s����n�h z�� d��tum�, m�st��, �m�n��, r��sp�r�d d�g��đ����� u �r�m�-
nu (kr�z, r���m�, �p���u Th� d�m�n� �ff��t – H�w g������ w��r unf��d�d), ��ć 
� n���h g�n�r������� pu���k�, n����knut�h n�� m�gućn�st k�ntr��� s��dr������, pu-
���k� k���� �č�ku�� � �m�t��n� ��ng���m��n, ��g��t� m�d��sk� �skust��. G������n�� 
d�m�nz���� �č�g��dn�� �� � kr�z d�stupn�st m��t�r������� n�� �ng��sk�m, fr��n�us-
k�m, n�m��čk�m, �t�������nsk�m, šp��nsk�m, ��r��psk�m � h�ndu ��z�ku. „Pr�č�� � 
Pr��m s��tsk�m r��tu s� č�st� pr�č�� kr�z �č� ��dn� dr�����.... R��t �� g������n�� 
pr�č�� � z��t� �� n��š ���� ��� d�� pr�k����m� ���u s��ku, � ur�dn�čk�, � t�hn�čk�... 
N��d��m� s� d�� ć� ��� ��t� m��t�r����� k��� ć�, k��� �z��r, m�ć� d�� s� k�r�st� g�-
d�n��m��“12, k���� � pr���ktu Fr��n��s��� P��n�tt��, ur�dn���� mu�t�m�d�����n�h sp�-
������n�h pr���k��t�� u Guardianu � r�d�t���k�� pr���kt��. Ist��r�m�n�, k�r�sn��� 
���g s��dr������ �m���u m�gućn�st d�� p�m�gnu pr���đ�n�� m��t�r������� n�� ��š� 
��z�k��, p�� s� t��k� pr�m���š� � crowdsourcing k��� m�d�� fin��ns�r��n���.

I��k� su m�gućn�st� k�r�sn�k��, u s�uč���u ���g pr���kt��, ��m�t�r��n� n�� k�nzu-
m�r��n�� � pr�g��d��n�� s��dr������, ��z m�gućn�st� d�pr�n�s�� s�pst��n�m m��-
t�r������m��, �n �p��k pr�dst������� uz�ud���� n��g���št��� m�gućn�st� �����������n��� 
s�ć��n��� u d�g�t���n�m m�d��sk�m �kru��n�u. 

„Životi Prvog svetskog rata“13

Pr���k��t �r�t��nsk�g Imp�r���� W��r Mus�um n�� ��kt����n n��č�n uk��uču�� k�-
r�sn�k� u kr��r��n�� ���g m�m�r������� – uz p�z�� p�s�t����m�� d�� „p�m�gnu u 
�zgr��dn�� st���n�g d�g�t���n�g m�m�r������� s��m�� k��� su d�pr�n��� t�k�m Pr��g 
s��tsk�g r��t��“, pr���k��t Lives of the First �orld �ar u f�kusu �m�� s�ć��n�� n�� 
�st�r��sk� d�g��đ��� kr�z p���d�n��čn� d�pr�n�s� r�g�str����n�h k�r�sn�k��.

Pr���k��t Lives of the First �orld �ar kr�z s��� m�t� – Discover their stories... 
Remember their lives – f�kus�r�� ������� ���g d�g�t���n�g m�m�r������� s�mu�t��n� 
n�� ��r��z��nu k�mp�n�ntu � m�m�r�����nu. 

12 http://www.n�wsw�rks.�rg.uk/N�ws-��nd-Op�n��n/gu��rd���n-���un�h�s-ww1-�nt�r���t���-d�-http://www.n�wsw�rks.�rg.uk/N�ws-��nd-Op�n��n/gu��rd���n-���un�h�s-ww1-�nt�r���t���-d�-
�um�nt��ry-

13 https://����s�fth�firstw�r�dw��r.�rg/https://����s�fth�firstw�r�dw��r.�rg/



PR
vI

 S
vE

TS
KI

 R
AT

 U
 v

IR
TU

EL
N

O
M

 O
KR

U
ŽE

N
JU

 
– 

N
O

vI
 O

BL
IC

I P
RE

D
ST

Av
LJ

A
N

JA
 P

RO
ŠL

O
ST

I  
KR

O
Z 

D
IG

IT
A

LN
E 

M
ED

IJ
E

22�

Pr�t���r���uć� s���k�g �d z���nt�r�s����n�h p�s�t������� u kust�s�� (��sp���tn�� r�-
g�str������� �st��r�m�n� zn��č� d�� ć� s���k� p�s�t����� u s�uč���u d����n��� n�k�h 
m��t�r������� put�m s���t�� ��t� p�tp�s��n), pr���k��t �� �m�guć�� ��č��n, d�r�kt��n 
pr�stup ��rh��sk�m m��t�r������m�� k��� n�� ��ut�nt�č��n n��č�n �tkr�����u ����p�sn�st 
� k�mp��ksn�st s���k�dn����� Pr��g S��tsk�g r��t��. 

Pr��� �p����� k���� s� k�r�sn���m�� nud� �� add to a Life Story, kr�z k��u s���k� 
r�g�str����n� k�r�sn�k m��� d�d�����n��m �dr�đ�n�h �nf�rm������� � p���d�n�st� 
� �dr�đ�n�m p���d�n�u � n��g���m ����tu d�� p�m�gn� u sk���p��n�u k�m-
p��tn� s��k� � n�k�m uč�sn�ku Pr��g s��tsk�g r��t�� ��� �dr�đ�n�m d�g��đ���u. 
Č�n�ć� ��d�����m s���k� �z��r s���k� z��s��n� �nf�rm������, pr���k��t ���z��đu�� 
m�gućn�st ��š�struk� pr���r�, k�r�k���� � p�����š��n���. Ist��r�m�n�, p�ds�ć�� 
d�� ć� „Imp�r���� W��r Mus�um ču���t� ��� (s��dr�����) k��� st���n�, u��k d�stupn� 
d�g�t���n� m�m�r������ � t�m� ���z��d�t� k�r�sn���m�� d�� z�� 100 g�d�n�� �udu 
s�gurn� d�� r��zum��u � zn���u �d��k�� �� zn��n�� d�š��“. 

Odg���rn�st p���d�n��� z�� s���k� d���ć �st�r��� � s�ć��n��� r��d�k�����n �� k�n��pt 
z�� tr��d����n���n�, k���s�čn� ����k� m�m�r�������, �z���g��n��� � s�ć��n���, gd� kur�r��n�� 
p�dr��zum���� stručn� zn��n��, �ksp�rt�zu, s���k���u z��sn����nu n�� �dr�đ�n�m, 
d�fin�s��n�m p��r��m�tr�m�� k��� pr��z����z� �z pr�h���ć�n�, z���n�čn� m��tr��� s�-
ć��n��� � n��n�g �r�dn�sn�g s�st�m��.

S��m�� pr���r�� p�d��t��k�� �� z��sn����n�� n�� ���z��đ����n�u d�k��z�� z�� s���ku č�-
n��n��u k��u k�r�sn�k ���� d�� d�d�� – ���� d�� �� t� „���s���t n�� k�m �� �z��st��n 
d��tum n�č��� smrt�, f�t�gr��fi��� ��� p�sm� �z z���n�čn�g, ���n�g �z��r�� � smrt�, 
��� p�d��t��k � smrt� �z ��dn�g �d �r��n�h z���n�čn�h ��rh����“14. 

Os�m d�d�����n��� �nf�rm������� u �d���r��n� „����tn� pr�č�“, Pr���k��t k�r�sn���-
m�� �m�guć����� d�� pr�n��đu �dr�đ�n� p���d�n��, s�� �����m d�� s� �spun� �r�-
g�n���n� ���� Imp�r���� W��r Mus�um �z d���� k��d�� �� �sn����n, 1917, � k��d�� �� 
d�fin�s��n k��� ������ d�� s� kr��r�� m�m�r����� „t���k� k�mp��t��n d�� s���k� č���k 
��� ��n�� – ���n�k, m�rn��r, �ru���r ��� �����, m�gu u n��mu n��ć� d�k��z � p���d�-
n��čn�m d�pr�n�su � uč�šću u R��tu“15. 

M�gućn�st pr�tr�������n��� �� ��m�t�r��n�� n�� �m� � pr�z�m� p���d�n���, ��� n��g�� 
���n� �d�nt�fik�����n� �r�� p�d k���m �� s�u��� u ���s��. 

14 https://����s�fth�firstw�r�dw��r.�rg/��dd�ng-t�-��-��f�-st�ryhttps://����s�fth�firstw�r�dw��r.�rg/��dd�ng-t�-��-��f�-st�ry
15 https://����s�fth�firstw�r�dw��r.�rg/find�ng-��-n��m�d-�nd���du���https://����s�fth�firstw�r�dw��r.�rg/find�ng-��-n��m�d-�nd���du���
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Pr���k��t r�d�fin�š� tr��d����n���n� u��g� m�m�r������� – pr�k��z����n��, �z���g��n��, 
st��t�čn�st, k�n��čn�st u �dn�su n�� �dr�đ�n� tr�nut��k u �r�m�nu. Osm�š���n 
k��� s�����rsn� work in progress, uz m�gućn�st s���k�dn��n� �zm�n�, d�pun�, 
�spr���k�, n��g���� s��zn���n�� �r�dn�st, ���� � sn��g�� k��� m�m�r�������, r��st� s���k�m 
n���m d�pr�n�s�m ��� ��kt��������m p���d�n��čn�g k�r�sn�k��. Z�� r��z��ku �d tr��-
d����n���n�h p�st���k� � fiz�čk�h m�m�r�������, d�g�t���n� m�m�r����� t��k� �m�gu-
ć����� n�pr�k�dnu pr�m�n�����st, d�n��m�čn�st, k���� n� d�n�s� s��m� �zm�n� u 
s��dr����u, ��ć m��� d�� pr�m�n� �d����šku, �r�dn�snu m��tr��u k���� d�m�n�r�� 
�dr�đ�n�m ����tn�m pr�č�m.

Prvi svetski rat u video igrama

„Z��št� �m�� t��k� m���� ��d�� �g��r�� k��� s� ����� Pr��m s��tsk�m r��t�m?“ �� 
p�t��n�� z��sn����n� n�� p�d��tku d�� �� u pr�th�dn� tr� d���n��� z����u����n���m�� 
u ����� ���nr ���� n�� r��sp����g��n�u �k� 59 ��d�� �g��r��, uk��uču�uć� � r��z��č�t� 
pr��n� ��rz���, d�k ��, p�r�đ�n��� r��d�, f�kus n�� Drug� s��tsk� r��t ��� mn�g� 
��ć�, r�zu�t�r���uć� u pr�k� 250 ��d�� �g��r�� sm�št�n�h u ��� �st�r��sk� r��zd�-
���� (Cr���tr��, 2013).

Cr���tr�� ������r�r�� d�� su n�k� �d m�guć�h r��z��g�� z�� ����k� m���� �nt�r�s����n-
�� d�z���n�râ � ��ut�râ ��d�� �gr���� z�� Pr�� s��tsk� r��t č�n��n���� d�� �� u p�t��n�u 
r����t��n� d����k�� �p�h�� �z k��� p�st��� ���k� m���� d�stupn�h z��p�s��, ��rt�f��kt�� � 
pr�������h ��t�r��n��, ���n�čk�� t��kt�k�� � n��č�n r��t����n��� k��� su d���� m���� pr�-
st�r�� z�� kr���t��nu n��d�gr��dn�u � st���r��n�� uz�ud�����h � n��č�k����n�h z��p-
��t�� ��d�� �g��r��, k��� � t����k z��d��t��k �zgr��dn�� n��r��t���� ��d�� �gr� sm�št�n� u 
�r�m� Pr��g s��tsk�g r��t�� z��g n��g��� k�mp��ksn� �st�r��sk�, društ��n� � 
p���t�čk� p�z��d�n�.

U��d u k��t����g s��m� ��dn� �d �r��n�h p���tf�rm� f�kus�r��n�h n�� ��d�� �gr�-
�� p�k��zu�� d�� k�r�sn��� m�gu ��r��t� �zm�đu 17 r��z��č�t�h n��s����� s�� t��-
g�m WW116, d��k�� ��d�� �g��r�� sm�št�n�h u �r�m� V���k�g R��t��. An����z�� 
p���d�n��čn�h n��s����� d����� �tkr���� r��z��č�t� m�gućn�st� z�� uč�n��, ���� � s�ć��n�� 
d�g��đ�����, p���t�čk� � �st�r��sk� p�z��d�n� ��dn�g �d p�t n���kr�������h suk���� n�� 
P���n�t� k��� p��mt� s���r�m�n�� ������z�������. 

I d�k su n�k� ��d�� �gr� �z ��� s���k���� f�kus�r��n� n�� n��č�n� r��t����n���, �d 
str��t�g���� d� �ru���� (The Great �ar 1918), n�k� k�mp��ksn��� p�put To End 
all �ars �m�guć������u �gr��ču d�� r��dn�u �d����� � pr��t� kr�z pr�k� 3000 r�g��n�� 

16 http://st�r�.st���mp�w�r�d.��m/t��g/�n/WWI/
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� d�� s� up�zn�� s�� d��� r��z��č�t�� s��n��r���� ����g r��t��, k��� � d�� ��r�� �zm�đu pr�k� 
850 �st�r��sk�h ��đ�� �d k���h �� s���k� ���n��n z�� s���� ���n� ��št�n� � sp�s��-
n�st�. Igr��č� d�������u m�gućn�st d�� k�ntr���šu n�k� ��sp�kt� s��dr������, k��� št� 
su ��ng�������n�� šp��un��, n��p��d� �zn�n��đ�n���, �st�r��sk� d�g��đ����, �d ��k���n�h 
p�kr�t�� � p��un�� d� str��n�h �nt�r��n�����, s�u�� k��� „�k�d��č�“ kr�z ���u �gru, 
�m�guć������uć� �gr��ču d�� d�n�s� k��učn� �d�uk�.

Aut�nt�č��n �zg��d �ru���� �z d���� Pr��g s��tsk�g r��t��, un�f�rm� d�z���n�r��n� 
t��k� d�� ��č� n�� �r�g�n���n� d� n���s�tn���g d�t������, muz�k�� t�p�čn�� z�� ����� �st�-
r��sk� p�r��d, d�t����n� �str�������n�� t�r�n�� � k�nsu�t������ s�� �st�r�č��r�m�� k��� su 
�m�guć��� d�� s��n� ��� �gr� �udu ��rn� � r�����st�čn�, m��p� kr��r��n� n�� �sn�-
�u ���m�n��t�� �z st���rn�g ����t�� – k��r��kt�r�st�k� su ��d�� �gr� V�rdun k���� 
������������uć� ����� d�� r��t�št�� Pr��g S��tsk�g r��t�� ����������� � s�ć��n��. T��k� ����� 
s��dr���� m���m� tr�t�r��t� k��� ��d��n ����k d�g�t���n�g m�m�r������� u k�m� s� 
s�ć��n�� n�� r��tn� suk�� �d����� � kr�z r�-kr��r��n�� �kru��n���, ku�turn�g � druš-
t��n�g, n� s��m� kr�z �st�r��sk� č�n��n��� ��z��n� z�� d�g��đ���� n�� fr�nt���m��.

Ist�r��sk� s�ć��n�� �� ������n d�� � ��d�� �gr� Commander: The Great �ar, u 
�k��ru k��� �gr��č, �zm�đu �st����g, r��z����� � pr��t� r��dn�u sm�št�nu u ��dnu 
�d p�t ����k�h „k��mp��n���“ t�k�m r��z��č�t�h r��tn�h g�d�n��, s���k�� n�� p�č�tku 
n�k� �d �st�r��sk�h �f��nz����: 1914 Th� Gr���t W��r, 1915 Ypr�s Art��s, 1916 Th� 
B��tt�� �f V�rdun, 1917 Th� N������ Off�ns��� � 1918 Th� K���s�rs�h����ht. 

U �p�su ��d�� �gr� Th� Ent�nt� WWI B��tt��fi��ds k���� s� d�� �gr��č „�m�� š��nsu 
d�� ��d� s�pst��n�m �č�m�� (���n� p����) � p�kuš�� d�� pr�m�n� �st�r��u“. Igr��č 
m�z� �d���r��t� d�� k�m��ndu�� trup��m�� ��dn� �d p�t z�m������ – Fr��n�usk�, N�-
m��čk�, Rus���, Austr�Ug��rsk�, Eng��sk�), �� ��ut�r� �gr��� n��g���š������u d�� su s�� 
��d�n��� kr��r��n� ��rn� s�� �st�r��sk� t��čk� g��d�št��, uz k�r�šć�n�� ��rh��sk�h 
d�kum�n��t�� � f�t�gr��fi���, p�� t��k� k�r�sn�k ��r���uć� z�m��u �st��r�m�n� m�r�� 
d�� s� n�s� s�� s�����st�m�� � sn��g��m�� ���n�h sn��g�� s���k� �d n��h. 

R�z�m� pr�dst������n�h n��s����� ��d�� �g��r��, �z p�rsp�kt��� r��zum����n��� � �z-
gr��dn�� s�ć��n���, p�k��zu�� d�� su kr�z n��h st��r�n�� �kru��n��� ��g��t�� d�t�����-
m��, �st�r��sk�m p�d����m��, č�n��n����m��, �st��r�m�n� d�n��m�čn�� � fl�ks����n��, 
�nt�r��kt��n��, k���� �m�guć������u k�r�sn�ku n� s��m� d�� ����� s�ć��n�� n�� Pr�� 
s��tsk� r��t, ��ć � d�� ��kt��n� uč�st�u�� u �d����ru pr�������� r��z����� n��r��t����. 
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Digitalizovana poezija Prvog svetskog rata u Second Life okruženju17

Pr���k��t k��� �� n�� sp���fič��n n��č�n ������ s�ć��n�� n�� Pr�� s��tsk� r��t z��p�č�t 
�� pr� š�st g�d�n��, p���d�m �����������n��� 90 g�d�n�� �d z���rš�tk�� ���g suk�-
���. S�� �d���m d�� s� s�mu��r���u �����st� Z��p��dn�g Fr�nt�� u 3D t�hn���g���, 
L���rn�ng T��hn���g��s grup�� Un���rz�t�t�� u Oksf�rdu �� �n���r����� pr���k��t 
d� t��d�� n�z��p��mć�n�h r��zm�r�� u S���nd L�f� �kru��n�u.

K��� �sn���� z�� st���r��n�� s��dr������ p�s�u���� su pr�kup���n� � d�g�t����z����n� ��r-
h��sk� m��t�r������, s�� p�s��n�m f�kus�m n�� ruk�p�s� p��z���, p�sm�� � dn��-
n�k� n���zn��č���n���h p�sn�k�� �z Pr��g s��tsk�g r��t�� – W��fr�d�� Ow�n��, Is������� 
R�s�n��rg��, V�r� Br�tt���n... U ����� d�� s� pr�kup���n� m��t�r������ št� ����� k�n-
t�kstu����zu�u, d�pun��n� su „n���m �nt�rpr�t��t��n�m s��dr�����m��, �nt�r��k-
t��n�m �����t�m��, tut�r�����m��, str���m�ng ��d�� s��dr�����m�� � ��ud�� �f�kt�m��“, 
st���r���uć� mu�t�m�d�����n� �kru��n�� č���� su s��zn���n�� �r�dn�st � k��p����t�t d�� 
����� s�ć��n�� n�� ����� p�r��d, du���� � m�ćn��� u �dn�su n�� m�m�r�����n� pr�-
��kt� p�kr�nut� u tr��d����n���n�m ��� fiz�čk�m, r����n�m �kru��n��m��. O���k��� 
�rst�� m�m�r������� �m�guć����� mn�g� �nt�nz��n��� ��ng���m��n k�r�sn�kâ, n���-
n���rn� kr�t��n�� kr�z n���� � �rst� s��dr������, č�m� s� krug p�t�n������n� z���nt�-
r�s����n�h k�r�sn�k�� š�r� p� s��m s����-d�m�gr��fsk�m pr�����m��.

„Th� F�rst W�r�d W��r D�g�t��� P��try Ar�h��� n�pr�k�dn� p�m�r�� gr��n��� 
�n�g�� št� �� ��k��d�msk�� ��rh���� tr������ d�� p�dr��zum���� � s��d�� su k�r�sn��� u 
m�gućn�st� d�� stup���u u �nt�r��kt��nu k�mun�k�����u s�� k���k�����m�� � m��t�r�-
�����m��“ (Sh�w�rs, 2009), k��učn�� �� �dr�dn���� ���g pr���kt�� k��� ���z��đu�� 
�m�rz��n� �skust�� p�s�t����m�� � k�r�sn���m��, z��pr���� uč�sn���m�� u 
p�nuđ�n�m s��dr�����m��. O������n�� t�r�t�r���� n�� k���� s� r��t ��d�� k�r�sn���m�� 
�m�guć����� d�� �s�t� s�u t���nu kr�t��n��� kr�z r�����, d�� ču�u z�uk� r��f���n� 
p������ k���� s� p����č����� s�� pr����������n��m ��n��� fr�nt��.

K��k� ��rtu��n� s��t m��� ��t� up�tr�����n d�� ���z��d� �nt�r�s��ntn��� pr�stup 
k��učn�m �str�������n��m�� � �z��r�m�� uč�n��� ������r�r�� Dr Stu��rt L��, ��d��n �d 
��ut�r�� Pr���kt��; �n n����d� d�� – n��k�n su�č�����n��� k�r�sn�k�� s�� (��rtu��n�m) 
„r����n�šću“ Pr��g s��tsk�g r��t��, s��d� p��r��t��k u uč��n��u u k���� �� �n� 
tr������ d��, k��k� ��n����z�r���u s�pst��n�� s�ć��n��� � s��zn��n���, t��k� � pr��sp�t���u 
s���� st�r��t�p� � pr�dr��sud�. U t�m� �� p�s��n�� sn��g�� ����k��h pr���k��t�� ��r 

17 http://s���nd��f�.��m/d�st�n��t��n/first-w�r�d-w��r-p��try-d�g�t���-��r�h���http://s���nd��f�.��m/d�st�n��t��n/first-w�r�d-w��r-p��try-d�g�t���-��r�h���
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p�dst�ču n�� pr��sp�t����n�� n��š�g k���kt��n�g s�ć��n���, st�č�n�g �z tr��d����n���-
n�h �z��r�� uč�n��� � s�ć��n���18. 

O�� �kru��n�� n��� r����n�, st���rn�, n��� fiz�čk� �p�p�����, ���� �m�guć����� 
uč�n��, s��zn�����n�� � st���r��n�� s�ć��n��� � ��dn�m p�r��du �st�r��� k��� �� d��n��s 
n�d�stup��n, d����k. Ist��r�m�n�, �m�guć����� p�rs�n����z����n� pr�stup, ��čn� 
�skust��, ur��n���n�� u s��dr�����, č�m� s� n��uč�n� zn��n�� d�d��tn� n��d�gr��đu��, 
t� p����č����� n��g���� �m����n���n�� k�mp�n�nt�� � ����n�st z�� k�r�sn�k��.

Zaključak

Pr�dst������n� pr���kt� su s��m� d���ć ��kt��n�st� � �n������t���� u d�g�t���n�m 
�kru��n�u, p�kr�nut�h s�� �����m d�� s� ������� ��d��n ��k �d p�č�tk�� Pr��g 
s��tsk�g r��t��. P���d�n��� z���nt�r�s����n z�� ����� �st�r��sk� p�r��d m��� d�� ��r�� 
n��č�n, �rstu, ����k k���kt��n�g ��� �nd���du���n�g s�ć��n��� s�� k���m ć� ����t� 
d�� s� up�zn��. Ist��r�m�n�, �nt�nz��n�� � s��pr�sutn�� m�d��sk�� p�sr�d����n�st 
s�ć��n��� n�� V���k� r��t ��, �d str��n� p���d�n�h kr�t�č��r��, ����� �zn��č�n�� � k��� pr�-
t�r����n��, pr���k�� z�� ���nu pr�p��g��ndu, ��z ���sn�g ������, struktur� � n��m�r� – 
„�r�t��nsk�� k�m�m�r������� V���k�g R��t�� �� �zgu����� s���k� �s�ć��� z�� pr�p�r���u. 
P�st����� �� m�d��sk� t�m��tsk� p��rk, n�p�dn�š������ m�š����n�� D�wnt�n A���y � 
h�r�r fi�m��“ (��nk�ns, 2014). ��nk�ns s� �s�rć� n�� pr���f�r�����u s��dr������ ��z��-
n�h z�� r��z��č�t� ��sp�kt� V���k�g R��t��, �d m�d� d� pr�z� � p��z���, kr�t�ku�uć� 
p�z�� pr�du��n��t�� k�r�sn���m�� d�� „u������u“ u n��m��. K�n��čn�, �n r�z�m�r�� 
d�� �� „s�ć��n��’’, u s�tu������ u k���� pr��kt�čn� n�m�� ��š� p���d�n����� k��� su 
���� ��kt��n� uč�sn��� suk����, z��d��t��k z�� �nt���kt � m��štu, p�s��� z�� �st�r�č��r� 
k��� mu m�r���u u�r�zg��t� „��udsk� �nt�r�s����n��“, ���� d�� �� p�n�������n�� sk�r� 
�d�nt�čn�h „pr�č�� �z r������“ p�st���� „���n���n��, n�ćn�� p�rn�gr��fi��� n��s�����“. 

I��k� m��d�� pr���š� �št��r u ���n��m��, ��nk�ns �t���r�� pr�st�r d�� s�, um�st� 
z��k��učk��, m��d�� p�st���� p�t��n�� – k���� �� funk����� ����k� �������n�g s�ć��n��� 
n�� Pr�� s��tsk� r��t? D�� �� �� t� uč�n�� s�� �����m d�� s� �st�r��sk� gr�šk� n�k��d�� 
n� p�n��� � n� d���du d� t��k� tr��g�čn�g, m�num�nt���n�g suk����, ��� pr�t���-
r��n�� �st�r��sk�h č�n��n���� u m�n� m�d��sk� sp�kt��k�� k��� pu���ku kr��tk�tr���-
n� �m����n���n� ��ng���u�u, p�dst�ču � pr�����r���u, ���� z��pr���� n��k�n s��g�� n� 
pr��z��d� r��zum����n�� p���d�� �, n�������n���, p�s��d����.

18 http://www.��s�.���.uk/n�ws/��rtu���-tr�n�h�s-�mm�rs�-stud�nts-�n-first-w�r�d-w��r-p��try-02-
n��-2009 , pr�stup���n� 15. ���gust�� 2014.
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F���u�ty �f Dr��m��t�� Arts, B��gr��d�

WORLD WAR I IN VIRTUAL SURROUNDINGS – NEW 
REPRESENTATIONS OF PAST THROUGH DIGITAL MEDIA

summary
�orld �ar I, remembrance and memories of its events, has been the subject 
of numerous projects in digital media. This paper analyzes just few of them, 
trying to sketch a piece of the digital memorial initiatives vast landscape, 
be it audio documentary series, podcasts, video games, Second Life content. 
Established by cultural and educational institutions or individuals, they all 
demonstrate new ways of thinking about past, new possibilities for reincar-
nation of past and opportunities for involving individuals actively in the 
process of learning and discovering events of �orld �ar I. Focused not only 
on political, but cultural and social circumstances of The Great �ar, selected 
projects presented in this paper suggest that digital, virtual surroundings al-
low more in depth, rich and immersive e��perience of learning about the past, 
which was not possible earlier, in analogue media or physical space.

Key words
�orld �ar I, digital media, video games, Internet, virtual memory
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Ivan Medenica1

F��ku�t�t dr��msk�h um�tn�st�, B��gr��d 

VIDOVDAN I NJEGOVE IZVEDBE:  
1989-2014.2 

apstrakt
Predmet ovog rada su neke od, istorijski i politički gledano, najvažnijih „kul-
turalnih izvedbi“ (cultural performances) koje su se, u periodu od 1989. do 
2014. odigrale na Vidovdan – 28. juna: proslava 600 godina od Kosovske 
bitke na Gazimestanu 1989, demonstracije Deposa protiv režima Slobodana 
Miloševića 1992. i obeležavanje 100 godina od početka Prvog svetskog rata 
u andrićgradu (Višegrad) 2014. Glavna hipoteza ovog rada jeste da se ana-
lizom ovih kulturalnih izvedbi mogu dobro ispratiti ideološke stranputice 
savremene srpske politike i istorije: u rasponu od simboličkog uspostavlja-
nja Miloševićevog autokratskog režima, preko ideološki konfuznog diskursa 
srpske opozicije devedeseh godina XX veka, do najnovijih primera obnove 
nacionalističkog i antievropskog stava. Ove pojave analiziramo u kontekstu 
studija izvođenja, kao oblike kulturalnih izvedbi onako kako ih određuju te-
oretičari Ričard Šekner, Džanel Rajnelt, aleksandra Jovićević i, posebno, Eri-
ka Fišer-Lihte jer je njeno razdvajanje pojmova izvedba i inscenacija jedno 
od glavnih teorijskih polazišta ovog rada. U analizi „vidovdanskog mita“ i 
njegovog uticaja na savremenu srpsku istoriju, pozivamo se na radove Mari-
Žanin Čalić i Ljubinke Trgovčević. 

Ključne reči
Vidovdan, nacionalni mit, izvedba, inscenacija, kulturalna izvedba 

1 ����n m�d�n����@gm����.��m����n m�d�n����@gm����.��m
2 O���� t�kst �� n��st��� u �k��ru r��d�� n�� pr���ktu �r. 178012O���� t�kst �� n��st��� u �k��ru r��d�� n�� pr���ktu �r. 178012 Identitet i sećanja: transkulturalni tek-

stovi dramskih umetnosti i medija (Srbija 1989-2014), F��ku�t�t�� dr��msk�h um�tn�st� (Un���r-
z�t�t Um�tn�st� u B��gr��du), k��� fin��ns�r�� M�n�st��rst� pr�s��t�, n��uk� � t�hn���šk�g r��z����� 
R�pu���k� Sr����.
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N��s��� ���g r��d�� s��dr�� d��� p��m�� � ��d��n �r�m�nsk� �k��r k��� s�� z��ht�����u 
d�� �udu ������r�r��n� ���r u g����n�m �rt��m��. 

Osn��n� p�d���� � V�d��d��nu �d��čn� su p�zn��t�, t��k� d�� �� d�����n� s��m� 
�h kr��tk� r�k��p�tu��s��t�. O���� ����k srpsk� pr��zn�k s����� s� 28. �un�� p� gr�g�r�-
���nsk�m k����nd��ru, ��� 15. �un�� p� �u�����nsk�m. P�r�k�� � �d�nt�t�t s����� k��� 
s� s����� n�� ����� d��n pr�dm�t su r��z��č�t�h tum��č�n���. N���pr�h���t������� ��st� t� 
d�� �� d�š�� d� pr���m��n��� ku�t���� st��r�s����nsk�g �����nst��� r��t�� � p��dn�st� 
S��t���d�� � r��n�hr�šć��nsk�g muč�n�k�� � s����� S��n�tus V�tus-�� (k�d �u�n�h 
S����n�� p�zn��t�g k��� S��t� V�d). T� ��, m�đut�m, m��n�� ��tn� ��r V�d��d��n 
z�� Sr�� n��� zn��č�����n k��� r���g��sk� pr��zn�k, ��ć k��� ��d��n �d k��učn�h d��tum�� 
u n��š�� �st�r���.

S�� p�č�n�� n�� V�d��d��n 1389. g�d�n�3 k��d s� d�s���� K�s��sk�� ��tk�� k���� ��, 
k��� št� �� �pšt� p�zn��t�, �m����� pr�sudn� zn��č��� z�� �udućn�st srpsk� dr����� 
� n��r�d��. Z��t� �� � d�š��� d� m�d�rn�g d���� ��š� u ��du ��g�nd� k���� s� pr�-
n�s���� usm�n�m pr�d��n��m, n�g� �st�r��sk� �st�n�. L�g�nd�� �� p�č���� d�� s� 
r��z����� n�p�sr�dn� p�s�� ��tk�, u �kr���u Srpsk� pr���s����n� �rk��, �� š�r���� 
s�, pr� s��g��, kr�z �psku n��r�dnu p��z��u. U XIX ��ku ��g�nd�� � K�s��sk�m 
���u p�st����� �� f�rm��t��n� n�����n���n� m�t – m�t n�� k�m� s� r��z������ �d�nt�t�t 
m�d�rn� srpsk� n������. U t� d����, mn�g� su m���d� ��r�psk� n������ gr��d��� 
s��� �d�nt�t�t n�� ���z� m�t���� k��� su���m�r���u d�g��đ���� �z n��h��� �st�r���, pr� 
s��g�� ��tk� � t� �n� �z Sr�dn��g ��k��: �z d���� k��d ��� n��r�d� n�su ���� p�d 
str��n�m ����šću – �t�m��nsk�m, rusk�m, ��ustr�ug��rsk�m, prusk�m... „Iz 
t�g r��z��g�� �� u 19. ��ku k�s��sk� m�t, k��� �� �z��rn� ��� ��rsk�, d���� n��� 
sm�s���, pr�t��r�n �� u s�ku���rnu ��g�ndu � uz�t u s�u��u p���t�čk�h ��������, pr� 
s��g�� z�� m�����z�����u �tp�r�� pr�t�� �t�m��nsk� � ��ustr�ug��rsk�, tuđ�nsk� ����s-
t�. U n��n�m n��r��t��n�m s�st�mu s�m����� pr�š��st, s��d��šn��st � �udućn�st 
st�p��� su s� u ��dn�, „n�������“, „�st�r����“ � „s����d��“ č�n��� su ����nu. K�s��� �� 
t��k� �t������������� n� s��m� �d�nt�t�t Sr���, ��ć � n��h�� sp���n�-p���t�čk� pr�-
gr��m.“ (Č����ć 2013: 62). 

L�u��nk�� Trg��č���ć t�rd� d�� �� sušt�n�� k�s��sk�g m�t�� ��r��� z�� s����du 
��đ�n�� k��� ��r��� z�� �zgr��dn�u s�pst��n� dr����� � z�� sp��s hr�šć��nst��� �d 
bezbožnika, t� d�� s� �n gr��n�� u n�k���k� m�t���� (Trg��č���ć, http://www.
r��stk�.rs/k�s���/�st�r����/s��nu/KOS_MIT.htm�). M��d�� � n���zn��č���n��� ��st� 
m�t�� „�rt�����n���“ � „muč�n�št���“ z�� s����du � ��ru, �sk��z��n pr����sh�dn� u 

3 Tr���� �m��t� u ��du d�� s� ��� zn��č���n� �st�r��sk� d�g��đ���� n�su d�s��� n�� �st� d��n – n�k� su s� d�-Tr���� �m��t� u ��du d�� s� ��� zn��č���n� �st�r��sk� d�g��đ���� n�su d�s��� n�� �st� d��n – n�k� su s� d�-
s��� n�� V�d��d��n p� �u�����nsk�m k����nd��ru, št� �� s�uč��� upr���� s K�s��sk�m ��tk�m, �� drug� 
– ��ć�n�� n��h, z��pr���� – n�� V�d��d��n p� gr�g�r����nsk�m k����nd��ru. 
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�z��ru kn�z�� L��z��r�� „�zm�đu n���sk�g � z�m����sk�g ���rts���“. N�ć pr�d ��tku, 
L��z��r r��zr�š����� d���m� � str��h��� s����h ����k��š�� t��k� št� ��r�� �rt�����n�� z�� 
s����du � ��ru, �� k��� �m s��m�� ���z����đu�� ��čnu s����u, p��mć�n�� � ����t 
p�s�� smrt� (���rst�� n���sk�), �� n� �dust�����n�� �d ��tk� z��r��d tr�nutn�g sp��s��-
���n��� ����t�� � z�m��� (���rst�� z�m����sk�). Ist� m�t��� – �un��št��, muč�n�št�� 
� �rt�����n�� – �g��d���u s� � u ��g�nd��rn�m č�nu M���š�� O����ć�� k��� �st�r���� 
n��� n�p���tn� p�t�rd����: �n ��, n����dn�, �dg�um�� pr�d���u Osm��n�����m��, 
t��k� s� pr������� su�t��nu Mur��tu � u��� g��. O��m�� �� k�mp��m�nt��r��n � m�t � 
�zd����, k���� ��, supr�tn� �st�r��sk�m �z��r�m��, pr�p�s��n�� ug��dn�m � m�ćn�m 
srpsk�m f�ud����u Vuku Br��nk���ću. „O���� m�t�� �� ������n ���m�nt ��ć�n� n�� 
m�tu ���z�r��n�h n�����n���n�h pr�gr��m�� � k��� t��k��� �� �p�m�n�� s���r�m�n���-
m��. T� �� �p�m�n�� d�� tr���� pr�p��d��t� ��ć�n�, �rt�����t� s� z�� p��m�n�t� �������; 
u supr�tn�m s��du�� ��n��t�m�� � tr���n� �z�pšt�n�� �z z����dn���“. (Trg��č���ć, 
�st�). 

P���t�čk�� funk����� k�s��sk�g m�t��, z�� r��z��ku �d f�rm��t��n�h m�t���� ��ć�n� 
drug�h n�������, n��� u p�tpun�st� �s�rp���n�� u XIX ��ku. Us��d s����n�h �st�-
r��sk�h �k��n�st� – pr� s��h, pr����g�đ�����n��� �d��� �s�����đ��n��� � u��d�n��n��� 
s��h srpsk�h n��r�d�� � z�m������ u sr�dnu, ���� �p��k drug��č��u �d��u �s�����đ��n��� 
�u�n�h S����n�� t� st���r��n��� n��h��� z����dn�čk� dr����� – mn�g� Sr�� � d��n��s 
sm��tr���u d�� n��h��� n�����n���n� � dr����n� p�t��n�� n��� r�š�n�. Z��g t�g��, k�-
s��sk� m�t m��� ��š u��k d�� s� p���t�čk� ��kt���r��, št� s� � d�š�����. Opst��nku 
���g m�t�� k��� p���t�čk� p���tf�rm� d�pr�n��� �� � t� št� ��, p�č�tk�m XX ��k��, 
kr��tk�tr���n� p�pr�m�� � �ug�s����nsk� k��r��kt�r. N�� �sn��u sr�dn� �psk� tr��-
d����� �ug�s����nsk�h n��r�d�� (p�s��m�� � M��rku Kr�������ću, n�� pr�m�r), ����� 
m�t s� d���m�čn� tr��nsf�rm�s��� u r�m��nt�č��rsk� p�k��č z�� �s����đ�n�� � u��-
d�n��n�� s��h �u�n�h S����n��, �� n� s��m� Sr���. N���sp�kt��ku���rn���� um�tn�čk�� 
r�pr�z�nt������� ���g pr���r�������� �� n�k��d�� d��rš�n� V�d��d��nsk� hr��m ��dn�g 
�d n�����ć�h �ug�s����nsk�h um�tn�k��, Hr���t�� I���n�� M�štr���ć��. 

P���t�čk�m p�t�n������u k�s��sk�g m�t��, k��� �d XIX ��k�� �pst���� s�� d� 
d��n��s (m��d�� �� u m�đu�r�m�nu p��r��t�� �z��rnu, srpsku ���r����ntu), s�gur-
n� �� d�pr�n��� � t� št� s� n�� ����� d��n, k��� št� �� d��r� p�zn��t�, �d�gr���� 
mn�g� ��tn�h d�g��đ����� u srpsk��, �ug�s����nsk��, p�� � s��tsk�� �st�r���. G���-
r��� Pr�n��p �� u S��r�����u 1914. u��� ��ustr�ug��rsk�g pr�st���n��s��dn�k�� 
Fr��n��� F�rd�n��nd�� � n��g��u ��nu S�fi�u, št� �� ��� p���d z�� p�č�t��k Pr��g 
s��tsk�g r��t��; u V�rs���u �� 1919. p�tp�s��n �st��m�n� m�r k��� �� �zn��č�� kr��� 
t�g r��t��; Kr���� A��ks��nd��r 1921. g�d�n� pr�k���mu�� n���, V�d��d��nsk� us-
t��� Kr�������n� Sr���, Hr���t�� � S����n�����; 1948. g�d�n� ���������n�� �� r�z��u��-
��� K�mun�st�čk�g �nf�rm��r��� up�r�n�� pr�t�� �ug�s����nsk� K�mun�st�čk� 
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p��rt��� k���� �� �zn��č���� �d������n�� T�t��� �ug�s������� �d St�����n���g S����tsk�g 
s����z��; 1989. S����d��n M���š���ć �� �dr���� g���r n�� pr�s����� 600. g�d�n�� 
�d K�s��sk�g ����� k��� ��, pr�m�� n�k�m m�š���n�m��, n�������� r��sp��d �ug�-
s�������; M���š���ć �� ���š n�� t��� d��n 2001. g�d�n� �sp�ruč�n M�đun��r�dn�m 
sudu u H��gu... N��r���n�, �t��r�n� �� p�t��n�� d�� �� �� p���t�čk� p�t�n������ k�-
s��sk�g m�t�� �pst������ kr�z ��� XX ��k, p�� s� pr���� � u XXI, z��g t�g�� 
št� su s�, puk�m s�uč���n�šću, ��tn� �st�r��sk� d�g��đ���� �d�gr������� upr���� 
t��d��, ��� su ���r n�k� �d n��h ���� p���n�r��n� z�� ����� d��tum ��r s� r��čun���� � n�� 
s�m����čk� �f�k��t V�d��d��n��.

Drug� p����m �z n��s����� ���g r��d�� – �z��d��� (performance) – t��k�đ� n� 
tr���� t�m���n� � s����uh���tn� ��n����z�r��t�, p�č��š� �d ��ng��st�čk�g k�n��p-
t�� performativa (k��k� g�� p�st������� D��n Ost�n) � z��k��učn� s n��g���m uz-
d�z��n��m n�� n��� n�s�ć�g k�n��pt�� � t�rm�n�� n��uk� k���� s�, pr����sh�dn� 
u ��ng����m�r�čk�m s��tu, r��z����� �d š�zd�s�t�h g�d�n�� XX ��k�� – stud���� 
�z��đ�n��� (performance studies). T� �� n��s �d���� u d�gr�s��u, ��r u n��š�m 
�str�������n�u t�m��t�zu��m� s��m� ��d��n ��d �z��d��. V�ć �z s��m� s�nt��gm� „��-
d��d��nsk� �z��d��“ ���sn� s� n��s�uću�� d�� �� r�č � t���tr����z����n�m d�g��đ����m�� 
��z��n�m z�� V�d��d��n: d��k��, um�tn�čk�m pr�gr��m�m�� � p���t�čk�m skup�-
��m�� �rg��n�z����n�m u ����u �����������n��� ���g pr��zn�k�� (s n��g���sk�m n�� 
k�m�m�r������ K�s��sk� ��tk�, s�������n�u n��n�g m�tsk�g zn��č�n��� � p���t�čk�h 
�mp��k�������). U stud����m�� �z��đ�n��� ����k�� s� �z��d�� �dr�đu�u k��� – „ku�-
tur���n�“.

U kn��z� Uvod u studije performansa, A��ks��ndr�� ����ć���ć p�d p��m�m „ku�-
tur���n�� �z��d���“ p�dr��zum���� „���� k��� �z��đ�n�� k��� s� s��st��� �d f�ku-
s�r��n�h, ���sn� �zn��č�n�h � društ��n� �gr��n�č�n�h ����k�� p�n��š��n��� k���� su 
p�s��n� n��pr������n��/pr�pr�m���n�� z�� p�k��z����n��“, �� z��t�m upuću�� n�� t�kst 
Raspon scenskog izvođenja R�č��rd�� Š�kn�r�� k��� �� u stud����m�� �z��đ�n��� pr�� 
s�st�m��t�z����� r��z��č�t� ����k� ku�tur���n�h �z��d�� (����ć���ć, Vu���n���ć 2006: 
58-59). S��m Š�kn�r r�f�r�r�� n�� r��d��� p�zn��t�h ��ntr�p���g��, k��� št� su V�k-
t�r T��rn�r ��� pr�dst���n��� ��ntr�p���šk� šk��� �z K�m�r�d��� (Š�kn�r 1992: 
209-210). Ist� r�f�r�n�� n����d� � D���n�� R���n��t: „p���� p�rf�rm��ns�� pr�š�r��� 
s� �d p�d�s�t�h g�d�n�� XX ��k�� (n���pr� kr�z r��d ��ntr�p���g�� k��� št� su 
M��t�n S�ng�r � V�kt�r T��rn�r), k��k� �� uk��uč��� � ku�tur���n� p�rf�rm��ns, 
d���uć� ��dn��k st��tus r�tu����m��, sp�rt���m��, p��su, p���t�čk�m d�g��đ����m��, � 
�dr�đ�n�m p�rf�rm��t��n�m ��sp�kt�m�� s���k�dn��n�g ����t��.“ (R���n��t 2012: 
86-87). K��� št� s� �z ���g ��d�, k�n��pt „ku�tur���n� �z��d��“ d�š��� �� u stu-
d��� �z��đ�n��� �z ��ntr�p���g���, �� sm��tr�� s� d�� g�� ��, p�d�s�t�h g�d�n�� XX 
��k��, pr�� f�rmu��s��� ��ntr�p���g M��t�n S�ng�r d�� �� ��uh���t�� d�g��đ���� k��� 
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�m���u: „�gr��n�č�n �r�m�nsk� r��sp�n, p�č�t��k � kr���, �rg��n�z����n pr�gr��m 
��kt��n�st�, s�t �z��đ��č��, pu���ku � m�st� � �k��n�st� �z��đ�n���“ (S�ng�r u: 
F�s�h�r-L��th� 2014: 163). 

K��d s� sum�r���u ���� � drug�� �dr�đ�n��� „ku�tur���n� �z��d��“ d����z� s� d� t�g�� 
d�� su t� d�g��đ���� k��� �m���u s��čn� strukturn� pr�n��p�, m��d�� � ��tn� r��z��k�, 
u �dn�su n�� �n� št� n�k� t��r�t�č��r�, Er�k�� F�š�r-L�ht� n�� pr�m�r, n��z�����u 
„um�tn�čk�m �z��d���m��“: p�r�d p�z�r�šn�h pr�dst�����, ��� �z��d�� ��uh-
���t���u � ��rkus, �����t, m�uz�k�, ���r���t�, u��čn� t���t��r, s���r�m�n� p��s, um�tn�st 
p�rf�rm��ns�� (performance art), �td. Ku�tur���n� �z��d�� su sp���fičn� z��t� št� 
n��h, p� pr�����u, n� r�����zu�u um�tn��� ��ć gr��đ��n� �rg��n�z����n� u r��z��č�t�� 
udru��n��� (��rsk� z����dn���, p���t�čk� p��rt���, sp�rtsk� k�u����, sudsk� s�s-
t�m...), št� s� ���čn� n� d�š������u u p�z�r�šn�m � sr�dn�m pr�f�s��n���n�m/�n-
st�tu���n���n�m pr�st�r�m�� � �k��n�st�m�� (��rkusk�� š��tr��, k�n��rtn�� s�����, k��-
���r�tsk�� s��n��...) � št� �m g����n� ���� n��� d��, ������t�m �ns��n������m, z������� 
pu���ku � st��r� �st�tsk� z��d�����st��, ��ć d�� k�r�st�ć� n�k� ���m�nt� s��n-
sk�g ����k����n��� p�st�gnu ���n�st�tsk� r�zu�t��t – �st���r� pr���du, p�st�gnu 
p���t�čk� ����, p�t�rd� z����dn�št�� u ��r�, �nst�tu���n����zu�u ��u����n� �dn�s... 
Drug�m r�č�m��, ku�tur���n� �z��d�� su društ��n� d�g��đ���� (p���t�čk� skup���, 
��rsk� r�tu����, suđ�n���, sp�rtsk� ut��km���...) ��� pr����tn� (��nč��n���, s��hr��n�, 
kršt�n���, pr�s����� r�đ�nd��n��, �d�r��n� d�kt�rsk�h d�s�rt�������,...) u k���m�� s�, 
z��r��d p�st�z��n��� p�m�nut�h ���n�st�tsk�h ��������, k�r�st� m�h��n�zm� �ns��n��-
����: p�d���� n�� uč�sn�k� � g��d�����, �gr��n�č�n� � s�gm�nt�r��n� �r�m�nsk� r��s-
p�n, �dr�đ�n� m�st� � �k��n�st� �z��đ�n��� �, ���r u g����n�m �rt��m��, p���n�r��n 
�� p�n�k��d � u������n „s��n��r��“ ��kt��n�st�. 

U ���m r��du r�f�r�s��ć�m� s� n�� �dr�đ�n�� „ku�tur���n� �z��d��“ k��� p�s-
t������� F�š�r L�ht� u kn��z� Routledge Introduction to Theater and Performance 
Studies (R�ut��dg� 2014). R��z��g ��, �zm�đu �st����g, � t��� št� su z�� pr�dm�t 
n��š�g �str�������n��� d�st�� ��tn�� upr���� �n�� sp���fičn�st ku�tur���n�h �z��d�� 
k��u, pr�m�� F�š�r-L�ht�, pr�p�zn���u stud��� �z��đ�n���, �� z��n�m��ru�u drug� 
d�s��p��n� k��� tr�t�r���u ��u p�����u: ps�h���g����, ��ntr�p���g����, s������g����. 
T�� sp���fičn�st, d�duš�, n��� p�s��n� s���st�� r�tu�����, p���t�čk�h skup����, 
f�st������� � sr�dn�h d�g��đ�����, ��r �n��, pr�m�� m�š���n�u F�š�r-L�ht�, pr�sudn� 
�dr�đu�� svaki tip izvedbe. R�č �� � s��m�m č�nu �z��d�� k��� ��uh���t�� � r�-
��k���� pu���k� � k��� s�, k��� t��k���, sušt�nsk� r��z��ku�� �d pr��g n����� �z��d�� 
– �ns��n������. D�k �� inscenacija un��pr�d sm�š���n � u������n p���n um�tn�čk�, 
r�tu���n�, sp�rtsk�, p���t�čk�, sudsk� � sr�dn�h ��k�����, d�t�� �� izvedba ������t� 
� ��d�nst��n� �skust�� pr��z��š�� �z t���sn�g k�pr�sust��� �z��đ��č�� � pu���k�, 
n��h��� �n�rg�tsk�, �m����n���n� � duh��n� r��zm�n�. Z��g t�g�� �� z�� t��r��-
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sku k�n��ptu����z�����u ku�tur���n�, ���� � s���k� drug� �z��d�� �d ����k�g zn��č����� 
r��z��k����n�� „�ns��n������“ �d „�z��d��“. 

U č�n��n��� d�� s� s������g���� p�g�����t� �nt�r�su�� z�� ku�tur���n� �z��d�� k��� 
sr�dst�� �d����šk� m��n�pu������� u t�t����t��rn�m/��ut�r�t��rn�m r���m�m��, 
F�š�r-L�ht� pr�n�����z� t��r��sk� r��z��g z��št� ���� d�s��p��n�� n� u��đ��, n��supr�t 
stud����m�� �z��đ�n���, d�� s� sm�s��� k�nst�tu�š� t�k u �z��d��: t�k k��d�� s� �n-
s��n������ pr�k��uč� � r���k���� pu���k�. „O�� stud��� pr�tp�st��������u p��s��n�st 
pu���k� � p�tpunu k�ntr��u �rg��n�z��t�r�� n��d r��z����m �z��d�� – drug�m 
r�č�m��, str��t�g��� �ns��n������ n��d����d������u, u p�tpun� pr�d��d������m ��d�-
��m��, ’p��s��nu’ � z��t� ’n���nu’ pu���ku d�� �� �z��z����� �����n� �f�k��t. K��� št� �� 
r��n��� r�č�n�, ����k��� p�z������ �� n��dr����� z��t� št� �gn�r�š� n�pr�d��d����u 
�nt�r��k���u �zm�đu g��d�������� � g�um�����, k��� su d�� ��ut�p��t�čk� p��r��tn� 
spr�g� k���� k�nst�tu�š� �z��d�u”. (F�sh�r-L��ht� 2014: 172)4. 

Ost���� ��š d�� u ���m u��du �����sn�m� tr�ću �dr�dn��u �z n��s�����: �r�m�n-
sk� �k��r 1989-2014. Os�m sp�����šn��g � k�n��n���n���n�g r��z��g�� d�� �� r�č � 
z���kru��n�m p�r��du �d p�s��dn��h d���d�s�t p�t g�d�n��, p�st��� � sušt�nsk� 
r��z��g �� k��� p�t�č� �z tur�u��ntn�h t�k���� s���r�m�n� srpsk� �st�r���. Osn��n�� 
h�p�t�z�� ���g r��d�� ��st� d�� s� ��n����z�m n�k���k� ����k�h „ku�tur���n�h �z��d��“ 
r�����z����n�h 28. �un��, n�� V�d��d��n, u p�s��dn��h d���d�s�t � p�t g�d�n�� m�gu 
d��r� �spr��t�t� �d����šk� �s��������� � str��nput��� s���r�m�n� srpsk� p���t�k� � �s-
t�r���. T� �s��������� s� kr�ću �d s�m����čk�g usp�st�������n��� M���š���ć���g ��u-
t�kr��tsk�g r���m��, k��� �� u n�����n����zmu, �� n� u d�m�kr��t��� � un���rz���n�m 
p�r�tku ��udsk�h pr�����, tr����� „���t�rn��t��u“ dr����n�m s��������zmu uruš�n�m 
p��d�m B�r��nsk�g z�d��, pr�k� �d����šk� k�nfuzn�g d�skurs�� srpsk� �p�z����� 
d���d�s�t�h g�d�n�� XX ��k��, d� n���n�����h pr�m�r�� ��n��� n�����n����st�čk�g 
st�����, m�t���s��n�, �zm�đu �st����g, � p�kuš����m�� n�k�h z��p��dn�h �st�r�č��r�� d�� 
pr�k���u Sr���u k��� su�dg���rnu z�� �z�����n�� Pr��g s��tsk�g r��t��. 

F�kus�r��m� s� n�� s��m� tr� ��d��d��nsk� ku�tur���n� �z��d��, ��r upr���� �n� 
m��p�r���u n�k� �d g����n�h f��z�� u t�m �d����šk�m (s)kr�t��n��m�� n����� srp-
sk� p���t�k�. P�����n��u s��ku � Sr���� d����� ��sm� k��d�� ��sm� uk��uč��� 
� �zruč����n�� S����d��n�� M���š���ć�� M�đun��r�dn�m kr���čn�m sudu u 
H��gu k��� s� d�s��� 28. �un�� 2001, ���� ����� d�g��đ���, �p��k, n� ��n����z�r��m� � t� 
�sk��uč��� �z m�t�d���šk�h r��z��g��. On n�m�� p�rf�rm��t��n� ��sp�kt�, � n��mu 
p�st��� s��m� ��d��n ��d�� z��p�s u tr�����n�u �d n�k���k� m�nut��: n�ćn� sn�m��k 

4 O p��mu „��ut�p��t�čk� p��r��tn� spr�g�”, k��� k��učn�m z�� r��zum����n�� f�n�m�n�� �z��d��O p��mu „��ut�p��t�čk� p��r��tn� spr�g�”, k��� k��učn�m z�� r��zum����n�� f�n�m�n�� �z��d�� 
�n��k� k��k� g�� k�n��ptu����zu�� F�š�r-L�ht� ��d�t� u: F�s�h�r-L��ht�, Er�k��, 2008, The Trans-
formative Power of Performance, R�ut��dg�. 
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ur��đ�n s ����k� d�����n� n�� k���m s� n��z�r� k��k� ču���r� ��d� M���š���ć�� �z h�-
��k�pt�r�� u z��t��r Š���n�ng�n. K��� t��k���, �n �z���z� �z �k��r�� stud���� �z��đ�n��� 
� pr�z���� t��r��u m�d���� ��� fi�m�� d�� �� ��� ��n����z�r��n. 

***

Pr��� u n�zu ��d��d��nsk�h ku�tur���n�h �z��d�� k��� ć�m� pr�k��z��t�, u��dn� �� 
� �st�r��sk� n�������n����. On�� s� d�s���� 28. �un�� 1989. g�d�n�, n�� d��n pr�s����� 
š�st� g�d�n�� �d K�s��sk�g �����, � t� n�� m�stu gd� s� ��tk�� � �d�gr�����: n�� 
G��z�m�st��nu. 

S��dr��nsku �sn��u ��� ku�tur���n� �z��d�� č�n� ču��n� g���r S����d��n�� M�-
��š���ć��, t��d�� n����z���r��n�g pr�ds�dn�k�� r�pu���k� Sr����. Sušt�n�� � s�rh�� 
g���r�� ���� �� p�����č�n�� p��r������ �zm�đu sud��n� (usuda) srpsk�g n��r�d��, 
u����č�n�g k�s��sk�m m�t�m, � dr��m��t�čn� s�tu������ u �ug�s������� kr����m 
�s��md�s�t�h g�d�n�� XX ��k��. T�� ��ktu��n�� p���t�čk�� n��p�t�st pr��z����z���� ��, 
pr� s��g��, �z z���štr�����n��� �dn�s�� �zm�đu �ug�s����nsk�h r�pu���k��, �� k���� �� 
����� t�sn� p���z��n�� � s k�s��sk�m kr�z�m, ���č�n�m u ����� ��ć�nsk�g st��-
n��n�št��� K�s���� � M�t�h���, A����n�����, d�� � ���� p�kr����n�� d����� st��tus r�-
pu���k�. Sr����� �� t� 1989. g�d�n� r���g������� n�� ��� z��ht��� s��s��m �pr�čn�m 
�d�uk�m: n���m Ust����m k���m �� r�pu���k�� ��ntr����z����n��. O�� ust���n� 
��ntr����z����n�� Sr����, k���m su pr�th�d��� k�nkr�tn� p���t�čk� ��k���� M���-
š���ć���g r���m�� („��nt���r�kr��tsk�� r����u�����“), �m���� �� m�t��f�r�čn� �d��k 
upr���� u k�s��sk�m m�tu, u �sud� srpsk� n�s��g� � ���p����m z�� n�����n���-
n�m ��d�nst��m. N����š�� P�p�� ����k� r�z�m�r�� „K�s��sk� p�t��n��“ s kr����� 
�s��md�s�t�h: „n�spr�mn�st � n�sp�s��n�st �ug�s����nsk�h n�����n���n�h ���t�� 
d�� pr�h���t� ��udsk�� pr����� � gr��đ��nsk� s����d� k��� p����z�št� z�� pr����z������n�� 
m�d���� d�m�n������ usp�st�������n��m d�m�kr��tsk�g p�r�tk��, u s��m d�����m�� 
�ug�s������� � u n��� k��� ����n�, ��d���� �� k�� �nstrum�nt����z����n�u ’k�s��sk�g 
č��r��’ u m�đus��n�� ��r�� �k� �ču���n��� m�n�p���� n�� p���t�čku ����st (...).“ 
(P�p�� 2010: 100). 

K��d�� s� ��� ��n����g��� �m���u u ��du, �nd�� �� ���sn� d�� �� u s��m g���ru, �su-
đu�uć� n�����n���nu n�s��gu � �zd���u, M���š���ć pr���d��� p���t�ku ��ntr����zm�� � 
�d s��� gr��d�� figuru sp��s����� � u��d�n�t����� n������ � dr�����. B����z��n k��u �� 
����k� �n�rg�čn� �st���r�n�� srpsk�� k�h�z���� m�g��� d�� �z��z��� m�đu drug�m 
�ug�s����nsk�m n��r�d�m��, M���š���ć �� u s��m g���ru �tk���n���� t�rdn��m 
d�� �� n�����n���n�� r���n�pr���n�st ��d�n� g��r��nt �pst��nk�� z����dn�čk� dr�����. 
I��k� su n��g��� st������ u ���m g���ru ���� d�k���r��t��n� n�sp�rn�, ��r s� �n 
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z�����g��� � z�� r���n�pr���n� p������� n�����n���n�h m��n��n�� u Sr����, mn�g�m s� ��ć 
t��d�� č�n���, č��k � d�� s� n��� p�z����� n�� srpsk� �un��št�� � ��tk� k��� pr�dst���, 
d�� �� ��� pr��� n�������� n�����n���n�h suk���� u �ug�s�������, �� k��� ć� us��d�t� s��g�� 
d�� g�d�n� k��sn���. Č����ć ����k� r�z�m�r�� sm�s��� M���š���ć���g g���r�� n�� 
G��z�m�st��nu: „G���r�� �� � pr�š��st�, ���� �� m�s��� n�� s��d��šn��st: t��d�� �� k��� 
� d��n��s, ’tr��g�čn� n���d�nst��’ ���� uzr�k s��m z�u. Ist��r�m�n� �� uk��z����� � 
n�� �udućn�st: pr�dst��� n��� ��tk�, k��� z��ht�����u �d�učn�st, č�rst�nu � spr�-
mn�st n�� �rt�u. M���š���ć �� �ptu������ st��r��u g�n�r�����u k�mun�st�� z��g 
n��h���h ustup��k�� �ug�s����nsk�� dr����� � s������ �� m�r, pr���du � �r��tst��“. 
(Č����ć 2013: 360). 

Z��pr����, sp�rn� k�n�t������ n� pr��st�ču t���k� �z �n�g�� šta �� M���š���ć g���-
r��, k���k� �z �n�g�� gde � kako �� g���r�� – d��k��, pr��st�ču upr���� �z �ns��n��-
���� pr�s����� š�st� g�d�n�� �d K�s��sk� ��tk�. K��� št� �� �st��knut�, F�š�r-L�ht� 
� u ku�tur���n�m � u um�tn�čk�m �z��d���m�� r��z��ku�� d��� �rg��nsk� �spr�p��t��n�� 
n�����, k���� s� r��zd�������u s��m� z��r��d t��r��sk� ��n����z�: pr�m�š���n � u������n 
p���n (�ns��n�������), s ��dn�, � r�����z�����u �ns��n������ u �nt�r��k���� s g��d�����m�� 
(s��m�� �z��d���), s drug� str��n�. K��d�� sm� g�r� �st��k�� ��sp�kt �ns��n������, �� n� 
�z��d��, ht��� sm� d�� (m�t��f�r�čk�) p�k����m� d�� �� pr�s������ š�st�g�d�šn���� 
K�s��sk� ��tk� �����, št� �� t�p�čn� z�� ��ut�r�t��rn� r���m�, pr���kt����n � k�n-
tr���s��n d�g��đ��� k��� s�, k��� t��k���, u �z��d�� – ���k� ��, n�sumn����, t�k u n��� 
�st���r�� pun sm�s��� – n��� sušt�nsk� pr�m�n��.  

��dn� �d g����n�h s���st����� �z��d�� ��st� t��� d�� s� �n��, ���k� �� č�st� pr�sudn� 
��n�m�r���u k���kt��n�� ��r����n���, d�š����� n�� ���z� s����dn� ����� pu���k� d�� u 
n��� uč�st�u��. T� n��� ��� s�uč��� s ��d��d��nsk�m pr�s�����m �z 1989.; tu su, 
n��pr�t��, � r���k���� g��d�������� – u m�r� u k���� �� t� m�guć� u �z��d�� – ���� 
pr���kt����n� � k�ntr���s��n�. N� s��m� r���k����, ��ć � n��h���� p�č�tn�� �d�uk�� 
d�� �udu – gledaoci, d�� d�đu n�� ��u m��n�f�st�����u, n��� ����� u��k ��ut�n�mn��; 
�z r��z��č�t�h �z��r�� s� s��zn���� d�� ��, n��pr�t��, d����r d�� pu���k� n�� G��z�m�-
st��n d�š��� p���nsk�, p� d�r�kt��� K�mun�st�čk� p��rt��� Sr���� ��� p�z��u Srpsk� 
pr����s����n� �rk��. U�st����m, drug��č��� � n��� ���� m�guć� �rg��n�z����t� pr�-
��z z�� m����n � p� g��d�������� (u n�k�m �z��r�m�� �r�� s� d��� � n�� d��� m����-
n��): k��k� �� r�č�n� u t�����z��sk�m �z��št���u s�� skup��, �rg��n�z������� pr���z�� �� 
uk��uč������� �k� 5000 ��ut��us�� � 50 r�d��n�h � ���nr�dn�h ��z����.  

U �st�m �z��r�m��, pr�n�����z�m� � p�t�rdu ut�sk�� k��� s� st�č� n�� �sn��u istori-
ografskog pristupa ���m p���t�čk�m m�t�ngu, �� št� �� m�t�d�� k��u ć�m� k�-
r�st�t� � u ��n����z� n��r�dn� d�� ku�tur���n� �z��d�� k��� su pr�dm�t ���g r��d��. 
Pr�m�� F�š�r-L�ht�, �z��d���m�� k���m�� n��� ��čn� pr�sust������, �str�������č nu�-
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n� pr����z� �z �st�r��gr��fsk� p�rsp�kt��� – r�k�nstru�š� �h n�� �sn��u sn�m��k�� � 
drug�h �z��r�� – d�k �� p�tpun� �r������ntn�, m�t�d���šk� g��d��n�, d�� �� su s� 
�n� d�s��� u s��d��šn��st� ��� pr�š��st� (F�s�h�r-L��ht� 2014: 48). K��� št� �� ��ć 
n��g���št�n�, � r���k���� ����k�, �rg��n�z����n� �kup���n� pu���k� d�������� su 
– organizovano: k��� d�� �m �� n�k� s��m� p�d���� tr��nsp��r�nt�, z��st���� � s��k� 
k��� su n�s���. N�� sn�m��m�� s� č�st� ��d� tr��nsp��r�nt� k��� n� p� s��dr����u n� 
p� �zr��d� n� d��u�u amaterski. I s��k� k��� su g��d����� n�s��� – ���r �n� k��� 
su s� ��d��� u t�����z��sk�m pr�n�su – ���� su s��s��m �č�k����n� z�� ����k��� 
p���t�čk� m�t�ng, �� ��z ���dn� n����čn�st� k���� �� s��d�č���� � m��k��r �z��sn�� 
sp�nt��n�st� u r���k�����m�� pu���k�: d�m�n�r���� su f�t�gr��fi�� M���š���ć��, �� ���� 
�� p�rtr�t�� � drug�h ��čn�st� �z srpsk� �st�r��� ��� s���r�m�n�g d���� k��� up�t-
pun�u�u r�d���u���� p��t�s m�t�ng�� „�uđ�n��� n��r�d��“ (pr� s��h, s��m�g C��r�� 
L��z��r��, z��t�m K��r��đ�rđ��, P��tr����rh�� G�rm��n��, �td). 

N�� sn�mku s� ��d� m���� r���k����� z�� k��� s� m��� pr�tp�st����t� d�� su autentični 
d�� �z��d��: d�� su n��st���� k��� d�r�ktn�� r���k����� n�� �n� št� �� �ns��n�r��n� n�� 
s��č��n�� p�z�rn���, ���� d�� �� r�č � M���š���ć���m g���ru ��� � um�tn�čk�m 
pr�gr��mu k��� �� s��d�� z�� n��m, d�� su r�zu�t��t t���sn�g k�pr�sust��� g��d�������� 
� n�p�sr�dn� �n�rg�tsk�-�m����n���n� r��zm�n� k���� �z n��g�� pr��z����z�. ��dn�� 
�d t��k��h r���k����� ��st�, č�n� s�, p����n�� p�sm� s ����tm�t���m „K� t� k����, k� 
t� ����� Sr����� �� m�����/ n��� m�����, n��� m�����, tr� put r��t�������/ � �p�t ć�, � �p�t 
ć�...“. St�č� s� ut�s��k d�� n��r�d ��u p�smu sp�nt��n� z��p�č�n�� � t� z��t� št� 
�� pr�� p���� m��n��� grup�� �� t�k �nd�� pr�h���t�� m��s��. Uz r�z�k pr�s����dn�g 
tum��č�n���, �dstup��n�� �d „�ns��n�r��n�h r���k�����“ u�č�����m� � u d��u ��� ��-
d��d��nsk� ku�tur���n� �z��d�� k���� �� s��d���� p�s�� g���r�� – t�k�m Pasije sve-
tog kneza Lazara. O�� d��� k�mp�z�t�r�� R���k�� M��ks�m���ć��, �� u r�����z������ 
n�k���k� h�r���� � p�d d�r�g�ntsk�m p������m D��r�nk� M��t�ć M��r���ć, ���� ��, 
č�n� s�, s��nsk� n�d�����n� ��tr��kt��n� (st��t�čn� p����n��), pr�dug� � pr��z����-
n� – s pun� d������ k��� ��s���r���u n�� pr����s����n� �rk��n� p����n�� – z�� ��d��n 
����k��� „�pšt�n��r�dn� skup“. T��k��� s� ut�s��k st�č� n�� �sn��u š�r�k�h p���n���� 
u t�����z��sk�m pr�n�su, �� u k���m�� s� ��d� t�����s��n�� m��s� � n��n� p�st�p�n� 
�s�p��n�� pr� n�g� št� s� z���rš�� muz�čk�-s��nsk� pr�gr��m. 

***

S��d�ć�� ��d��d��nsk�� ku�tur���n�� �z��d��� k���� �� ����� �d zn��č����� z�� s���r�m�-
nu �st�r��u Sr���� d�s���� s� u B��gr��du 1992. g�d�n�. T� ��, k��� � d�g��đ��� n�� 
G��z�m�st��nu, ��� p���t�čk� skup, s t�m št� �� ����� tr������ ��š� d��n�� � št� �� 
�m��� p�tpun� �pr�č��n s��dr���� � s�rhu u �dn�su n�� pr��: �n n��� ��� p�t�rd�� 



vI
D

O
vD

A
N

 I 
N

JE
G

O
vE

 IZ
vE

D
BE

:  
1�

��
-2

01
4.

242

M���š���ć��� ����d����n�, ��ć p�kuš��� d�� s� �n�� �k�nč��. P��r�����n� s�� s��m�m 
skup�m, k��� s� s��d�� n�� sm�n�����n�� g���r�� n�� �mpr���z����n�� p�z�rn��� 
�spr�d �nd��šn�� Skupšt�n� �ug�s������� � pr�d mn�št��m n��r�d��, t�k�� su pr�-
g���r� s pr�dst���n���m�� r���m��, p�� � M���š���ć�m ��čn�, u ��z� z�� z��ht���m�� 
�rg��n�z��t�r�� skup��: d�� pr�ds�dn�k Sr���� p�dn�s� �st���ku, r��sp�šu s� �z��r� 
z�� ust����t��rnu skupšt�nu, �f�rm� k�n��ntr�����n�� ����d�� � �rg��n�zu�� �krug�� 
st� ����d� � �p�z�����.

Oz����n� p�t�n������ ���g skup�� d�� �st���r� p���t�čku pr�m�nu d����z�� �� �z 
�st�g �z��r�� �z k�g�� � n��g���� s�����st: �z č�n��n��� d�� �� �kup�� ����k� �r�� r��-
zn�r�dn�h p���t�čk�h ��kt�r��, �d����šk� r��z��č�t�h p��rt���� �p�z�����, t� n��h���h 
s��d��n�k�� u n��r�du. T�� �d����šk�� r��z��č�t�st, u k�m��n������ s mn�g���udn�-
šću, ����� �� p�k��z��t��� š�r�k�g k�ns�nzus�� � nu�n�st� p���t�čk� pr�m�n�, ���� 
�� u��dn� d�k��z������� d�� s� ��kt�r� pr�t�st��, �kup����n� u Deposu (D�m�kr��tsk� 
p�kr�t Sr����), s����u �k� t�g�� št�� n�ć�, ���� n� � �k� t�g�� št�� h�ć�. N�ć� t�t����-
t��rn� M���š���ć�� r���m, ���� s� r��z����z� �k� n������z�čn���h p���t�čk�h �z��r�� ��� 
pr��r�t�t��: r�pu���k�� ��� m�n��rh����, ����čk� ��� k��r�k����z����n� društ��, p�r�d��k 
un���rz���n�h ��udsk�h pr����� ��� n�����n���n� � dr����n� �nt�r�s�... R�f�r�šuć� s� n�� 
p����m „p�pu��zm��“, N����š�� P�p�� ����k� r�z�m�r�� tu �d����šku k�nfuz��u 
�p�z����� �z d���d�s�t�h g�d�n�� XX ��k��, n��nu p���t�čku n�m�ć d�� s� su-
št�nsk� � �fik��sn� supr�tst���� M���š���ć���m r���mu: „D�m�n�r���uć� srpsk� 
p�pu��z��m t���k� �� pr���� s���k�d��šn�� ����t d�� su � mn�g� str��nk� �p�z����� 
�ps�dnut� n�����n���n�m �d�nt�t�t�m, p�� č��k � k���s�čn� �nt�r�s� �rg��n�z������, 
s�nd�k��t�, n�k��k� d�� p�st��nu ��ut�n�m��n �zr��z � z��št�tn�k r����n�h �nt�r�s�� gr��-
đ��n��. Us��d t�g��, d�m�kr��tsk�� �p�z������ n� usp���� d�� p�st��n� st���rn�� � m�ć-
n�� ���t�rn��t���� p�r�tku s��� � m��n�pu������� n��st����m �z srpsk�g p�pu��zm��, u 
k���m su s�� pr�m�tn���� ��������� t�t����t��rn� ����st�“. (P�p�� 2010: 128-129). 

O���k� ����k� �d����šk� r��z��k�, �� k��� su ���� � ��d��n �d r��z��g�� n�usp�h�� 
pr�t�st��, �g��d���� su s�, pr� s��g�� drug�g, u �n�m� št� �� ����� n��g���� g����n�� 
inscenacija: u s��dr����u ��š�dn��n�g n�z�� p���t�čk�h g���r�� �dr���n�h n�� p�-
z�rn��� �spr�d Skupšt�n� �ug�s�������. U t�m s� g���r�m�� k������� � d�m�kr��t��� � 
pr�t�nd�ntu n�� pr�st�, pr�n�u A��ks��ndru K��r��đ�rđ���ću (k��� s� � ��čn� p�-
������ � �dr���� g���r), tr������ f�rm�r��n�� ����d� n�����n���n�g sp��s�� � ��d�nst��� 
(r�f�r�s��n�� n�� mitsku srpsku n�s��gu – ���š k��� � u M���š���ć���m g���ru 
n�� G��z�m�st��nu) � �st��r�m�n� tr������ d�� u n�u uđu � pr�dst���n��� n�����n���-
n�h m��n��n��... P�rf�rm��t��n� �rhun��� ��� d�skurz��n� p�m�tn�� �g��d��� s� 
u t�m� št� �� s��� g���r, k��� �� d�t�� �dr������� n�k��k�u r���n�t��u �zm�đu 
d�m�kr��tsk�h z��ht���� � n�����n����st�čk�h � tr��d����n����st�čk�h „�d������“, ��d�r 
pr�t�st��, Vuk Dr��šk���ć, z���rš�� k��knu�š� � – p�m����š� s� ��gu. 
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Zn��č�n�sk�� k�nfuz����, k���� ����� ��d��d��nsk� skup �d����šk� pr���������� �n�m 
�z 1989. g�d�n� – ���k� su �m p���t�čk� ������� ���� �pr�čn� – d������ duh���tu 
p�t�rdu n�� s�m����čk�m n���u �ns��n������: k�nkr�tn� – u p�d��� u��g��. ��-
d�nu r�č�t��t��nu u��gu u Pasiji svetog kneza Lazara �m��� �� �st� g�um��� k��� 
�� ��� � k�nf�r��ns��� V�d��d��nsk�g s����r�� 1992. g�d�n�: M���š Žut�ć. N�� 
zdr����r��zumsk� pr�m�d�� d�� �� ���� p�dud��rn�st �sk��uč��� s�uč���n�st, d�� 
�� Žut�ć g�um��� ��p�g g���s�� � �d��čn� d�k���� � d�� �� z��g t�g�� č�st� ��� n��r��-
t�r/k�nf�r��ns��� n�� r��zn�m „ku�tur���n�m �z��d���m��“, m��� s� � tr���� �dg�-
��r�t� ��rgum�nt�m �z t��r��� ghosting-a M��r��n�� K��r�s�n�� (C��r�s�n 2003). 
Pr�m�� ���� t��r���, g�um���, n��r�č�t� �n��� s ��g��t�m um�tn�čk�m st����m, 
n�� s��nu u��k stup�� s „t�r�t�m“ s����h ���š�h u��g��, t� r���p���u n��g��� 
tr�nutn� �z��d�� usm�r����� � g��d���č��� s�ć��n�� n�� n��g��� pr�th�dn� u��-
g�. Pr�t��p��n�� s� �st���ru�� p�s��n� �nd�� k��d g�� p�dup�ru p�dud��rn�st� 
u �ns��n�������m��, �� ���š s� t� d�g�d��� u ���m s�uč������m��: ��� �z��d�� su 
p���t�čk� m�t�nz� �dr���n� n�� V�d��d��n � ��� s� �d����šk� r�f�r�šu n�� ����� n��-
���n���n� m�t. Z��g t�g�� �st�� u��g�� k��u Žut�ć �m�� u ���m�� (narator) m��� 
d�� st��r� ut�s��k, put�m �f�kt�� ghosting-��, d�� �� r�č � s��m� n���zg��d r��z��č�-
t�m �ns��n�������m��, t� d�� s�, � p�r�d suk�����n�st� p���t�čk�h ��������, u n��m�� 
r��z���� �st� g���s, �st�� p�ruk��. 

N��s ��d�, m�đut�m, mn�g� ��š� z��n�m�� ����n�� ��� ku�tur���n� �z��d��, �� �n��, 
k��� št� sm� �st��k��, p�r�d str��t�g���� �ns��n������ n��z�st���n� ��uh���t�� � r�-
��k���� pu���k�. Z�� r��z��ku �d pr�s����� n�� G��z�m�st��nu u k���� su, k��� št� 
sm� ��d���, � r���k���� � k�m�nt��r� pu���k� ���� d��r�m d���m �ns��n�r��n�, n�� 
���m skupu �� ��� ��ć� pr�st�r z�� ��ut�nt�č��n feadback, ���k� t� n� �sk��uču-
�� up�tr��u p��rt��sk�h z��st�����, s��k�� p��rt��sk�h ��d�r�� � s��č��n pr�gr��msk� (��� 
pr�: programirani) m��t�r�����. R��zn��rsn�st � sp�nt��n�t�t r���k����� p�t�ču, pr� 
s��g��, �z p�m�nut�h �d����šk�h r��z��k�� m�đu �rg��n�z��t�r�m�� skup��, p�� t�m� 
� n��h���m pr�st�������m�� („pu�����“), ���� � ����kt��n�m f��kt�r�m��: skup �� tr������ 
d��n�m��, t� su �s��������� u ���č�n� � n��č�nu r���g����n��� p�tpun� pr�r�dn�, �� � �r-
g��n�z������� g�� �� �p�z������ k���� u n�d�m�kr��tsk�m društ�u n�m�� t��k� d��ru 
�nfr��strukturu k��k�u �m�� r���m, p�� z��t� � z��p��d�� u �mpr���z�����u.

Pr�m�r�� �d����šk� kr���n�� r��zn�r�dn�h r���k����� pu���k� n�� V�d��d��nsk�m 
s����ru, t� n�p�dud��rn�st� �zm�đu �ns��n������ � r���k����� – št� d�k��zu�� t�zu 
d�� s� �z��d���, s����dn� �� d�� �� �� um�tn�čk�� ��� ku�tur���n��, n�k��d�� n� m��� 
um�tn�čk�, �d��n� � �rg��n�z�����n� p�tpun� k�ntr���s��t� – �m�� ��z�r��, p�� 
ć�m� z��t� �zd����t� s��m� �n� n���up�č��t������� � n���zn��k���t���. Pr�� št� s� pr�-
m�ću�� ��st� pr�t��ur�čn�st u s��dr����u „��zu��n�g m��t�r�������“ – p��r����, z��st��-
��� � drug� r�k��z�t� k���m�� �� pu���k�� �sk��z������� s���� k�m�nt��r� � r���k����. 
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A��, d�� �� s� t�� pr�t��ur�čn�st u�pšt� u�č���� tr���� pr�� �zd����t� t�n�d�n���u 
k���� �� d�m�n�r����� skup�m. 

Ak� zn�� d�� �� M���š���ć�� r���m �sp�r�����n z��g ��ut�kr��tsk� pr�r�d� – k���� 
�� p�s��d���� t�g�� št� u Sr����, z�� r��z��ku �d drug�h z�m������ Ist�čn� E�r�p�, u 
t�m m�m�ntu ��š n��� p�č���� d�m�nt����� dr����n�g s��������zm�� – d�k ��ć�n� 
srpsk�h �p�z����n�h p��rt���� � n��h���h pr�st������� n��� sm�t����� n�����n����st�čk�� 
d�m�nz���� r���m��, �nd�� n��� p��r��d�ks t� št� u pu����� n�� ���m skupu d�m�-
n�r���u �st��rsn� ��� č��k �d�nt�čn� ��zu��n� s��dr�����, m��n�� ��� ��š� n�����n����-
st�čk� pr�r�d�, k��� � n�� skupu 1989. g�d�n�: r�pr�duk���� �st�g p�rtr�t�� C��r�� 
L��z��r��, s��k� K��r��đ�rđ��, f�t�gr��fi�� Dr��šk���ć�� um�st� M���š���ć��, p��tr����rh�� 
P������ um�st� t��d ��ć p�k��n�g p��tr����rh�� G�rm��n��... N�����n���n� z��n�s p�-
���č��n �� � m�n��rh�st�čk�m �k�n�gr��fi��m – k���, uzgr�d, n��� ���� n�� m�t�ngu 
S����d��n�� M���š���ć��, u��đ�n�g r�pu���k��n��� – �z k��� s� �zd�������u, p�t�r-
đu�uć� t�zu � �d����šk�� k�nfuz��� ���g pr�t�st��, s�m���� č�tn�čk�g p�kr�-
t��. V�d� s� tu �rn� z��st���� s �����n��m � k�st�m��, f�t�gr��fi�� n��h���g ��d�r�� 
Dr��g���u��� Dr���� M�h�������ć��, ���� � ��d��n ���m�nt k���m su � p�n�k� g��d����� 
p�st������� d�� �ns��n������: un�f�rm� n����k M�h�������ć���� k��u, u k�m��n������ 
s n���č��r�m��, �r��d�m �/��� k�s�m k��k�� �� �n n�s��, ��d� n�s� p���d�n� ��n�-
n�mn� pr�st������ �p�z�����.

P�m�nut�� pr�t��ur�čn�st u r���k�����m�� pu���k� pr��st������� ��, ��g�čn�, �d �d-
stup��n��� �d ����k��g, d�m�n��ntn� k�nz�r���t��n�g, n�����n����st�čk�g � m�n��r-
h�st�čk�g d�skurs��. K��d�� �� r�č � ��zu��n�m p�ruk��m��, �nd�� s� tu �������� zn��-
k���t �d����šk� k�ntr��st �zm�đu ć�r���čn�h tr��nsp��r�n��t�� u s����u m�n��rh��� �� 
pr�t�� �ug�s������� („Kr�������n�� Sr����� – n�z����sn�� dr������“, r���m�) � ��dn�g 
us��m���n�g n��tp�s�� s�� s��m� ��dn�m r�č�u � t� n�� �ng��sk�m �, p�dr��zum���� 
s�, ���t�n���: „�h��ng�“. Ip��k, �rhun��� �d����šk� p�m�tn�� n� �st���ru�� s� u k�n-
tr��stu �zm�đu r��z��č�t�h tr��nsp��r�n��t��, ��ć u unutr��šn��m pr�t��ur�čn�st�m�� 
��dn� ��d�n� ��zu��n� p�ruk�. N�� z��st���u rud��r�� �z M���d��np�k��, �� k���� �� 
m�g��� d�� uk���� n�� �k�n�msk� pr����m� – k��� su, uzgr�d, p�tpun� �gn�r�s��-
n� n�� ���m, dr����n�m p�t��n��m�� �ps�dnut�m skupu – ��� �� pr�š���n, p�r�d 
s�m����� ��� pr�f�s��� (��š���� � č�k�ć��), � ����k� �ućk��st�-z���tn� hr�šć��nsk� krst. 

M�t�d���šk� g��d��n�, m���� �� pr����m��t�čn� d�� s� r���k���� g��d�������� n�� p�-
��t�čk�m skupu tum��č� s��m� n�� �sn��u tr��nsp��r�n��t��, z��st����� � drug�h m��-
t�r�����n�h k�m�nt��r��. On� s� pr�pr�m���u r��n���, t� t��k� n�su r�zu�t��t t���sn�g 
k�pr�sust��� g��d�������� � �z��đ��č��, t� � �z n��g�� d�r�ktn� pr��st�k�� �m����n���n�, 
fiz�čk� � �n�rg�tsk� r���k���� n�� �ns��n�����u. Z��t� �� m��d�� ����� �z�štr�t� �n� 
��sp�kt� r���p���� k��� pr��st�ču �z n��č�k����n�h „sud��r��“ �zm�đu �z��đ��č�� � 
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g��d�������� (��� s��m�h g��d��������), n�p���n�r��n�h k�ntr��st��, sp�nt��n�h r���k�����... 
��dn�� �d s�tu������� k���� n���zn��k���t��� uk��zu�� n�� �d����šk� pr�t��ur�čn�st� 
���g p���t�čk�g m�t�ng�� ��st� �n�� u k���� V�sn�� P�š�ć �z��št����� skup � r�zu�-
t��tu d�g���r�� s ruk���dst��m n�����n���n� t�����z���. P�r�d �f�kt�� �z��sn�g 
ghosting-a – t�g�� št� �� gr��đ��nsk�� � ����r���n�� p���t�k�� u Sr���� u ���m p�r��du 
����� sk�r� telesno �d�nt�fik����n�� s n��n�m p������m – ut�sku n�pr�p��d��n��� 
V�sn� P�š�ć t�m skupu d�pr�n�s� � k�ntr��st, �� k��� �� kru�n� kr�t��n�� k��m�r� 
���sn� �st��k��, �zm�đu n��n� gr��đ��nsk� � ur���n� p������, s ������zn�m ����m ��-
s�r�m��, � pr��g r�d�� n��n�h s�uš��������: grup� pr����s����n�h m�n��h�n��� u �rn�m 
�d�r��m�� � s �k�n��m�� u ruk��m��.

***

P�s��dn��� u n�zu ku�tur���n�h �z��d�� k��� ��d� ��r��đu��m� d�s���� s� pr� 
m��n�� �d p���� g�d�n�: 28. �un�� 2014. N��n�� p�s��n�st u k�nt�kstu ���g 
�str�������n��� n� �g��d�� s� s��m� u t�m� št� �d n�� n�m��m� �r�m�nsku d�s-
t��n�u, ��ć � u t�m� št� �� �n�� u��dn� � ku�tur���n�� � um�tn�čk�� �z��d���. R�č 
�� � s��č��n�m �����������n�u st� g�d�n�� �d �z�����n��� Pr��g s��tsk�g r��t�� u 
Andr�ćgr��du, ���m�� sp���fičn�m ur���n�st�čk�-��rh�t�kt�nsk�m k�mp��ksu u 
V�š�gr��du – ��dn�� �d mn�g�h ku�tur���n�h � um�tn�čk�h �z��d�� k���m�� �� u 
Sr���� � R�pu����� Srpsk�� �������n �����, z�� srpsk� n��r�d p�s��n� ��t��n �u�����. 
On s� p�s��n� d��n��s �zd����� k��� ����n�� �st�r��sk�� �, ��š ��š�, dn��n�-p���t�čk�� 
t�m��, �� s�� z��g sk�r��šn��h p�kuš����� n�k�h ug��dn�h s��tsk�h �st�r�č��r�� d�� 
pr�k���u �dg���rn�st Sr���� z�� �z�����n�� Pr��g s��tsk�g r��t�� k��� ��ću u �d-
n�su n�� pr�h���ć�n� st��� d�� �� s��r�����sk� ��t�nt��t (p�� t�m� � ����kupn�� srpsk�� 
u��g�� u ���m d�g��đ����m��) ��� s��m� p���d �� n� � r��z��g. T� su mn�g� u Sr���� 
d������� k��� r���z��n�st�čk� n��srt��� n�� „n��šu št�tu“ k��� pr��st�č� �z p���t�čk�g 
�dn�s�� pr�m�� r��t���m�� u ���š�� �ug�s������� n�� kr���u pr�š��g ��k��. K��� št� 
ć�m� ��d�t�, p�ruk� ��d��d��nsk�g �u������� u Andr�ćgr��du su � �sm�š���n� k��� 
�dg���r n�� tu n����dnu r���z��u �st�r��sk�g k�ns�nzus�� � uzr���m�� �z�����n��� 
Pr��g s��tsk�g r��t��.

A��, pr� n� št� pr�đ�m� n�� ��n����zu t�g ku�tur���n�-um�tn�čk�g p�rf�rm��ns��, 
�dn�sn� p�s��n�st� k��k� n��g��� �ns��n������ t��k� � s��m� �z��d��, tr���� pr�� 
d�� s� �s�rn�m�, m��k��r � ukr��tk�, n�� p�s��n�st pr�st�r�� u k�m� s� p�rf�r-
m��ns d�s��. Pr�s�������n� fi�msk� r�d�t��� Em�r Kustur���� ��ć g�d�n��m�� r��d� 
n�� p�d�z��n�u t�g k�mp��ks��, s�� s��m ��������m�� m�n����turn�g gr��d�� �z n�-
k�h m�nu��h �p�h��. Ur���n�st�čk� �� ���z�r��n n�� str�g�m p���nu, s p��r�����n�m 
u�����m�� k��� s� sust�ču n�� g����n�m trgu, �� k���m d�m�n�r�� ����k�� �r�nz��n�� 
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sku�ptur�� I�� Andr�ć�� � zgr��d�� Andr�ć���g �nst�tut�� p�d�gnut�� u s����d-
n�� ���r����nt� n��k���s�čn�g st���� razigranog s�� č��k tr� t�mp��n�� – št� ����� st�� 
pr���������� srpsk�� k�č „tr��nz����sk�� ��r�h�t�ktur�“ �z d���d�s�t�h. Andr�ćgr��d 
�� s��sn�� k�mp��������� r��z��č�t�h, n� nu�n� d�s��dn� r�k�nstru�s��n�h ��rh�t�k-
t�nsk�h st������: r�n�s��nsn�-m�d�t�r��nsk�g, �r���nt���n�g (kuć� s d�ks��t�m��), 
sr�dn����k��n�g r��šk�g st���� (pr����s����n�� �rk��� S��t�g kn�z�� L��z��r�� � s��h 
srpsk�h muč�n�k�� �� d�r�ktn�� r�p��k�� �rk�� �z m��n��st�r�� D�č��n�), k��� � s���r�-
m�n� ��rh�t�ktur�. 

Oč�t�� �� n��m�r�� ��ut�r�� pr���kt��, ��r����tn� s��m�g Kustur���, d�� s� u 
Andr�ćgr��du sust�knu r��z��č�t� ��rh�t�kt�nsk� tr��d����� �z ku�tur�� u k���m�� 
su Sr�� ������ ��� ����: pr�m�rsk�, �r���nt���n�, hr�šć��nsk�-sr�dn����k��n�... 
T� p�t�rđu�� � n��g�� �ks�m�r�n � Andr�ćgr��du n�� �t���r��n�u ku�tur���n�-
um�tn�čk�g p�rf�rm��ns�� z�� V�d��d��n 2014.: „n���st��r��� � n���m���đ� gr��d n�� 
s��tu“. K�n��pt Andr�ćgr��d��, k��� � k�n��pt „n���g st��r�g Sk�p����“, pr�z���� 
�z����nu ��n����zu �d����šk� s�rh� ����k��h r�k�nstruk����� ���š�, m��n�� ��� ��š� 
fikt��n� ��rh�t�kt�nsk� � �pšt� ku�turn� �st�r��� (u s�uč���u Andr�ćgr��d��, r�č �� � 
��rh�t�kt�nsk�m st�����m�� s t�r�t�r���� n�� k���m�� Sr�� ���� ��� su ������, u s�uč���u 
Sk�p���� n�� �zm�š����n�u n�����n���n�g n��s��đ�� s����nsk�h M��k�d�n�����). P�s��d-
n��, ���� n� n���m��n�� ��tn�, n��pr�t��, ��st� t� d�� �� k�n��pt Andr�ćgr��d��, s p�g-
��d�m n�� s����n� ��š�gr��dsk� m�st, ���sn�� r�f�r�n��� n�� d��� ����k�g p�s��� I�� 
Andr�ć�� k��� ��, n� s��m� s����m N�������m n��gr��d�m ���nč��n�m r�m��n�m 
Na drini ćuprija, su���m�r��� s����n� ku�turn� ukršt���� � �st�r��sk� ��m��� u 
���m r�g��nu �, p�sr�dn�, n�� ����m B���k��nu. 

G����n�� sp���fičn�st ���g d�g��đ����� u Andr�ćgr��du ��st�, k��� št� sm� ��ć n��g-
���s���, d�� �� �n u��dn� � ku�tur���n�� � um�tn�čk�� �z��d���. K��� ku�tur���nu �z-
��d�u tr���� d�� p�sm��tr��m� ���u ��u pr�s����u u tr�����n�u �d d��� s��t��, ��r �n�� 
p�č�n�� � z���rš����� s� d�š�����n��m�� k���� s� n�k��k� n� m�gu p�d��st� p�d p����m 
„um�tn�čk� �z��d��“: p�č�n�� �n��ugur������m m�z���k�� p�s��ć�n�m Pr�n��pu, 
št� �� �st��r�m�n� � �t���r��n�� ����g pr�gr��m��, �� n�� k���� g���r� Em�r Kus-
tur���� � M��t���� B�ćk���ć, t� z���rš����� ��r��ć��n��m g�st�� �z Rus��� k��� Kustur��� 
pr�n�s� p�zdr���� pr�ds�dn�k�� Dum� N��r�šk�n�� � m�n�str�� �d�r��n� Š��gu��. U 
t�m �k��ru sm�n�u�u s� n�k���k� um�tn�čk� �z��d��: k�n��rt� �nstrum�nt���n� 
muz�k� �����n�st� N�m��n�� R��du����ć�� s pr��t�ć�m �rk�str�m � Kustur�č�n�g No 
smoking orkestra, n��stup� ��nsk�g h�r�� Jedinstvo �z K�t�r�� � ��k��d�msk�g h�r�� 
rusk� ��rm��� aleksandrov, t� „s��nsk� pr�k��z“ Pobunjeni anđeli. 

Drug�� sp���fičn�st ���g sp�kt��k��� ��st� u t�m� št� u n��mu �ns��n������� mn�-
g� ��š� d����z� d� �zr�������� �d s��m� �z��d��. R��z��z� z�� t� m�gu d�� �udu � 
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pr�n�s d�g��đ����� n�� RT R�pu���k� Srpsk�, k��� ��d��� d�� �� r�g�str����� n�ku 
r���k���u g��d��������, ���� � pr�r�d�� s��m�g d�g��đ�����. N���m�, ��� �� ����� pr�s������ 
�d n�����š�g dr����n�g zn��č����� z�� R�pu���ku Srpsku – � č�mu s��d�č� � pr�-
sust�� pr�ds�dn�k�� M���r��d�� D�d�k�� � d�t�čn� pr�n�s n�� �nt�t�tsk�m t���-
��z��sk�m k��n���u – t��k� d�� su � s��st��� pu���k�, n��n r��sp�r�d u pr�st�ru � 
r���k���� ���� u sk���du s t��k��m �pšt�m k�nt�kst�m. Z�� r��z��ku �d ���� pr�t-
h�dn� ��n����z�r��n�� �����������n��� V�d��d��n�� u k���m�� ��, p�št� su t� ���� ku�-
tur���n� �z��d��, pu���k�� ����� mn�g��r��n��, ���m�� s�������n� h�t�r�g�n�� �, pr� 
s��g��, m�t���s��n�� p���t�čk�m �������m�� (n�� pr�m�r: M���š���ć��� p�dn�š�n�� 
�st���k�), ��d� �� r�č � m�����r��n��, �d���r��n��, ���tn�� pu����� k���� �� d�š��� n�� 
ku�turn�-um�tn�čk� pr�gr��m, p�� s� ��d�k���tn� � p�n��š�����. T� zn��č� d�� su s� 
n��h��� r���k���� kr�t���� u �k��ru k�n��rtn�h � p�z�r�šn�h k�n��n����� – ��p���uz 
p� z���rš�tku – p�� z��g t�g��, k��� � z��g p�m�nut� m��n�k����st� t�����z��sk�g 
pr�n�s�� u ���m p�g��du, t� r���k���� ��d� n��� m�gućn� r�k�nstru�s��t� � ��n��-
��z�r��t�. Z��t� m���m� d�� s� p�s��t�m� s��m� �ns��n������. 

U �ns��n������ pr�s����� u Andr�ćgr��du n�������n��� su, k��� � u s���k�� ku�tur���-
n�� �z��d�� k���� s� s��d� n�� p���t�čk� skup, s��č��n� g���r�. On� �ksp����tn� 
p�t�rđu�u �d����šku �nt�n���u d�g��đ�����. U u��dn�m g���ru Kustur���, 
d�m�n�r���u �st�r��sk� p�tpun� r������ntn�� tum��č�n��� s��r�����sk�g ��t�nt��t��, s 
n��g���sk�m n�� t�rdn�� d�� �� t� ���� t�r��n�u��st�� (�� n� t�r�r�st�čk� č�n) � t� 
s �����m �s�����đ��n��� �d r�pst���, t� d�� �� ����� ��t�nt��t ��� p���d, �� n� r��z-
��g Pr��g s��tsk�g r��t��. T�n � st�� ���g�� g���r�� d��u�u, m�đut�m, p���š�n� � 
p���m�čk� – k��� �z��z�� �st�r�č��r�m�� k��� d��n��s pr�k��zu�u Pr�n��p�� k��� t�r�-
r�stu, udru��n�� Crnu ruku k��� A� K���du, �� ��t�nt��t k��� �z����n��� p���d z�� 
V���k� r��t n�g� št� g�� �� �st�r���� d�s��d tr�t�r�����. 

Id����šk�� ur���n�t���n�st n��g���g n��ruš�n�� �� u n��r�dn�m g���r�m��. 
P�sn�k M��t���� B�ćk���ć r��z����� m�t��f�ru � „��dn�m ��d�n�m kr��u“ (Srp-
sk�� pr����s����n�� �rk��), „��dn�m ��d�n�m p���u“ (K�s��sk�m), „��dn�m 
��d�n�m ���tu“ (���uru) � „��dn�m ��d�n�m d��nu“ (V�d��d��nu), č�m� s� 
p�t�rđu�� n�����n����st�čk�� � k��r�k���n�� pr�dst����� � srpsk�m �d�nt�t�tu č��� �� 
g��r��nt ��d��d��nsk� m�t � nu�n�st� ��sp�g���rn�g n�����n���n�g ��d�nst��� 
p�d �kr����m �rk��. Id����šk� d�skurs pr�s����� �g�������� s� � �s�����đ�� ������� 
p��z��� � pr�zn��t�h �st�r��sk�h tum��č�n��� u z���ršn��, d�r�ktn�� p���t�čk�� 
p�ru�� rusk�g �m�s��r��: u t�rdn���m�� d�� �� Rus���� uš��� u Pr�� s��tsk� r��t d�� �� 
z��št�t���� �r��ću s B���k��n��, d�� Sr����� � Rus���� m�r���u d�� �d�r��n� s����u s����h 
���n�k��, d�� E�r�p�� ��ć st� g�d�n�� um��n�u�� srpsku � rusku u��gu u t�m 
r��tu � d�� n�p�zn�����n�� �st�r���, k��� u s�uč���u „�r��tsk� Ukr����n�“, d���d� d� 
tr��g�čn�h p�s��d����. 
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Št� s� p��k t�č� g�r� �z��st��n�h p���d�n��čn�h um�tn�čk�h �z��d�� �st���r�n�h u 
�k��ru pr�s����� u Andr�ćgr��du, ��d� s� n�ć�m� �����t� k�n��rt�m��, ��r �n� 
n�m���u zn��č����� z�� n��šu g����nu h�p�t�zu: d�� s� ��n����z�m n�k���k� ku�tur���n�h 
�z��d�� – �� ��d� d�d����m�: � p���d�n�h um�tn�čk�h k��� su n��h�� s��st���n� d�� 
– r�����z����n�h n�� V�d��d��n u p�s��dn��h d���d�s�t � p�t g�d�n�� m�gu �d��čn� 
�spr��t�t� �d����šk� t�k��� n����� srpsk� p���t�k� � �st�r���. T�� g����n�� h�p�t�z�, 
n��pr�t��, ���m�� d�pr�n�s� ��n����z�� „s��nsk�g pr�k��z��“ Pobunjeni anđeli, k��� 
�� �r�� ���z��k p��mu „k���s�čn�“ pr�dst����. Z��g p�m�nut� n�m�gućn�st� d�� 
s� r�k�nstru�šu r���k���� pu���k�, ��d� ć�m� s� f�kus�r��t� n�� �ns��n�����u Po-
bunjenog anđela, �� n� n�� ���u tu �z��d�u. 

O��� �ns��n������� s��st��� s� �z d�� hr�n���šk� � n��r��t��n� p���z��n� ����n�: S��-
r�����sk�g ��t�nt��t�� � suđ�n��� Pr�n��pu. On� su ��� ��d��n ����k, kr���n�� us-
���n� r�č�n�, r�k�nstruk���� �st�r��sk�g d�g��đ����� – „h�st�r����� r��n���t�-
m�nt“5 (��d�ć�m� d�� su �su��š� st���z����n� z�� ����� ����k �z��d��). U�����m�� 
Andr�ćgr��d��, k��� �n�m��d S��r�������, pr����z� k���� s n��d�����d�m Fr��n��m 
F�rd�n��nd�m � n��g���m ��n�m S�fi��m k��� �nk��rn�r���u g�um��, pr��t� �h 
st��t�st� u u��z� s��r�����sk� r����, � k�st�m� �z��đ��č�� � k���� su �z �n�g d����. Is-
t�r��sk�� ��r�d�st��n�st� d�pr�n�s� � �ns��n�r��n�� n�k�h d�g��đ����� k��� su s� 
st���rn� d�s��� � t� n�p�sr�dn� pr� ��t�nt��t��: skr�t��n�� k���n� u p�gr�šn� u���� 
� pr��, n�usp�šn� ��m���šk� n��p��d n�� pr�st���n��s��dn�k��. Ip��k, r�k�� sm� d�� �� 
t� „��d��n ����k“ �st�r��sk� r�k�nstruk����, t� d�� �� �n�� „st���z����n��“. 

Odstup��n�� �d „�st�r��sk�g r�����zm��“ �st���r�n� �� n�k�m r�š�n��m�� r�-
d�t����� M����n�� N�šk���ć��: �d duh���t� ��ktu���z������ s�� z�uk�m GPS-�� k��� 
n�� n�m��čk�m (uz ��š�zn��čn� ����tm�t�� „��htung, ��htung“) n����d� ��ut� u 
�dr�đ�n�m pr����u, pr�k� n�usp�šn�g ��m���šk�g n��p��d�� k��� �rš� ��d��n �d 
��t�ć�h ��t�nt��t�r��-��nđ���� (�m���u ����� kr���� � ���d� n�� s������m��) d� usp�šn�g 
Pr�n��p���g pu�n���, k��� ����� �p���� ��dn�m k��d s��t� n�� z�m��u. D�d��tn�, tr�-
����� �� d�� �ud� k�m�č��n � zn��k���t �dm��k �d �st�r��sk�g r�����zm��, �rš� p������� 
k���n�� n�� štu���m�� ��uč�n�g u �d�ću s m�t���m�� z��st���� SAD (k��� n�k��k��� 
U�k�� S�m), k��� t��k�đ� pr�d��d� (� n����d�) k���nu. P�����u ���g k���n�� n� tr�-
��� sh���t��t� k��� ��r�d�st��n� tum��č�n�� �st�r���, n�t� u�pšt� mn�g� �z����n�: 
�n�� �� ��nt�g�������st�čk� g�g, pučk�� kr�t�k�� „n���g s��tsk�g p�r�tk��“, ��ktu��-
n�g ��m�r�čk�g �nt�r��n���n�zm�� u g������n�m, ���� � ��k���n�m k�nt�kstu, gd� 

5 Odr�đ�n�� „H�st�r����� r��n���t�m�nt“ ��d� k�r�st�m� u sm�s�u mn�g���udn�h �z��d��Odr�đ�n�� „H�st�r����� r��n���t�m�nt“ ��d� k�r�st�m� u sm�s�u mn�g���udn�h �z��d�� 
�sm�š���n�h n�� �sn��u č�n��n���� � n�k�m �st�r��sk�m d�g��đ����m�� – ��tk��m��, n�� pr�m�r – t� 
�st���r�n�h p�m�ću t�m���n� pr�stud�r��n� � ��r�d�st��n� r�k�nstru�s��n� �d�ć�, �ru����, t���rt�� 
� s�n�ps�s�� d�š�����n���, �� k��� �rg��n�zu�u � r�����zu�u ���čn� p�z�r�šn� ��m��t�r� u s�rhu ����st�t� 
z������� �/��� �zuč�����n��� � n�g����n��� �dr�đ�n� tr��d�����.
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�n �d�, n����dn�, n�� št�tu srpsk�h �nt�r�s��. T��� ��nt���m�r�čk� st��� �� �d����šk� 
k�mp��m�nt��r��n s n�d��sm�s��n�m p�h�����m s��r�����sk�h ��t�nt��t�r��: �n� su 
pr�k��z��n� k��� ��nđ���.6 P���zu�� �h mn��n�� r��š�r�n� u n�k�m srpsk�m krug�-
��m�� d�� s� �z�� d��n��šn��h �st�r��sk�h r��nt�rpr�t������� uzr�k�� V���k�g r��t�� – u 
k���m�� s� Pr�n��p � drug��� pr�k��zu�u � k��� t�r�r�st�, t� p�r�d� s A� K���d�m 
– kr��� z��p��dn� (č�t���: ��m�r�čk�) p���t�čk� st��� pr�m�� r��tu �z d���d�s�t�h g�-
d�n�� XX ��k�� k��� s� d�s�� n�� t�m �st�m, ��s��nsk�m t�u.

P�s�� s��n� ��t�nt��t�� m�n��� s� � �pšt� št�mung: p�st���� t��mn���, kr�ć� �r�� 
dr��m��t�čn�� muz�k�� (V�����d�, Zima) k���� sm�n�u�� d�t��d��šn�� ���g�čn� t�n�-
��7, n�� f��s��du Andr�ć���g �nst�tut�� pr���ktu�u s� t��k�đ� dr��m��t�čn�, �rn�-
���� sn�m�� ��r�� �z V���k�g r��t��. Dr��msk�� s�tu������� k���� s��d� ��st� suđ�n��; 
�n�� s� pr�p��ć� s �z��d�m�� �z �z��št����� d�kt�r�� P��p�nh���m�� � Pr�n��p���m 
fiz�čk�m � ps�h�čk�m st��n�u u z��t��ru. O�� s�tu������ su z��sn����n� n�� ��g��t�� 
d�kum�nt��rn�� gr��đ�, �� n��g���s��k �� st������n n�� Pr�n��p��� �z����� � n�� ��rgu-
m�nt�����u n��g���g ��d��k��t�� Rud��f�� C�s��r��. 

Iz �dg���r�� n�� p�t��n��� sud���, ���sn� s� ��rt�ku��š� Pr�n��p�� �d����šk� st��� 
k���m s� – � n�� �sn��u s��m�g n��g���g s��dr������, ���� � p� n��č�nu k��k� �� 
g�um��čk�8 � r�d�t���sk� ����k����n – pr�p�su�� n�d��sm�s��n� ��firm��t��n�� 
k�n�t�������. Pr�n��p �� pr�k��z��n, k��k� g�� � P��p�nh���m �p�su��, k��� „�nt���-
g�nt��n, prk�s��n, �skr�n, ��ru�� u �n� št� g���r�“..., �d����šk�� p�z������ mu �� 
r����u���n��rn�� � p��tr��tsk�� (�ug�s����nsk��), p���t�čk� �d���� �s�����đ��n�� s��h 
�u�n�h S����n�� �d ��ustr��sk� �kup������ � st���r��n�� z����dn�čk� dr�����, �� m�t�d 
��r�� uk���n���n�� �n�h k��� s� t�� �d��� pr�t���. Afirm������� n��g���g st��n���št�� 
�� dr��m��turšk� p����č��n�� � ����k�m pr�st�r�m k��� �� pru��n C�s��r���m �d���-
�����n�u �ptu�n��� k��� pr�t��pr���n�, n��g���m ��rgum�ntu d�� ��n�ks���� B�sn� 
� H�r��g���n� n�k��d�� n��� u��d�n�� u ust���n� p�r�d��k Austr�ug��rsk�, t� d�� s� 
z��t� u��st�� pr�st���n��s��dn�k�� n�� n��n�� t�r�t�r��� n� m��� tr�t�r��t� k��� č�n 
�����zd����.

Vrhun��� Pr�n��p��� ��p�t��z� s��d� n�t�m p�s�� �zr����n��� pr�sud�. Z��pr����, 
��š d�k �� sud���� č�t��, tu������ p�č�n�� d�� m�t�rn�m t�st�r�m s�č� �n��� st� � 

6 T� r�š�n�� ��r����tn� �� � u ��z� s �m�n�m g����n�g ��t�nt��t�r�� – G���r��� Pr�n��p k��� Arh��nđ��T� r�š�n�� ��r����tn� �� � u ��z� s �m�n�m g����n�g ��t�nt��t�r�� – G���r��� Pr�n��p k��� Arh��nđ�� 
G���r���. 

7 M��� s�, uzgr�d, pr�m�t�t� d�� u �z��ru �z����n� muz�k� u ����m pr�gr��mu d�m�n�r���u �pšt�M��� s�, uzgr�d, pr�m�t�t� d�� u �z��ru �z����n� muz�k� u ����m pr�gr��mu d�m�n�r���u �pšt� 
p�zn��t� m���d���, k��� d�t�čn�� V�����d������ Četiri godišnja doba ��� Štr��us�� ������r Na lepom 
plavom Dunavu, št� n�k��d �m�� s��snu �r�n�čnu funk���u (��s��� ������r pr��t� pr����z��k n��d��-
���d� u�����m�� S��r�������), d�k n�k��d�� p�st���� n�n��m�rn� p��r�d�čn�, p�� t��k� � k�č (dr��m��t�čn�� 
V�����d������ Zima u dr��m��t�čn�� s��n� h��pš�n��� � p�č�tk�� suđ�n���). 

8 Igr�� g�� m���d� ���gr��dsk� g�um��� N�m��n��� O����r�ć.Igr�� g�� m���d� ���gr��dsk� g�um��� N�m��n��� O����r�ć.
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pr�t���r�� g�� u �gr�m��n krst k��� ć� ��t� st������n Pr�n��pu n�� ��đ��. V�ć �� � ��� 
r�d�t������ �z��dn��č�����n�� Pr�n��p���g str��d��n��� s G��g�t�m n�� gr��n��� d�-
�r�g ukus��, ���� s� t��k��� �f�k��t � d�d��tn� p����č����� k��d krst z��p����, �� Pr�n��p 
p�trč� pust�m u�����m��... O��m s� z���rš����� um�tn�čk� p�rf�rm��ns Pobunjeni 
anđeli – t� z��k��uču��m� � p� k�n��n���� k���n���n��� � ��p���uz�� – �� n��st������� �n��� 
ku�tur���n�: n�� p�z�� U�k�� S�m��, pu���k�� kr�ć� k�� �rk�� gd� ć� s� pr�gr��m 
z���rš�t� n��stup�m rusk�g ���n�g h�r��. N�� putu d� �rk�� ��d� s� � ��d��n „tr��g“ 
upr���� z���rš�n�g p�rf�rm��ns��: ���š�n� ��nđ��� (pun���tn� uč�sn��� s��r�����-
sk�g ��t�nt��t�� ���� su s�� �suđ�n� n�� smrt ��š��n��m). 

O��š�n� ��nđ��� �g��d���u s�, � d�s���n� � s�m����čk�, u p�s��dn��m s��nsk�m 
zn��ku ��� �ns��n������, k��� �� � dr��msk� � �d����šk� �rhun��� ���� pr�s�����. 
N��spr��m ��nđ����, u d��r� �s��t���n�m � u�uč�n�m pr�z�r�m�� ��dn� �d r�t-
k�h m�d�rn�h zgr��d�� u Andr�ćgr��du – k��� u n�k��k��m k��s�t��m�� – n�����z� s� 
mn�g��r��n�� ���š�n�� t���� s�� t�����m �k� �r��t�� n�� k���� p�š�: „Sr��n“. U ���m 
pr�z�ru sust�ču s� s�� �d����šk�, �d p�č�tk�� s��s��m ��dn���r��zn� t�k��� ��� 
��d��d��nsk� �ns��n������. N��n g����n� m�t�� – muč�n�čk� str��d��n�� ��nđ��sk� 
��zgr�šn�g G���r���� Pr�n��p�� z�� �s����đ�n�� �d �kup������ � st���r��n�� �ug�s���-
���� – pr�t�č�� s� u ��p�t��zu s��srpsk�g str��d��n��� � muč�n�št���. T� m��� d�� 
zn��č� d�� �� Pr�n��p str��d��� z��g t�g�� št� �� Sr��n; d�� Sr����� str��d�� u V���k�m 
r��tu z��g s��r�����sk�g ��t�nt��t��, ���k� n� st��� �z�� n��g��; d�� s� �d ���g ��t�nt��t�� 
str��d��n�� Sr��� pr�t��� t�k�m ����g XX ��k��, z��k��učn� s ��m���rd����n��m 
1999.; d�� s� ��ktu��n�m �ptu����m�� d�� �� Pr�n��p t�r�r�st�� � Sr����� �dg���rn�� 
z�� p�č�t��k Pr��g s��tsk�g r��t��, n��š n��r�d p�n��� „u�����“... K��u g�d p�ruku 
d�� š����� ����� s��nsk� pr�z�r – �� m��� d�� š����� � s�� g�r� n����d�n� – n��m� s� 
p��nt�r�� ��� s����uh���tn� r�kr��r��n�� srpsk�g, ��d��d��nsk�g m�t�� � n�pr��-
��dn�m str��d��n�u, �rt�����n�u, muč�n�št�u. 

An����z�m ��� tr� ��tn� ku�tur���n� �z��d�� k��� su s� d�s��� n�� V�d��d��n, 28. 
�un��, �� u �r�m�nsk�m r��sp�nu �d p�s��dn��h d���d�s�t � p�t g�d�n��, p�kuš���� 
sm� d�� m��p�r��m� n�k� �d g����n�h �t��p�� u r��z���u srpsk�g p�sts��������st�čk�g 
društ���, t� uk����m� n�� p���t�čk� m��n�pu������� f�rm��t��n�m n�����n���n�m m�-
t�m �z XIX ��k��, �� k��� �pst���u � n�� p�č�tku XXI ��k��. 
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Ivan Medenica
F���u�ty �d Dr��m��t�� Arts, B��gr��d�

VIDOVDAN AND ITS PERFORMANCES: 1989-2014
summary
Vidovdan (28th of June) is one of the most important Serbian national holi-
days. On that day in 1389, Serbian army lost the battle of Kosovo against 
Turks, but in Serbian history this event gained mythical features and was 
transformed from a defeat into a victory. Some other important events in 
Serbian history happened on that same day, such as Gavrilo Principe’s as-
sassination of Franz Ferdinand in Sarajevo in 1914. In this essay, I analyse 
the performative aspects of the political manifestations that happened on 
that day in the period 1989-2014. I am starting with the 600th jubilee of the 
Kosovo battle (1989) when Slobodan Milosevic delivered the famous speech 
at the spot of the battle and in front of more the 1.000.000 people which 
was seen as an “announcement” of the wars in former Yugoslavia. The last 
Vidovdan performance that I analyse is a commemoration of the beginning 
of the ��I in 2014 in andrićgrad – a new city constructed by a famous 
movie director Emir Kusturica – in the frame of which there was, among 
other performances, a re-enactment of the Sarajevo assassination. I analyse 
these events within the theoretical framework of performance studies and as 
the e��amples of “cultural performances” (referring to the works of Richard 
Schechner, Erika Fischer-Lichte, Janelle Reinelt, etc). 

Key words
Vidovdan, national myth, performance, staging, cultural performance
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Mirjana Nikolić1

F��ku�t�t dr��msk�h um�tn�st�,  
B��gr��d

SEĆANJE SRPSKE ŠTAMPE  
NA PRVI SVETSKI RAT:  

DNEVNI LIST POLITIKA2

abstrakt
Ove, 2014. godine beleži se 100 godina od početka Prvog svetskog ili Velikog 
rata, kako se često naziva jedno od najvećih savremenih razaranja koje se 
uglavnom odigravalo na evropskom kontinentu. U januaru, iste godine, Po-
litika kao jedan od najznačajnijih dnevnih listova u Srbiji, beleži 110 godina 
svog postojanja i rada, što znači da je, u vreme otpočinjanja Prvog svetskog 
rata, ona beležila ozbiljan jubilej – desetogodišnjicu postojanja i rada, to-
kom kojih je stekla poverenje u građanskoj Srbiji tog vremena. Komentari, 
prikazi i izveštaji objavljeni u ovom listu, bili su bitan faktor u kreiranju 
javnog mnjenja srpskog društva, a osim osnivača Vladislava Ribnikara, za 
list su pisale najeminentnije ličnosti kulturnog i javnog života Kraljevine. 

Rad ima za cilj da predstavi tekstove koji su objavljeni u dnevnom listu Po-
litika od juna 1914. do septembra 1915. Godine, i da analizira način na koji 
je ovaj list predstavljao tada aktuelna dešavanja, danas značajna svedočenja 
o prelomnim političkim događajima prošlosti. Pisanje Politike tog vremena 
nije samo političko-istorijsko svedočenje, već i arhivska građa iz koje se može 
proučavati kulturna istorija jednog vremena, zemlje i naroda, istovremeno 
dobar put u očuvanju nacionalnog identiteta. Međutim, za razliku od pisanja 
Politike neposredno pred početak i tokom Prvog svetskog rata, koje ocenjuje-
mo kao čin koji doprinosi kreiranju pozitivnog kolektivnog sećanja, pisanja 
ovog lista u devedesetim godinama 20. veka afirmisaće prostor negativnog 
sećanja na traume i političke greške, zbog čega se kao neminovna pojavila 
potreba da se nacija suoči i redefiniše svoj odnos prema bliskoj prošlosti. 

1 n�k����m�r���n��66@gm����.��mn�k����m�r���n��66@gm����.��m
2 O���� t�kst �� n��st��� u �k��ru r��d�� n�� pr���ktu �r. 178012 Identitet i sećanja: transkulturalni tek-

stovi dramskih umetnosti i medija (Srbija 1989-2014), F��ku�t�t�� dr��msk�h um�tn�st� (Un���r-
z�t�t Um�tn�st� u B��gr��du), k��� fin��ns�r�� M�n�st��rst� pr�s��t�, n��uk� � t�hn���šk�g r��z����� 
R�pu���k� Sr����.
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Tokom svog postojanja i istorije, Politika je egzistirala kao svedok vremena, 
u čijim tekstovima je napravljen „most“ koji povezuje sliku snažne, ponosne 
i uvažavane Srbije 1914. godine, sa slikom tragične i satanizovane zemlje iz, 
na primer, 1994. godine. Bez ideje da se upuštamo u verifikaciju jedne od 
ove dve slike, postavlja se pitanje o kojoj slici naše zemlje ćemo govoriti, a u 
pisanjima Politike čitati za sledećih pedeset, osamdeset, sto godina? 

Ključne reči
štampani mediji, Politika, Prvi svetski rat, Srbija, pozitivno kolektivno se-
ćanje

Int�r�s����n�� z�� �������n�� ku�tur�m s�ć��n��� � k���kt��n�m p��mć�n��m, �sk��-
��r���� �� u �r�m�nu u k�m� �� k�d p���d�n��� � n��r�d�� d�š�� d� kr��h�� ����k�h 
�č�k����n��� �d �udućn�st� us��d: s��m�� k���n�����n�g s�st�m��, p�sttr��um��t-
sk�g st��n��� n��k�n Drug�g s��tsk�g r��t�� � H���k��ust��, n�st��nk�� g�n�r������� 
k��� su ���� ��kt�r� s��h ���h str��d��n���, k��� � �pšt�g t�hn���šk�g n��pr�tk��. 
(Assm��nn 2006, pr�m�� N�k���ć 2012: 402). 

Zn��č���nu p�dršku u r��z���u t��r��sk� m�s�� u ���m pr����u, pru����u � �str����-
���n��� m�d����, m�d��sk�h s��dr������, m�d��sk�h ��čn�st� � pu���k�, k��� �n�h k��� 
k�r�st� m�d��sk� pr��z��d� � p�d n��h���m ut������m kr��r���u st������, m�n����u 
s���, ���� � t� �st� m�d���, stup���uć� u r��z��č�t� ��d��� �nt�r��k����. M�d��� t��k� 
p�st���u ���m�� zn��č���n�� � n�z��������zn�� sr�dst��� u �ču���n�u s�ć��n��� � fiks�r��-
n�u p��mć�n���, k��� pr�dus����� u �zgr��dn�� �nd���du���n�g � k���kt��n�g �d�n-
t�t��t��. 

M�d��� k��� �rg��n�z������, ust��n���, �s�m št� �m���u s���� �nst�tu���n���n� p��m-
ć�n��, s�ć��n�� n�� s�pst��n� n��st��n��k � r��z���, �m���u p�t�n������ d�� kr�z s��dr���-
�� k��� pr�kup�����u, ��r��đu�u � d�str��u�r���u k��� m�d��sk� pr�dukt� r��z��č�t�h 
f�rm� � ���nr����, �st���r� tr��nsf�r f��k��t�� �z pr�š��st� u s���r�m�n� tr�nut��k � 
d���u �dr�đ�n� (r�)�nt�rp�t������. Ak� g���r�m� k�nkr�tn� � št��mp��n�m m�-
d���m��, n��h��� s��dr����� �t�snut� n�� h��rt��� k��� fiz�čk�m n�s���u, s��m� p� s��� 
m�gu ��t� tr�t�r��n� k��� ��rt�f��kt, s��d�č��nst��� � pr�š��st�, tr�nutku u �r�m�-
nu k��� ć� u �udućn�st� ��t� k��k���� m�z���k�� s�ć��n���. U tr�nutku k��d�� n��-
st���u, s��dr����� št��mp��n�h m�d���� č�t�����čk�� pu����� pru����u s��ku � ��ktu��n�m 
d�š�����n��m�� � d�g��đ����m��. D���m�� �� k���k� su t� s��k� u s��g���s�u s�� r����n�m 
st��n��m, �� u k���� m�r� su u tr�nutku n��st��nk�� s����-p���t�čk�-ku�turn� k�n-
strukt. Pr�m�r�� št��mp�, dn��n�h ��st���� � n�d���n�h č��s�p�s��, s�� pr�t�k�m 
�r�m�n�� k��� u k�����d�sk�pu, p�st���u dr��g���n�� m��t�r�����n�� s��d�č��nst��� 
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k���� s� m�gu �zuč�����t� � n�� �sn��u k���h m���m� tum��č�t� d�g��đ��n��� �z 
pr�š��st� ���� kr�z ��n����zu d�n�t��t��n�h ��� k�n�t��t��n�h zn��č�n��� t�kst����. 
Ist�r��sk�� d�st��n��� u �dn�su n�� d�g��đ���� k��� su pr�dst�������n� � tum��č�n� u 
stup��m�� št��mp�, d���� �uduć�m tum��č�m�� p�s��nu m�gućn�st d�� u št��mp� 
z��r�����n tr�nut��k d�š�fru�� u sk���du s�� p�t�n��m d�g��đ��n��m��. Št��mp�� k���� 
�� ��������� � tr��um��t�čn� d�g��đ���� k��� ��ud� ���� d�� z����r����, p�st���� ��t��n č�-
n����� z�� r��zum����n�� mn�g�h �uduć�h d�g��đ�����. On�� �� �st��r�m�n� � �r����� 
� k��uč z�� ču���n�� � tum��č�n�� s�ć��n��� � n��h��� pr�t���r��n�� u p��mć�n��, ���� 
d�� sm� n�� pr�š��st p�n�sn� ��� ����m� d�� d�g��đ���� �z n�� p�t�sn�m�. 

P�s��dn��h d�s�t��k � ��š� g�d�n��, Sr����� s� n�����z� pr�d g�t��� st���n�m �z��-
z���m su�č�����n��� s�� pr�š��šću � s��m n�g��t��n�st�m�� k��� su pr��z���� d�-
z�nt�gr�����sk� pr���s� � gr��đ��nsk� r��t d���d�s�t�h g�d�n�� n�� pr�st�r�m�� ���š� 
�ug�s�������. Susr�t s�� pr�š��šću, �d �nd���du���n�g d� k���kt��n�g n�����, tr�-
����� �� d�� �ud� p����z�št� u pr�uz�m��n�u �dg���rn�st� � su��r�n�m kr��r��-
n�u �udućn�st�. ��d��n �d n��č�n�� d�� s� pr����z�đ� n�pr����tn� s�ć��n�� n�� ���sku 
pr�š��st � ��šu s��ku n��š�g n��r�d�� u š�r�m m�đun��r�dn�m �k��r�m��, m�g�� 
�� ��t� kr�t�čk� �šč�t�����n�� n�k�h ����n�h �st�r��sk�h d�g��đ����� č��� ��kt�r �� ����� 
n��š�� z�m����, �� u �dn�su n�� k��� � d��n��s p�st��� p�d����n�� m�š���n���3. R�č �� � 
s�ć��n�u n�� u��gu Sr���� u Pr��m s��tsk�m r��tu, m�đun��r�dn�m suk��u k��� 
�� zn��č���n� �zm�n�� �dn�s� u m�d�rn�m s��tu, p�s��n� E�r�p�, �� n��k�n 
k�g�� �� d�š�� d� �sn����n��� Kr�������n� Sr���, Hr���t�� � S����n�����, z����dn��� k���� 
�� t��d�� �zg��d����� k��� ��g�čn� � �����n� u��d�n��n�� �u�n�s����nsk�h n��r�d��, �� 
d��n��s s� tum��č� k��� �ksp�r�m�nt ����k�h s��tsk�h s����. U t�m sm�s�u, �nt�r�-
s��ntn� �� n�� �sn��u t�kst���� ���������n�m u Politici, k��� ��dn�m �d n���st��r�-
��h � n���pr�st��n���h d�m��ć�h dn��n�h ��st����, r�k�nstru�s��t� s��ku s�ć��n��� n�� 
uzr�k�, p�č�t��k � pr�� d��n� V���k�g r��t��. 

Srpska štampa početkom 20. veka

Št��mp�� �� pr�� m�d�� k��� �� �m�guć�� m��t�r������z�����u �nf�rm�������, m�s��, �d�-
��� n�� fiz�čk�g n�s����� – h��rt��u. K��� t��k��� � u �dn�su n�� drug�, p�s��n� ���k-
tr�nsk� m�d���, št��mp�� �m�� n�����ć� k��p����t�t d�� �ud� tr�t�r��n�� k��� ��rt�f��kt, 
s��d�č��nst�� � pr�š��st� � sr�dst�� �ču���n��� s�ć��n���. K��k� �r�m� pr����z�, �� 
�nd���du���n�� s�ć��n��� ���d�, k��k� fiz�čk� n�st���u n�p�sr�dn� s��d��� n�k�h d�-
g��đ��n���, n���nsk� t�kst��� �st���u k��� ��t��n č�n����� u �ču���n�u � r�k�nstruk���� 

3 I��k� z���n�čn� Sr����� n��� �m����� n�k��k�� ��z� s�� S��r�����sk�m ��t�nt��t�m k��� s� sm��tr�� p���d�m 
z�� Pr�� s��tsk� r��t, d��n��s, n�� n��g��u st�g�d�šn���u, k��� � 1914. p�st��� z��g���rn��� k��� �� ��d� 
k��� �n������t�r�� � �nsp�r��t�r�� t�g d�g��đ�����. 
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pr�š��st�. On� št� �� s���k��k� d���m�� �� d�� �� �� št��mp�� d�����n� p�uzd��n � 
����kt����n s��d�k pr�š��st�, �dn�sn� d�� �� su p�s��n��� št��mp� u n�k�m �r�-
m�nu � �p�h� �k�������nt r����n�g st��n��� ��� n�? S��dr�����, t�m� � st������, k��� 
d�������u pr�st�r u št��mp� g�t��� u��k z����s� �d društ��n�-p���t�čk�g �k��r�� 
� ���čn� su ��� us��g���š�n� ��� u �p�z����� s�� st������m�� z���n�čn� p���t�k�. Iz t�g 
r��z��g��, p�s��n�� št��mp�, u m�� k�m �r�m�nu � društ�u, m�r�� ��t� tr�t�r��n� 
s��m� k��� s�kund��rn� �z��r �str�������n��� k��� d������ sm�s��� kr�z k�m��n����-
n�� s�� ��n����z�m z��k�nsk�h ��k��t��, �z��r�� s�u���n� k�mun�k������, �� č�m� s� 
d������ ������t�� s��k�� pr�š��st� � �k��r k���kt��n�g p��mć�n��� de facto. 

P���t�čk�� k��m�� p�č�tk�m 20. ��k��, k��� � n�z��������zn� k�mp��ks ut������� �k�-
n�msk�h � ku�turn�h pr���k��, sn���n� su ut������ n�� št��mpu � n���n��rst�� u s��m 
z�m����m�� B���k��n�� � E�r�p�, ���� d�� �� r�č � s��m�st���n�m � n�z����sn�m z�m����-
m��, p�put Sr����, ��� �n�m�� k��� su ���� d����� ����k�h ��r�psk�h m�n��rh����. 

Opšt�� d�m�kr��t�z������� k���� �� u Sr���� �z�rš�n�� 1903. g�d�n� s�� „d�n��st�čk�m 
pr�m�n��m�� k��� su �m�guć��� ����d����nu ����r���n� �ur����z��� � u��đ�n�� gr��-
đ��nsk� d�m�kr��t���“ (B������� 1968: 97), k��� � ��firm������� ����r���n�g Ust����� �z 
1888, �� p�t�m � Z��k�n�� � št��mp� �z 1891. g�d�n�, ���� su �r�� st�mu���t��n� z�� 
r��z��� št��mp�. N���n� � č��s�p�s�, trud��� su s� d�� u ����r���n�m duhu �spun� 
�����, �č�k����n��� � p�tr��� gr��đ��n��, �� n� s��m� p���t�čk�h struktur��. ��dn�� �d 
�����ć�h p�d���� št��mp� t�g �r�m�n�� ����� �� p�d���� n�� gr��đ��nsku, �ur����sku 
� r��dn�čku, m�đu k���m su n���zn��č���n��� ���� Socijaldemokrat, k��� � Radničke 
novine (1902-1915), ��st��� k���m�� �� pr�m�n�� p���t�čk�g ��m����nt�� t��k�đ� 
p�g�d������� (B������� 1968: 102, 103). 

U t��k��� k��m� � p�d �p�s��n�m �k��n�st�m��, 1904. g�d�n�, u B��gr��du �� 
�sn����n, �r�� zn��č�����n � d��n��s, n���st��r��� dn��n� ��st Politika. D�k���r�šuć� s� 
k��� n�z����sn� g���s���, u pr��m g�d�n��m�� p�st����n��� � d������n���, Politika s� 
sn���n� ��r���� z�� s���� m�st� m�đu drug�m ��st���m��4 k���h �� u t� �r�m� ���� 
�k� tr�n���st (M�������ć 1984: 5). 

Upr���� u g�d�n� u k���� s� u s��tsk�m �k��r�m�� ����������� st�g�d�šn����� �d 
p�č�tk�� V���k�g r��t��5, �nt�r�s��ntn� �� ��n����z�r��t� p�s��n�� srpsk� št��mp�, k�n-
kr�tn� dn��n�g ��st�� Politika, � S��r�����sk�m ��t�nt��tu k��� p���du ���g s��t-

4 M�đu n���zn��č���n���m dn��n�m n���n��m�� t�g �r�m�n�� ���� su Srpske novine, k��� su �z���z��� �d 
1834. d� 1919. g�d�n�.

5 K�n��ptu���n� �� �nt�r�s��ntn� d�� s� š�r�m E�r�p� ����������� st�g�d�šn����� �d p�č�tk�� r��t��, z�� 
r��z��ku �d u���č����n�h pr�s������ k��� su ���čn� ��z��n� z�� ������n�� �u������� – z���rš�t��k r��t�� ��� 
n�k�h drug�h r��tn�h r��z��r��n���.
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sk�g suk����. P�štu�uć� n�����n���n� �nt�r�s � st��� z���n�čn�h srpsk�h p���t�č��r�� 
� m�n��rh��, Politika �� st�������� n�� p�z����� d�� �� ��t�nt��t �zg���r Austr�-Ug��rsk� 
z�� k�mp��k������ n�� B���k��nu. S drug� str��n�, Austr�-Ug��rsk�� �� sm��tr����� d�� 
srpsk�� št��mp�� pr�����r��, �� pr�k� ��čk� št��mp� �� s������ p�ruk� d�� s� u B��-
gr��du n��p��d���u � pr�g�n� Austr�-Ug��rsk� p�d��n��� � d�� s� un�št����� n��h���� 
�m���n��6. D��k��, s�� d��n��šn��g ��sp�kt�� p�sm��tr���uć�, u t�m �r�m�nu �m���� 
sm� r����n�st k���� �� u sprsk�� � ��ustr�-ug��rsk�� št��mp� pr�dst�������n�� �n��k� 
k��k� �� ��d�n� ���� m�guć� us��g���š�n� s�� st������m�� z���n�čn� p���t�k� s���k� 
�d n����d�n�h z�m������, št� �� ����� pr��ks�� � pr�, �� � mn�g� g�d�n�� p�s�� n����-
d�n�g d�g��đ�����. 

Osnivanje i uređivačka politika dnevnog lista Politika (1904 – 1914/15.)

Os��m m�s��� n��k�n M���sk�g pr��r��t�� � u��st��� kr������ A��ks��ndr�� O�r�n�-
��ć�� � n��g��� suprug� Dr��g� M��š�n (1903) � d����sk�� n�� ����st d�n��st��� K��-
r��đ�rđ���ć��, u B��gr��du � Sr���� �� 12. ���nu��r�� 1904. g�d�n� št��mp��n pr�� 
�r�� n���g dn��n�g ��st�� Politika. N��g���� p������� �� pr��uk��� ����ku p���n�u 
gr��đ��nsk� ����n�st�, ���� � n���n��r�� drug�h ��st����. T��k� �� n���n��r � p�s��� P�r�� 
T�d�r���ć, ur�dn�k � ����sn�k Malih novina, pr��g srpsk�g t������d��, �u��dn� 
pr�k�m�nt��r�s��� ��u n���nu r�č�m��: „O���� ć� ��st s��m�� n��š�m ��st���m�� p�-
��st� p��n����u. S�� ć� s��hr��n�t�, � n��s � n��š� ��st���...” (Trk���� 2014: A1).

Iz�� pr���kt�� �sn����n��� ��st�� Politika st������ �� V���d�s���� F. R��n�k��r7, s��str��-
n� ��r��z����n, d�m�kr��tsk� �r���nt�s��n ��z��n��r, k��� �� �zn��d s��g�� ����� d�� 
�snu�� ��st u k�m� ć� ��n����t�čk� tum��č�t� d�š�����n��� � pru���t� pr���ku ����n�m 
mn��n�u d�� z��uzm� s���� st������. Os�m sn���n�g m�t����, R��n�k��r �� �m��� 

6 P���s�r��n�� ����k��h �nf�rm�������, uzr�k������ �� d�� N�k���� P��š�ć, k��� pr�ds�dn�k srpsk� V���d�, 
n��đ� z�� sh�dn� d�� srpsk�m p�s���nst��m�� š�r�m E�r�p� p�š����� t���gr��m k��k� �� d�m��nt����� 
����k�� n����d� uz k�nst��t�����u d�� u B��gr��du n� p�st��� n�k��k�� n��p��d� n�� dr��������n� Au-
str�-Ug��rsk� m�n��rh��� � d�� �� n��ph�dn�� sn���n���� d�p��m��tsk�� ��kt��n�st srpsk� d�p��m��t���. 
(Stogodišnjica velikog rata: Od atentata do rata – telegrami, TV �m�s����, p�n�d�����k, 14. �u� 2014, 
RTS 1, 09.00). 

7 Dr Fr��n��� R��n�k��r s� k��� m���d supr�tst����� �č���� ����� d�� s� šk��u�� z�� s��št�n�k��, um�st� 
č�g�� s� u Gr���u �pr�d���� z�� stud��� m�d���n�. �� p�t�m z�� sp��������z�����u h�rurg��� u P��r�zu. 
Z��g suk���� s�� ���m, n��pušt�� S����n��u � u Hr���tsk�� (B��n���) ��n� s� s�� M��k�m Srn�ć s�� k�-
��m 1869. pr����z� u Sr���u. Os�m V���d�s������, dr Fr��n��� � M��k�� su �m���� ��š d��� s�n��: S����d��n�� 
� D����r�n�� – D��rk��. V���d�s���� R��n�k��r �� r�đ�n 1871. g�d�n� u Trst�n�ku. N��u g�mn��z��u (4. 
r��zr�d��) z���rš�� �� u ���g�d�n�, V�šu g�mn��z��u u B��gr��du, gd� �� p�č�� stud��� kn�����n�st� n�� 
F�����šk�m f��ku�t�tu. Stud��� n��st������� u B�r��nu � P��r�zu, gd� �� r��d�� � n���n��rsk�, d�p�sn�čk� 
p�s����. P�g�nu� �� 1. s�pt�m�r�� 1914. g�d�n� k��� uč�sn�k Pr��g s��tsk�g r��t��. 
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m�r���nu � fin��ns��sku p�m�ć ���� dr Fr��n��8 k��� � ��z��u n�� k��� n��č�n ���� d�� 
n��g�� ��st d�pr�n�s� r��z���u društ��� – kr�z t��čn�, ����kt��n� � n�pr�str��sn� 
�nf�rm�s��n�� č�t��������.

Pr�m�� d�fin�s��n�m k�n��ptu, u Politici su s���k�dn��n� št��mp��n� u��dn��� 
p�s��ć�n� ��ktu��n�m t�m��m�� �z �����st� p���t�k�, �k�n�m���, trg���n�. Od pr-
��g �r����, r�d��n�� ru�r�k�� n�� pr��� str��n� �� ����� tz�. „F���t�n“. Aut�r pr��g 
f���t�n�� „D�m u d�m“ ��� �� St����n Sr�m���, �� č��st d�� p�š� z�� Politiku �m��� 
�� � k�m�d��gr��f Br��n�s���� Nuš�ć k��� ��ut�r ru�r�k� „Iz ���gr��dsk�g ����t��“ 
(M���������ć 1984: 28). 

K���k� s� ur�dn�št�� Politike trud��� d�� p��rt���p�r�� u ��ktu��n�m p���t�čk�m 
d�š�����n��m�� ���sn� s��d�č� mn�g� t�kst��� p�s��n� u p�r��du �d 1905. d� 
1910. k��d�� su str��n��� ��st�� ���� pun� n��p�s�� � �dn�s�m�� Sr���� � Austr�-Ug��r-
sk�. P���d� su ���� r��z��č�t�, k��� n�� pr�m�r n��m�r�� Austr��� d�� ��n�kt�r�� B�snu 
� H�r��g���nu (1908) k��d�� �� 23. s�pt�m�r�� 1908. g�d�n� Politika d�n���� pr�-
g���s „B��gr��đ��n�, Ot��d���n�� �� u �p��sn�st�“, d�� �� sutr��d��n, 24. S�pt�m�r��, 
n��st������� d�� ��������u�� t�kst��� u s��čn�m p��tr��tsk�m t�nu � č�mu s��d�č� 
s��d�ć� t�kst:

Sve je u Srbiji spremno da ustane i prolije i poslednju kap svoje patriotske 
krvi i da spreči austriju da otkine Bosnu i Hercegovinu. Ona može da 
proklamuje aneksiju, ali je neće očuvati9.

P�št� �� �pr�d����n�� ����k�h s���� t�g �r�m�n�� ���� d�� z��r��d d��r�h ��r�psk�h 
�dn�s�� d�z���� ��u ��n�ks��u, s���� n�s���g��n�� s�� p�s��n��m Politike su �zr��-
z��� � Rus���� � Tursk��, k��� su �� d�p��m��tsk�m sr�dst��m�� n��p��d����. O ���m 
s��d�č� � �zd��n�� Politike �d 24. s�pt�m�r�� 1909. g�d�n� k��� �� št��mp��n� 
s�� �rn�m �k��r�m � s�� u��dn�m t�kst�m k��� �� n��s������n „Optu�n����“10, u 
k�m� �� �t��r�n� kr�t�k����n�� p���t�k�� ����k�h s���� k���m su �gn�r�s��n�� pr����� 
m����h n��r�d��. 

Z��g p�s��n��� � st������� k��� su �zn�š�n� u t�kst���m�� pu���k����n�m u Politi-
ci, ��čk�� št��mp�� �� z��p�������� d�� ����� srpsk� ��st ��������u�� „u�r�d����� č���nk� 
pr�t�� n��š�g pr���šn��g G�sp�d��r��, pr�t�� n��š� ���sk� � M�n��rh���“ (M���-
����ć 1984: 35). P�st��������uć� s� u p�z����u m�d���� k��� �nt�nz��n� št�t� srpsk� 

8 Os�m �d ����, fin��ns��sku p�m�ć z�� p�kr�t��n�� ��st�� V���d�s���� R��n�k��r �� d���� �d t��št� M����� 
Ž��k���ć, �r��ć� dr R��d������ Vuk��d�n���ć�� � S��t�z��r�� Vuk��d�n���ć��, d�r�kt�r�� Društ��� z�� �s�-
gur��n�� „R�s����“.

9 Politika, �r�� 1684 �d 24. s�pt�m���r 1908. g�d�n�, str. 1. 
10 Politika, �r�� 2043 �d 24. s�pt�m���r 1909. g�d�n�, str. 1. 
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n�����n���n� �nt�r�s�, Politika s� �t��r�n� m�đun��r�dn� k�nfr�nt�r�����, ���� �� 
d��������� � n�� p���nu n�����n���n�, p�� � �u�n�s����nsk� s����rn�st�. 

N�k� �d �z��r�� k��� s� ����� �st�r���m št��mp� u Sr���� � k�nkr�tn� ��st�� Politika 
(B�������, M���������ć) u s����m r��d���m�� � �str�������n��m�� ������ � �ns�st�r��-
�u n�� �ug�s����nsk�� �r���nt������ k��� ��dn�� �d d�m�n��ntn�h �rt�� ur�đ����čk� 
p���t�k� ��st�� Politika. Pr�m�� n��h���m s��d�č�n��m��, �pr�d����n�� Politike �� 
���� d�� �s�rpn� �nf�rm�š� � �st����m �u�n�s����nsk�m n��r�d�m��, št� d������ 
p�s��n� d�m�nz��� n��k�n ����k��nsk�h r��t����, �� k�n��čn� r��zr�š�n�� n��k�n Pr-
��g s��tsk�g r��t�� � st���r��n��� z����dn�čk� z�m��� �u�n�h S����n��. 

St������ n����d�n�h ��ut�r�� m�gu ��t� r�zu�t��t �pšt�g ��m����nt�� s�d��md�s�t�h � 
�s��md�s�t�h g�d�n�� 20. ��k�� � p���t�čk� k��m� �r��tst��� � ��d�nst��� k���� �� k��-
r��kt�r�s����� ���šu SFR� � �r�m�n�� u k�m� su p�m�nut� ��ut�r� p�s����, t��k� d�� �� 
s���k��k� tr������ r���d�r��t� st������ � �kp����tn�� pr��ug�s����nsk�� ur�đ����č-
k�� p���t��� Politike. N��n� p�st����n�� n� m���m� ��ps��utn� n�g�r��t�, št� s� n�� 
pr�m�r ��d� �z u��dn�k�� „Umr� �� ��d��n ����k� č���k“ k��� �� ���������n u Poli-
tici 1905. g�d�n�, �� �dn�s� s� n�� smrt ��s�p�� �ur����� Štr�sm����r�� (M���������ć 
1984: 30), ��dn�g �d n���r�pr�z�nt��t��n���h p���rn�k�� �d��� �ug�s����nst���. 

S drug� str��n�, �z d�stupn�h �r������ Politike, n��r�č�t� �n�h p�s�� S��r�����sk�g 
��t�nt��t��, m���m� ��d�t� d�� �� Politika t�h d��n�� pr�n�s���� � ���m�� n�g��t��n� 
r���k���� hr���tsk� � s����n��čk� ����n�st� � z���n�čn�k�� p� p�t��n�u ���g d�g��đ�����. 
T� n��s d���d� d� m��d�� n���pr�h���t�������g st����� d�� su ur�đ����čk�� p���t�k�� � 
p�s��n�� Politike pr�� ���� n�����n���n�, srpsk� �r���nt�s��n�, �� d�� su p�t�m u r��-
zum�����m ���mu p�dr�������� � �ug�s����nsk� �d���, k��k� � k���k� su �n� ���� 
pr�sutn� u st������m�� p���t�čk�h ��kt�r��. 

Reprezentacija Sarajevskog atentata i Velikog rata u dnevnom listu Politika

Sarajevski atentat 15. (28.) jun 1914. 

D��n n��k�n S��r�����sk�g ��t�nt��t��, 16. (29) �un�� 1914. g�d�n�, k��� � s���k�g 
drug�g d��n��, �z��š��� �� 3743 �r�� Politike. Pr��� str��n�� ��st�� n��� �d�������� ut�s��k 
d�� s� �d�gr��� n�k��k��� ������n ��� dr��m��t�č��n d�g��đ��� k��� ć� u t�m tr�nutku 
p�tr�st� Austr�-Ug��rsku m�n��rh��u, �� p�t�m � č�t��� s��t. 

N�� pr���, n��s���n�� str��n�, n��š�� su s� u���č����n� t�kst���: r�d��n� f���t�n 
„Ag��t��“; t�kst � fin��ns��sk�� kr�z� ���gr��dsk� �pšt�n�; pr����m�m�� s�� k���m�� 
s� susr�ću pr��z��đ��č� s���� u Đ��đ�����; pr����m�m�� p�dr�������n��� ����zn���, 
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k�n��čn� � ��dn�� �rt���� �z ����t�� � ���k����nu k��� n��� ����� d�� �zn���m� s��u 
„putu�uć�� g�um���“11. V�st � ��t�nt��tu, t��čn��� � d��� ��t�nt��t�� n�� pr�st���n��-
s��dn�k�� F�rd�n��nd��, z��uz���� �� ��ntr���n� m�st� n�� drug�� str��n� p�d n��s��-
��m „Smrt Fr��n�� F�rd�n��nd��.“ � s�� p�dn��s����m „D��� ��t�nt��t�� u S��r�����u. 
– Smrt Fr��n�� F�rd�n��nd�� � n��g��� suprug�. – P���d�n�st� � ��t�nt��tu � ��t�n-
t��t�r�m��.“ U pr��m d��u t�kst��, �p�s��n� su m�r� ��z��dn�st� k��� su ���� 
pr�duz�t�, št����š�, „pr�d��đ�n� �� č��k d�� n���d��n pr�z�r, n�� n���dn�� kuć� n� 
sm� ��t� �t��r�n � d�� n�� pr�z�r�m�� � ����k�n�m�� n� sm� ��t� n�k��k��g ���ć�� 
n� z���n����, ��r �� s� �z�� t�g�� m�g��� s��kr�t� ��t�nt��t�r“12. U n��st���ku ��� pr�� 
�nf�rm������ n��g���š����� s� d�� su ��t�nt��t�r� n�� pr��m s��s�uš��n�u r�k�� d�� z�� n��-
h��� n��m�r� n�k� n��� zn���, t� d�� su ��t�nt��t� ��� �rst� u��k d��� p���d�n���13. 
O�� �� ����� k�nst��t������� p�s��� u��dn�g t�kst��, št� �� ��r����tn� ��� ���š V���-
d�s���� R��n�k��r, �n��č� ��ut�r n�����ć�g �r���� t�kst���� k��� su št��mp��n� u Poli-
tici. U t�kstu s� p�����č� ���sn�� d�st��n��� �zm�đu srpsk� ����d� � �z�rš����� ���g 
č�n��, uz p��rt�����n�� d�� �� ��r����tn� r�č � �nd���du���n�m č�nu pr�p��dn�k�� 
„M���d� B�sn�“ k��� su u s����m �d����m�� p�dr���������� n�k� drug� ust��n�k�, 
k��� n�� pr�m�r pr�p��dn�k� „M���d� It������“. 

U n�zu t�m��tsk� ��d�nst��n�h t�kst����, pr�� �� �p�s��n pr�� ��t�nt��t ��m��m 
k��u �� pr�st���n��s��dn�k „�d������ p�kr�t�m ruk�“14. R�����z��t�r ���g č�n�� 
��� �� N�d���k� Č���r�n���ć, st��r 21 g�d�nu, k��� �� �z������ d�� �� ��m�u d���� 
�d ��dn�g ��n��rh�st� �z B��gr��d��, št� ��ut�r t�kst�� st������� p�d n�ku �rstu sum-
n��, št� �� p�tpun� ���sn� s ��z�r�m n�� d����� r��z��� s�tu������ � �uduć� n�g�r��n�� 
p���z��n�st� Sr���� s�� ��t�nt��t�m. 

D����� s��d� �p�s drug�g ��t�nt��t��, k��� s� �d�gr��� n�� putu �zm�đu �pšt�nsk�g 
d�m�� � muz����, �dn�sn� n�� putu k�� ���n��� gd� �� F�rd�n��nd �m��� ����u d�� 
p�s�t� ��đut��nt�� p�g������r�� P�ć�r�k�� k��� �� r��n��n u pr��m ��t�nt��tu � pr�n�t u 
���n��u. Z�� t� �r�m� u���č����n�m, �� d��n��s ��rh���čn�m �zr��z�m��, �p�s��n �� tr�-
nut��k u k�m� �� „�duć� n�� ��ut�m����u k�� ���n���” pr�st���n��s��dn�k ��� �rt��� 
drug�g ��t�nt��t��. „Pr�st���n��s��dn�k �� p�g�đ�n u �r��t. Kuršum �� pr�s�k��� 
��dnu ����nu �r��tnu ��rt�r��u. Smrt �� n��stup���� �dm��h.“ At�nt��t �� �z��d�n uz 
p�m�ć r������r�� �r��un�ng, k�����r�� 9 mm, „n��d�����d�� �� p�g�đ�n u ����, �� 
�����tk�n��� u tr�uh. O���� su pr�n�s�n� u d��r gd� su �dm��h umr��“[1]. 

11 Politika, �r�� 3743 �d 16. �un�� 1914. g�d�n�, str. 1 
12 Ist�.Ist�. 
13 Int�r�s��ntn� �� ��r��t�t� p���n�u n�� ��� pr�� �z��št���� u ��z� ��t�nt��t�� � ��t�nt��t�r��, s ��z�r�m d��Int�r�s��ntn� �� ��r��t�t� p���n�u n�� ��� pr�� �z��št���� u ��z� ��t�nt��t�� � ��t�nt��t�r��, s ��z�r�m d�� 

ć� s� u k��sn���m tum��č�n��m�� ���g d�g��đ����� Politika �štr� supr�tst�������t� p�s��n��m�� Austr�-
Ug��rsk� št��mp� u k���m�� su n����đ�n� �z����� ��t�nt��t�r�� k���m�� s� Sr����� �m�nu�� k��� �nsp�r��t�r 
� �rg��n�z��t�r ��t�nt��t��. 

14 Politika, �r�� 3743 �d 16. �un�� 1914. g�d�n�, str. 2. 
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K��d�� �� r�č � drug�m ��t�nt��t�ru, �z n���nsk�g t�kst�� s��zn����m� d�� �� r�č � 
„đ��ku �sm�g r��zr�d�� g�mn��z���, z��� s� Pr�n��p � r�d�m �� �z Gr��h����“15 D��-
��� s� n����d� d�� �� ��� n�� „un���rz�t�tu u B��gr��du (!)“ pr� č�mu ����� uz��č-
n�k sug�r�š� ����gu k�ntr��d�kt�rn�st u �nt�rp�t�r��n�m p�d����m��. N�� �sn��u 
��t��t�� �z����� Pr�n��p�� pr���k�m s��s�uš��n���, č�t����� su m�g�� d�� s��zn���u d�� �� 
�n „��ć �d���n� �m��� n��m�ru d�� u���� n�ku ��s�ku ��čn�st � t� �z n�����n���n�h 
�nt�r�s��“. Pr�n��p �� u s����� �z����� r�k��� � d�� �� m���� �k������ k��d�� �� u ��z��u 
p�r�d pr�st���n��s��dn�k�� F�rd�n��d�� ��d�� � n��g��u suprugu, ���� �� �p��k r�š�� 
d�� �sp���� d��� m�tk��. „Pr�n��p �dr�č� d�� �� �m��� s��uč�sn�k��“16. Int�r�s��ntn� 
�� d�� su s�� ��� �nf�rm������ ��r����tn� ���� d�����n� ��� pr����tn�m put�m ��� 
�z p�s��n��� str��n� št��mp� � d��u�� �r�� n����čn� d�� �� �����k� �r�� �nf�rm������� 
u�pšt� ��� d�stup��n, �dn�sn� d�� su n��k�n h��pš�n��� � Č���r�n���ć�� � Pr�n��p�� 
�nf�rm������ �z s�u���n�h �z��r�� � s�� s��s�uš��n��� t��k� �rz� d�sp��� u št��mpu. 
S�� d��n��šn��g ��sp�kt��, ��� �� r�č � f��nt��st�čn�m s�st�mu pr�n�s�� �nf�rm������� 
��� ��dn�m ��ntru – B�ču, �z k�g�� s� z���n�čn� ��đ�n�� d�g��đ����� d�str��u�r���� 
n���z��n� z�� f��kt�čk� st��n��. 

U d��u t�kst�� �zn�s� s� k�nst��t������� „s��t �� ht�� ���� ��t�nt��t�r�� d�� ��nču��“17, 
št� �� ��r����tn� tr������ d�� uk���� n�� st��� ����n�st� � �pštu �sudu ���g č�n��, št� 
m��� ��t� d��zn��čn� tum��č�n�. 

S�� �����m ��š d�t����n���g r��s��t�������n��� ���g d�g��đ�����, �p�su�u s� r���k���� Au-
str�-Ug��rsk�g ���r�� k��� �� p� d������n�u �nf�rm������ � tr��g�čn�m d�g��đ���u 
�d�uč�� d�� s� �r��t� u B�č s�� �dm�r�� u „kup��t��u Iš�“, gd� �� r�d��n� ��t�����, 
z��t��r�� s� u s��u � s�tu�����u �p�s��� r�č�m��: „M�n� s�� m�r�� d�� sn��đ�“18, št� 
�� ����� r��zum������ r���k����� s ��z�r�m d�� �� pr������ ��š ��d��n tr��g�č��n d�g��đ��� 
– smrt ��d�n�g s�n��, pr�st���n��s��dn�k�� Rud��f��. 

I n�� tr�ć�� str��n�, Politika n��st������� d�� s� ����� d�g��đ����m k��� �� �������� pr�t-
h�dn� d��n, �� k��k� d��n��s zn��m� � s��d�ć� č�t�r� g�d�n� u s��tsk�� �st�r���. Tu 
su s� n��š�� ��g�n���sk�� ��st �z B�č�� s�� ���gr��fi��m „Fr��n�� F�rd�n��nd��“ � n��-
g��� suprug� „S�fi�� K�t�k���“19. T�kstu p�d n��s����m „B��gr��d � ��t�nt��tu“ 
��t�r�� ��st � ��t�nt��tu u S��r�����u k���� �� d�š��� „�z ��čk�g K�r�sp�d�n� B�r��� 

15 Ist�.Ist�. 
16 Ist�.Ist�. 
17 Ist�.Ist�. 
18 Ist�. 
19 U n����đ�n�u �m�n�� pr�st���n��s��dn�k�� � n��g��� suprug�, n���n��r� Politike p�štu�u pr�n��p p�-

sr��������n��� n��h���h �m�n��, s ��z�r�m d�� s� um�st� Fr��n��m, n��d�����d�� �m�nu�� k��� Fr��n��, 
�� n��d�����tk�n��� S�fi��� s�� j � k��� S�fi��� K�t�k, m��d�� s� u s���r�m�n�m �z��r�m�� n��n� pr�z�m� 
���čn� p�������u�� k��� H�t�k, kn��g�n��� �d H��n��rg��. 
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u B��gr��d u 4 � 15“20. V�st �� pr�m�� pr�st���n��s��dn�k A��ks��nd��r k��� �� 
t���gr��m�m ������st�� Kr������ k��� �� ��r����� u Vr��n�sk�� B��n��21. Pr�ds�dn�k 
V���d� N�k���� P��š�ć ��st �� d���� u N�šu gd� s� n�����z�� n�� putu k�� K�s��u. 
Pr�st���n��s��dn�k �� u �m� kr������ p�s���� t���gr��m s��uč�šć�� Fr��n�� ��s�fu, št� 
�� uč�n�� � z��stupn�k pr�ds�dn�k�� ����d�.

S��r�����sk� ��t�nt��t s� �dr��z�� � n�� s���k�dn��n� ����t – „..��st � smrt� pr�st�-
��n��s��dn�k��... �z��z������ ����k� uz�uđ�n��“, „pr�ds�dn�k fr��n�usk� r�pu���k� 
� p��p�� su p�s����� s���� �z����� s��uč�šć�� ���ru“; „s�� n�m��čk� � �ng��sk� r��tn� 
���đ� spust��� su s���� z��st���� u zn��k �����st�“22. Politika ������ d�� su u B��gr��-
du „pr�dst���� u p�z�r�št�m�� ��ust������n�“, �tk��z��n �� ����k� �r�� s��č��n�st� 
p���n�r��n�h u �k��ru pr�s����� V�d��d��n��, s�� k��f��n� � ����n� ��k���� su ��ust������ 
r��d �d 10 č��s���� (�dn�sn� 22 č��s��). Pr�g���š�n�� �� � d��rsk�� �����st u tr�����n�u 
�d š�st n�d�����. 

D�� tr�ć� � č�t�rt�� str��n�� Politike ��� �� r�z�r��s��n z�� z��n�m�����st�, č�tu���, 
�g���s� � r�k���m�, �zm�đu �st����g � z�� š�������rsku č�k����du Nestle’s, št�f��� z�� 
��nsk�� �d����, �g���s� z�� pr�d���u fi���k�r��, �m��n��� u Z���t���rsk�� u����...

Izd��n�� Politike �d 16. �un�� pr��uk�� �� ����ku p���n�u ����n�st� � pr�d��t� �� u 
r�k�rdn�m t�r���u �d 25 000 pr�m�r��k�� (B������� 1968: 101). 

Srbija i svet u danima posle Sarajevskog atentata

I u ut�r��k, 17. �un�� 1914. g�d�n�, Politika s� � d����� ����� S��r�����sk�m ��t�nt��-
t�m d���uć� zn��tn� š�ru � p���t�čk� ��ntr�r��n��u s��ku d�g��đ�����. U t�kst���m�� 
s� n����d�:

...da političko ubistvo ne može promeniti režim. Ono može da promeni 
samo čoveka. austro-Ugarska će opet imati prestolonaslednika, kao što ga 
je imala i do sada. I sve će opet biti po starom, samo će za srpski narod, 
koji živi u austro-Ugarskoj biti još gore, no što je bilo do sada.23 

U n��st���ku t�kst��, �t��r�n� s� ��nt���p�r���u �uduć� r���k���� z���n�čn�g B�č�� 
pr�m�� k���m�� ć� z�� ����� d�g��đ��� ��t� �ptu��n� srpsk� n��r�d � Sr����� – „Srp-
sk� n��r�d ��ć� ��� kr�� z��t� št� su ��t�nt��t�r� Č���r�n���ć � Pr�n��p, Sr�� p� 

20 Politika, �r�� 3743 �d 16. �un�� 1914. g�d�n�, str. 3.
21 Pr�m�� n�k�m drug�m �z��r�m��, srpsk� kr���� �� u �r�m� ��t�nt��t�� ��� u Vrn���m�� – Vrn���čk�� 

���n�� n�� �dm�ru (M���������ć 1984: 39) št� �� ��r����tn� gr�šk�� ���g ��ut�r��. 
22 Ist�.Ist�. 
23 Politika, �r�� 3744 �d 17. �un�� 1914. g�d�n�, str. 1.
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n��r�dn�st�“24. I n�� drug�� str��n� ���g �r����, Politika č�t����� u s��čn�m t�nu 
�nf�rm�š� � n���m p���d�n�st�m�� ��t�nt��t��, n��g���š������uć� p�n��� d�� „Mn�g� 
�� ���kš� st��r�t� ��zu �zm�đu ��t�nt��t�r�� � B��gr��d��, p�� s�u kr����u �����t� n�� 
Sr���u � Sr��“25. Izn�s� s� n��� d�t����� � Pr�n��pu k��� �� u ��t�nt��tu �sk�r�st�� 
s��m� d��� m�tk��, p�t �� �st���� u p�št���u, št� m��� d�� g���r� u pr���g t�z� d�� 
n��� st�g��� d�� �z�rš� s��m�u��st��. Politika d�n�s� � �nf�rm������ � „z��st�������-
n�u ��t�nt��t�r��“, k�m� su n��n�t� p��r�d� p� g����� � ruk��m��, z��g č�g�� su u 
p������� m�r���� pr�� d�� g�� �p�ru � pr����u. 

P�s�� ��t�nt��t��, u S��r�����u �� p�h��pš�n� �k� p�d�s�t �����; �dr���n� su d�m�n-
str������ pr�t�� Sr���, �� hr���tsk� đ���� su �rg��n�z������ m��n�f�st������ ��nt�-srpsk�g 
k��r��kt�r��, št� s�� g���r� d�� �� uprk�s č�n��n��� št� �� srpsk�� V���d�� �zd����� pr�-
k� srpsk�g pr�s-��r��� z���n�čn� s���pšt�n�� u k�m� �zr�������� pun� s���s�ć��n�� 
� �t��r�n� �suđu�� „str��h���t� u��st��“ ��ust��sk�g pr�st���n��s��dn�k��, �p��k 
Sr����� ��đ�n�� k��� �nsp�r��t�r ���g z��č�n��. 

N��r�dn�h d��n��, Politika s� �nf�rm��t��n� � ��n����t�čk� �������� S��r�����sk�m ��t�n-
t��t�m. T��k� s� u �r��u �d sr�d�, 18. �un�� 1914. g�d�n�, u u��dn�m t�kstu „K� 
�� kr��“ ���sn� uk��zu�� n�� z���n�čn� st��� Austr�-Ug��rsk� m�n��rh��� – „Sr����� 
�m kr���� z�� �n� št� s� d�g�d���, � B��gr��d �� ��� t��� ��z k�g�� n� d� č�g�� n� �� 
d�š��. T� �� fr��z�� k��u �z B�č�� p�n��������u...“, �� št� �� z�� p�s��d��u �m���� �ps��d-
n� st��n�� u S��r�����u, uč�st���� p����čk�, p������u k���� n� št�t� srpsku �m���nu, 
��ć č��k p�dst�č� p����čk� n�� tu str��nu26.

N� ����ć� d�� s� upušt�� u d������ � �ksp����tn�� tum��č�n��� ��t�nt��t�� � d�g��đ����� �k� 
n��g��, Politika u �r��u 3746 �d 19. �un�� 1914. g�d�n�, �s�m št� �nf�rm�š� � 
�str��z� � ��t�nt��tu, �st�č� d�� �� ����� d�g��đ��� �z��z���� mn�g� ��ć� p�r�m�ć���� 
u s���k�dn��n�m ����tu B��gr��d�� � t� n�� ����k� srpsk� pr��zn�k, n�g� št� s� 
�dr��z�� n�� ����t u B�ču. Pr�m�� s��d�č�n�u ��dn�g B��gr��đ��n�n�� k��� �� d�-
š��� �z B�č��, u n�d���u, 15. �un�� u B�ču su s�� n�rm���n� ������ � pr���d��� s� 
(„p��u�k���� su ���u n�ć“27), z�� r��z��ku �d r�str�k���� � pr�k�d�� s��h ��kt��n�st� 
u B��gr��du. 

U su��tu, 20. �un�� 1914. g�d�n�, n�� pr��� str��n� �� ���������n ���m��n t�kst p�d 
n��s����m „Istr��g�� � ��t�nt��tu“ u k�m� s� g���r� � k��mp��n�� k���� s� �z B�č�� � 
P�št� ��d� k��k� �� s� Sr����� �ptu����� k��� �nsp�r��t�r � fin��ns���r u��st��� pr�st�-

24 Ist�.Ist�. 
25 Politika, �r�� 3744 �d 17. �un�� 1914. g�d�n�, str. 2.
26 „P�s�� ��t�nt��t��“,„P�s�� ��t�nt��t��“, Politika, �r�� 3745 �d 18. �un�� 1914. g�d�n�, str. 2.
27 „Št�� s� g���r�“,„Št�� s� g���r�“, Politika, �r�� 3746 �d 19. �un�� 1914. g�d�n�, str. 1. 
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��n��s��dn�k��. U t�kstu s� k����: „��š s� t���� mrt��g h�r��g�� � n��g��� ��n� n�su 
����� n� �h���d����, �� �z B�č�� �� t���gr��fis��n� n�� s�� str��n� s��t�� d�� s� pr���� kr���� 
z�� t�� d��� u��st��� n�����z� u B��gr��du“28. U t�kstu „K��t�� pr�t�� Sr����.“ k�n-
st��tu�� s� d�� s� n��st������� h���k�� pr�t�� Sr����, �� „d��� p�št��nsk�� ��st�� ���������� su 
d�p�s� s����h s��r�����sk�h d�p�sn�k�� u k���m�� s� t�rd� k��k� su ��t�nt��t�r� pr�-
zn���� k��k� �� z����r�� sk����n�� u B��gr��du � t� s�� zn��n��m N��r�dn� Od�r��n�“ 
�dn�sn� k��k� s� �zn�s� ����� k��� n�� pr�m�r d�� su Č���r�n���ć � Pr�n��p ��r������ 
u B��gr��du gd� su s� d�g���r��� z�� ��t�nt��t, d����� �ru��� � �nstruk����29. 

Politika kr�t�ku�� p�s��n�� �n�str��n� št��mp�30 u k���m�� s� sp�m�n�u k�nt��kt� 
��t�nt��t�r�� s�� zn��č���n�m ��čn�st�m�� srpsk�g, p���t�čk�g ����t��, �z������ ��d��k��-
t�� d�� mu �� Pr�n��p r�k��� d�� �� ��m�u d���� �d ��g��t�g ���gr��dsk�g trg����� 
M��� Č�k��n���ć��, k��� g�� �� „������t� sn���d����� n����m“. 

I s��d�ć�h d��n�� Politika ��������u�� t�kst��� k���m�� s� ��š sn���n��� k�nfr�nt�r�� 
u �dn�su n�� p�s��n�� ��ustr�-ug��rsk� št��mp� � z���n�čn� p���t�čk� st������ B�č��. 
U t�kstu „N��h��� �����“31, g���r� s� � „s��n�m ud��ru fr��nk����čk�-���r��sk�-
��ustr��sk� št��mp�“, n��h���m k�nst��t�������m�� d�� „pr���� kr����� z�� s��r�����sk� 
��t�nt��t ��st� ���gr��dsk�� št��mp��“, ���� � d�� �� „Sr�ć�� s��m� p� n��s, št� d��n��s 
n�k� u E�r�p� ��š� n� ��ru�� n� ��ustr��sk�� št��mp�, n� ��ustr��sk�� ����d�“. 

P�s��n��� ��čk� št��mp�, � k�m� s��zn����m� �z Politike, ���� �� t���k� t�nd�n-
���zn� d�� �� č��k p���s�r��n�� �nf�rm������� d�� �� u B��gr��du u����n „��ustr��sk� 
p�s���n�k ���r�n G�z��“32, �dn�sn� d�� s� sumn��č� Rus���� z�� ����kup��n �n��d�nt 
u S��r�����u, št� �� tr������ d�� d���d� d� �t���r��n��� ��š ��dn� r���n� k�nfl�kt��. 
(„Sr��mn� �����“). 

N��r���n� � ����� ���gr��dsk� m�d�� �� d������ s���� ��đ�n�� �st�n� � s��m d�g��-
đ����m�� k��� n�� pr�m�r d�� „u S��r�����u �� d�st�� ��ud� p�h��pš�n�, uk��uču�uć� � 
5 srpsk�h s��št�n�k��“33, �� p����n� d�t�kt�� F��d��p��š�ć n�f�rm���n� �� �zr�k��� d�� 

28 Politika, �r�� 3748 �d 21. �un�� 1914. g�d�n�, str. 1. 
29 P���s�r��n�� ����k��h �nf�rm�������, uzr�k������ �� d�� N�k���� P��š�ć k��� pr�ds�dn�k srpsk� V���d� 

n��đ� z�� sh�dn� d�� srpsk�m p�s���nst��m�� š�r�m E�r�p� p�š����� t���gr��m k��k� �� d�m��nt����� 
����k�� n����d� uz k�nst��t�����u d�� u B��gr��du n� p�st��� n�k��k�� n��p��d� n�� dr��������n�� Au-
str�-Ug��rsk� m�n��rh��� � d�� �� n��ph�dn�� sn���n���� d�p��m��tsk�� ��kt��n�st srpsk� d�p��m��t���. 
(Stogodišnjica velikog rata: Od atentata do rata – telegrami, TV �m�s����, p�n�d�����k, 14. �u� 2014, 
RTS 1, 09.00). 

30 B�čk� ��st V�n�r A�g�m���n� C���tung (Die �iener allgemeine Zeitung) � p�št��nsk� P�st�r L��d 
(Pester Lloyd)

31 Politika, �r�� 3749 �d 22. �un�� 1914. g�d�n�, str. 1. 
32 „Sr��mn� �����“,„Sr��mn� �����“, Politika, �r�� 3751 �d 24. �un�� 1914. g�d�n�, str. 1. 
33 Politika, �r�� 3752 �d 25. �un�� 1914. g�d�n�, str. 1.
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Pr�n��p � Č���r�n���ć n�ć� n�št�� d�� pr�zn���u, �� �d k��d�� su uh��pš�n� štr���ku�u 
g���đu34.

Ultimatum austro-Ugarske i početak rata

M�s�� d��n�� n��k�n ��t�nt��t��, Austr����35 �� uput���� Sr���� z���n�čnu n�tu – u�t�-
m��tum k��� �� ��� t��k� f�rmu��s��n d�� g�� n��� ���� m�guć� pr�h���t�t�. P�s��n� 
�� ����� p�n��������uć�� s��dr��n�� 6. t��čk� k���� �� us������������� d�� Sr����� „p���d� 
�str��gu pr�t�� �n�h s��uč�sn�k�� u z����r� �d 15. �un�� k��� s� n�����z� n�� srpsk�� 
t�r�t�r���; u �str��z� k���� s� n�� t� �ud� �dn�s���� uč�st�����ć� �rg��n� k��� ć� �. � 
kr. ����d�� z�� t� d���g�r��t�.“36 

Politika �� u t�m kr�t�čn�m d��n�m�� �������� z�� ��d��n �d n���������št�n���h �z��r�� 
�nf�rm�������. Politika p�š�: „Iz B�č�� n��m st��u s�� g�r� pr�tn��. L�st��� k��� 
d�r�ktn� pr�m���u �nf�rm������ �z ��ustr��sk�g m�n�st��rst��� sp���n�h p�s����� 
– �nf�rm������ � p��r� – p�d��u s�� ��š� pr�m�� Sr���� t�n“37, št� ��ć pr�dst������� 
���s��n s�gn��� r��z��g�� �z k���h ��ustr��sk�� � ug��rsk�� št��mp�� ��ktu��nu s�tu�����u 
�nt�rpr�t�r���u n�� �p�s��n� n��č�n�. 

U č�t�rt��k, 10. �u��� 1914. g�d�n�, ���r�n G�z� �d G�s��ng�n��, pr�d��� �� z���n�č-
nu n�tu – u�t�m��tum z��stupn�ku N�k��� P��š�ć��38. R�k z�� �dg���r �� ��� 48 
s��t�. Ist�r��sk� p�d����, ���� � p�s��n�� Politike g���r� d�� �� u su��tu, 12. �u���, P��-
š�ć u 17.45 ��� 5.40 �t�š��� u ��ustr��sk� p�s���nst�� gd� g�� �� pr�m�� G�z� k�m� 
�� uruč�� �dg���r srpsk� ����d�. G�z� �� sm��tr��� �dg���r n�pr�h���t�����m, s�� 
k�nst��t������m d�� su �d t�g tr�nutk�� d�p��m��tsk� �dn�s� �zm�đ� Sr���� � Au-
str��� pr�k�nut�. C���� p�s�t�� �� tr�������� ��d��� d�s�t m�nut��39. 

Iz p�s��n��� Politike ��š� �� n�g� �č�g��dn� p�st����n�� �pšt�g k�ns�nzus�� � p�-
n�s�� s k���m �� srpsk�� str��n�� �d����� p�st������n� u�t�m��tum. U t�kstu „Sr����� 
�� r�k��� s���u r�č“ �st�č� s�: 

Jučerašnji dan ostaće večito zapamćen u istoriji Beograda. Imalo je da se 
lomi. Imala je da se donese jedna odluka sudbonosna možda ne samo za 

34 Politika, �r�� 3753 �d 26. �un�� 1914. g�d�n�, str. 1.
35 Austr�-Ug��rsk�� m�n��rh���� �� pr�m�r tz�. d���n� m�n��rh���, s�� d��� g����n�� gr��d�� � d��� ����d��r�� 

u sm�s�u č�g�� s� u��k �st������� ����g�� d�m�n������� B�č�� k��� g����n� pr�st�n��� � ��ustr��sk�g �mp�-
r��t�r�� k��� pr��g ����d��r��. 

36 Politika, �r�� 3769 �d 12. �u��� 1914. g�d�n�, str. 1. 
37 „Austr��sk� r��t“,„Austr��sk� r��t“, Politika, �r�� 3767 �d 10. �u��� 1914. g�d�n�, str. 1.
38 Kr���� s� n�����z�� n�� ��č�n�u u R����rsk�� ���n��, �� pr�ds�dn�k V���d� N�k���� P��š�ć u N�šuKr���� s� n�����z�� n�� ��č�n�u u R����rsk�� ���n��, �� pr�ds�dn�k V���d� N�k���� P��š�ć u N�šu
39 Politika, �r�� 3770 �d 13. �u��� 1914. g�d�n�, str. 1.
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Srbiju nego i za ceo srpski narod, a da je atentat u Sarajevu bio samo izgo-
vor za sve ono što se tako dugo i brižljivo spremalo protiv Srbije.40

N�� �st�� str��n�, p�d n��s����m „Pr�d ��ustr��sk�m p�s���nst��m“, Politika �z��-
št����� d�� s� �k� 5 č��s���� p�p�dn� pr�d ��ustr��sk�m p�s���nst��m pr�m�t���� 
m����� u�ur���n�st, pr�sust�� str��n�h p�s���nst�����, d����z��� su � �d���z��� str��n� 
n���n��r�...“ „Pr�st���n��s��dn�k �� u pr��tn�� �rd�n��ns �fi��r�� pr�š�t��� Kr���� 
M����n���m � V��s�n�m u����m..“, gr��đ��n� su g�� pr��t��� ���������m��41.

Pr�k�d d�p��m��tsk�h �dn�s�� s�� Austr���m � �d���z��k ���r�n�� G�z���� �z B��gr��-
d��, �nd�r�ktn� su �zn��č��� p�č�t��k r��t�� Austr��� s�� Sr����m, p�č�t��k m�����-
z������, pr�s����n�� V���d�� � dr����n�h ust��n���� u N�š. Mn�g� ��st��� su s� t��k�đ� 
pr�s�����, ���� �� Politika uz d��-tr� r�d��k���� �st����� u B��gr��du. 

Ž���ć� d�� �nf�rm�š� gr��đ��n� � �n�m� št� �� s��d���, Politika �� u p�n�d�����k 
14. �u��� 1914. g�d�n�, ���������� pr�g���s pr�ds�dn�k�� � č���n���� V���d� „Srpsk�m 
n��r�du“ u k�m� �� ����n�st ������št�n�� � �d�u�� V���d� u �dn�su n�� Austr��sk� 
u�t�m��tum u k���� �� �zr����n�� ��r�� u p�m�ć B���u, Pr���du � „pr����t���st�� 
V���k�h Dr������“. U t�kstu s� k�nst��tu��: „Ak� �ud�m� n��p��dnut�, V��sk�� ć� 
�rš�t� s���u du�n�st, �� gr��đ��n�m�� k��� n�su p�z���t� p�d z��st���u, s����tu��m� 
d�� �st��nu k�d s����h d�m���� � m�rn� r��d� s���� p�s����“42. U �st�m �r��u su 
���������n�: p�z�� z�� m�����z�����u, �nf�rm������� � pr�k�du �r�dsk�g s����r��ć����� 
B��gr��d-Z�mun...

R��t �� p�č�� � Politika r�d��n� �z��št����� � r��tn�m r��z��r��n��m�� uk��uču�uć� � 
��m���rd����n�� B��gr��d�� �z pr������ B����n��sk� k�s� � Z�mun��. „Š�st d��n�� � 
š�st n�ć� B��gr��d �� ��� p�d ��dn�m čudn�m t�p��sk�m ���tr�m...“43, p�š� 
Politika, �� u n��st���ku t�kst�� d�t����n� s� n���r������u zgr��d� k��� su �št�ć�n� ��� 
un�št�n� uz k�nst��t�����u d�� n���dn� ���� n��� p�g�nu��. 

K��� �rt����, ����šk��, k���� �s��k����� ����t u B��gr��du u r��tn�m us����m�� �� z��p�s 
k��� s� �dn�s� n�� m����n�r�� g. Đ�rđ�� V���f�rt��, k��� �� d�š��� u B��gr��d k��k� 
�� ��� u s����� z�m��� u t�šk�m d��n�m�� � k��� �� d�š��� n�� „m��št���tu �d��u“ d�� 
pr�kup� �ksp�n��t� z�� muz�� gr��n��t�� � šr��pn���� k��� su �zm�đu �st����g p��d���� � 
u d��r�štu n��g��� ����.44 

40 Politika, �r�� 3770 �d 13. �u��� 1914. g�d�n�, str. 2.
41 „O������� pr�st���n��s��dn�ku“,„O������� pr�st���n��s��dn�ku“, Politika, �r�� 3770 �d 13. �u��� 1914. g�d�n�, str. 2.
42 Politika, �r�� 3771 �d 14. �u��� 1914. g�d�n�, str. 1.
43 Politika, �r�� 3779 �d 22. �u��� 1914. g�d�n�, str. 1.
44 Politika, �r�� 3780 �d 23. �u��� 1914. g�d�n�, str. 1.
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Ribnikari i Politika u ratu 

Odm��h p� ������� m�����z������ d��� �r��t�� R��n�k��r – V���d�s���� � D��rk�, su 
m�����s��n� k��� r�z�r�n� �fi��r� – k��p�t��n�. Tr�ć� �r��t, dr S����d��n, ��� �� ��n-
g�������n k��� ���n� ��k��r. N�������st, r��t �� d�n�� �sn����ču Politike � n��g���� 
p�r�d��� ����ku tr��g�d��u. D��rk� � V���d�s���� su p�g�nu�� n�� s��m�m p�č�tku 
r��t��, d��n z�� d��n�m, 31. ���gust�� � 1. s�pt�m�r�� 1914. 

O p�g����� D��rk��, Politika �� p�s����� n�� �sn��u pr�č��, s��d�č�n��� �č���d�����, 
���n�k��, � n��g���� p�g������, u k�nt�kstu p�g����� n��g���g �r��t�� V���d�s������, 
d������ �psk� r��zm�r�. D��rk� �� p�g�nu� u 36. g�d�n�, �� s��hr��n��n �� n�� gr�-
���u u s��u B���� Crk���. V���d�s���� �� 31. ���gust�� d���� p�ruku d�� mu �� �r��t 
r��n��n, d�� �� p�s�� s��t-d��� st�g��� �nf�rm������� � n��g���� smrt�. N�� k�n�u Z�n�, 
�n �� �d���h��� k��k� �� s� �pr�st�� �d �r��t�� � �r��t�� s� n�� ���nu p�z����u. P�-
s�� n�k���k� s��t� � �n �� ��� r��n��n. S���u č�tu �� pr�d��d�� u š�st �ur�š�� � u 
s�dm�m �� str��d��� p�g�đ�n u tr�uh. Um�r��� �� ��d��n���st č��s����. Umr� �� 1. 
s�pt�m�r�� 1914, u 43. g�d�n�. S��hr��n��n �� u P��k��, gd� �� � p�g�nu� (M���-
������ć 1984: 42).

Politika �� 3. s�pt�m�r�� 1914. g�d�n� ���������� ��st � p�g����� s��g �sn����č�� � 
ur�dn�k�� V���d�s������ R��n�k��r��. T�kst, u�k��r�n u �rn�, g���s�� ��:

Za dva dana dve dragocene žrtve, dve neprebolne rane. Za dva dana „Po-
litika“ je izgubila one koji su joj dušu i život dali, koji su je podigli i koji su 
je učinili onim što je ona danas. Kada se bude pisala istorija našeg velikog 
rata imena braće Ribnikar biće ispisana zlatnim slovima u nizu junaka 
čiju uspomenu imaju pokolenja da čuvaju. Kada se bude pisala istorija 
srpskog novinarstva, imaće da im se oda velika zasluga za svetli preokret 
u razvoju toga novinarstva.45 

Tr��g�čn�m p�g�����m �r��ć� R��n�k��r, Politika s� �������� � s��d�ć�h d��n��, ���� 
d�st����nst��n�, ��z p��t�t�k�, �nf�rm��t��n� � ���čn� n��g���š������uć� d�� �� r�č 
� „dr��g���n�m �rt���m��“ k���k� �� ���� s�nt��gm�� m�g��� d�� �ud� ��d�k���tn�� 
r����n�m st��n�u � �gr�mn�m r��tn�m str��d��n��m�� u k���m�� �� s���k�� �rt��� dr��-
g���n��. 

P�s�� p�g����� �r��ć� R��n�k��r, Politika �� n��st������� d�� �z���z� p�d �r�� t�šk�m 
�k��n�st�m��. K��d�� su ��ustr��sk� sn��g� u s����� �f��nz��� n��p���� B��gr��d, srp-
sk�� ���sk�� �� m�r����� d�� s� p�����č�, z��g č�g�� �� ��st pr�st��� d�� �z���z�. ��d��n �d 

45 Politika, �r�� 3812 �d 3. s�pt�m�r�� 1914. g�d�n�, str. 1.
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�z��r��46 n����d� d�� s� t� d�s��� 14. n���m�r�� 1914. g�d�n�, d�k s� n�� �sn��u 
m��t�r������� �z f�nd�� N��r�dn� ������t�k� Sr���� � d�g�t����z����n�h pr�m�r��k�� s��h 
�r������ Politike, �d pr��g �r���� 12. ���nu��r�� 1904. d� 6. ��pr���� 1941. g�d�n�47, 
m���m� k�nst��t����t� d�� su �z��š��� ��š d��� �r���� – 15. � 16. n���m�r�� 1914. 
g�d�n�48. Pr�m�� s�ć��n��m�� n�k�h s��d�k�� �r�m�n��, Politika �� pu���k����n�� � 
p�s�� ���h d��tum��, ���� su pr�m�r�� k��� ���� d����n� t��k� d�� n�su s��ču���n�49. 

Politika u �r��u �d 15. n���m�r�� 1914. p�d n��s����m „S�� n��š�h ����št�� – �z��-
št��� Vrh��n� k�m��nd�“ ������št����� � d�g��đ����m�� s�� fr�nt��; t�kst „U C�g��du 
– št�� pr�č�� ��d��n Š��pč��n�n k��� �� usp�� d�� p���gn� �z ��ustr��sk�g r�pst���“, �� 
n�k�� �rstu ��čn�g s��d�č�n��� �z��sn�g Ž��rk�� N�kš�ć��, tu su t�kst��� „Rusk�� 
�f��nz����“, „R��t n�� K���k��zu“, „N�m��čk�� �h���st“, ���� su s� u ���m �r��u n��š�� 
� č�tu���, �g���s� z�� kup���nu ug����, �nf�rm������� „�zd�����čk� kn�����rn��� G��� 
K�n�� – B��gr��d“ d�� su d�����n� �dr�đ�n� r��tn� k��rt� k��� z���nt�r�s����n� 
m�gu d�� kup� ��� p�ruč�. Int�r�s��ntn� �� d�� Politika ��������u�� � �nf�rm�����u 
d�����nu �d s��zm���šk� st��n��� n�� T��š-M���d��nu � z�m���tr�su n�� 557 km 
�d B��gr��d��50.

Pr�d s��m u���z��k ��ustr��sk�h sn��g�� u B��gr��d, u n�d���u 16. n���m�r�� 1914. 
g�d�n�, �z��š��� �� ��š ��d��n�� �r�� Politike u k�m� su ���������n� t�kst���: „S�� n��-
š�h ����št��“, „K��k� �� u B��gr��du? – P�sm� B��gr��đ��nk��m�� k��� su r��stur�n� 
p� Sr����“, f���t�n „R��tn� z��r�����n���“, k��� � n�� p�s��dn��� � ��dn� �št�ć�n�� 
str��n� „P�s��dn�� ��st�“51 ug����n�m ��z��n� z�� d�š�����n��� n�� fr�ntu. 

N��k�n K��u���rsk� ��tk� � usp�šn�h ��k����� srpsk� ���sk�, B��gr��d �� �s����-
đ�n, št� �� �m�guć��� d�� s� �d 7. d���m�r�� 1914. g�d�n� ��n��� r��d Politi-
ke. Austr��sk�� ���sk�� � r��tn� suk��� n��n��� su ����ku št�tu B��gr��du, t��k� d�� 
�� ��n�������n�� r��d�� Politike ���� �t����n� z��g �št�ć�n�h m��š�n��, n�d�st��t��k 
h��rt���, k���� �� d�pr�m��n�� �z N�š��, ���� s� �s�ć����� ��r�� u usp�h Sr���� � srpsk� 
���sk�.52

46 Dr��g���u� M���������ć (1984) Politika – svedok našeg doba 1904 – 1984, N��r�dn�� kn��g��/Pr�-
s��t��, B��gr��d.

47 D�g�t���n�� N��r�dn�� ������t�k�� Sr����, d�stupn� n�� http://s��.d�g�t���.�kp.n�.rs/������t��n/p���t�-
k�� (pr�stup���n� u ��pr��u 2014). 

48 P�st��� �nf�rm������ d�� �� � n��k�n 16. n���m�r�� 1914. Politika št��mp��n��, ���� �� d����n�� ��sp���tn� 
t��k� d�� n�su s�st�msk� s��ču���n� pr�m�r��. 

49 D�kum�nt��rn� s�r����� RTS-�� „Srpsk�� št��mp�� 1914-1915“, �un, 2014. 
50 Politika, �r�� 3881 �d 15. n���m�r�� 1914. g�d�n�. 
51 Politika, �r�� 3882 �d 16. n���m�r�� 1914. g�d�n�.
52 O�d� �� ��tn� n��g���s�t� d�� ���k� s� n����d� d�� �� r��d Politike ��n�����n 7. d���m�r�� 1914. g�d�n�, 

u ���z� p�d��t��k�� N��r�dn� ������t�k� Sr���� n��� d�stup��n �r�� �d 7. 12. 1914. št� zn��č� d�� �� 
m��d�� P���t�k�� ��n������ r��d 7. 12, ���� d�� �� pr�� �r�� u �s����đ�n�m B��gr��du št��mp��n 8. 12. 
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O�n�����n�� Politika u �r��u �d p�n�d���k��, 8. d���m�r�� d�n�s� u��dn�k s�� 
n��s����m „N�p���d���� Sr�����“, k��� �� n�k�� �rst�� �z��št����� u k�m� s� g��r�fi-
ku�u usp�s� srpsk� ���sk� � n���p�z�t��n��� d��u�� n�� n�����n���nu s��st, p�n�s � 
�nt�gr�t�t: 

Naša vojska koja je svratila na sebe pažnju celog sveta još od kumanovske 
pobede, stigla je danas do ugleda koji mogu da požele i mnogo veće od nas 
države. Naša vojska, koju su počele uzimati za uzor daleko starije armije, 
dočekala je danas slavu nepobedivih rimskih legija.53

U ���m �r��u ���������n� su � t�kst���: „Tr�put B�g p�m���� – �z��št��� „Rusk�m 
S���u“ � srpsk�m p���d��m��“; „Kr�z ��ustr��sk� gr�����“ t�kst V���s������ M. ��-
���n���ć��, d�k s� p�d z����dn�čk�m n��s����m „Dn��n� ��st�“ d���u �nf�rm������ 
� �d���sku Kr������ �z N�š�� u Vr��n�sku ���n�u gd� ć� n��st����t� ��č�n��; G�n�r���u 
Ž�����nu M�š�ću k��� �� z��g usp�h�� u ��r���m�� pr�t�� Austr����n����� d���� 
n�����ć� ���n�čk� un��pr�đ�n�� p�št� �� „pr��z��d�n z�� �����du54. Int�r�s��n-
tn� �� d�� n�� drug�� str��n� Politika ��������u�� t�kst „P��r��t��k u B��gr��d – k��k� 
�� uš��� kr���� P�t��r u �s����đ�n� B��gr��d – Pr�k� �rn�-�ut� krp� u d��r“ u 
k�m� s� �p�su�u d�g��đ��n��� �d 2. d���m�r�� k��d�� s� t�k�m pr�p�dn���� kr���� 
P�t��r I K��r��đ�rđ���ć �r��t�� u B��gr��d. Odm��h z�� Kr�����m, u B��gr��d su 
st�g�� pr�st���n��s��dn�k A��ks��nd��r, kr�������ć Đ�rđ�, �����d�� St�p�� St�p��n�-
��ć... N��r�d �� �z��š��� n�� u���� „�d kr���n��h ���gr��dsk�h kuć�� p�d T�r���k�m 
p�� s�� d� S����rn� Crk��“ 55 �z��š�� su n�� u����, ��n� � d���� su p�s�p���� ���n�k� 
���ć�m, d����k� su �h d��r������ p�šk�r�m��...

D� kr����� 1914. � t�k�m 1915. g�d�n� Politika �� �dr������ k�nt�nu�t�t. Št��mp��-
n�� �� n�� sm��n��n�m �r��u str��n��, m�đut�m k��d�� s� srpsk�� ���sk�� p��uk��� �z 
B��gr��d�� t� �� zn��č��� � pr�t��n��k r��d�� Politike. P�s��dn�� �r�� ��st�� u ���m p�-
r��du �z��š��� �� 23. s�pt�m�r�� 1915. g�d�n�, (M���������ć 1984: 44) m�đut�m 
pr�m�� r��sp�������m �z��r�m�� N��r�dn� ������t�k� Sr����, p�s��dn�� �r�� k��� 
�� ���������n, �dn�sn� d�g�t����z����n, �� �r�� �d 11. s�pt�m�r�� 1915. On ������-
��u�� t�kst���: „S�� n��š�h ����št��“; „Bug��rsk�� m�����z�������“; „Skup�ć�� u Sr����“; 
„D�g��đ���� u Rus���“; �g���s�; č�tu���; �g���s � �zd�����n�u st��n���� u Krunsk�� � 
B��gr��dsk�� u���� u B��gr��du; ud����� k���� �� p�m��g����� u kućn�m p�s����-
m��; pr�d���� kr�mp�r��...

1914. g�d�n�. U pr���g ���� t�z� g���r� � k�nt�nu�t�t� u num�r������ �r������. Br�� �d 16. 11. n�s� 
�r�� 3882, �� �r�� �d 8. 12. num�r�s��n �� k��� �r�� 3883. 

53 Politika, �r�� 3882 �d 8. d���m�r�� 1914. g�d�n�, str. 1. 
54 Ist�.Ist�. 
55 Politika, �r�� 3882 �d 8. d���m�r�� 1914. g�d�n�, str. 2. 
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Ur�dn�št�� � r��dn��� Politike p�����č��� su s� s�� srpsk�m ���sk�m. Os�m �r��ć� 
R��n�k��r, u Pr��m s��tsk�m r��tu ����t� �� �zgu���� ��š š�st r��dn�k�� Politike. 

Umesto zaključka: Politika 1904 – 1914 – 2014. 

P�č�t��k 20. ��k�� pr�dst������� �ur��n � dr��m��t�č��n p�r��d �st�r��� s��t�� � Sr����, 
č���� su k��učn�� d�g��đ��n��� ����� r�pr�z�nt����n�� � tum��č�n�� u št��mp��n�m m�-
d���m�� � kr�z p�s��n�� Politike, u t� �r�m� ��d�r�� gr��đ��nsk� št��mp�, �� d��n��s 
n���st��r���g � �r�� r�sp�kt�����n�g srpsk�g dn��n�g ��st��. K��� ust��n���� s�� ku�-
tur�m � tr��d�����m, u s����� st�-d�s�t-g�d�n�� dug�� �st�r���, Politika �� ����� u 
pr����� d�� �z��št����� � s��m ��tn�m društ��n�m d�š�����n��m�� �d k���h �� m��d�� 
���, 2014. g�d�n�, n����nt�r�s��ntn��� p�s��n�� � d�g��đ����m�� k��� su pr�th�d��� 
p�č�tku Pr��g s��tsk�g, V���k�g r��t��. 

An����z�r���uć� t�kst��� k��� su �d 16. (29.) �un�� 1914. d� 23. s�pt�m�r�� 1915. 
g�d�n� št��mp��n� u Politici, m��� s� u�č�t� d�� �� ����� ��st �m��� �r�� zn��č���nu 
p���t�čku � društ��nu u��gu. U pr��m d��nu n��k�n S��r�����sk�g ��t�nt��t��, p�-
kuš������ �� d�� dâ št� ����kt��n��u s��ku d�g��đ�����, ��z upušt��n��� u �r�dn�sn�� 
�dr�đ�n���, s�� �mp��t���m u �dn�su n�� smrt ��ustr�-ug��rsk�g pr�st���n��s��d-
n�k��, št� s� ���sn� �s�ć���� u �pšt�m t�nu p�s��n��� � k�m�nt��r�m�� ���������n�m 
u ��stu. 

M�đut�m, ��ć sutr��d��n, Politika k�r�gu�� s���� p�s��n�� � u t�kst���m�� �zn�s� 
st������ k��� su ��dn�m d���m ���� usm�r�n� n�� �p��rg�����n�� � supr�tst�������n�� 
p�s��n�u ��ustr��sk�h � ug��rsk�h ��st����, k��� �ksp�n�n��t�� z���n�čn� p���t�k�, u 
k���m�� �� Sr����� pr�dst�������n�� k��� g����n� kr����� n� s��m� z�� ��t�nt��t, ��ć � z�� 
ukupnu d�st������z�����u �dn�s�� n�� B���k��nu � u E�r�p�. U s����� p��tr��tsk�� 
m�s��� u k���� �� sn���n� d������n�� n�� ����n� mn��n�� �m���� p�s��n� m�st�, 
Politika �� �z��št�������� � s��m ��tn�m d�g��đ����m�� �d k���h su s���k��k� n���-
zn��č���n��� ����: S��r�����sk� ��t�nt��t/�, �ptu��� n�� r��čun Sr���� k��� �nsp�r��t�r�� � 
s����zn�k�� u ���m d�g��đ���u, kr���n�� n�pr�h���t�����m u�t�m��tumu k��� �� z��g 
���g d�g��đ����� ��� upuć�n Sr����, �dg���ru srpsk� ����d�, p�drš�� srpsk� ����-
n�st�.... Politika �� ��kt��n� p���m�s����� � s��m p�t��n��m�� � s�� �����m z��št�t� n��-
���n���n�h �nt�r�s�� št� su m��d�� n�������� �p�s���� k��p�rt�r� k��d�� su sr�d�n�m 
d���m�r�� 1914. g�d�n� n�� ���gr��dsk�m u�����m�� pr�d������� Politiku uz��ku�u-
ć� n��s���� t�kst���� s�� pr��h str��n��: „D��n��sk�� ��r��� k��u Sr����� ��d� � s����n� 
n��š� p���d� n��d Austr����n��m�� �z��z����� su d�����n�� ����g s��t��”56

56 D����n�� I���n���ć:„Ist�r���� s�� n��s���n�h str��n��”, Politika, 25. ���nu��r 2014, str. A8. 
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T�kst��� � p�s��n��� Politike kr�z �st�r��u � d��n��s, m�gu s� sm��tr��t� n�k�m �r-
st�m ��rt�f��kt��, pr�m��rn� gr��đ� n�� �sn��u k��� s� m�gu tum��č�t� pr�š�� d�-
g��đ���� � pr�š��� �r�m�n��. N�������st, k��� � s�� drug� m�d��sk� s��dr����� � n���nsk� 
t�kst��� u s���k�m �r�m�nu � društ�u, p�d sn���n�m su ut������m ��ktu��n�g 
p���t�čk�g tr�nutk�� � u s��� s��dr�� ���m�nt� ut�sk����n��� z���n�čn�h p���t�čk�-
�d����šk�h st�������. T� s� ���m�� d��r� ��d� � �z p�s��n��� Politike kr�z k���� p�-
sr�dn� s��zn����m� � k��k��� su ����� p�s��n��� �n�str��n�, ug����n�m Austr�-Ug��r-
sk� št��mp�.

Os�m št� �� ����� s��d�k �r�m�n��, m��t�r������z������� s�ć��n��� � k���kt��n�g 
p��mć�n���, Politika d�n�s� s��d�č��nst�� � r��z���u srpsk� št��mp� � p�r�d��� 
R��n�k��r, p�s��n� V���d�s������, n��n�g �sn����č��, k��� �� s�� str��šću � ����k�m 
�n�rg���m r��d�� � n�� �sn����n�u � r��z���u ��dn�g �d n���zn��č���n���h gr��đ��n-
sk�h ��st���� t�g �r�m�n��. Č�n��n���� d�� su � �n � n��g�� �r��t D����r�n – D��rk� 
p�g�nu�� ��r�ć� s� n�� str��n� Sr���� u Pr��m s��tsk�m r��tu, d���� ��dnu �r�� 
sp���fičnu n�tu ���m t�kstu k���m p�s��n��� Politike pr���� m�st �zm�đu �nd���-
du���n�g, k���kt��n�g � m�d��sk�g p��mć�n���. 

G�d�n� 1914. Sr����� �� u Austr�-Ug��rsk�� št��mp� ���n�����n�� k��� g����n� kr����� 
z�� ��t�nt��t n�� pr�st���n��s��dn�k�� F�rd�n��nd�� u S��r�����u, k��sn��� � z�� S��tsk� 
r��t, št� �� Politika s����m p�s��n��m�� k�ns�k��ntn� n�g�r�����. Ist�r���� �� p�k��-
z����� d�� �� ����� u pr���u. N�������st, 90-�h g�d�n�� 20. ��k��, ��r�psk�� � s��tsk�� 
št��mp�� �ptu�������� �� Sr���u z�� gr��đ��nsk� r��t u ���š�� �ug�s������� � n�k� ��k���� 
z�� k��� s� �sp�st������ d�� su �m���� ���m�nt� g�n���d��, št� �� u p�s��n��m�� Politi-
ke t�g �r�m�n�� ���� n�g�r��n�. Vr�m� �� p�k��z���� d�� Politika n��� ����� u pr���u. 
Z��g t�g��, u s��g��d�����n�u � �st�r��� � m�d��sk�h t�kst���� � d�g��đ����m�� d����� 
� ����� pr�š��st� tr���� ��t� �pr�z��n, ��d�t� r��čun�� � p���t�čk�m k�nt�kstu, �� 
p�t�m n�� t�m����m�� p�z�t��n�g � n�g��t��n�g k���kt��n�g s�ć��n��� su�č�t� s� s�� 
pr�š��šću k��k� �� s� �š�� n��pr�d. V�ru��m� d�� u 2014. g�d�n�, k��d�� Politika 
����������� 110 g�d�n�� p�st����n���, u �nfl������ dn��n�h ��st���� sumn����g k�����-
t�t�� � �r�dn�sn�h �pr�d����n��� �n�� � d����� pr�dst������� �t����n u sf�r� pr�f�s��-
n���n�g, n�pr�str��sn�g n���n��rst���, št� s���k��k� g���r� � p��r��tku n�� pr�������n 
kurs ur�đ����čk� p���t�k�. 
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F���u�ty �f Dr��m��t�� Arts, B��gr��d� 

REMEMBERANCE ON THE WORLD WAR I  THROUGH THE EYES  
OF THE SERBIAN PRESS: POLITIKA DAILY

summary
The purpose of this paper is to present and analyze te��ts, that were published 
in Politika daily from June 1914 to September 1915 and also to determine 
the ways in which this daily newspaper represented current affairs of that 
time, which are now a very substantial testimony of the past. Media te��ts, 
published in Politika, were not just a political and historical testimony, but 
an archival material from which the cultural history of the period of that 
time, country and people can be e��amined, as a good way of preserving the 
national identity. Moreover, they contribute to the creation of collective, but 
also the preservation of the individual and media memory. 

In the year 1914, Serbia was pointed out, by the austrian and the Hun-
garian press, as the main culprit behind the assassination of the crowned 
prince Ferdinand in Sarajevo, and also for the �orld �ar I, which was con-
sequently denied by Politika. Nowadays, history proved that Politika was 
right. Unfortunately, in the 1990s, European and the world press held Serbia 
as the country that is most responsible for the civil war in e��- Yugoslav and 
some other actions which were genocide-related, which was also denied by 
Politika. It has been proven that Politika was not right in this case. Therefore, 
while overviewing both history and media te��ts, which relate to the events 
that happened in the near and distant past, a cautious approach should be 
implied, political background should be taken into account, and afterwards, 
on the basis of positive and negative collective memory, past times should be 
confronted in order to progress. 

Key words
print media, Politika, The First �ord �ar, Serbia, positive collective mem-
ory 
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Љиљана Рогач Мијатовић1

Факултет драмских уметности, Београд  

КОЛЕКТИВНО ПАМЋЕЊЕ  
У ДИГИТАЛНО ДОБА:  

ЕУРОПЕАНА И ВЕЛИКИ РАТ2

Апс�р�к�
Рад се бави сећањем на Први светски рат у призми пројекта „Еуро-
пеана“, дигиталне збирке културног наслеђа рата. Сећање на рат 
послужиће као аналитички оквир за испитивање кључних изазова у 
конструкцији транснационалног сећања које би требало да помогне 
у трасирању пута ка миру и сигурности у свету. Конкретно, циљеви 
истраживања су следећи: да се презентују кључни концепти којима 
се на теоријском плану контекстуализује колективно памћење и ње-
гова значења у дигитално доба; да се проблематизује однос национал-
ног и транснационалног сећања у изградњи и одржању идентитета; 
да се испита на који начин нова технолошка парадигма и дигитални 
медији мењају праксе сећања и исходе сазнања. У другом делу рада, 
на примеру пројекта „Еуропеана“, испитују се начини на које се ар-
тикулише културно памћење у дигиталном окружењу. Разматрају се 
питања у вези са сећањем на рат и културним наслеђем рата, као и 
питања о импликацијама пројекта „Еуропеана“ на стварање транс-
националног сећања, европског идентитета и позиције националних 
култура и идентитета. У исходишту, рад би требало да покаже у 
којој мери се кроз пројекте попут „Еуропеане“ отварају могућности 
за дијалог о прошлости и изградњу политика сећања у контексту 
међународних културних односа.

1 ��r�g���@gm����.��m��r�g���@gm����.��m
2 Овај текст је настао у оквиру рада на пројекту бр. 178012 „Идентитет и сећање: тран-

скултурални текстови драмских уметности и медија (Србија 1989-2014)“ Факултета 
драмских уметности у Београду, који финансира Министарство за просвету, науку и 
технолошког развоја Републике Србије.
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Кључне речи
колективно / културно памћење, дигитално наслеђе, Еуропеана, 
Први светски рат, национално / транснационално

Да ли је прошлост још увек страна земља?

Чувено дело Дејвида Ловентала (D����d L�w�nth���, 1985) Прошлост је 
страна земља послу�ило је као метафора за многа истра�ивања о од-
носу историје и сећања, о о�ивљавању прошлости у садашњости и им-
пликацијама прошлости на будућност друштва и света. 

Двадесети век био је век деколонизације, модернизације и глобализа-
ције, али и век великих катастрофа и ратова, који су из корена проме-
нили стварност света. Да ли је човечанство научило лекције из тешке 
прошлости, из трагедија и грешака прошлог века? Мо�е ли нови начин 
мишљења о помирењу, ново промишљање прошлости бити конструк-
тивно? Мо�е ли оно допринети помирењу супротстављених национал-
них сећања и бити основ за боље узајамно разумевање, поверење и дија-
лог међу др�авама? И који су изазови на том путу? Како надмашити 
те�ину националних сећања, заједнички гледати и на позитивно и на 
негативно наслеђе прошлости изван националних граница и прихвати-
ти га као део заједничког транснационалног сећања?

Традиционално одређење односа између памћења и записане исто-
рије, у ком памћење одражава оно што се заиста догодило, а ис-
торија одражава памћење, данас изгледа исувише једноставно. И 
историја и памћење све више изгледају проблематично. Сећање на 
прошлост и писање о њој не изгледају више тако невине радње као 
што се некада сматрало. Ни сећања ни повести не изгледају више 
стварно. (Берк, 1999: 83)

Трагање за новим разумевањем прошлости у циљу изградње мира и си-
гурности у свету наилази на низ теоријских, методолошких, па и идео-
лошких изазова. Савремене академске дебате у вези са проницањем у 
коначне одговоре о историји, култури, медијима и друштву посебно су 
постале оштре на пољу сећања. Све је више ставова који иду у прилог 
тврдњи да нови медији промовишу глобални дијалог, који резултира 
стварањем транснационалних култура сећања и пру�ањем могућности 
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како би се она сучелила са националним митовима и њиховим ауто-
ритетом. У том светлу се Интернет, друштвене мре�е и остали канали 
дигиталних медија посматрају као фактори демократизације сећања. 
Међутим, много је мишљења која су мање оптимистична у погледу де-
мократског потенцијала дигиталних медија и нових технологија уопште. 
У овом становишту се наглашавају могућности друштвене и политичке 
злоупотребе нових медија, као и „нео-колонијална“ контрола и надзор 
информација. Кибер-ратови у којима се сукобе различити погледи на 
прошлост уз распиривање мр�ње указују на негативне потенцијале 
моћи дигиталних медија (Нај, 2012). Мо�е се рећи да информационо 
друштво донело нову „алегорију темпоралности“, нови поглед на време 
који почиње да управља не само нашим односом према прошлости, већ 
и сећањима на прошлост. 

Национално и транснационално у изградњи сећања и идентитета

Однос историје и сећања усидрио се као централна тема многих хуманис-
тичких наука. Предмет истра�ивања нису више само др�ава и друшт-
во, већ дискурси као артикулисана контекстуализација одређених тема 
у времену и простору, и појединац као значајан креатор друштвених 
веза и установа (Манојловић Пинтар, 2006: 10). У новијим приступима 
студијама сећања, који најављују још један у низу „глобалних преокре-
та“ у хуманистици, аутори попут Џеја Винтер�� (���y W�nt�r) истичу да се 
појединим концептима класичне историографије заправо „и најављује 
и убрзава смрт националне др�аве“ (W�nt�r, 2006: 284). То становиште о 
измењеној позицији нације и места у студијама сећања заступају и Але-
ида Асман (A���d�� Assm��nn) и Себастијан Конрад (S����st���n C�nr��d), 
тврдећи да „нација више није природни резервоар дебата о сећању“ 
(Assm��nn; C�nr��d, 2010: 6). 

Ове тензије у различитим приступима студијама сећања карактерис-
тичне су и за истра�ивања о транснационалном. У свом делу Трансна-
ционализам, Стивен Вертовец (St���n V�rt����) представља концепту-
ални оквир за транснационално, које се често дефинише у односу на 
појам међународног (V�rt����, 2009: 26). Под тим се подразумева питање 
односа не (само) више међу владама или међу др�авама нацијама, већ 
невладиним активностима ду� националних граница. На сло�еност 
транснационалне перспективе у смислу космополитске визије, указује 
Улрих Бек (U�r��h B��k), напомињујући да „транснационалност означа-
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ва облике �ивота и праксе које замењују национално „или-или“ са су-
националним „и-и““ (B��k, 2006: 62). Стога се транснационално мо�е 
сагледавати не ну�но као антинационално, већ пре као амбивалентно, 
двојно и нефиксирано, које у себи садр�и разлику. Ово се мо�е приме-
нити на концепт идентитета у глобално доба неизвесности. У трансна-
ционалној ситуацији коју намеће глобализација, идентитет више није 
дијалектика супротности. Он се изра�ава као фундаментална амбива-
лентност, као једновремено имање различитих афинитета и идентитета 
(B��k, 2000). Ово је, међутим, далеко од идеалног решења ситуације, јер 
води даље ка стварању нових граница, сада у новом „транслокалном“ 
кључу.

Основна идеја у вези са новим приступом колективном памћењу јесте 
ослобађање од баласта политике „херојских националних наратива“ у 
циљу изградње мира и стабилности у свету. Изградња транснационал-
ног сећања и преиспитивање националног памћења (Рогач Мијатовић, 
2013) јавља се и као део ширих процеса интеграције и реконфигури-
сања образаца управљања на светском нивоу. На пример, данас се све 
више истиче то да су национална места сећања најчешће по природи 
транснационална места сећања, будући да су се на тим местима бори-
ле различите нације на различитим зараћеним странама (а неке и на 
обе зараћене стране). Наслеђе рата, на коме се најчешће заснива на-
ционално памћење, често је дисонантно, испуњено местима сећања на 
које различите земље пола�у права на сећање (Dr��g�ć���ć Š�š�ć; R�g��č 
M����t���ć, 2014). Преиспитивање наслеђа рата постаје нарочито ва�но 
за постконфликтна друштва, у којима „непријатна питања прошлости“ 
изнова стварају нове поделе и поводе за конфликт. Стога се преиспи-
тивање студија сећања изван претпоставки о националној др�ави као 
природном чувару и „кустосу“ колективног сећања јавља као алтерна-
тивни пут за изградњу другачијег погледа на свет и прошлост, а у циљу 
успостављања поверења, превазила�ења стереотипа и бољих односа на 
међунар�дном плану. У контексту ових токова, поставља се и питање у 
којој мери дигитализација јача транснационалне праксе сећања и утиче 
на друштвену стварност и искуство појединачних земаља и заједница? 
Нова технолошка парадигма нуди и могућности за радикално мењање 
оквира колективног памћења, стварајући оквире не само за нову упот-
ребу прошлости и наслеђа, већ и нове врсте заједница сећања – транс-
националне јавне сфере (tr��nsn��t��n��� pu���� sph�r�), којима се показује 
значај транснационалне мобилности сећања у текућој фази глобализа-
ције. 
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Колективно памћење – још један „глобални преокрет“?

Колективно памћење се мо�е односити на сакупљене индивидуалне ко-
лекције, званичне комеморације, колективне репрезентације, као и на 
конститутивне особине заједничких идентитета. Оно се мо�е налазити 
у личном сведочењу, усменим историјама, традицији, митовима, језику, 
уметности, култури и материјалном свету.

Морис Албвакс (M��ur��� H����w���hs) је у својим радовима концептуа-
лизовао колективно памћење као друштвени феномен. Памћење је ко-
лективна пракса реконструисања прошлости засноване на садашњем 
друштвеном оквиру (���dr�s s�����ux) који пру�ају група и њени чланови. 
Друштвени оквири су средство путем кога група стиче слику прошлос-
ти на начин који је усаглашен са доминантним погледима саме те групе. 
На тај начин се очитава и повезаност колективног сећања и идентитета. 
Сећање је поновљено памћење које проду�ава осећај идентитета (Алб-
вакс, 2013: 47). 

Индивидуално памћење и колективно памћење су испреплитани. Иако 
је индивидуа та која памти, њено сећање је друштвени феномен. Стога 
Албвакс одбацује раздвајање појединца као локуса сећања из колекти-
ва (Контертон, 2002: 36). Дакле, колективно памћење, према Албваксу3, 
односи се на бар два различита, али не и очигледно комплементарна 
феномена: друштвено уоквирена индивидуална сећања и колективне 
комеморативне репрезентације. Ова тензија на плану индивидуално 
– колективно образује један дихотомни поглед на свет, у коме се истиче 
једно или друго. У вези с тим, Пјер Нора (P��rr� N�r��) је идентифико-
вао места сећања (���ux d� m�m��r�) као кључни концепт колективног 
памћења у француском друштву, постављајући питање шта јесу, а шта 
нису места сећања (N�r��, 1989). 

Проблем је у томе што ови феномени на које се мо�е односити појам 
колективног памћења захтевају различите епистемолошке и методо-
лошке стратегије, а управо то је недостајало у једној недискриминатор-
ној употреби колективног памћења. Разлог би се могао тра�ити у две 
радикално другачије концепције кулутре које су присутне у поимању 

3 Јан и Алеида Асман (���n, A���d�� Assm��nn) увели су нову терминологију, у којој на Алб-
ваксов концепт колективног памћења реферирају у склопу „комуникативног памћења“, 
док кроз појам „културног памћења“ реферирају на културне формације (нпр. текстови, 
наративи, места, споменици) и институционалну комуникацију (Асман, А., 2011).
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колективног памћења; једна се односи на културу као субјективну ка-
тегорију значења у свести људи; и наспрам ње је концепција културе 
као образаца јавно доступних симбола који су артикулисани у друштву 
(K��nst��n�r, 2002: 336). Из ове две концепције културе, произлазе два 
приступа колективном памћењу (или две врсте колективног сећања): 
оно које се заснива на збирном сећању индивидуа (������t�d m�m�ry) 
и оно које се односи колектив по себи (������t��� m�m�ry) (O���k, 1999; 
K��nst��n�r, 2002). Кључна претпоставка у првом случају јесте да су ин-
дивидуе најзначајније, јер се управо појединци сећају, самостално или 
заједно, а јавно доступни симболи комеморације само су пратећи део 
овог процеса памћења „сопственог �ивота“. Предност оваквог присту-
па огледа се у томе што је могуће избећи потенцијалну митологизацију и 
политичку пристрасност. На тај начин се колективно памћење, па и ко-
лективни идентитет, опиру усвајању одређених идеолошких категорија, 
остајући отворени за дијалог са „другим“. Други приступ колективном 
памћењу заснива се на колективу који има одређени степен аутономије 
и који се не мо�е свести на психолошке процесе појединца, што је најб-
ли�е Албаксовом приступу „друштвених оквира“ сећања (K��nst��n�r, 
2002: 338-342).

Мо�е се закључити да две супротстављене концепције културе ука-
зују на „осетљивост“ појма колективног памћења, приступа и његове 
примене, а посебно у контексту разматрања улоге сећања у политици и 
друштву кроз политике сећања. Дакле, прошлост никада није сачувана, 
већ само реконструисана на основу садашњости, а сећање је активна 
обрада прошлости. Нова прошлост као производ памћења историје 
представља активни оквир за нове вредности које друштво успоставља 
у вези са сликом прошлости и визијама будућности (Куљић, 2006).

Јавно колективно памћење суштински је део политичке културе др�а-
ве, а „представе из прошлости обично озакоњују постојећи друштвени 
поредак“ (Конертон, 2002: 11). Зато су кључна питања у вези са колек-
тивним памћењем – шта се памти и зашто се памти и какви су обрасци 
тумачења прошлости?

Друштву је потребна прошлост за његово самодефинисање. [...] 
Имагинација националне заједнице ослања се на имагинацију кон-
тинуитета из давних времена. (Асман, Ј, 2011: 137)



Љ
иљ

ан
а 

Ро
га

ч 
М

иј
ат

ов
ић

2�1

Култура сећања повезана је, коначно, са питањем одговорности зајед-
нице за сопствени идентитет. Шта не смемо да заборавимо? Тиме се 
одређује идентитет и саморазумевање групе и ствара се „заједница па-
мћења“.

Дигитално памћење и „нова прошлост“

Однос памћења и заборављања је у средишту концепта сећања, па и из-
градње друштвених идентитета. Претпоставка колективног и култур-
ног памћења је кодификовање сећања у знаке и симболе и њихово запи-
сивање на материјалне носиоце података. У производњи и одр�авању 
материјализованог културног памћења од кључног значаја су институ-
ције памћења. Алаида Асман (A���d�� Assm��nn) разликује институције 
активног памћења, које се баве очувањем прошлости као садашњости, 
од институција пасивног памћења, које се баве очувањем прошлости 
као прошлости (Assm��nn, A. 2008: 98). Активно или „функционално 
памћење“ (канон) чине подаци који су уз помоћ селекције испливали 
на површину, и обезбедили своје присуство у садашњости уз помоћ 
форми понављања (као што су симболичке праксе ритуала, традиција, 
артефаката, канона и сл.). Насупрот функционалном стоји „памћење-
складиште“ (архив) које је препуно натало�ених података, најчешће 
изра�ених у формама које обезбеђују трајање (Асман, А, 2011: 68). Инс-
титуције памћења као што су музеји, архиви и библиотеке представљају 
комбинацију различитих аспеката канона и архива који садр�е арте-
факте културног наслеђа. Институције памћења су укључене у процес 
канонизације културног наслеђа и то кроз процесе селекције, уређења 
и чувања, што указује на моћ архива у контексту обликовања сећања и 
идентитета.

Архиве управљају моћи у обликовању праваца историјских наука, 
колективног памћења и националног идентитета, у томе како 
себе перципирамо као индивидуе, групе и друштва. (S�hw��rtz, 2002: 
10)

О променама у динамици културног памћења и новој парадигми 
друштвеног памћења која се појављује из информационог окру�ења 
умре�ених података, тзв. „информационог предела“ (K�����n�k�s, 2006) 
сведоче управо институције памћења. Културно наслеђе је до сада било 
домен искључиво институција памћења. Континуирани раст масовне 
продукције медија, које се мо�е посматр��ти као информациони раст 
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(K�����n�k�s, 2006), а који је канонизован кроз институције памћења, 
довео је до низа проблема. Културно наслеђе је у све већој мери пос-
тало „мобилно“ или већ израста у дигиталној резолуцији у нову врс-
ту културног артефакта који зависи од рачунарских операција (D���k, 
2007). Основна предност дигитализације је у томе што пру�а могућ-
ност широког отвореног приступа уз превазила�ење географских и 
временских препрека. 

Савремене могућности за похрањивање и процесуирање велике коли-
чине података, довеле су и до нових изазова у погледу капацитета за 
очување културног памћења. Како упозоравају стручњаци из библио-
тека и архива, друштво је данас на ивици заборављања како да памти. У 
овом контексту, Алаида Асман закључује да:

У друштву нових медија, памћење има више изгледа да буде уни-
штено него изграђено. Интернет, као што сви знамо, је медиј који 
омогућује неограничено изобиље информација, без стварног склади-
штења истог. (Assm��nn, 2006: 18)

Али изгледа да је тек у глобалном информационом друштву 21. 
века тај процес попримио димензије које прете да надмаше све 
досадашње стадијуме: са илузијом о растерећењу памћења путем 
дигиталних система уз истовремене тенденције и настојања да се 
ликвидирају традиционалне институције памћења (библиотеке, 
позоришта, оперске куће, музеји, итд. (Остен, 2005: 12)

Импликације нове технолошке парадигме на друштвено памћење су још 
увек „страна земља“ и привлаче све већу па�њу студија сећања нарочи-
то кроз појам дигиталног памћења (d�g�t��� m�m�ry). Постојећи концеп-
туални оквир је недовољан у артикулисању разумевања дигиталности и 
друштвености у информационо доба.

Стога, постојећа парадигма [...] и њој сличне традиције, теорије и 
методе, убрзо постају неадекватне за разумевање дубоког утицаја 
врхунске доступности, преносивости и циркулисања дигиталног 
садржаја: о томе како појединци, групе и друштва памте и забо-
рављају. (G��rd�-H��ns�n �t ���., 2009: 3)

У проучавању дигиталног памћења и наслеђа, није довољно само при-
појити постојеће термине са префиксом „дигитално“. Да би се адекват-
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но примењивали концепти дигиталних артефакта4, меморијалних веб 
страница, дигиталних архива, интернет музеја и дигитализованог на-
слеђа уопште неопходно је дубље разумевање нове технолошке пара-
дигме и језика нових медија (M��n����h, 2001). Могућности које пру�а 
Интернет из дана у дан се повећавају, као и изазови који прате инфор-
матички „скок“ на почетку 21. века. Развој различитих „алатки“, апли-
кација и програма омогућио је да се путем Интернета мо�е ићи много 
даље од једностраног конзумирања садр�аја и то првенствено ка про-
дукцији садр�аја од стране самих корисника. Интерактивне платфор-
ме и друштвене мре�е стварају окру�ење за нову врсту јавности – као 
хибрид приватне и јавне сфере, доводећи до појаве „друштвених мре�а 
сећања“ (s������ n�tw�rk m�m�ry) (D���k, 2007).

У наше пост-радиодифузно доба, однос између медија и публике је 
транспонован и трансформисан, нудећи видљивост на нову свеп-
рисутну посредовану прошлост, буквално једну „нову прошлост“. 
(H�sk�ns, 2009: 29)

Оно што је у овим новим токовима најизазовније јесте чињеница да све 
кроз растућу улогу Интернет претра�ивача и портала у очувању кул-
турног памћења и наслеђа они намећу као чувари информација једна-
ки са институцијама памћења. У том смислу, ван Дијк (��s� ���n D���k) 
сугерише да памћење постаје све мање процес присећања, а све више 
„тополошка вештина навигације“ (D���k, 2007: 50). Друштвено памћење 
са применом дигиталних алатки и претра�ивача губи фиксиране кате-
горизације и селективне „утабане“ стазе сазнања информација. Такође, 
не постоје интитуционалне праксе у дигиталном окру�ењу које би при-
писале веб сајтовима, блоговима, апликацијама и сл. статус канона који 
улази у културно сећање. Дигитализација нуди нове могућности кому-
ницирања сећања, али наилази и на изазове у пронала�ењу смислених 
начина такве комуникације у променљивом друштвеном, културном и 
технолошком окру�ењу. Дакле, дигитално памћење води не само ка но-
вој методологији, већ и ка новој врсти и новим исходима сазнања.

4 Појам дигиталног артефакта овде се разуме у најширем смислу и користи се паралелно 
са терминима дигитални садр�аји, артефакти дигиталног памћења и дигитализовани 
артефакти културног наслеђа.
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„Еуропеана“ и Велики рат

„Еуропеана“ је интернет портал у домену европског културног и на-
учног наслеђа који повезује дигиталне ресурсе европских музеја, биб-
лиотека, архива и аудио-визуелних колекција. У овом тренутку, преко 
овог портала мо�е се приступити у више од петнаест милиона дигита-
лизованих садр�аја јавног домена – текстова, слика, звучних и видео 
снимака. Ове садр�аје пру�а око 1500 културних институција, које ди-
ректно или индиректно доприносе „Еуропеана“ пројекту. „Еуропеана“ 
обухвата низ пројеката који се односе на напор европских институција 
сећања у погледу дигитализације и стварања доступности артефаката 
културног наслеђ��. Интернет портал www.�ur�p���n��.�u чини јединстве-
ни мета-каталог европских институција памћења, који пру�а директан 
приступ дигитализованим артефактима културног наслеђа. Оригинал-
ни артефакти којима „Еуропеана“ пру�а отворени приступ чувају се 
у националним библиотекама, архивима и музејима широм Европе. 
„Еуропеана“, дакле, није дигитални музеј или библиотека, већ централ-
на база података онога што европске националне институције културе 
пру�ају путем својих портала.

Конкретан настанак „Еуропеане“ везује се за домен библиотека, пре 
свега за иницијативу насталу на основу „Европске дигиталне библио-
теке“, са кључним циљевима да омогући: доступност путем Интернета, 
дигитализацију аналогних колекција, заштиту и складиштење. Визија 
Европске дигиталне библиотеке била је изградња „дигиталне библиоте-
ке која је јединствена, директна и мултијезичка тачка приступа европ-
ском културном наслеђу“ (EC, 2005). У Закључцима Савета министара 
културе поводом оснивања „Еуропеана“ дигиталне библиотеке, истиче 
се то да она „пру�а одличну могућност да се прика�е културно наслеђе 
земаља чланица и да могући приступ том наслеђу за све“.5 

Званична мисија „Еуропеане“ јесте да омогући истра�ивање европског 
богатог културног наслеђа у мултијезичком простору, и на тај начин 
омогући додатне опције умре�авања. Уз то, „Еуропеана“ има и поли-
тичку мисију, а то је афирмација и промоција европског идентитета, као 
подршка европским интеграцијама и спољној политици ЕУ. 

5 http://�ur��x.�ur�p��.�u/L�xUr�S�r�/L�xUr�S�r�.d�?ur�=O�:C:2008:319:0018:0019:EN:PDF, 
приступљено 20. 10. 2014.
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Конструкција европског идентитета је међу суштинским изазовима 
Европске уније од њеног настанка. Визија о изградњи заједничког ев-
ропског идентитета у основи је имала стратегију употребе културног 
наслеђа, како би се код грађана Европе развијала свест о заједничким 
европским коренима (M�C�rm��k, 2008: 41). Европска унија је у том 
циљу и започела највећи пројекат дигиталног наслеђа – „Еуропеану“, са 
циљем да се прикупи целокупно европско наслеђе како би показала ев-
ропску културну разноликост на једном месту (Purd��y, 2009). Манифес-
тујући мото „Уједињени у разноликости“ кроз културу, која је иначе од 
Мастрихтског споразума била поље деловања у оквиру земаља чланица, 
Европска унија прави заокрет ка једном обједињеном приступу у овој 
области. Поред интензивирања традиционалних облика међународне 
културне сарадње, и културне размене у оквиру ЕУ као и са земљама 
изван ЕУ, Европска унија већ чини значајне кораке на плану културне 
дипломатије како би појачала своју позицију на глобалном плану (Ро-
гач Мијатовић, 2014). У том смислу, САД и глобалне корпорације попут 
G��g�-�� јављају се као главна конкуренција, па и претња за концепт кул-
турне разноликости на којој почива и пројекат „Еуропеана“. 

„Еуропеана“ је постала много више од прести�ног пројекта репрезен-
тације блага европског наслеђа. „Еуропеана“ се позиционира као један 
изузетан случај за дигитализацију културног наслеђа и конструкцију 
транснационалног/транскултурног сећања. Водеће чланице овог про-
јекта у „Еуропеани“ препознају нови тип институција сећања и раскид 
са традиционалним ограничењима, било да су институциналне, тех-
ничке или културне. Међутим, у односу на број земаља које учествују у 
овом пројекту (27), највећи део садр�аја чине прилози из Француске и 
Немачке (око 17% свака), док све остале земље обезбеђују свака по 3% 
садр�аја, што указује на неравномерну заступљеност артефаката кул-
турног наслеђа, и имплицитно једнострану слику онога што би требало 
да представља европско културно наслеђе.

„Еуропеана 1914-1918“ колекције су створене са идејом да постану нај-
већа референтна дигитална збирка материјала из националних биб-
лиотечких колекција десет библиотека (међу којима је и Народна биб-
лиотека Србије) и других партнера у осам земаља које су се нашли на 
различитим странама историјског конфликта. У овом пројекту су по 
први пут преко 400.000 извора о Првом светском рату постали јавни 
и слободно доступни путем Интернета. Реч је о садр�ајима који су не-
ретко, услед своје реткости и оте�аности коришћења због специјалних 
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услова, били до сада доступни само у читаоницама. Поред техничког 
аспекта стварања доступности културног наслеђа рата, „Еуропеана“ је у 
основи имала мисију да се омогуће нова тумачења историје која прева-
зилазе традиционалну војну историју и укључују уметничку и културну 
реинтерпретацију искустава 1914-1918. године.

Слоган „Еуропеана 1914-1918 – неиспричане приче и званична исто-
рија Првог светског рата“ указује на двоструки циљ, а то је репрезен-
тација индивидуалних сећања и и колективног званичног памћења 
у обједињеном европском, транснационалном контексту. Према Ал-
бваксовој теорији друштвених оквира колективног памћења, и кас-
нијим разрадама приступа колективном памћењу, мо�е се анализирати 
и пример „Еуропеана“ колекције, односно портала о Првом светском 
рату. „Еуропеана“, наиме, те�и да прика�е и збирку индивидуалних 
сећања (������t�d m�m�ry), као и репрезентације званичних национал-
них сећања (������t��� m�m�ry). Другим речима, Еуропеана кроз своје 
разноврсне колекције артефаката културног наслеђа рата покушава да 
сублимира две супротстављене концепције културе. На индивидуал-
ном плану, сећање се једноставније проширује у транснационалну ди-
мензију, него што је то случај са националним искуством. Личне приче 
�ртава рата су моћне, јер истичу универзалност људске патње и �и-
вотних искустава, стављајући у „други план“ питања националности. 
Међутим, национални наративи који су уткани у званичне историје део 
су политичке културе др�ава које учествују у „Еуропеана“ пројекту, а 
које настоје да сачувају сопствену визију историје, наслеђа, сећања и 
свега што одређује њихов идентитет. Поред тога, обе концепције сећања 
које су материјализоване у колекцијама „Еуропеане“, неиспричане при-
че и званична историја сећања могу постати лако инструментализова-
не, што илуструју следећа питања: Чија историја се представља, а чија 
ће бити „скривена“? Које слике друштвеног �ивота се представљају, а 
које су маргинализоване? 

Ко кога представља и на којој основи?

Идеја је, дакле, у основи била да „Еуропеана“ понуди различите пер-
спективе наслеђа, конкретно сећања на Први светски рат. Очекивања 
која се постављају у оквиру „Еуропеане“ иду у правцу превазила�ења 
статичких сто�ера знања ка флексибилним, „отвореним“ колекцијама 
садр�аја. Међутим, приликом прегледа дигиталних објеката, они се јед-
ноставно издвајају из оригиналног контекста и приказују као поједи-
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начне ставке. Техничка функционалност „Еуропеане“ утиче на начине 
на које је могуће прегледати дигиталне садр�аје, и последично гради-
ти ново сећање. Актуелна верзија „Еуропеане“ показује да је она тек на 
пола пута ка остварењу потенцијала умре�ених података у „информа-
ционом пределу“, односно, да садр�аји којима се приступа путем овог 
портала тра�е свој пут до корисника. Поред прегледа, корисницима је 
омогућено да постављају своје „приче“, артефакте о наслеђу Првог свет-
ског рата. Овим се отвара могућност за изградњу и видљивост нових 
наратива, што је од изузетног значаја у контексту идеје о транснацио-
налном сећању, али је такође ограничено у техничком смислу. На при-
мер, језик се појављује као један од битнијих фактора на основу којих се 
одређују резултати претраге. На технолошком плану, овако велики про-
јекти се суочавају са многим другим изазовима, међу којима су питања 
ауторских права, јавног домена, приватно-јавних партнерстава, итд. 

Нови простори дијалога

Императив транснационалног сећања какво се покушава изградити и 
кроз пројекат „Еуропеане“ јесте превазила�ење памћења рата насталог 
искључиво у националним и др�авним оквирима. Уколико би, међу-
тим, транснационално сећање у потпуности заменило или избрисало 
национално сећање, могло би се скренути у другу крајност, а то је бри-
сање националних колективних специфичности и сећања које их чини. 
Стога је неопходно паралелно преиспитивати различите оквире сећања, 
националне/званичне, јавне/колективне и приватне /индивидуалне, у 
трагању за новим моделима сећања, који ће обликовати не само поглед 
на прошлост, већ и на будућност. Потребан је критички отклон и према 
национално дефинисаним ратним сећањима, као и према ономе што би 
био процес транснационалног ратног сећања. Мир се поставља као глав-
ни циљ савремених међународних односа. У том смислу, ратно сећање 
би подразумевало стални дијалог међу свим ентитетима укљученим у 
односе који образују мир. Ратно сећање могло би се промишљати као 
дијалог међу различитим актерима са мноштвом историјских наратива. 
Стога би било ну�но приступити ратном сећању са бар два нивоа, а то 
су национални и индивидуални, како би се пру�ила могућност за дија-
лог. Искључивањем било ког од ових нивоа, искључује се и могућност 
дијалога у транснационалном контексту. 
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„Еуропеана“ у овој фази не те�и да замени националне дигиталне ко-
лекције културног наслеђа. Такође, њена структура указује на то да би 
нова врста наднационалних идентитета захтевала и нову врсту култур-
не институције да га подр�и. Анализом тренутне верзије портала от-
крива се да презентација материјала ипак нагиње у корист паневропс-
ког пројекта и транснационалног сећања, а на рачун промоције култура 
националних др�ава. У створеном заједничком простору, тренутно не 
постоји ни јасна европска, а ни слика појединачних националних кул-
тура и сећања. Ове две сврхе „Еуропеане“ стоје у колизији, али то не 
значи да искључују једна другу. Мо�да ће ова тензија у будућности бити 
разрешена у „транслокалном“ кључу, по моделу „и-и“ који предла�е Ул-
рих Бек. Тако би „Еуропеана“ и колекција о Великом рату за будућност 
могла имати својеврсну слојевиту визију која би објединила противу-
речности, дисонантности и искључивости сећања, па и целокупног кул-
турног наслеђа рата.

За комуницирање и медијацију културног сећања путем дигитализова-
ног наслеђа, потребно је креирати веће везе између прошлости и сада-
шњости које ће бити од значаја заједницама и појединцима. Ва�но је 
схватити да дигитализација не мо�е бити исходиште оваквих пројеката 
као што је „Еуропеана“. Упркос томе што се интернет претра�ивачи, па 
и портали све више намећу као чувари знања и информација, дигита-
лизација не мо�е у потпуности заменити институције памћења у арти-
кулисању колективног памћења. То се показује и у случају „Еуропеане“ 
која се суочава са изазовом да прика�е европски контекст, и све оно 
што би допринело остварењу идеје о изградњи европског културног 
идентитета. Истовремено, „Еуропеана“ задр�ава могућност да поста-
не нови простор дијалога на плану међународних културних односа у 
глобално доба.
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Ljiljana Rogač Mijatović
F���u�ty �f Dr��m��t�� Arts, B��gr��d�

COLLECTIVE MEMORY IN THE DIGITAL AGE: 
 EUROPEANA AND THE GREAT WAR

summary
The paper deals with the memory of the First �orld �ar in the prism of the 
project Europeana, a digital collection of the cultural heritage of the war. 
Remembering the war will serve as an analytical framework for e��amin-
ing the key challenges in the construction of a transnational memories that 
should help pave the way to peace and security in the world. Specifically, the 
research objectives are: to present the key concepts that at theoretical level 
enable conte��tualization of collective memory and its meaning in the digital 
age; to problematize the relationship between the national and transnational 
memory in the construction and maintenance of identity; to e��amine how 
new technological paradigm and digital media are changing the practice of 
remembrance and learning outcomes. In the second part, in the case of the 
Europeana project and the participation of Serbia through the portal Great 
�ar, the paper e��amines the ways in which we articulate cultural memory 
in the digital environment. Furthermore, the issues related to the memory of 
the war and the cultural heritage of the war, as well as questions about the 
implications of the Europeana project on creating transnational memories, 
European identity and position of national cultures and identities are being 
e��amined. Finally, the paper should show to what e��tent the projects like 
Europeana open opportunities for a dialogue about the past and the creation 
of memory policies in the conte��t of international cultural relations.

Key words
 collective/cultural memory, digital heritage, Europeana, Serbia, �orld �ar 
I, national/ transnational
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Nataša Delač1

F��ku�t�t dr��msk�h um�tn�st�, B��gr��d 

MARKANTNI SIMBOL PROŠLOSTI:  
DVE DRAME O PRINCIPU2 

apstrakt
Rad nastoji da, posredstvom savremenih dramskih tekstova, ispita način na 
koji se prezentuje figura Gavrila Principa i način na koji se ova dela bave 
Principovim uticajem na Prvi svetski rat. Predmet rada je način na koji se 
Princip kao markantni simbol prošlosti (Kuljić) koristi u konstrukciji sećanja 
posredstvom analize dve drame – „Mali mi je ovaj grob” Biljane Srbljanović 
i „Zmajeubice” Milene Marković. Ove drame u središte pažnje postavljaju 
život ovog pripadnika Mlade Bosne i obe autorke, svaka na svoj način, poku-
šavaju da istaknu onu svetovnu, ovozemaljsku stranu njegove ličnosti. 

Cilj rada je ukazati kako i dramski tekst, iako predstavlja izdvojen mikro-
kosmos, ima funkciju u arhiviranju sećanja i tumačenju istorije Balkana, 
te kako je i posredstvom dramskih tekstova moguće istražiti ulogu Gavrila 
Principa koja počiva na dihotomiji pozitivne i negativne simbolizacije lič-
nosti.

Ključne reči
Prvi svetski rat, Gavrilo Princip, sećanje, markantni simbol, identitet

1 n��t��s��d�����@y��h��.��mn��t��s��d�����@y��h��.��m
2 O���� t�kst �� n��st��� u �k��ru r��d�� n�� pr���ktu �r. 178012 Identitet i sećanja: transkulturalni tek-

stovi dramskih umetnosti i medija (Srbija 1989-2014), F��ku�t�t�� dr��msk�h um�tn�st� (Un���r-
z�t�t Um�tn�st� u B��gr��du), k��� fin��ns�r�� M�n�st��rst�� pr�s��t�, n��uk� � t�hn���šk�g r��z����� 
R�pu���k� Sr����.
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Princip kao markantni simbol prošlosti

Dr��m� „M���� m� �� ����� gr��” B�����n� Sr�����n���ć � „Zm����u����” M���n� M��r-
k���ć pr��sp�tu�u p�z����u ��dn�g �d n���m��rk��ntn���h s�m����� �ug�s����nsk� 
pr�š��st� – G���r���� Pr�n��p��. T��d�r Ku���ć „m��rk��ntn� s�m���” sm��tr�� �m�-
t��n�m �sn���m z�� p�st�������n�� p��r������ �zm�đu pr�š��st� � s��d��šn��st� (Ku-
���ć 2011: 12), �� ��čn�st G���r���� Pr�n��p�� n�� ��d�nst��n n��č�n �t���r�� p�t��n�� 
k�nfl�kt�� �zm�đu d�� stru�� s�ć��n���.

M�š��n��m �st�r��sk�h f��ktum�� s�� �m��g�n������m pr����m��t�zu�� s� Pr�n��p���� 
su���rz��n�� u��g��. Pr�dst������n �zm�đu d�� kr���n�st�, gd� ��dn�� p�č���� n�� 
s�������n�u n��g��� h�r��sk� d�t�rm�n�s��n�st� � �n� drug� k���� s� z��sn���� n�� 
n��g���� u��z� t�r�r�st�, Pr�n��p�� ud�� u p�č�tku Pr��g s��tsk�g r��t�� p�st��-
�� pr�dm�t mn�g��r��n�h r��spr�����. ��dn�� t��k��� r�g�dn�� t��r���� g���s�: 

Nedopustiv je napad na ljudsku prirodu i na politiku što te bedne i ne-
srećne zemljice na Balkanskom poluostrvu mogu među sobom da vode 
sporove koji izazivaju svetske ratove. Oko 150.000 mladih amerikanaca 
poginulo je zbog jednog događaja 1914. godine u nekakvom blatnjavom, 
primitivnom, selu Sarajevu. [...]“ (G��nt�r pr�m�� T�d�r���� 2006: 240-
241).

N��supr�t ���m st���u Z��p��d��, st��� m�š���n�� Muh��m�d�� F���p���ć��: 

Gavrilo Princip je bio bosanski i jugoslovenski revolucionar, član organi-
zacije mladih ljudi koji su se zalagali za oslobođenje Bosne od austrou-
garske i ujedinjenje svih slovenskih naroda. Njegov čin je politički atentat, 
a ne teroristički akt. (F���p���ć 2014). 

Upr���� ����� p����r�t�t d��r�� � z���, ���m�� č�st� z��p�st������� �d�nt�t�t Pr�n��p�� 
k��� ���čn�g č���k��, d����k� �z���n ��� d�� m�ćn� m�st�fik������. 

Na postjugoslovenskim prostorima taj se narativ transformirao od opšte-
jugoslovenskog heroja do srpskog nacionaliste i teroriste. To je dovoljno 
da uzdrmate same temelje. Čim odaberete jednu od mogućnosti – ideju 
jedinstva ili stigmatizaciju čitave etničke grupe kao ubica – dolazite na 
tanak led. (���k�š�� pr�m�� B��k�t�n 2014).

Tum��č�n�� Pr�n��p�� �sk��uč��� k��� h�r���� uz p�t�sk����n�� pr�r�d� n��g���g 
č�n��, u n���u��� �� ��z� s�� �d�����z������m pr�š��st�. Č��k � k��d�� ��sm� mu pr�p�-
s���� p�sn�čk� z��n�s, m���d�st � �d����g��u, p�tr��n� �� uz�t� u ��z�r � n��g��u 
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��udsku s�����st, ������n�� z��g u��st��� �����tk�n��, št� mu pru��� ���š �n� št� 
��ć�n� t��k��h �d�����z������� n�d�st���� – �d�nt�t�tsku �rtu ���čn�g č���k��. S��čn� 
�� � s�� d�m�n�z������m, k���� �ns�st�r�� n�� z�u k��� ��d�n�� p�kr�t��čk�� sn��z�. 
U ���� s�uč�����, r�č �� � m�t���g�z������ �st�r��sk� ��čn�st�. „M�tsk� pr�uzn�š�n� 
��čn�st� pr�g���š������u s� �sn����č�m�� p�kr�t��, dr������ ��� n��h���m s�m����m��. 
On� su ��đ�, �č���, uč�t����, uz�r�, �rt��, ���� � d�����t�.” (Ku���ć 2011: 232). ��d��n 
�d z��d��t��k�� ���g r��d�� �dn�s� s� n�� pr�n�������n�� n��č�n�� k��k� �d����t� ��� ���r 
pr�p�zn��t� z��p�st������nu str��nu Pr�n��p��� ��čn�st� k���� g���r� � m���d�m 
z��n�s�n���ku, r����u���n��ru, ���� pr����sh�dn� – č���ku.

Z����dn�čk� z�� ��� sp�s��t������ �� �ns�st�r��n�� n�� tr�ć�m k�nst�tut��n�m č�n��-
�u Pr�n��p���g �d�nt�t�t�� k��� p�st��� �z���n n��g��� n��m�r� d�� �ud� �un��k ��� 
d�m�n, �� k��� s� kr�ć� u pr����u n��g��� ��udsk�, p�� � �rt��n� d�t�rm�n������. 
Upr���� �� t� p���tf�rm�� k���� ć� p�s�u��t� k��� �sn��n� p����z�št� ���g r��d��. 
N��r���n�, ��ć n�� s��m�m p�č�tku ���sn� �� d�� �� u p� sr�d� fik���n���n� m�kr�-
s��t ���č�n u ��z��� ��ut�rk� k�m��d�� k��� ���k� d�m��št��n, m��� p�s�u��t� k��� 
r������ntn� p����z�št� u tum��č�n�u Pr�n��p��� ��čn�st�. 

M��p�r��n��m s�ć��n��� k���� s� �dn�s� n�� G���r���� Pr�n��p��, m�guć� �� �str����t� 
���m�nt� k��� f�rm�r���u n��g�� �d�nt�t�t, �� n��p�s��tku � k���kt��n� �d�nt�t�t 
z����dn��� k���� �� n�s����� (ču���r) t�g s�ć��n���. Ist�r���� �� st��r�n�� pr�p��t��n��m 
�st�n� � �����, pr�ćutk����n��m, z����r����m, m�nt����m, up����m n�st���g��� � 
�s�ć��n���, �� Pr�n��p k��� ��dn�� �d n���zn��č���n���h figur�� ���g p�r��d�� p�d�����n 
�� pr�����k����n�u u z����sn�st� �d ut������� �dr�đ�n�h p���t�čk�h � �st�r��sk�h tu-
m��č�n���. 

Lik Principa u drami „Mali mi je ovaj grob”, Biljane Srbljanović

Aut�rk�� n�� s��m�m p�č�tku k�m��d�� �st�č�: „[...] Z��sn����n �� n�� �st�n�t�m d�-
g��đ����m��, ��rh��u, z��p�s�m�� s�� suđ�n��� � �r��n�� �st�r��sk�� gr��đ�. Ip��k �� pr�d-
m�t č�st� fik���� � u n��mu n� tr���� tr����t� ��š� �d t�g��.” (Sr�����n���ć 2013��: 
5). O�аkа� pr�stup �mа funk���u dа nаg�аs� dа n��� r�č n� � kаk��� r�а��st�čn�� 
t��r���n� ��� p�drа�а�аn�u st�аrn�st� (�аk� sm� �d p�č�tkа s��sn� dа �� r�č 
� drаmsk�m pr�d��šku), ��ć dа �� u p�tаn�u fikt��n� s��t k��� �� �sm�s���а 
аut�rkа.3 

3 S��čn� �� � s�� k�m�nt��r�m M���n� M��rk���ć k���� ���nr��sk� �dr�đu�� „Zm����u����” k��� �un��čk� 
k�����r�, č�m� n�g�r�� ut�m����n�st ��� dr��m� �sk��uč��� n�� �st�r��� � st���rn�st�. 
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U dr��m� �� r�g�str����n� mn�št�� ��t��t��, �nt�rt�kst�� k���, s ��dn� str��n�, m��� 
p�st����t� ���� gd� u k�m��du, �� s drug� str��n�, m��� s� tum��č�t� � k��� s��m�-
st���n� �s��. ��d��n �d s��m�st���n�h �d��m��k�� su � st�h��� M��rk�� P�r�n��, t��k�đ� 
pr�p��dn�k�� M���d� B�sn�4, k��� g���s�: 

„I gr����� n��š� B�č�m ć� s� ��r�t.  
P� d��r���m�� š�t��t� p���š�ć� g�sp�du.  
A gr����� n��š� E�r�p� ć� z��r�t  
�ug�s����n m�r�� d���t� s����du.” (Sr�����n���ć 2013�: 7). 

Int�r�s��ntn� �� k��k� �� r�č � st�h���m�� ���m�� s��čn�m �n�m k��� �� n��p�s��� 
s��m Pr�n��p, �� k��� g���s�: 

„N��š� ć� s��n� h�d��t� p� B�ču,  
�ut��t� p� d��ru, p���š�t� g�sp�du.” 5

Aut�rk�� �� ��t��t�m�� k��� s� pr�t��u �d Pr�n��p���g �r�m�n��, pr�k� �n�h pr�u-
z�t�h �z s���r�m�n� p�p ku�tur� (��t��t �z fi�m�� Goodfellas), p�� d� �n�h u����n�g 
pr�m���r�� Z�r��n�� Đ�nđ�ć��, uk��z����� n�� č�n��n��u d�� n����sn� � �r�m�nsk�� � 
pr�st�rn�� �dr�đ�n�st�, h�r��� su u��dn� � z��č�n�� � �rt��.

Eksp����tn�m t�hn�k�m k��r��kt�r�z������, ��ut�rk�� pru��� �nf�rm������ k��� �m���u 
funk���u u pr�dst�������n�u Pr�n��p�� k��� ���čn�g č���k��. U s��n� n��k�n št� 
���� �d ���nd��r��, st��� d�d��sk�������: „N�� sr�d�n� s��n� G���r��� � N�d���k�, pr�-
p��dnut�, z��d�h��n�, um��z��n� kr���u, s��d su d�trč���� �dn�kud.” (Sr�����n���ć 
2013�: 12). Str��h, n�s�gurn�st, �s�ć��� n��z��sn�st� uk��zu�� k��k� n��� r�č n� � 
k��k��m pr�r��čun��t�m z��č�n��m�� ��� t�nd�n���zn�m t�r�r�st�m��, ��ć d�� �� r�č 
� d��� up���š�n�� m���d�ć��. S��čn� �� � u s��n� k��d�� N�d���k� n��srć� n�� L�u���u 
� k��d�� g�� Pr�n��p p�sr��m�, �r��n�ć� d����č��u. P�m�nut�� s��n�� �m�� funk���u 
u kr�st����z����n�u Pr�n��p���g st����� � n�pr�zn�����n�u n�du�n�h �rt�����. Zn��-
č��� ��� Pr�n��p��� k��r��kt�rn� �s���n� ć� s� r�fl�kt����t� u n��g���m �dn�su 
pr�m�� u��st�u V����tk�n�� �d H�h�n��rg��, S�fi�� Č�t�k: „N�s��m z��č�n��� ��r 
s��m uk��n�� �n�g k��� �� č�n�� z��. N�u n�s��m ht��. V����tk�n�u s��m n�h�t��� 
usmrt�� � ���� m� �� z��g t�g��.” (Sr�����n���ć 2013�: 120), k��� �: „N�s��m ������� 

4 M��rk� P�r�n �� pr�g���š�n ��d��d��nsk�m h�r���m � s��hr��n��n z����dn� s�� �st����m pr�p��dn���m�� 
M���d� B�sn�: Pr�n��p�m, Ž�r����ć�m, Č���r�n���ć�m, Ču�r�����ć�m, I��ć�m, Gr������m, M�����-
ć�m, �����n���ć�m, M�tr�m � N�đ�m K�r���ć�m.

5 O�� st�h��� ć� u s����� dr��m� k�r�st�t� � M���n�� M��rk���ć k��� s��t��ć�� s����� k���� n��������u�u 
z���ršnu s��nu „Zm����u�����”, u k���� V��n�k Fr��nt�š�k g���r� � Pr�n��p���m t���n�m gr��n�m 
m�stu (M��rk���ć 2014�: 95-96). U ���� s�uč�����, ��� st�h��� s��d�č� � s����d��rsk�� �d��� č��� su 
n�s���� uč�sn��� S��r�����sk�g ��t�nt��t��.
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n�� g�sp�đu. N�s��m ht�� n�u. N�s��m ��d�� d�� s�d� u k���m��. [...]” (Sr�����n���ć 
2013�: 122).

Č�n� s� k��k� �� ��ut�rk�� �ns�st�r����� n�� m���d�st� � n��skust�u s����h �un��k��. 
Pr�n��p��� n����n� pr�h���t��n�� L�u��č�n� š���� � ���nd��r�m�� � str��h, t� n��g���� 
�d���n�st pr�m�� n��d�mku „G���r����”, ���� � ��utn��� n�� Č���r�n���ć��u k�nst��t��-
���u d�� s� p��r�d�� d�k �� ������ �d ���nd��r��, uč�st�u�u u Pr�n��p���� k��r��k-
t�r�z������ s�� p�s��n�m �s�rt�m n�� n��g��u �nf��nt��n�st.

S��čnu funk���u �m�� � pr�m�r �ksp����tn� t�hn�k� k��r��kt�r�z������ k��� s� �d-
n�s� n�� Pr�n��p��u n�z���nt�r�s����n�st z�� d����k�. T��k� ć� Pr�n��p u r��spr��-
�� N�d���k�� � L�u���� �k� ��n�d��, s��m� pr�k�m�nt��r�s��t�: „M�� m�n� t� n� 
z��n�m��!” (Sr�����n���ć 2013�: 77), �� n�ć� n� p�kuš��t� d�� z��gr�� ��� ���r uz�r��t� 
z��gr����� L�u���� I��ć. Ist����n��m Pr�n��p��� n�z���nt�r�s����n�st� z�� d����k�, 
n��g���š����� s� n��g���� m���d�st, ���� � z��n�s�n�st �d����m�� � s����d�. Aut�rk�� 
n��g���š�����n��m Pr�n��p���g �dn�s�� pr�m�� supr�tn�m p��u st���r�� s��ku k��k� 
Pr�n��p n��� d������ s�� st��d��um� u m���d�st� ��dn�g č���k��, ��ć s� �pr�d�-
���š� z�� put �d����g���, �dr�k��� ����t�� ���čn�g m���d�ć��. P�r�d t�g�� št� �� uč�-
n�� z�� p���d�n� h�r��sk�, �� z�� drug� t�r�r�st�čk� d���, ����n� �� �d�nt�fik����t� 
n��g��u ��čnu �rt�u.

S�ć��n�� n�� n�usp��� p�kuš��� Pr�n��p�� d�� s� pr�k��uč� ���s�� pru��� n��m zn��-
č���n� �nf�rm������ u ��z� s�� n��g���m ��k�m. N�� pr��m m�stu pru��� n��m p�-
d��tk� � n��g���� n����k�� gr��đ�, ���� � � �st�nsk�� sr��m�t� � ������n�u št� n� m��� 
d�� s� ��r� z�� s��� n��r�d. N��g���� r���k����� n�� ����� d�g��đ��� uk��zu�� d�� �� r�č � 
s�����rsn�� tr��um� – „sp�nt��n�m � du��k� �nt�mn�m ��f�ktu” (Asm��n 2011: 
136) k���� uč�st�u�� u pr��uđ����n�u n�g��t��n�h �m������ k��� su ������� u d��-
t�m m�m�ntu u pr�š��st�: „G���r��� s� z��p���č�, n� m��� ��š� d�� �zdr�� d�� s� 
pr���� r���n�duš��n.” (Sr�����n���ć 2013�: 50), �� �st��r�m�n� ����k��� r���k����� 
s��d�č� � Pr�n��p���� r��n����st� � s�nz����n�st�.

M���d�st � n����n�st z��s�u�n� su z�� Pr�n��p��u sn���nu �d��u, ���� su �st��r�m�n� 
� kr���� z�� n��č�n n�� k��� s� �d�uč�� d�� tu �d��u spr���d�. N��g�� gr�h �� št� �� 
��dnu p��m�n�tu �d��u �d�uč�� d�� r�����zu�� n�� kr���n�� n�p��m�n�t� n��č�n: 

Ljudi sa emancipatorskim težnjama, hrabri, odvažni, pametni i pre svega 
veoma mladi, jedino za čim mogu da posegnu u toj strahovitoj unutarnjoj 
potrebi za revolucionarnom borbom jeste ono što poznaju iz lokalne mito-
logije – za tiranoubistvom kao povodom buduće revolucije. (Sr�����n���ć 
2013��).
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Aut�rk�� k�r�st� d�kum�nt��rnu gr��đu k��� �nt�gr���n� ���m�nt fik���n���n�g 
s��t�� dr��m� t��k� št� pr�� d�� k�m��d�� z���rš����� ��st�m ��t��t�� k��� g���r� � 
S��r�����sk�m ��t�nt��tu. O�� ��t��t� s�u�� k��k� �� s� n��g���s���� k�ntr��d�kt�rn�st u 
sh���t��n�u p�z����� uč�sn�k�� ��t�nt��t��, č�m� s� r����t���zu�� č�st� h�r��sk�� ��� s��-
t��n�z����n�� u��g�� G���r���� Pr�n��p��, ���� �st��r�m�n� s� n��g���š����� k��k� �� Pr�n-
��p pr����sh�dn� �rt��� mn�g� ��š�h, r��n���h suk���� k��� su s��m� �sk����r����, ���� 
n� � n��st���� č�n�m p���t�čk�g u��st���.

Aut�k�m�nt��r k��� �zg����r�� Pr�n��p g���s�: „G���r��� Pr�n��p, d���tn���st g�-
d�n��. P� n�����n���n�st� �ug�s����n. N� �s�ć��m s� kr���m � n�s��m z��č�n���. 
S�� s��m r��d�� s��m.” [...], „N�s��m z��č�n��� ��r s��m uk��n�� �n�g k��� �� č�n�� 
z��.” [...], „R��d�� s��m sâm � ��d�n� s��m kr��. M�s��� s��m d��r�.” [...], „��� s��m 
n�����n����st�� �ug�s����n, m���� t��n��� �� u��d�n�t� s�� �ug�s����n� u ���� k���� 
dr����n�� f�rm� � �s����d�t� �h �d Austr���. T� s��m m�s��� �z��st� t�r�r�m.” 
[...], „T� zn��č� u�����t�, uk��n�t� �n� k��� sm�t���u u��d�n��n�u � k��� č�n� z��. N�� 
��� d��� p�t��k��� m� �� �s��t�� z�� s�� muk� k��� m�� n��r�d trp�.” (Sr�����n���ć 
2013�: 120-122). D��t� k�m�nt��r� pr�dst��������u d�� d�kum�nt��rn�, �st�r��sk� 
gr��đ� k��u �� ��ut�rk�� pr�n��š��� u z��p�s�m�� s�� suđ�n���, t� k��� t��k�� pru����u �n-
f�rm������ � Pr�n��p���� m�t�������� � �dn�s� s� n�� Pr�n��p��u �d��u � �ug�s��-
��nst�u � n�� č�rst� u��r�n�� u �spr���n�st s����h �d�uk��, n� s��m� u k�nt�kstu 
dr��msk�g d����, ��ć � u k�nt�kstu društ��n� st���rn�st�. 

Eksp����tn�� t�hn�k�� n���zn��č���n���� �� u tr�nu��m�� k��d�� n��m ��ut�rk�� pru��� 
k��učn� �nf�rm������ u ��z� s�� ��k���m�� p�st������n� �z p�rsp�kt��� �kst�rn�g 
���m�nt��. T��k� npr. n��k�n n�z�� t�hn�k�� k��� Pr�n��p�� k��r��kt�r�šu k��� d�č��k�� 
� n����n�g d�m�nstr��nt�� s��d� �kst�rn� g���s n��r��t�r��: „G���r��� spust� p�g��d. 
O���� d�čk� kr���g n�s��, kr����� g�����, št� g��d�� u p�d, z��� s� G���r��� Pr�n��p 
� usk�r� ć� u��t� č���k��.” (Sr�����n���ć 2013�: 27). N�� ����� n��č�n d����z� s� d� 
st���r��n��� k�ntr��stn�h s��k�� – �d Pr�n��p���g d�č��čk�g z��n�s��, p�� d� �z�rš�-
n��� �z����n�g č�n�� k��k��� �� ��t�nt��t. T��k��m p�stupk�m p�st��� s� d�n��m�z��m 
n�� s��n�, ���� s drug� str��n� pru��� s� �d���� � s������t�m � ��š�d�m�nz��n���n�m 
dr��msk�m ��ku k��k��� �� Pr�n��p.

��d��n �d n���fr�k��ntn���h p�stup��k�� k��r��kt�r�z������ �� �st����n�� k�ntr��stn�h 
�d��k�� �zm�đu ��k����, u k�nkr�tn�m s�uč���u p�st�gnut� p�r�đ�n��m m���d�h 
r����u���n��r�� � Ap�s��. Eksp����tn�m t�hn�k�m k��r��kt�r�z������, ��ut�rk�� n��-
g���š����� n�g��t��n� �s���n� Ap�s��: „Ap�s s� �sm�hu�� k��� n�g��t����� u r��tn�m 
fi�m���m��. K��� h���n��, �n�� s�� uz���.” (Sr�����n���ć 2013��: 35), „Ap�s �� ru���n 
k��� đ����.” (Sr�����n���ć 2013�: 96). D�m�n�z������� Ap�s���g ��k�� s�u�� k��k� �� 
s� n��g���s���� n��g���� d�m�n�������, sk��n�st m��n�pu�������, ��skrupu��zn�st n��-
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supr�t p�s�ušn�st�, �d��n�st� m���d�h r����u���n��r��. ��dn�� �d k�ntr��stn�h �s�� 
n�� �sn��u k��� su ��� ��k��� p�st������n� u �p�z����n� �dn�s z��sn����n�� �� n�� 
p�d��tku d�� Ap�s z��pr���� n��� d�r�ktn� uč�st������ n� u ��dn�m r��tu d�k ��� 
m���d� ��ud� gur�� u smrt. Sur���� pr�č�� � Ap�s���m �m����n�m s�str�ću k��� 
�� p�g�nu� u pr��m ���u s�m����čn� n��g���št����� sud��nu ���h m���d�ć��. I n�� 
m�stu n���zn��č���n��� t��čk� k�ntr��st�� n�����z� s� �d����g���� k��u su pr�t���r���� 
��� d�� str��n�, ��r z�� Ap�s�� k��� �� ��� p�t��knut ����k�srpsk�m �d����m��, Pr�n-
��p s� d�k���r�s��� k���: „Sr��hr���t, k��� g���r� hr���tsk�srpsk�.” (Sr�����n���ć 
2013�: 150). I d�k �� Ap�s ����� V���ku Sr���u d��u�uć� u �rg��n�z������ „U��d�-
n��n�� ��� smrt”, u k���� pr�� č���n Z��k�n�k�� g���s�: „d�� pr�p��dn�k �rg��n�z������ 
’U��d�n��n�� ��� smrt’ m��� ��t� Sr��n ��� �n��� k��� r��d� z�� u��d�n��n�� srpst���.” 
(Sr�����n���ć 2013�: 66). Pr�n��p �� ��r����� u u��d�n��n�� �ug�s����n��.

Pr�n��p n� �zr�������� ������n�� z��g ��t�nt��t�� (�zuz�� ������n��� št� �� u��� n��d���-
��tk�n�u), ���� s drug� str��n�, n� d����������� s��� k��� h�r����. Iz t�g�� s� n��m�ć� 
z��k��uč��k k��k� �� Pr�n��p ��r����� u �d��u � �u�n�s����nsk�m z����dn�št�u � 
s����du s��g n��r�d��, ���� �st��r�m�n� d�k��zu�� k��k� n��� pr���d��� sr�dst�� 
k���m s� p�s�u��� k��k� �� d�s�g��� ����: „P���t�čk� č�n �� n�s�� s p�n�s�m � 
hr���r�. U��st�� k��� ��udsk�� tr��g�d���� g�� �� muč��� d� kr�����.” (Sr�����n���ć 
2013��).

P�r�d k�ntr��st�r��n��� s�� Ap�s�m, ��ut�rk�� s� s�u�� � p�r�đ�n��m s�� s��m�m pr�-
st���n��s��dn�k�m k��k� �� „�d�r��n����” s��g �un��k��. Gr�t�skn�� pr�č�� � pr�st�-
��n��s��dn�k���m p�r��u z�� u����n��m d������č�, n��g�� pr���k��t��n� d����z��k 
u S��r������ z�� �r�m� V�d��d��n�� � d�m�st�fik������� pr�d��n��� � S�fi��n�� n����d-
n�� trudn�ć�, uč�st�u�u u kr�st����z������ d��r�� � z���. Funk����� ���h �p�z�d�� �� 
d�� p�s�u�� k��� �pr���d��n�� z�� �n���������u n�g��t��n�g st����� pr�m�� ��ustr��sk�m 
pr�st���n��s��dn�ku, d�k k�ntr��st�r��n�� s�� Ap�s�m uk��zu�� n�� um�š��n�st � 
m��n�pu������u ��ć� s��� u S��r�����sk�m ��t�nt��tu, t� d�� �� Pr�n��p n�����ć�m d�-
��m k����t�r���n�� št�t�� t���n�h �rg��n�z������� � m�ćn�k��.

L�k Pr�n��p�� �� u ���� dr��m� n���pr� f�rm�r��n n�� �sn��u n��g��� u��g� �rt��: 
um�r��n�� u n���g�r�m muk��m��, g��ngr�n��, g���d����n��, us��m���n�st, z���r��n�� 
kn��g�� � k�n��čn�, t��mn�č�n�� s���k�g V�d��d��n�� k��� p�ds�ć��n�� n�� z��č�n 
k��� �� p�č�n��. S�� t� su d�k��z� � n��g���m muč�n�čk�m ����tu. N�� n��tur��-
��st�čk�� r���n�, ��d�m� m���d�ć�� k��� p��t� � ���� smrt, �� �n�� mu �zm�č�, d�k n�� 
s�m����čk�m n���u u��đ��m� n��g��u ��sk�tsku � �rt��nu u��gu.

U dr��m� �� p�sr�dst��m duh�� D��n���� I��ć�� pr�d�č�n�� sud��n�� G���r���� Pr�n-
��p��. N�m�gućn�st d�� s� �ču��� k�nkr�t�z����n� s�ć��n�� u ��du muz����, 
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gr��n�g m�st��, p�smrtn�h �st��t��k��, n��g���št����� �d��u � pr����zn�st� s��g�� 
m��t�r�����n�g, d�k s�ć��n�� k��� n��p�p����� tr��g pr�š��st� n��� m�guć� �dr���t� 
��dn�zn��čn�m � �st�n�t�m. Aut�rk�� d���� s�����rsnu hr�n�ku Pr�n��p��� �st���-
št�n� �d �r�m�n�� n�p�sr�dn� n��k�n Pr��g s��tsk�g r��t��, p�� d� D��t�nsk�g 
sp�r��zum�� � z��k��uču��: „N�st��ć� s��. N�st���� sm�, G���r���, n�m�� n��s.” (Sr-
�����n���ć 2013�: 154). Un�št�����n�� � n�st�����n�� sp�m�n m�st��, „s��� m�st�� n�� 
k���m�� �� uč�n��n� n�št� uz�rn� ��� n�� k���m�� s� �gz�mp���rn� p��t���” (Asm��n 
2011: 285), �mp����r�� uz���udn�st Pr�n��p���g str��d��n���, ��r �ug�s������� ��š� 
n�m��. 

Lik Principa u drami „Zmajeubice”, Milene Marković

M���n�� M��rk���ć dr��mu d��� u 17 s��k��, �� pr�u p� r�du z��p�č�n�� �r�n�čn�m 
č��s�m �st�r���. P�st�����u�uć� p�t��n�� �st�n�t�st� � pr����čn�st�, ��ut�rk�� n��g���š��-
��� �d��u � k�ntr��d�kt�rn�m, �p�z����n�m st������m�� k��k�� m���m� pr�n��ć� 
u z���n�čn�� �st�r���. A k��d�� ��d��n �d uč�n�k�� pr�g����r��: „N��� t� n�g� s�� 
m�s��m� r��z��č�t�. [...]” (M��rk���ć 2014�: 9), ���sn� �� k��k� �� �st�r���� sk��n�� 
r��z��č�t�m p���t�čk�m uč�t�����n��m�� � �d����šk�m �ps�r��������m��. 

U dr��m� su z��stup���n� � p��tsk� � pr�zn� ���m�nt�, št� m���m� tum��č�t� k��� 
umr�������n�� �p�� � ��r�k�, pr�č� � �s�ć��n���. N���p��m�n�t��� st������ � s����d�, 
pr���d� � z����dn�št�u �zr�č�n� su ��z�k�m st�h��, d�k su d����� s�� suđ�n���, r�-
k�nstruk����� d�g��đ�����, d����� d�kum�nt��rn� gr��đ� pr�n�s�n� p�sr�dst��m 
pr�zn� r�č� „gd� �� ��� d�kum�nt��rn� pr� s��g�� p�tp�r��, p�t�rd�� �st�n�t�st� 
fik���n���n�g ’�pr�zn�g d�m�š����n���’.” (M��č�n���ć 2014). M���n�� M��rk���ć 
s����m ��k���m�� d���� r�m��nt�č��rsk� duh, p�sn�čk� z��n�s, ud����������uć� �h �d 
�d�nt�t�t�� t�r�r�st� ��� h�r����, �� d�d���u�uć� �m �d��k� m���d�h ��ud� k��� su z��-
��dn� z�� ����k�m s����d��rsk�m m�s��, n�s��� � sud��nu str��d���n�k��. 

��d��n �d s��st���n�h ���m�nt�� „Zm����u�����” su s�ng��� z�� k��� M���n�� M��rk�-
��ć k����: „Ht���� s��m d�� s�� ��dn� um�tn�čk� d�st��n��, �dr�đ�n� d�t����� mučn�, 
s��k���t�, p��tsk� � pr���zn� pr�k����m.” (M��rk���ć 2014��). U s�ng���m�� s� 
�nk�rp�r�r���u r��z��č�t� s��dr�����, p�č�� �d gr�t�skn�h pr�k��z�� tr��g�čn� sud��n� 
Kur�� (s�ng „R�đ�nd��n”) pr�k� �sp���st� B�gd��n�� Ž�r����ć�� (s�ng „Š�st m�-
t��k��”), p�� d� ��p�k����pt�čn�h s��k�� st���rn�st� �kup�r��n�g n��r�d�� (s�ng „Pu���, 
��m�”), �� n��h�� ���� �� d��, u duhu Br�ht���g t���tr��, d�st��n��r���u r���p���nt�� �d 
��uz��� d�� �� u p�t��n�u st���rn�st � n��g���s� d�� �� r�č �sk��uč��� � s���� st���rn�st�. 
S��č��n �f�k��t �m���u � s��t��ć� n��tp�s� k���m�� s� n��������u�u s��n�.
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��dn�� �d t�hn�k�� �mp����tn� k��r��kt�r�z������ k��u �� k�r�st���� ��ut�rk��, �dn�s� 
s� n�� „k�ntr��st�r��n�� ��k���� �k� ��dn� t�m�” (R�mč���ć 2004: 86). K�ntr��st�-
r��n��m ��k�� D�m��ć� G�sp�đ��� s�� ��k���m�� B�dn�g � V�s���g uč�n�k�� �st���-
ru�� s� n��h�� s�������n� d�t�rm�n�z��m. P�sr�dst��m suk���������n��� n��h���h 
st������� u ��z� s�� Ž�r����ć���m p�kuš����m ��t�nt��t�� n�� V��r�š��n�n��, u��đ��m� 
k��k� su n��supr�t D�m��ć�� G�sp�đ���, ���� d��� uč�n�k�� �z s�������n� � �k�-
n�msk� ugr���n�h sr�d�n�� k��� s� m�gu tum��č�t� k��� �n������t�r� n��h���g k��-
sn���g p���t�čk�g �pr�d����n���. M�n���šk�m k�m�nt��r�m Uč�t����� d������m� 
�nf�rm�����u � � t�šk�� s�tu������ G���r���� Pr�n��p��: „S������ su kukuruz � ��dnu 
m�š����nu ��s�� � ��čm�� � �d t�g�� su usp������ d�� s� pr�hr��n� s��m� d��� m�s���� 
u g�d�n�.”, „U��k �� t�� p�r�d���� ����� s�r�m��šn��.”, „N�su g�� mn�g� ��n��� č�st� 
su mu s� rug����.”6 (M��rk���ć 2014�: 30). T��k�đ�, s�r�m��št�� � ��d�� u k���� 
�� ����� Pr�n��p pr�uzr�k����n�� �� �kup��t�rsk�m z��k�n�m��, � č�mu s��d�č� 
Pr�n��p: „C��r��� �� m��k�, ���r��� � ��g���, �t� št� ��.” (M��rk���ć 2014�: 36). 
T��k�đ�, Uč�t��� ć� pru��t� k�m�nt��r n�� r��čun I��ć��� t�šk� p�r�d�čn� s�tu��-
����: „D��n��u I��ću �� �t��� ��uć��r umr� k��d �� ����� �m��� p�t g�d�n��, �� m���k�� 
�� m�r����� d�� mu r��d� k��� pr������.” (M��rk���ć 2014�: 37). N��g���š������uć� t�šku 
m��t�r�����nu s�tu�����u � ����t p�d �kup��t�r�m��, ��ut�rk�� uk��zu�� št�� �� t� p�-
kr�nu�� ��� m���d� ��ud� n�� r��zm�š���n�� � ��t�nt��tu k��� � �z���zu. 

M���n�� M��rk���ć ud������ ��k��� B�gd��n�� Ž�r����ć�� � G���r���� Pr�n��p��. N�� t��� 
n��č�n, �n�� pr�n�����z� p��r�����u �zm�đu n��h���g d����, ���� � �zm�đu n��h��� �r-
t��n� u��g�.7

M���n�� M��rk���ć u dr��m� r�f�r�r�� n�� s�nt��gm��tsku k�nstruk���u V���d�m�r�� 
G��ć�n���ć�� – „s�t��n r��d” � k�r�st� �� k��� �nt�gr���n� d�� g���r�� s����h �un��k��8, 
�����šn�������uć� pr�t�m: 

„M���� r��d �� p�zn��t� �p�rtun�st�čk� sh���t��n�� ��ud� � st���r� k��� r��z����� 
p�g��d� ’s�tn�g r��d��’, �n�g�� k��� �� ������, s�tn� ��čn� � s��m s��� p�tr����n 
�� n� č���ku � n� �udućn�st� � n� n��r�du k��� trp� n�pr���du.“ (M��rk���ć 
2014�: 17). 

6 O�� s� �dn�s� n�� G���r�����g ����.O�� s� �dn�s� n�� G���r�����g ����.
7 R�f�r�ntn�� t��čk�� u p�st����� Pr�n��p���g ��k��, r�g�str����n�� k�d ��� sp�s��t������, �� p�r�đ�n�� s�� 

B�gd��n�m Ž�r����ć�m, m���d�m ��t�nt��t�r�m k��� n��k�n n�usp���g u��st���, �z�rš����� su���d. Z�� 
r��z��ku �d B�����n� Sr�����n���ć k���� n��zn��č����� k��k� s� Pr�n��p d���� Ž�r����ću, M���n�� M��rk���ć 
�d� k�r��k d����� � n��m�n�u�� ��� u��g� �st�m g�um�u.

8 ��š ��dn�� p��r������� �zm�đu ��ut�rk� �� � up�tr���� ���g �zr��z��. Z�� r��z��ku �d M���n� M��rk���ć k���� 
g�� �nt�gr�š� u g���r ��k����, B�����n�� Sr�����n���ć k�r�st� ����� �zr��z k��� p�dn��s��� IV p������.
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P�m�nut� ��t��t s�u�� k��� s�����rs��n m��n�f�st k��� �� �sm�s��� G��ć�n���ć, �� k��� 
pr�dst������� � �sn��nu p�kr�t��čku m�s��� pr�p��dn�k�� M���d� B�sn�.

P�sr�dst��m ��k����, �� n��r�č�t� D��n���� I��ć��, ��ut�rk�� n��g���š����� n�p�st����n�� 
s����d� � �mp�r������st�čk� ugn��t�����n�� �d str��n� Austr�-ug��rsk�. T��ks��t��n� 
n���r��n�� z���r��n�� k��� pr�p�su�� ��ustr��sk�� ����st st���r�� ut�s��k g�t��� ��p�k��-
��pt�čn� s��k� gd� �� ��ud�m�� z���r��n��n� „d�� s� n� �d� u �rk�u”, „n��ruč����t� 
p���t�čk� sp�s� n� n���n�”, „s�� št� p�š�š p�k���� d�r�kt�ru � pr�f�s�ru”, „z��-
�r��n��n� �� n�s�t� št��p���”, „grud���t� s� p� u�����m��”, „h�d��t� p� u�����m�� s�� 
d����k��m��”, „d�� s� t�r�� ����k�”, „d�� s� uč�st�u�� u r��zn�m društ��m��”, „n� sm� 
s� �kup����t�”, „n� sm� s� �ć� n�� �gr��nku”. (M��rk���ć 2014�: 52).

L�st�� z���r��n�� k��� ugr��������u ��udsku s����du st���r���u n���pr� pr�dus���, �� 
p�t�m � �����šn��n�� z�� �d�uku k��u su d�n��� pr�p��dn��� M���d� B�sn�. Aut�r-
k�� �r��n� s��g �un��k�� d�d���u�uć� mu u��gu �rt��, n���pr� �rt�� k��u �� p�dn�� 
m���d�ć k��� n��� �skus�� ��p�tu ������n��� (D��n��� I��ć ć� r�ć� Pr�n��pu � Č���r�-
n���ću: „��� s��m n�št� � �����. S��m� �� n�st� ���š n�št��.” (M��rk���ć 2014�: 54)), 
�� p�t�m � �rt�� k��u �� p�č�n�� ��ru�uć� d�� �s�����đ�� č���k��, s��� n��r�d, ���š 
k��k� �� t� ��d�� � Č���r�n���ć: „D�� s� sruš� ����sn� č���k � d�� s� r�d� n��� 
zdr���� č���k.” (M��rk���ć 2014�: 53).

P�st���ć�� du����st�čk�� pr�r�d�� Pr�n��p���g ��k�� u s���k�dn��n�m d�skursu ��-
�m�� č�st� z��p�st������� n��g��u m���d�st k��� ��d��n �d f��kt�r�� z��g k���g ��sm� 
g�� m�g�� sh���t�t� k��� �rt�u. S���k��k� d�� t� n��� p���d z�� tr����n�� �pr���d��n��� 
z�� s��m č�n u��st���, ���� s���k��k� d�pr�n�s� kr�st����z������ n��g���g ��čn�g str��d��-
n���. S��n�� n�� k�up� upr���� p�dst�č� r���p���nt�� n�� r��zm�š����n�� k��k� Pr�n��p 
n��� s��m� u����� ��� h�r��, ��ć k��k� �� �n s��m n�����ć�� �rt���. N���pr� tu m�s��-
m� n�� č�n��n��u d�� n�k��d�� n�ć� st����t� g����u u kr��� S��n���n� D����k� (���k� 
p�st��� r��zn� �ns�nu������ n�� tu t�mu), �� p�t�m � n�� č�n��n��u d�� ć� �st��t��k 
����t�� pr���st� u n���u���sn���m muč�n�u. Pr�n��p ć� g���r�t� � s��m m�guć�m 
sud��n��m�� k��� �� pr�pust��, ��r nikada neće imati sina, videti more, biti pe-
snik, č�m� p�t�rđu�� ����č�nu s���� ��čn� �rt��, ���� � �zr�������� s���u ��d�nst��nu 
sud��nu k��u mu n��m�n�u�� �r�m� � �k��n�st� �z k���h d����z�: „���� ��� s��m �z 
����t�� � ��� ću pu���t�.” (M��rk���ć 2014: 72).

T��k�đ�, Pr�n��p���� �rt��� s� �g��d�� � u č�n��n��� d�� �� š�r�m S��r������� ����� un�-
št�����n�� srpsk�� �m���n��, ���� � d�� su pr�� k��� su �sud��� ��t�nt��t ���� upr���� 
Sr��.
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Pr�n��p�� st��� � u��st�u S�fi�� d�m��ntu�� n��g��u u��gu f��n��t�k��, d�m�n��, �� 
s drug� str��n� uč�st�u�� u st���r��n�u z��p�st������n�g ���m�nt�� n��g���g �d�nt�-
t�t�� k��� s��d�č� d�� �� č�rst� ��r����� u s�������nu pr���du: „N�s��m z��č�n��� ��r 
s��m uk��n�� �n�g�� k��� �� č�n�� z��. M�s��� s��m d��r�.” (M��rk���ć 2014�: 80), 
���� � d�� �z p�rsp�kt��� ���čn�g č���k�� n��� �d��r������ č�n u��st��� „N� �����m 
s� n� n�� št�� � zn��m št�� s��m ur��d��, ���� m� �� ���� št� s��m u��� �����tk�n�u �d 
H��m��rg�� ��r m� n��� ����� n��m�r�� d�� n�u u����m.” (M��rk���ć 2014�: 79).

Aut�rk�� u pr�� p���n st������� m�t�� Pr�n��p���g ��čn�g str��d��n���, ���� t��k�đ� 
� d�m��ntu�� t�rdn�� k��� s� �dn�s� n�� n��g��� pr�t���r��n�� �d��� � V���k�� 
Sr����:

Istinsko ujedinjenje Jugoslovena meni je bilo pred očima. Za to je potrebno 
osloboditi se Švaba i austrije. Ja sam iz nacionalističkih razloga namera-
vao da izvršim atentat na ličnost koja predstavlja tu vlast. Moraju se Južni 
Sloveni ujediniti. (M��rk���ć 2014�: 82).

Gr�t�skn� �p�z�d� p�put �n� u k���� ��r�psk� n��učn�k �sp�tu�� Ž�r����ć��u 
g����u �mp����r���u pr�gršt n��sn����n�h, ��psurdn�h, n�pr���r�n�h �nf�rm������� 
k��� d����z� �d r��z��č�t�h društ��n�h ��r��t��r��, �� k��� ��zu��m� z�� pr�t�n���zn� 
z��k��učk� u ��z� s�� m�t��������m č�n�� ��t�nt��t��, n���pr� �n�g k��� �� p�kuš��� 
B�gd��n Ž�r����ć, ���� � Pr�n��p���g u��st��� pr�st���n��s��dn�k��.

M���n�� M��rk���ć u n�k���k� n���r��t�� �st�č� Pr�n��p��u ��u���� k�� č�t��n�u � kn��-
g��m�� u f��z� n��g���g ����t�� pr� ��t�nt��t��, z��t� �� u „Zm����u�����m��” ��k Pr�n-
��p�� u��dn� � ��k p�sn�k�� � z��n�s�n���k��, fi��z�f�� � p��t�.9

Zaključak

Dr��m� „M���� m� �� ����� gr��” � „Zm����u����” n��st���� su p���d�m �����������-
n��� st�g�d�šn���� �d p�č�tk�� Pr��g s��tsk�g r��t��. B�����n�� Sr�����n���ć � M���n�� 
M��rk���ć su s���� t�kst��� p�s��t��� ��dn�� �d n���zn��č���n���h figur�� ���g �r�-
m�n��, t��k� št� su ud������ �st�r��u � fik���u. Pr�p��t��n��m d�kum�nt��rn� gr��đ� 
� ��ut�rsk� ��z���, usp��� su d�� r����t���zu�u �st�r��u, �� fik���u pr������ društ��n�� 
st���rn�st�. 

9 Aut�rk� ��� dr��m� r��zr��đu�u �nf�rm�����u �z z��p�s�� dr P��p�nh��m�� (Martin Pappenheim) k���� 
g���r� � Pr�n��pu k��� ����k�m ��u��t���u kn��g�� � č�t��n���. I d�k B�����n�� Sr�����n���ć t� č�n� �st�-
čuć� k��k� �� Pr�n��pu n�����š� sm�t����� z���r��n�� kn��g�� u z��t��ru u T�r�z�nu, M���n�� M��rk���ć s� 
f�kus�r����� n�� n��g��u sk��n�st k�� č�t��n�u t�k�m ����g ����t��. Z��t� �� ��k Pr�n��p�� u „Zm����u��-
���m��” p��t�čn��� u �dn�su n�� ��k u pr��� dr��m�.
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M��rk��ntn� s�m��� pr�š��st� ���č�n u figur� G���r���� Pr�n��p�� č�st� �� tum��-
č�n s�� st��n���št�� �d�nt�t�t�� k��� p�č���� n�� �sk��uč���st�, ��z ��z�r�� d�� �� �� r�č 
� p�z�t��n�� ��� n�g��t��n�� s�m����z������ ��čn�st�. O�� ��ut�rk� su usp��� d�� 
uk���u n�� n��č�n� k��k� s�ć��n�� uč�st�u�� u f�rm�r��n�u �d�nt�t�t�� figur� k��k��� 
�� Pr�n��p � �st��knu �d�nt�t�tsku �rtu ���g ����n�g s�m����� k���� �� t��k� č�st� 
z��p�st�������n��. P�r�d d��� p�zn��t�� �d�nt�t�t�� k���� p�č�����u n�� d�m�n�z������ � 
�d�����z������, ��ut�rk� su �st��k�� Pr�n��p�� ���z�m����sk� �d�nt�t�t. Z��t� u n��h�-
��m dr��m��m�� m���m� u�č�t� tr����du �d�nt�t�t��: Princip-heroj – Princip-de-
mon – Princip-čovek k���� n��m pru��� ��dnu s��s��m n��u �, č�n� s�, k�mp��tnu 
p�r��p���u Pr�n��p���g ��k��.

Aut�rk� su, p�r�d s�ć��n��� k���� su �rp���n�� �z r��z��č�t�h z��p�s��, �������k��, hr�-
n�k��, u s����m dr��m��m�� d�d������� � s���� ��čn� s�ć��n�� st�č�n� p�sr�dst��m 
r��z��č�t�h m��t�r������z����n�h tr��g���� s�ć��n���. P�r�d z��p�s�� s�� suđ�n��� � ����-
���k�� d�kt�r�� P��p�nh��m��, B�����n�� Sr�����n���ć �� un�s���� s�ć��n��� �z r���ntn� 
�st�r��� k���� s� �dn�s� n�� r��t u B�sn� � H�r��g���n� 90-�h g�d�n�� ��� n�� u��st�� 
pr�m���r�� Đ�nđ�ć��, d�k �� M���n�� M��rk���ć, �nsp�r�s��n�� N�č����m (Friedrich 
Nietzsche) Rođenjem tragedije, u dr��mu �nt�gr�s����� ���m�nt� s�ć��n��� k��� s� 
�dn�s� n�� r�m��nt�č��rsk� � s��n���rsk� �d�nt�t�t M���d���s��n�����.

Dr��m� ��� ��ut�rk� funk���n�šu k��� figur� s�ć��n��� n�� G���r���� Pr�n��p�� � 
n��g��u u��gu u Pr��m s��tsk�m r��tu. Z��h�����u�uć� ��ut�rsk�� p�rsp�kt��� 
m�guć� �� u��d�t� k��k� s� ����n� s�m��� pr�š��st� �nt�rpr�t�r�� unut��r ��dn�g 
fik���n���n�g s��t��. P�m�nut� dr��m� n��m pru����u p�g��d n�� ��d��n drug��č��� 
d��������� Pr�n��p��� u��g�. I z��k��uču��m� k��k� �� d��n��s, p�r�d d��� d�skurs�� 
k��� �p�r�r���u u dn��n�p���t�čk�m t�m��m��, n�� sn��z� � ��dn� drug��č��� st��n�-
��št� k��� n� p�kuš����� d�� sm�st� Pr�n��p�� n�� p�z����u h�r���� ��� d�m�n��, ��ć 
p�kuš����� d�� p�k���� p�rsp�kt��u �n�h z�� k��� �� Pr�n��p pr����sh�dn� �rt��� � 
str��d���n�k.
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А STRIKING SYMBOL OF THE PAST: 
TWO PLAYS ABOUT GAVRILO PRINCIP 

abstract
This paper’s aim is tо e��amine the way in which the figure of Gavrilo Princip 
is presented in two contemporary dramas and to e��plore the way in which 
these plays deal with Princip’s impact on the First �orld �ar. The paper deals 
with the way in which Princip, as a prominent symbol of the past (Kuljic), 
is used in the construction of memory through the analysis of two plays – 
„This grave is too small for me” by Biljana Srbljanović and „Zmajeubice” by 
Milena Markovic. Both plays focus the life of the member of Young Bosnia, 
and both authors respectively try to point out the secular, worldly side of his 
personality. The aim of the work is to show how a dramatic te��t, even though 
it represents an isolated fictional microcosm, has the function of archiving 
memories and interpreting the history of the Balkans, and that it is possible, 
through the work of art, to e��plore the role of Gavrilo Princip based on the 
dichotomy of positive and negative symbolization of his personality.

Key words
The First �orld �ar, Gavrilo Princip, memory, a prominent symbol, iden-
tity



M
ila

 M
aš

ov
ić

-N
ik

ol
ić

30�

Mila Mašović-Nikolić1

F��ku�t�t dr��msk�h um�tn�st�, B��gr��d 

LIK GAVRILA PRINCIPA U SAVREMENOJ 
SRPSKOJ KNJIŽEVNOSTI2 

apstrakt
Naša savremena kulturna scena, kako književna, tako i dramska, ove godine 
obeležena je proslavom jubileja – stogodišnjice od početka Velikog rata. Uvod 
za ekspanziju ove teme u našoj proznoj i dramskoj književnosti svakako je 
roman aleksandra Gatalice Veliki rat (dobitnik NIN-ove nagrade za 2012. 
godinu). Neformalni i formalni pozivi zvaničnih institucija umetnicima da 
učestvuju u „podizanju kulturne svesti građana“ na temu Prvog svetskog 
rata naišao je na odaziv, te otuda imamo dosta dela nastalih na temu Veli-
kog rata, gde se između ostalih ističu: drama Biljane Srbljanović „Mali mi 
je ovaj grob“, drama Milene Marković „Zmajeubice“, zatim zbirka kratkih 
priča „Gavrilov princip“ koju je priredio Vule Žurić, a gde kao autori kratke 
priče objavljuju sledeći pisci: Pištalo, Srdić, Bazdulj, Rosić, Ćirić, Karajlić, 
Jergović, Đerić, Stojiljković, Ilić, Toholj, Marojević, Kecmanović. 

Ključne reči
pseudoistorija, dokument, angažovana književnost, fakticitet/fikcija, lik 
– subjekt

O angažovanosti u književnosti

Pr� n�g� št� �tp�čn�m� ��n����zu n��č�n�� n�� k��� �� pr�dst������n ��k G���r���� 
Pr�n��p�� u s���r�m�n�� srpsk�� pr�z� � dr��m�, št� �� t�m�� ���g r��d��, tr���� s� 

1 m����m��s����@gm����.��mm����m��s����@gm����.��m
2 O���� t�kst �� n��st��� u �k��ru r��d�� n�� pr���ktu �r. 178012 „Id�nt�t�t � s�ć��n��: tr��nsku�tur-O���� t�kst �� n��st��� u �k��ru r��d�� n�� pr���ktu �r. 178012 „Id�nt�t�t � s�ć��n��: tr��nsku�tur-

���n� t�kst��� dr��msk�h um�tn�st� � m�d���� (Sr����� 1989-2014)“ F��ku�t�t�� dr��msk�h um�tn�st� 
(Un���rz�t�t um�tn�st� u B��gr��du), k��� fin��ns�r�� M�n�st��rst�� pr�s��t�, n��uk� � t�hn���šk�gt�hn���šk�g 
r��z����� R�pu���k� Sr����.R�pu���k� Sr����.
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z��p�t��t� � sm�s�u ��ng�������n�g p�s��n���, k��� � n�� k��� n��č�n ��� ut�č� n�� kr�-
�r��n�� š�r� ku�turn� p���t�k�. Ak� s� �s�rn�m� n�� �n� št� S����d��n S���n�ć 
k���� u s����� stud��� angažman u dramskoj formi (1965), sušt�n�� ��ng�������n� 
kn�����n�st� „n��� s��m� p�ruk��, ��ć č�t��� m�s���n� � �m�t��n� t�t��� �z k�g�� 
pr��z���z� ���sn�, ��� m��n�� ���sn�, p�ruk�� us������n�� t�m t�t����t�t�m“ (S���n�ć 
2003:41). Ef�k��t d����, �dn�sn� n��g���� ��uz��n�st�čk�� u��r�����st � um�tn�čk�� 
��p�t��, �dn�sn� „r����t��n�� t��čn�st n��g��� z��t��r�n� p�s��n�st�“ tr������ ��, 
pr�m�� S���n�ću, d�� p�č���� n�� „sk���du ��ng���m��n�� � f�rm�“, �� n� n�� „pr�r�d� 
��ng���m��n��“ (S���n�ć 2003:44). O���� S���n�ć�� �st�tsk� sud, �p��k, n� m��� s� 
sm��tr��t� un���rz���n� t��čn�m. N���m�, � s��m S���n�ć k���� d�� ��k� dr��m�� z��-
stup�� „r���k���n��r��n ��ng���m��n“, �� g��d����� „n��pr�d��n ��ng���m��n“ m�guć� 
�� d�� g��d����� �d����� ��ng���m��n dr��m�, �� pr�h���t� dr��mu, t� ��st pr�h���t� 
s��t fik���� k��� ��g�č��n � u��r���� u n��g���m z��t��r�n�m gr��n����m��, m��d�� s� 
t� ��đ�n�� s��t�� r��z��ku�� �d n��h���g. S�� t�, k��k� S���n�ć �st�č�, m�guć� �� 
��d�n� ��k� �� „�nt�nz�t�t p�d k���m s� �rš� sp�����n�� ���m�n��t�� ��ng���m��n�� � 
���m�n��t�� f�rm� �mpr�s����n“ (S���n�ć 2003:45).

Kn�����n� d��� k��� n��st���� k��� r���k����� n�� r�m�n�s��n���u ��dn�g �st�r��sk�g 
d�g��đ�����, k��� št� �� Pr�� s��tsk� r��t, z��pr���� �� ��dn�� �rst�� ps�ud��st�r���, 
d��k�� ps�ud�fik����� k���� n��m u �pšt�m sm�s�u g���r� � n��m�� s��m�m�� �st� k�-
��k� � � �r�m�nu k��� t�m��t�zu��. N�� k��� n��č�n ć� ��dn�� �st�r��sk�� ��čn�st ��t� 
pr�dst������n�� u kn�����n�m d��u, č�st� z����s� n� s��m� �d k�mp�z����n�h, ��ć 
� �d �d����šk�h st������� ��ut�râ k��� s� r�fl�ktu�u u d��u. T��k� s���r�m�n� p���-
t�čk� m�s�� p�st���u d�� hr�n�t�p�� Kr�������n� Sr����, g�d�n� 1914 – 1918; ���� 
�ksp����tn�, ���� �m��n�ntn�. Im���uć� ��� n�� umu, kr�z ����� r��d ��n����z�r��ć�m� 
�dn�s ��ng�������n�st� k��� �dr��z�� um�tn�čk� n�z����sn�st� pr� kn�����n�m pr�-
k��z����n�u ��dn� �st�r��sk� ��čn�st�, �dn�sn�, u ���m s�uč���u kr�z ��k G���r���� 
Pr�n��p�� k��� ć�m� �nt�rpr�t�r��t� u s���r�m�n�m p���t�čk�m k�nt�kstu. 

Im���uć� n�� umu �zn�t� S���n�ć��� h�p�t�z� � pr�r�d� ��ng�������n� kn�����n�-
st�, ����n� �� n��g���s�t� d�� ����� r��d n�m�� z�� ���� d�� tum��č� �d����g��u t�kst����, 
n�t� ��ut�r�� k��� pr�uč�����, ��ć ć� �st��t� u str�g�m gr��n����m�� ���nr��sk� kr�t�-
k�, k��� � ��ng��st�čk�g tum��č�n��� t�kst��-k���- n��r��t��n�g �sk��z��. 

Pseudo-dokumentarna fikcija

Ak� p�kuš��m� d�� � kn�����n�m d��u g���r�m� �z ug��� k�mp�t�ntn�g č�-
t������, �nd�� �� s��� zn��č�n��� t�kst�� k��� tum��č�m� k��� d�kum�nt��r��n, u��k 
� pr� s���k�m n���m p�s��n�u / č�t��n�u ps�ud�f��kt���t�t. U s�uč���u t�m� k���� 
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n��s u ���m r��du z��n�m��, m���m� r�ć� d�� �� ��k G���r���� Pr�n��p�� u s���k�m 
�d t�kst���� ��d��n n��� ps�ud�k��t�čk� ��k. Ps�ud�f��kt d��k�� n��st���� pr� s���k�� 
�rst� k�mun�k������ s�� n�č�m št� pr�p�zn����m� k��� �st�r��sk� ��� ku�tur���šk� 
k�nt�kst u t�kstu. Ps�ud�f��kt s�, s ��dn� str��n�, �st���ru�� t�k kr�z pr���s 
g��d��n��� / č�t��n��� / p�s��n���, d�k s drug� str��n�, n��g�� ��nt�p�d, d�kum�nt 
– p�st��� u s��m�m t�kstu � t�č� s� �n��k��p�d��sk�g zn��n��� t� �� u t�m sm�-
s�u n�d��sm�s��n. O�d� ��ć d����z�m� d� pr����m��t�čn� ��n��� r��zgr��n�č�n���, 
�dn�sn� d� sušt�nsk�g p�t��n��� – d�� �� �� u�pšt� m�guć� p�r�d�t� ps�ud�f��kt� 
n��st���� �z g��d��n���/p�s��n���/č�t��n��� r��z��č�t�h kn�����n�h d����, �dn�sn�, �m���u 
�� �n� ��šu z����dn�čku k��t�g�r��u k���m m�gu ��t� pr�dm�tn� ����d�n��n�, ��� 
�� s���k� ps�ud�f��kt ��ut�n�m��n. 

S�� st��n���št�� p�stm�d�rn�zm��, t�m�� „su���kt��“ d����������� d�fr��gm�nt�����u, 
t� s� su���kt k��� k��t�g�r���� u kn�����n�st� �d����u�� ��š �d p������ �����ng��rd� – 
uz �����šn��n�� d�� �n�� pr�dst������� d�� �ur����sk�g p�g��d�� n�� st���rn�st, k���� 
�� pr�m�� r�č�m�� D��r���d�� Gr��f�� (Gr��ff 1973: 383-417) ����p��ć�n�� u su���kt-
����kt p��r��d�gm� r�����n����st�čk� �p�st�m���g���. On� št� ć� ��t� �nt�r�s��ntn� 
u ���� k�mp��r��t��n�� stud��� �� ut�rd�t� u k���� m�r� su dr��m�� � pr�z�� us������ 
t� pr�n��p�, �dn�sn�, u k���� m�r� �� su���kt, �dn�sn� �st�r��sk�� ��čn�st G��-
�r���� Pr�n��p�� u ��z� s�� kn�����n�m ��k�m G���r���� Pr�n��p��. 

L�k G���r���� Pr�n��p�� �� d���ntr�r��n u t�kst���m�� k��� ć� s� ��n����z�r��t� d� t� 
m�r� d�� s� n����n� tr��g��n�� z�� ��k�m m��� sh���t�t� � k��� p�s��d���� hum��n�-
st�čk�g pr�du��đ�n��� ��ut�r�� � su���ktu k��� nu�n�st�. P�� �p��k, tr���� s� p�d-
s�t�t� r�č� n�� k���m�� D�r�d�� �ns�st�r��: „Su���kt �� ��ps��utn� n��z�����n. ��� n� 
un�št�����m su���kt; ��� mu n�����z�m m�st�“ (u M���ks�y � D�n��t� 1970, 1972: 
271). P�stm�d�rn�z��m, k��k� t�rd� T�r� Ig�t�n, n� z��m�n�u�� „r��sp��d��n�� 
�dr�đ�n�h tr��d����n���n�h �d����g���� su���kt�� s�� n��g���m k�n��čn�m n�st��n-
k�m“ (E��g�t�n 1985: 60-73). P�t��n�� pr�s�k�� �d����šk� � �p�st�m���šk� t��čk� 
��udsk�g su���kt�� �d��k�� �� p�stm�d�rn�st�čk� p��t�k�. 

Um�tn�st u k���� �� pr�sutn�� s��st � p�tr��� d�� s� k�nt�kstu����zu�u d�skurs� 
� su���kt��n�st� unut��r �k��r�� �st�r��� � �d����g��� ��dn�� �� �rst�� m�t��t�kst��. 
Z�� M�š���� Fuk���, �st�r��sk�� ��n����z�� tr���� d�� �ud� z��sn����n�� n�� k��t�g�r����m�� 
diskontinuiteta i razlike, pr� č�mu Fuk� �st�č� k��k� t� n��� n�st��n��k �st�r���, 
��ć p�mr��č�n�� �n�g ����k�� �st�r��� k��� �� t���n�, ���� t�t���n� p���z��n s�� s�n-
t�t�čk�m ��kt��n�šću su���kt��; d��k��, t� �� �d��������n�� sr�dn�čk�h s�st�m��, 
m�t����, ��z�k��, s�ksu���n�st� k��� tr���� d�� �m�guć� su��r�n�t�t s��st� (F�u���-
u�t 1972:14). Ps�ud��st�r��sk�� m�t��fik����� p�kuš����� d�� pr����m su���kt�� r�š� 
unut��r pr����m�� ��z�k��, unut��r d�skurs��, �� u n��š�m s�uč���u t� zn��č� d�� n��� 
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kr��r��n�� t�kst���� s�� ��k�m G���r���� Pr�n��p�� u sm�s�u ��ng���m��n�� m�gu ��t� 
sh���ć�n� k��� p�kuš��� n���g p�s��n��� �st�r���. K��k��� �� t�� n���� �st�r���� – n��� 
p�t��n�� k���m ć� s� ����� r��d �����t�, ��r n��s z��n�m�� s��m� f�rm���n� um�tn�čk� 
p�stup��k, �� n� n��g�� ku�tur���šk� k�nt�kst. Pr�m�� D����du K�r��u, �st�n-
sk� „r��d�k���n� �sp�r�����n�� su���kt�� � r�zu�t�r���uć� p������ pr���s�� � str��t�g���� 
k��� n�su p�tpun� z����sn� �d su���kt�� ��d�n� m��� d�� s� �st���r� p�n�����-
n�m r��z�����n��m � p�dr����n��m pr�m�s�� �d k���h z����s� su���kt � k��� z����s� 
�d n��g��“. Iz t��k��g st����� n��st���� �st�r��sk�� m�t��fik�����, �� n��s t�� m�t��fik����� 
z��n�m�� ��d�n� u �n�� m�r� u k���� �� p���z��n�� s�� pr�duk����m ��k��. Unut��r 
t� m�t��fik����, k��k� K�r�� pr�m�ću��, „s��m su���kt, k��� �nd���du���n� � z����d-
n�čk� t�p, z����s� �d t������šk�h sh���t��n��� �st�r��� k���� g�� p�dr��������. Iz��đ�n�� 
s��m�g �nd���du���n�g su���kt�� pr����m��t�čn� �� k��d�� �st�r���� n��� pr�h���ć�n�� 
u s����� „�d�m��ć�n��“ r�����n���n��, m�t��fiz�čk�� f�rm�, k��� r��zr�š�n�� pr�-
t��r�čn�st�: ���� k��� �st�r����, ���� k��� r�t�r�k�� (C��rr��, 1982: 131-135), �d-
n�sn� u n��š�m s�uč���u k��� k��t�g�r���� kn�����n�g ��k�� n��st����g p� m�d��u 
�st�r��sk�g ��k��.

Komparativna analiza

��) Stud���� s�uč����� – f�rm�� kr��tk� pr�č�

U pr�č� V���d�m�r�� P�št����� „Pr�n��p � pr���s“, n��r������� t�č� �z p�z����� �st�r�č��-
r��, t� s� č�t����u ��k G���r���� Pr�n��p�� s��k�� kr�z ��ut�nt�čn� �z����� z��������n� n�� 
suđ�n�u, ���� � kr�z n��r��t�r��� �gr��n�� s�� �n��k��p�d��sk�m zn��n��m � �pšt�m 
�st�r���m. P�št���� ��u pr�p���tku p�š� u „M�-f�rm�“, pun� �� g���g���� d��t�h u 
pr��m ���u mn���n�, k���: pr�tp�st����m�, z��k��uč�m� � s�, t� ���� pr�p���tk�� u 
���nr��sk�m sm�s�u �dg����r�� �st�r��gr��fi��. N��r��t�r s� u duhu p�stm�d�rn� 
��r��ć�� n�k��d � ��čn�, trud�ć� s� d�� s� �g�uš� � f�rmu �mp�rs�n���n� n��r������, 
ruš�ć� t�m� s��sn� d�gmu d�� u kn�����n�st� n�m��m� pr����� d�� g���r�m� � 
p�s�u k��� st��� iza teksta. K�d P�št����� n� p�st��� n��r��t�r, �dn�sn� n��r��t�r s� 
�z��dn��č����� s�� p�s��m, d��k�� n� �n�m k� pr�p���d��, ��ć �n�m k� p�š�, št� s� 
���sn� p�k��zu�� u n�k�m r�č�n����m��, k��� št� su: 

Uvek sam se pitao da li postoji neka svemirska tačka u kojoj bi se njih 
dvojica mogli sresti. (P�št����, u: grup�� ��ut�r�� 2014: 27)

Evropa je već bila rascepljena na dva vojna saveza. U dekadi pre Prvog 
svetskog rata, sve velike sile su udvostručile svoje ratne budžete. Udvostru-
čile, kažem! (P�št����, u: grup�� ��ut�r�� 2014: 25)
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D��k��, n��r������� k�d P�št����� �� u st��sk�m sm�s�u ���sk�� s���r�m�n�m n��učn�m 
r��d���m��, gd� ��ut�r n� ���� d�� �st��n� ��n�n�m��n, ��ć �ns�st�r�� d�� s� u t�kstu 
n��g���s� d�� �� �n� št� s� �zn�s� ��čn� m�š���n�� ��ut�r��. Z��n�m����� �� t� št� 
��k�� G���r���� Pr�n��p�� pr��kt�čn� n� n�m��, �n �� d�p�rs�n����z����n � s��d�n n�� 
f��kt� � n��mu s��ču���n� u �st�r���, ��z �k��k�� t�nd�n���� d�� s� r�k�nstru�š� 
n��g�� m�guć� ��k. D��k��, ��� �� pr�č�� � sm�s�u n��g���g ����t��, ���� n� � pr�č�� 
� n��g���m ����tu. On� št� �� n��r�č�t� z��n�m����� �� t� št� s� G���r��� Pr�n��p 
p�r�d� s�� ��z�f�m K. O�d� �m��m�, u st���r�, pr�m�r d�fr��gm�nt������ su���kt�� 
� k���� g���r� Gr��f.

U pr�č� V���d�m�r�� K��m��n���ć�� „G���r� F�rd� � u�k� p��rt�z��n“, susr�ć�m� s� 
s�� ����m n��r������m u f�rm� d������g��, k��� u sk��zu. K��m��n���ć�� ��z�k �� ��z�k 
s��ng��, k��� tr���� d�� ����� ��tm�sf�ru s��r�����sk� č��rš���. U f�kusu �� susr�t d��� 
p�zn��n�k��, k��� s� pr�s�ć���u up�č��t�����h ��čn�st� k��� su ��đ���� n�� u�����m�� u 
S��r�����u ’80-�h, k��� npr: Š�fk�t, Ust��š�� � drug�. K��m��n���ć s� u s����� pr�-
č� p��gr����� s�� �d���m „p���t�čk� k�r�ktn�st�“, n��m�rn� s� �����ć� šk��k�����m, 
n�����n����st�čk�m t�m��m��. T��k��� pr���k������� z�� ���� �m�� �s�����đ��n�� č�t������ 
�d r��tn�h tr��um��. U ���� pr�č� �m��m� n��r�����u-u-n��r������. N���m�, č�t������ �� 
u p�z����� s�uš������, gd� ��d��n �d p�zn��n�k��, M�r�, pr�pr�č����� s��� sk�r��šn�� 
s��r�����sk� susr�t s�� G���r�m. G���r� �� z��pr���� G���r��� Pr�n��p, ���� n� �st�r��-
sk�� ��čn�st, ��ć s��r�����sk�� m��sk�t�� �z ’80-�h. D��k��, ��d� �m��m� ���s��n pr�m�r 
ps�ud��st�r��sk� m�t��fik���� � k���� g���r� K�r��. G���r� �� mrš���, t��mn�k�s 
m���d�ć, d��ngu���, � tur�st�čk�� ��tr��k����� pr�dr��tn�g S��r�������. O���� ��k �šč�z��� 
�� us��d pr�m�n� p���t�čk� k��m�, k��� � p�g��d�� n�� �st�r��u u B�sn� p�s�� gr��-
đ��nsk�g r��t�� ’90-�h. Pr�č�� s� z���rš����� p���t�čk� n�k�r�ktn�m ����m � t�m� 
d�� �� Ust��šu s��d�� u s��r�����u z����� ’P��rt�z��n’, n�, u m�m�ntu n��p�t�st� č�t������ 
�č�ku�� d�� ć� G���r� r�ć� ’Č�tn�k’. D��k��, ��k G���r���� Pr�n��p�� ��d� p�st��� 
s��m� kr�z s���u ps�ud��st�r��sku �m�t�����u, �� K��m��n���ć p�kuš����� d�� n�� 
����� n��č�n p�kr�n� p�t��n�� � zn��č���u r��nt�rpr�t������ �st�r��� � �st�r��sk�h ��č-
n�st� u n��š�m r�g��nu.

D����n St�����k���ć u s����� pr�č� „Pu���n�“ nud� p�g��d n�� �k��n�st� p�d k���-
m�� �� d�š�� d� s��r�����sk�g ��t�nt��t��, �dn�sn� �n p�kuš����� d�� u f�rm� k���s�č-
n� kr��tk� pr�č� r�k�nstru�š� n�� k��� n��č�n �� um�š��n�� ���sk�� Kr�������n� Sr���� 
u �rg��n�z����n�� ��t�nt��t��, št� �� t��k�đ� ��d p��gr�����n��� s�� ps�ud�fik�����m � 
ps�ud�f��k����m. St�����k���ć���� pr�p���tk�� sm�št�n�� �� u �r�m� �d�r��n� B�-
�gr��d�� �d Austr�ug��rsk�, �� pr�st�rn� �� sm�št�n�� u ��dnu ���gr��dsku k��f��-
nu u k���� s� susr�ću srpsk� �fi��r�. Iz n��h��� r�m�n�s��n���� č�t������ s��zn���� z�� 
‘t���n� p���n u��st��� Fr��n��� F�rd�n��nd��’, gd� �� z�� u���� �d���r��n�� grup�� n����n�h 
� n�m�ćn�h, t�. �d tu��rku��z� ����sn�h m���d�ć�� – đ��k��, �d�����st��, stud�n��-
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t��. G���r��� Pr�n��p p�k��zu�� s� k��� ��k k��� p��n� h���dn�ć�m � ��z�m, d���m 
z��g t�g�� št� �� smrtn� ����st��n, d���m z��g t�g�� št� �� �sk�mp��ks�r��n z��g 
s����� fiz�čk� spr�mn�st�. Op�s G���r���� Pr�n��p�� �� n��tur����st�čk�, ���� �p��k �n 
�z��r� s��m� �z fr��gm�n��t�� s�ć��n��� m����r�� Luk�ć��, k��� u Pr�n��pu ��d� s��m� 
„šk��rt ���n�k��“. O��� pr�p���tk�� �m�� �r�n�čnu n�tu ��r �� �spr�p���d��n�� k��� 
p��mć�n�� d�g��đ����� k��� ��d� k�� r��z��r��n�u B��gr��d�� �d str��n� Austr�ug��r-
sk�, št� �� d���g�t�čk�� s��d��šn��st t�kst��. 

U f��nt��st�čn�� pr�č� I���nč��� Đ�r�ć „D���n�� p���č�� � p��tn�� u k���� n�m�� kr�m-
p�t��“ n��r��t�r ��r���� u “H�t��u 1914“ u č���m p�drumu, št� �� m�t��f�r�� p�d-
z�mn�g s��t��, pr�sust�u�� „�nt�r��kt��n�� pr�dst����“, t�. g��d�� ��t�nt��t �z 1914.
g�d�n�, �� k��� d�k��z d�� �� s�� t� st���rn� �zn�s� č�n��n��u d�� s� z��r��z�� tu��r-
ku��z�m. M��� s� r�ć� d�� �� ���� �rst�� borhesovskog pr�p���d��n��� �m��� n��š�m 
p�s��m�� p�stm�d�rn� – K�šu, P�k�ću � dr. L�k G���r���� Pr�n��p�� ��d� �� pr�d-
st������n k��� ��k d�t�t�� ����n�g ����t��, ��z u�����n��� u Pr�n��p��u �d����g��u � 
p���t�čk� k�nt�kst č�n�� k��� �� �z�rš�n. U ���nr��sk�m sm�s�u, t� �� f��nt��st�čn�� 
pr�č��.

S��t�r�čn�� pr�č�� M���š�� K. I��ć�� � t�m� k��k� �� G���r��� Pr�n��p ���skrs��� �z s��g 
gr����, t� k��k� �� �sk�r�šć�n �d str��n� p���t�č��r�� n�� s��č��n�st�m�� p���d�m 
pr�s����� �u������� – 100 g�d�n�� �d S��r�����sk�g ��t�nt��t��, �gr��n�� �� s�� k���kt��-
n�m p��mć�n��m � s�ć��n��m n�� ��u �st�r��sku ��čn�st. K�m�k�� k��� �m�� u ���� 
pr�p����� pr��st�č� �z n�r��zum����n��� s��d��šn��st� u k���� s� Pr�n��p n�� m�st�-
č��n n��č�n ��r��. U ���nr��sk�m sm�s�u, t�� pr�č�� s� m��� sm��tr��t� s��t�r�m u 
domanovićevskom duhu. 

�) Stud���� s�uč����� – dr��msk�� f�rm�� 

U „Zm����u�����m��“ M���n� M��rk���ć, G���r��� Pr�n��p k��� pr�t��g�n�st��, ���� � 
��k��� �st����h pr�p��dn�k�� t���n� �rg��n�z������ Mlada Bosna pr�k��z��n� su u �st�m 
k�du, �dn�sn� u �st�m m����u pr�p�zn��t�����m z�� st���r�����št�� ��� ��ut�rk�: 
k��� „d���� p�n�k��� �z ����t��”, n�zr��� ��ud� � �d�����st� k��� ��ru�u u �d��u � d�st��-
n�� s����d�, k��� �rt�� ut�p���. Dr��msk� ��k��� ��d� su r��z����n� �gr�m ���-�-t� 
f�rm�, gd� s� g�um�� ��r��ć���u pu����� �z p�z����� s���r�m�n�k�� – k��k� �� s� 
�gr��n�� fik����m � d�kum�nt��rn�m m��t�r������m p��st���t��� s�� k�m�nt��r�m 
dr��msk� r��dn��. G���r��� Pr�n��p ��d� �� pr�k��z��n k��� m���d�ć-z��n�s�n���k, k��� 
p�st���� ��t�nt��t�r puk�m s��d�m sud��nsk�h d�g��đ�����. M��rk���ć���� �mp����t-
n� pr���� p��r������z��m �zm�đu z����r�n�k�� pr�t�� Austr�ugr��sk� � d��r���������� 
�z ’90-�h, št� �� ��d p���t�čk�g ��ng���m��n�� u dr��m�.
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Dr��m�� B�����n� Sr�����n���ć „M���� m� �� ��� gr��“ ���sn�� �� �nt�n����� sp�s��t����-
�� d�� s� r��z�tkr��� k� st��� �z�� ��t�nt��t��, �dn�sn� n�� k��� n��č�n srpsk�� ����d�� 
hušk�� M���du B�snu d�� �z�rš� ��t�nt��t. On� št� �� z��n�m����� u ���� dr��m� �� 
p��r������z��m k��� s� pr���� �zm�đu n��ruč����� u��st���, Ap�s��, � n��ruč����� Đ�n-
đ�ć���g u��st���. Ap�su su u ust�� st������n� r�č�n��� k��� �zg����r���u M��dr��g 
U��m�k L�g���� � V���s���� K�štun����, p���d�m smrt� pr�m���r��. D��k��, ��d� 
�� �č�g��d��n p���t�čk� ��ng���m��n u dr��m�, gd� s� kr�z p��r������z��m p�kuš��-
��� p�k��z��t� k��k� �� ��t�nt��t�r s��m� m��r��n�t�� u ruk��m�� p���t�čk�h ��d�r��, t� 
�� u t�m sm�s�u ���� dr��m�� mn�g� ��š� r��nt�rpr�t������� s��d��šn��st� p�m�ću 
pr�š��st�, n�g� �nt�rpr�t������� s��m� pr�š��st�, št� �� č�n� p�stm�d�rn�st�čk�m 
t�kst�m. 

Zaključak

P�z�� um�tn���m�� d�� s� pr�k��uč� g��r�fik������ g������n�g suk���� s p�č�tk�� 
20. ��k��, u k�m� �� str��d���� ��š� m����n�� E�r�p����n��, n��� s��m� d�� srpsk� 
ku�turn� p���t�k�, ��ć � t�nd�n����� k���� s� �������� k��k� u r�g��nu, t��k� � u �st��-
��m z�m����m�� E�r�psk� un���, �� p�s��n� n�� n�m��čk�m g���rn�m p�druč�u. 
���sn� �� d�� �� ��� p�t��n�� p���t�čk�, �� n� s��m� um�tn�čk�, t�. n� t�č� s� s��m� 
n��č�n�� n�� k��� s� s�ć��m� � p��mt�m� ����� d�� n��š� �st�r���, ��ć s� t�č� n��č�n�� 
n�� k��� r�kr��r��m� n��šu �st�r��u � s���r�m�nu ku�turu. U t�m sm�s�u, ��� �ns�-
st�r��n�� n�� d�kum�nt��rn�st�, �dn�sn� ps�ud�f��kt���t�tu u kn�����n�� fik����, 
k��k� u pr�z�, t��k� � u dr��m�, m��� s� sm��tr��t� p�s��d���m t��n�� d�� s� �z�rš� 
r��nt�rpr�t������� �st�r���. Im���uć� n�� umu Fuk��u �d��u � diskontinuitetu i ra-
zlici us��d č�g�� d����z� d� n�g�r��n��� p�zn��t� �st�r���, ���sn� �� d�� s�� ��n����z�r��n� 
t�kst��� k��� �m���u ��k G���r���� Pr�n��p�� k��� z����dn�čk� s�m��nt�čk� č��r�št� u 
st���r� n��st���u pr��t�ć� t�nd�n���u r��nt�rpr�t��t��n�st�. R��nt�rpr�t�r��n�� �st�r���� 
t��k� p�st���� s��m� ��d��n t�kst m�đu t�kst���m��, �� G���r��� Pr�n��p pr�st���� d�� 
u ���m t�kst���m�� �ud� su���kt – pr�t��g�n�st��, ��ć p�st���� s��m� s�m��nt�čk� 
t���št�, �dn�sn�, k��� t� K�r�� k���� – p�dr�đ�n �� sh���t��n�u �st�r��� k���� g�� 
p�dr������. T�nd�n����� d�fr��gm�nt������ ��k�� pr�sutn�� �� ��dn��k� � u dr��m�, � u 
kr��tk�� pr�z�, �� r��z��k� k��� p�st��� su u n��č�n�m�� n�� k��� �� �n�� �z��d�n��. U 
kr��k�� pr�z�, d�fr��gm�nt������� ��k�� p�s��d���� �� ���nr��sk�g usm�r�n��� t�kst��, 
gd� �� ��k p�dr�đ�n ���nr��sk�m � st��sk�m k��š��m�� k��� t�kst us������ – s��t�r��, 
f��nt��st�k��, n��tur����z��m, �st�r��gr��fi���, sk��z. U dr��m��m��, d�fr��gm�nt������� ��k�� 
d�š����� s� kr�z ��m�������nt��n �dn�s fik����/f��kt��, us��d č�g�� n��st���� ps�ud�-
d�kum�nt��rn�st. O��� �gr�� zn��č�n��� u s�uč���u t�kst�� M���n� M��rk���ć �� �k-
sp����tn��, d�k �� u s�uč���u t�kst�� B�����n� Sr�����n���ć �mp����tn��, št� �� p�t��n�� 
��ut�rsk�g �dn�s�� pr�m�� ��ng�������n�u k��� p�t�n������n�m ����u t�kst��. 
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Mila Mašović-Nikolić
Th� F���u�ty �f Dr��m��t�� Arts, B��gr��d�

GAVRILO PRINCIP AS A CHARACTER 
IN CONTEMPORARY SERBIAN LITERATURE

summary
Our contemporary cultural scene, literary as well as theatrical one, this year 
marked the celebration of the Jubilee – the centenary of the outbreak of the 
Great �ar. Introduction to the e��pansion of these topics in our prose and 
dramatic literature is certainly the novel „Great �ar“, written by aleksandar 
Gatalica (awarded NIN prize, 2012). The informal and formal invitations of 
the official institutions to the artists to participate in “raising cultural aware-
ness among citizens” on the First �orld �ar got response, and hence we got 
a lot of works produced on the topic „Great �ar“, among which stand out: 
Biljana Srbljanović`s play „This grave is small for me“ (Mali mi je ovaj grob), 
then Milena Marković`s play „Dragonkillers“ (Zmajeubice), as well as a col-
lection of short stories, edited by Vule Žurić, with participation of the fol-
lowing writers: Pištalo, Srdić, Bazdulj, Rosić, Ćirić, Karajlić, Jergović, Đerić, 
Stojiljković, Ilić, Toholj, Marojević, Kecmanović. 

Key words
pseudo history, document, engaged literature, faction/fiction, figure – the 
subject 
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Милена Драгићевић Шешић
Факултет драмских уметности, Београд 

ПРИКАЗ КЊИГЕ ДРАМСКИ ТЕКСТОВИ И 
ЊИХОВЕ ИНСЦЕНАЦИЈЕ  

(Инсценације сећања и сећања инсценација), 
аутор Светозар Рапајић,  

Институт за позориште, филм,  
радио и телевизију ФДУ, Београд, 2013. 

Књига Драмски текстови и њихове инсценације (инсценације сећања и 
сећања инсценација), аутора Светозара Рапајића, професора емеритуса 
ФДУ, сачињена је �д шест поглавља и теоријског увода, кроз које профе-
сор Рапајић на бројним примерима српске драматургије показује доме-
те њихових редитељских поставки, фокусирајући посебно однос између 
драмског текста и његове инсценације. 

Редитељска интерпретација драмског дела јесте комплексан процес у 
коме долази и до „дијалога“, до интеракције иницијалних намера драм-
ског аутора и редитељске визије, која некада �ели да само „да глас“ 
аутору, а некада да дело актуелизује и да „прочита“, па и „учита“ нова 
значења.

У уводном, теоријском поглављу „Инсценациј� сећања и сећања инс-
ценација“, аутор дефинише појам инсценације заснован у немачкој по-
зоришној култури, тумачећи његове историјске и теоријске корене, те 
различита значења у различитим културним контекстима (у различи-
тим епохама и просторима), стављајући акценат на употребу овог појма 
у ју�нословенском позоришту. Изузетно је ва�но што Светозар Ра-
пајић истиче и теоријски елаборира разлику између овог појма и појма 
ре�ије, к���� се у дијахронијском смислу мењала, да би данас најчешће 
оба појма била коришћена као синоними. Указујући на синхронијски и 
дијахронијски различите употребе појма инсценације у театрологији и 
теорији ре�ије, Светозар Рапајић тачно показује да је то и симптом који 
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указује на различит однос према драмском тексту и његовој сценској 
поставци у различитим епохама и културама.

Истовремено, истичући ефемерност као једну од основних карактерис-
тика позоришне уметности, Светозар Рапајић уочава основне методо-
лошке тешкоће изучавања позоришне уметности, посебно изучавања 
управо инсценациј� - ре�ије. Стога, аутор одређује као изворе теат-
ролошког историјског приступа пре свега позоришну документацију 
(позоришни архив), критичке и аналитичке приказе (који су ну�но 
субјективни), уз евентуално лично сећање на давно одгледану предста-
ву. Тиме, аутор јасно показује како грађу чине, поред „изабране“ доку-
ментације (што свако позориште �ели да чува у свом архиву) пре свега 
сећања некадашњих гледалаца и сећања самог аутора, тако да и „сећање 
постаје лична инсценација давних инсценација“.

У првом поглављу „Стеријин� комедиј� у редитељск�� интерпр�тацији 
и реинтерпр�тацији“, анализирају се најзначајније поставке Стеријиних 
комедија у нашој средини. Аутор показује да ова комедиографска кла-
сика својом вишеслојношћу отвара могућности за нова и разноврсна 
редитељска (ауторска) виђења (чак и у периоду када ауторски реди-
тељски приступ није био негован). Изузетно су ва�не анализе ре�ија: 
Бранка Гавеле (блиских Мејерхољдовом конструктивизму), Раше Плао-
вића (експресионизам у ре�ији), Јосипа Кулунџића (фарсичне адапта-
ције), Мате Милошевића (историзација), Дејана Мијача (трагикомичне 
визуре блиске театру апсурда) и Егона Савина. Овим је остварена једна 
нова типологија редитељских поступака и стилова, која је изузетно не-
достајала нашој театрологији, и која ће дати нови категоријални апарат 
младим театролозима да даље наставе своја изучавања.

Друго поглавље књиге „Ср�дств� п� избору: �писатељи и редитељи 
Стеријиног позорја“ анализира заједнички сензибилитет који, упркос 
различитим епохама, постоји између значајних редитеља и драмских 
писаца. Ове „парове“ Светозар Рапајић уочава пре свега анализирајући 
представе приказане на Стеријином позорју, јер управо су на овом фес-
тивалу посвећеном пре свега домаћем драмском тексту, били препоз-
навани естетски домети ових „тандема“. Међу њима Рапајић истиче 
следеће: Ђорђе Лебовић - Димитрије Ђурковић, Александар Поповић 
- Небојша Комадина, Иван Цанкар - Миле Корун, Иво Војновић - Иви-
ца Кунчевић, Горан Стефановски - Слободан Унковски, Душан Јовано-
вић - Љубиша Ристић и Александар Поповић - Егон Савин. Показујући 
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како су редитељи, из својих личних углова поново откривали и читали 
драмске текстове, неретко их чак и �анровски преобликујући, Свето-
зар Рапајић у нашу театрологију уноси и нови став – да се закључци и 
анализе могу давати и историјском компаративном анализом, а да се 
предмет истра�ивања чвршће фокусира само на редитељски рад везан 
за истог драмског аутора, чиме се стварају услови за боље разумевање и 
анализирање самих ре�ијских поступака. 

Треће поглавље књиге ставља у први план драму Наши синови Војисла-
ва Јовановића, дуго времена занемарен текст наше драматургије, који 
је тек изведбом у Југословенском драмском позоришту шездесетих го-
дина враћен у контекст српске културе. Светозар Рапајић овај драмски 
текст посматра као натуралистичку драму у контексту естетике и стила 
Емила Золе и француских натуралиста (али и у контексту сликарског и 
књи�евног импресионизма), и пореди приступ Јовановића са натура-
листичком драмском техником исказаном у делима Герхарта Хауптмана 
и Максима Горког. Тиме се као основни поступак структуралне анализе 
дефинише контекстуална, компаративна анализа, да би се тек онда ау-
тор определио за анализу редитељских поставки Наших синова и дру-
гих дела Војислава Јовановића, од чувене ре�ије Мирослава Беловића у 
ЈДП-у, до ре�ије Јагоша Марковића у Звездара театру.

Четврто поглавље књиге реконструише представу рађену према Дома-
новићевој приповеци „Страдија“ (у драматизацији Б. Михаиловића Ми-
хиза и ре�ији Ј. Путника), од њеног настанка и даљих трансформација 
током играња у Српском народном позоришту у Новом Саду 1957. годи-
не. Сматрајући да је реч о једној од кључних представа која је допринела 
развоју нашег позоришног израза, Рапајић, правећи поређења са разли-
читим типовима драматизација, уочава специфичности Михизове дра-
матизације која у основни оквир Домановићеве „Страдије“ интерполира 
ликове, мотиве и ситуације и из других Домановићевих сатира. Рапајић 
уочава и допринос Јована Путника, који је, користећи искуства европс-
ког експресионизма, немачког плесног театра, пантомиме и источњачких 
традиционалних позоришта, створио иновативно и универзално драмс-
ко дело, лишено „балканског фолклорног колорита“.

Пето поглавље књиге бави се Нушићевим комедијама уочавајући у њима 
модернистичке токове европске драматургије и позоришног израза. У 
овом делу рада, аутор указује на могућу везу са неким од модернистич-
ких токова европског театра (експресионизам, конструктивизам, вод-



П
РИ

КА
З 

КЊ
И

ГЕ
 Д

РА
М

СК
И

 Т
ЕК

С
ТО

ВИ
 И

 Њ
И

ХО
ВЕ

 И
Н

СЦ
ЕН

А
Ц

И
ЈЕ

  
(и

нс
це

на
ци

је
 с

ећ
ањ

а 
и 

се
ћа

њ
а 

ин
сц

ен
ац

иј
а)

, а
ут

ор
 С

ве
то

за
р 

Ра
па

ји
ћ

322

виљ), посебно када су у питању ликови, структура дела, ток радње. Ак-
туелизујући Кулунџићеву теорију „акционих група“, Рапајић пру�а и 
новим генерацијама теоретичара и стваралаца идеје за нова тумачења 
Нушића, посебно што указује на редитељски рад Мате Милошевића и 
Мирослава Беловића.

Последње поглавље књиге „М��ск�� к��в��љ�ра с ру��м“ (Црњански, Хоф-
манстал, Ростан), открива нове аналогије између Маске Црњанског, 
Хофмансталовог Каваљера с ружом и Ростановог Орлића. Рапајић от-
крива да су сличности ових дела велике и то у обликовању главних ли-
кова, у појединим драмским ситуацијама, па и у сликању бечког двор-
ског амбијента, све до конкретних реплика. Наравно, аутор указује и 
на разлике првенствено у �анровском исказу и суштинском значењу 
драмског текста. 

Генерално свих шест поглавља књиге представљају значајан допринос 
српској театрологији и историји културе, јер ва�не позоришне предста-
ве, које су део колективног памћења једне генерације, враћа у просторе 
сећања читавог друштва и чини их нераскидивим саставним делом ср-
пске културе. Српска историја културе је увек већу па�њу поклањала 
„артефактима“ (драмском тексту, композицији, ликовном делу...), но 
свему ономе што је било ефемерно (поготово што је настајало пре мо-
гућности снимања и дигитализовања записа). Ова анализа професора 
Рапајића омогућава да се и позоришна ре�ија и значајни позоришни 
редитељи, не само поново уведу у српску науку, већ да и трајно остану 
део српског културног памћења. 

У методолошком смислу, ова књига представља дело настало на чврс-
тим принципима и добро утемељеном категоријалном апарату историје 
театра и теорије ре�ије у складу са дометима светске театролошке на-
уке (аутор, који говори, чита и пише неколико светских језика у свом 
раду се увек слу�ио врхунским делима светске театрологије). 

Књига има велики значај и за образовни процес. Посебно је значајна 
за студенте који на мастер и докторском нивоу изучавају област теат-
рологије и који у овом раду професора Рапајића имају узорно научно 
дело из ове области, док �е за ширу научну и културну јавност ово рад 
са којим ће моћи да се компарирају друге области културног �ивота, 
тј. уметничких пракси. Чини се да се тек са овим делом стичу услови за 
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дубинска истра�ивања комплексних културних процеса у Србији у ХХ 
веку.

Монографско дело Драмски текстови и њихове инсценације (инсцена-
ције сећања и сећања инсценација)“, аутора професора емеритуса Све-
тозара Рапајића, представља значајан допринос театролошкој науци, јер 
по први пут посматра савремене редитељске инсценације са становиш-
та културе сећања, тј. одговарајуће репертоарске политике која нуди 
јавности дела која представљају значајан допринос конституисању ко-
лективних представа у контексту српске националне културе, а са друге 
стране, својим естетским дометима улазе у колективно сећање у домену 
позоришне културе и позоришног стваралаштва.

Значајним ми се чини и то што се овим радом у студије позоришта, 
театрологију поново уводи и појам инсценација, различит од појма ре-
жија, чиме с� даје јаснији категоријални апарат неопходан за анализу 
различитих домета и домашаја позоришних представа. Са становиш-
та политике сећања, појам инсценације је свакако научно продуктив-
нији и омогућава истинско разликовање намера позоришних управа и 
уметникâ у одлуци да се одређено дело постави на сцену.
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(Selected Takes/Film Editors on Editing),  
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Fakulteta dramskih umetnosti, Beograd, 2014. 

Kn��g�� Izabrani dublovi – Filmski montažeri o filmskoj montaži (Selected Ta-
kes – Film Editors on Editing) s��st��� s� �d r��zg���r�� k��� �� V�ns�nt L��rut� 
(V�n��nt L�Brutt�), �nstrukt�r fi�m�� � p�s��� �z N�u��rk��, ��d�� kr����m �s��m-
d�s�t�h g�d�n�� pr�š��g ��k�� s�� fi�msk�m m�nt����r�m�� z��p��dn� � �st�čn� ����-
�� S��d�n��n�h Am�r�čk�h Dr������. Pr����� �� r�tk�st n��ć� u kn��g��m�� � fi�mu 
d����� u k���m�� s� r��z�tkr���� u��g�� m�nt���� � m�nt����r�� u st���r��n�u fi�m��. 
A��, k��� št� k���� s��m p�s��� u u��du kn��g�: „Ak� �� n��n�� pr�r�d�� (pr�r�d�� 
m�nt����, pr�m. ��ut�r�� pr�k��z�� ) d�� �ud� n���d������, n� zn��č� � d�� n��n�� ����-
n�st k��� d���� pr���s�� pr������n��� fi�m�� tr���� d�� �ud� t��k���.“ (L��rut� 2014: 
x��). U t�� t�rdn�� ���� � r��z��g p�st����n��� ��� kn��g�.

D���d�s�t-��d��n m�nt����r, s�� s��m� ��g�nd�, n� s��m� ��m�r�čk�g, ��ć � s��t-
sk�g fi�m��, u ���m r��zg���r�m�� �tkr�����u k��k� su, u z��t��mn��n�m m�nt���-
n�m s����m��, n��st������� fi�m��� Ben Hur (B�n-Hur 1959.), Lorens od arabije 
(L��wr�n�� �f Ar������ 1962.), Francuska veza (Th� Fr�n�h C�nn��t��n 1971.), 
Kum (Th� G�df��th�r 1972.), Kabare (C�����r�t 1972.), Isterivač đavola (Th� 
Ex�r��st 1973.), Roki (R��ky 1976), apokalipsa danas (Ap�����yps� N�w 
1979.), Crveni (R�ds 1981.) � mn�g� drug�, ��uh���t���uć� �p�hu �d z���tn�g 
d���� H����ud�� d� d�g�t���n�g d���� � p�č�tk�� n�st�����n��� fi�msk� tr��k� �z pr�-
��s�� p�stpr�duk����. T� �� � ��dn�� �d ����k�h �r�dn�st� ��� kn��g� ��r �� s��d�� 
���sn� d�� �� �n�� p�st����� n�k�� �rst�� t�st��m�nt�� st��r�g n��č�n�� pr������n��� fi�-
m����, s�� t��kt��n�m �dn�s�m pr�m�� fi�msk�� tr���� k��� su mn�g� m�nt����r� 
p��mt��� k��� ��d��n �d n�����pš�h d����������� u n��h���m p�s�u. F��msk�� tr��k�� 
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n�st����, �� s�� n��m � r��d u k���m �� p�st����� fiz�čk� k�nt��kt s�� p��rč�ć�m�� fi�m��, 
m�r�s tr��k�, ������z��n mr��k m�nt���n� s��� � z�uk m�nt���n�g st���� k��� �d-
������ m�nt����r�� �d sp�����šn��g s��t��. O��� kn��g�� d����z� �z s��t�� k��� m� d��n��s 
p�r��p�r��m� s�� n�st���g���m � �s�ć��n��m d�� �� d���� ����k�h fi�m���� � m���st�-
r�� pr�p���d��č�� n�p��r��tn� pr�š��. D��n��s, u �r� d�g�t���n�g � sp�kt��ku���rn�g, 
n�m�� ��š� n� tr��k�, n� m�nt���n�h st������, �� pr�m�n�� �� n�m�n��n� ut������� � 
n�� pr�m�nu u r��zm�š����n�u, kr���t��n�m pr���su � s��r��dn�� pr�du��nt��, r�d�-
t����� � m�nt����r��. 

Upr���� t��� �dn�s pr�du��nt��, r�d�t����� � m�nt����r�� ��dn�� �� �d ����k�h t�m�� 
���h r��zg���r��. Pr�r�d�� � d�n��m�k�� n��h��� s��r��dn�� ����� �� �sn���� z�� st���-
r��n�� s��h �n�h ��g�nd��rn�h ��m�r�čk�h fi�m���� k��� d��n��s st��� k��� t�m���n� 
�r�dn�st� s��tsk� �st�r��� fi�m��. N�k� �d m�nt����r�� z��stup���n�h u kn��z� su, 
u s��m r��dn�m ��ku, ���� ����tn� s��r��dn��� � s��putn��� ��dn�g r�d�t�����, k��� 
npr. Suzan Morze (Sus��n E. M�rs�) � Vudi alen (W��dy A���n), Majkl Kan 
(M��h���� K��hn) � Stiven Spilberg (St���n Sp�����rg), �� r��zg���r� s�� n��m�� n��m 
�tkr�����u kr���t��n� d���m�, str��nput���, n�d�um��� � g�n�����n�� r�š�n��� d� k�-
��h su, z����dn�čk�m r��d�m, d�š�� u m�nt����. Lu Lombardo (L�u L�m���rd�) 
�� s��r��đ����� s�� Semom Pekinpoom (S��m P��k�np��h) � Robertom altmanom 
(R���rt A�tm��n) u d���� n��h��� n�����ć� kr���t��n�st�, �� r��zg���r s�� n��m n��m 
p�k��zu�� k���k� su sm���� � g�t��� �ksp�r�m�nt���n�� r�š�n��� k���� su t� fi�m��� 
d�n��� ����� pr��z��d du��k�g r��zm�š����n��� � r��zm�n� m�š���n��� �zm�đu r�d�-
t����� � m�nt����r��. ��r, k��k� r�č� Kerol Litlton (C��r�� L�tt��t�n), u ��dn�m �d 
r��zg���r�� z��stup���n�h u kn��z�: „M�nt����� �� fin���n�� ��rz���� s��n��r����.“ (L�-
�rut� 2014: 20)

V�ns�nt L��rut� n��m, kr�z r��zg���r� s�� m�nt����r�m��, p�k��zu�� k���k� �� 
pr�p���d��čk� � kr���t��n� ��sp�kt m�nt����rsk�g p�s��� t�m��� d��r�g fi�m��, ���� � 
k���k� �� z��n��tsk� ��sp�kt t�m��� d��r�g m�nt����r��. R�t��m � ����t ��dn�g fi�m�� 
z����s� �d t�g�� k���k� �� m�nt����r u st��n�u d�� usp�st���� ��zu �zm�đu �d���, 
um�� � ruku k��� tu �d��u m��t�r������zu�u. I k��� št� m�z���č��r, r��d�ć� n�� k��m�-
nu � n��g���m sp�����m��, gu�� s��� u st���r��n�u, t��k� � m�nt����r gu�� s��� u 
fi�mu � p�kuš����� d�� �s�ušn� n��g��� supt��n� n��r��t��n� � r�tm�čk� t�k��� k��� 
� g�um��čku �gru d�� ��, u p��rč�ć�m�� fi�m�� k��� tr���� sp���t�, pr�n��š��� ����t � 
k�n��čnu f�rmu fi�m�� k��� n��st����. 

Am�r�čk�� šk���� „n���d����� m�nt����“ � d��n��s �� �sn���� st���r��n��� ����k� ��-
ć�n� n��r��t��n�h fi�m���� k��� g��d��m� u ���sk�pu � n�� t�����z���. Pr�n��p� � 
kr���t��n�� r�š�n��� k��� t��k��� n��č�n k�nstru�s��n��� fi�m�� d�n�s�, ��z�uk�� su s���-
k�g m�nt����r�� � n�z��������zn�� st���k�� u �duk������ s���k�g č���k�� k��� ���� d�� 
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s� ����� fi�m�m. Pr�m�n� u fi�msk�m ��z�ku � n��r��t��n�� struktur� su t��k�đ� 
t�m�� ��� kn��g�, k��� � pr�m�n� u �dn�su � �č�k����n��m�� k��� g��d����� �m��-
�u pr�m�� fi�mu. On���k� k���k� �� ����n�� �d�uk�� k��d�� n��pr����t� r�z, t���k� �� 
����n�� � �d�uk�� k��d�� g�� n� n��pr����t�. Z��t� �� s���k� n��� fi�m p�tpun� n��� 
�z��z�� z�� m�nt����r�� � n��s�rp��n �z��r s����t��, ��n�gd�t��, gr�š��k��, s�uč���n�h 
�tkr�ć��, s����n�h r�š�n��� � r��z��g�� z�� ����č��nst��n� s���đ� k��� p�n�k��d n��st���u 
u m�nt����. Z��t� �� � m�nt���� t�šk� � p�s��t�, ��r � n�������� fi�msk� kr�t�č��r� t�šk� 
m�gu ust��n���t� d�� �� �� � k���k� m�nt����r d�pr�n�� usp�hu ��� p��du n�k�g 
fi�m��. U t�m� ���� ��š ��dn�� �r�dn�st ��� kn��g�, ��r n��m, kr�z r�č� s��m�h 
m�nt����r��, g���r� � t�m, p�m���� m�st�r��zn�m pr���su k��� d����z� n�� s��-
m�m kr���u st���r��n��� fi�m��, �� sušt�nsk� �� p���z��n s�� n��g���m p�č�tk�m. I 
k��� št� u pr�dg���ru r�č� R���rt V���z (R���rt W�s�), n�k��d�� m�nt����r, �� 
k��sn��� ču��n� r�d�t��� fi�m���� p�put Priča sa zapadne strane (W�st S�d� St�ry 
1961.) � Moje pesme, moji snovi (S�und �f Mus�� 1965.): „S�gur��n s��m d�� ć� 
���� kn��g�� p�st��t� n��z�st���n� št��� z�� s�� k��� ���� d�� s��zn���u št�� s� d�š����� 
unut��r m�nt���n�h s����, t� k��k� � z��št� n�k� d����� fi�m�� �st���u n�� n��n�m 
p�du.“ (L��rut� 2014: x�)
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Nevena Daković
F��ku�t�t dr��msk�h um�tn�st�, B��gr��d  

PRIKAZ KNJIGE VIRAG MOLNAR: GRADEĆI 
DRŽAVU: ARHITEKTURA, POLITIKA I NASTANAK 
DRŽAVE U POSTRATNOJ CENTRALNOJ EVROPI/

Building the State: Architecture, Politics,  
and State Formation in Postwar Central 

Europe. New York, Routledge, 2013. 

Kn��g�� V�r��g M��n��r Gradeći državu: arhitektura, politika i nastanak drža-
ve u postratnoj Centralnoj Evropi/Building the state: architecture, politics, and 
state formation in postwar Central Europe, pr�p��d��, n�sumn����, �nt�rd�s��-
p��n��rn�m p���u, pr�s�ku n�k���k� t��r��sk� ���m�� p�pu���rn�h � ��ktu��n�h 
�����st�, n��zn��č�n�h u n��s���u k��� stud��� ��rh�t�ktur�, dr����� � n������ � ��n-
tr���n�-��r�psk� stud���. Ist��r�m�n�, �n�� s� uk���p�� u tr�nd r�p�z����n�r��n��� 
��rh�t�ktur� k��� m�ćn�g ��g�ns�� r��zn��rsn�h �str�������n��� – npr. f�r�nz�čk� 
��rh�t�ktur� – � �kr��n�� r�fl�ks��� s�������n�h tr��nsf�rm�������. St�g��, ���k� �� s��m�� 
p� s��� ur���n�� ��rh�t�ktur�� M��đ��rsk� � Ist�čn� N�m��čk�, d�� dr����� k��� ��u-
t�rk�� uz�m�� k��� stud��� s�uč�����, r�duku�uć� ���� � p��r��d�gm��tsk� pr�dst�������-
�uć� r�g��n, n���č�šć� �p�s��n�� k��� sum�rn��, �ndustr��sk��, ru�n�� � g��m��zn��, 
���� stud���� nud� uz�ud����� � �nt�r�s��ntn� �šč�t�����n�� s�������n�g s������ p��z����� 
k��� s�mpt�m�� d���n��sk�h pr���s�� n�st�����n��� � n��st�����n��� g��p���t�čk�h m��p�� 
pr�st�r��. U sk���du s t�m, pr�m�n��n�� m�t�d���g���� �� „p��uč�n��“ � „pr�uz�-
t��“ �z �tn�gr��fi��, ��ntr�p���g���, t��r��� kr�t�k�, d�kurz��n� ��n����z� � �st�r���, 
k���, z�� ��� d���, funk���n���n� u �dn�su n�� s����n� p��m��n�� ��rh�t�ktur� k��� 
�ruđ�� t��r�� p���t�čk�h zn��č�n���, društ��n� r�f�rm�, ur���n� r�-��r�p��z����-
��, ku�tur� � m�d���� k��� p�m���u ��n��u n�����n���n�g �d�nt�t�t�� u E�r�p� p�-
s�� 1989 g�d�n� (npr. n�����n���n� m��đ��rsk� �d�nt�t�t u ku�turn�m � p���t�čk�m 
d�skursu). Ek��kt���z��m ukršt�n�h p�rsp�kt����, ��g�čn�, s��g���s��n �� k��k� s�� 
��ut�rk�n�m p�z�����m pr�f�s�r�� s������g��� n�� New School of Social Research 
u N�u��rku t��k� � s�� d�kt�r��t�m s�� Pr�nst�n��. 

P�g��������, �u��dn� �dr�đ�n�� k��� „��n����t�čk� n��r��t���“, f�kus�r��n�� su n�� č�t�r� 
stud��� s�uč����� – d�� �z Ist�čn� N�m��čk�, �dn�sn� p�d����n�g B�r��n�� k��� �� 
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pr�p��d��� s��������st�čk�� dr�����, �� d��n��s �� ���č�n�� ��r�psk� m�tr�p��� � d�� �z 
M��đ��rsk� – k��� p�pr�št�� su�č�����n��� p���t�k� (k��� ��g�ns�� �st�tsk�g d�skurs��) 
� ��rh�t�ktur� (k��� p���t�čk�g d�skurs��). P���t�k�� �zgr��dn�� � ur���n�z������ p�k��-
zu�u s� k��� n��st�����k p���t�k� drug�m sr�dst��m��, ����d�n�u�uć� h��r�dn�� p����� 
�st�t�k� p���t�k� � p���t�k� ��rh�t�ktur� kr�z d������g „m�d�rn�zm��, s��������zm�� 
� n�����n����zm��“. 

V�r��g M��n��r ���sn� p�k��zu�� k��k� su „��rh�t�ktur�� � ur���n� p���n�r��n�� p�-
��t�čk� ��ng�������n�, m��n�pu��s��n� � m�����s��n� z��r��d k�nstru�s��n��� �m�d��� 
društ��n�g pr�gr�s�� k�mun�st�čk�h r���m��, �� p�t�m r���t����z����n� � r�m�-
d������n� u sk���du s�� p�sts��������st�čk�m d���m“. I��k� p����z� �d r��zm��tr��n��� 
�pšt�društ��n�h �dn�s�� � ����k����n��� pr�st�r�� d����z�ć� d� d�t����n�h ��n����z�� 
stud���� s�uč����� – npr. �p�s�� fiz�čk� r�k�nstruk���� � �zgr��dn�� gr��d���� p�s�� 
Drug�g s��tsk�g r��t��, k��� �p�p����� m�t��f�r� � r�����z������ r��z����� s��������zm��, 
krunsku d�n��m�ku č�t��n�u kn��g� d���u n����d� p���m�k�� k��� su �kru������� 
��� pr���kt�. Kn��g�� �z����� suč����n�� m�š���n��� pr�t��g�n�stâ � kr�t�č��râ d���� 
(Kurt Libkneht, Máté Major, Elmer Zalotaj, Hans Stiman glavni tvorac Berlina 
bez zida) k��� � �d��k� u r��zm�š����n��m�� k��učn�h figur�� n��š�g d���� (Daniel Li-
bskind, Rem Kolhas). Sk���d � ������ns �sk��z�� n��č�k����n� r���n�pr���n�h str��n�� 
p�d����č� t�z� � ��rh�t�ktur� k��� ����ku pr�kr���n�g, ���� �fik��sn�g �tp�r�� SSSR-
u � r�g�r�zn�� s����uh���tn�� k�ntr��� � � p�st����n�u „�nt�rn�����n���n�g ��rh�-
t�kt�nsk�g d�skurs�� k��� �pst����“ �d �r�m�n�� ���k��sk� p�d����n� E�r�p� d� 
s���r�m�n�g g�������z����n�g s��t��. K�ntr��st uk��zu�� � sh�zm��t�čnu p�z����u 
��rh�t�k��t�� k��� k��� „pr�f�s��n����� u��k m�r���u d�� g��d���u d����� �d n�����n���-
n�h gr��n����, št� s� suk��������� s�� ������z�m d�� zn��n�� pr�m�n�u�u ��k���n�, 
sput��n� m�stn�m d�n��m�k�m sn��g�� s��g društ���“. 

Struktur�� kn��g� �� ��n���rn�� s�� usk���đ�n�m �st�r��sk�m ��n����m�� č�t�r� d�k��-
d� u p�r��du �d 1950. d� 2000. g�d�n�, m��rk�r��n�h s��r�����zm�m � p�str��t-
n�m ��n���m u DR N�m��čk��, m��s��n�m st��n����n��m u M��đ��rsk�� (1940-
1970), r��zn��rsn�m � umn���n�m zn��č�n��m�� ��rh�t�kt�nsk�g m�d�rn�zm�� 
t��k�đ� u M��đ��rsk�� (1970-1990) � ��n���m B�r��n�� u �p�h� „p�s�� z�d��“ k��� 
„m�t��f�r� ��š ��dn� s�st�msk� tr��nz����� ���g put�� �d s��������zm�� n��tr��g u 
k��p�t����z��m.“

Ukršt���uć� ��ktu��nu t�rm�n���g��u ��rh�t�ktur� � m�t��f�r�čk�� zn��č�n��� d�� 
�p�š� s�������n� tr��nsf�rm������, �n�� �sp�su�� �nt�rd�s��p��n��rn� �st�r��sk� u��d 
����p�sn�m ��z�k�m, p�put t�rdn�� � p�st-s��������st�čk�m društ�u prefabri-
kovanog pr���t�r�� k��� „p���d�n��� k��� ���� u pr�ur�đ�n�m g�t���m n��s����m�� 
s��������zm�� u skr�mn�m us����m�� � su�č�n s�� d�gr��d������m“ �d pr�dst���n�k�� 
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r��dn�čk� k���s�, d� �ump�rpr���t�r�� 1989. g�d�n�. N� m��n�� �� �nt�r�s��ntn�� 
pr�č�� � lala debati � vernakularizaciji ��rh�t�kt�nsk�g m�d�rn�zm�� s�d��md�-
s�t�h g�d�n�� pr�š��g ��k�� ukr��š�����n��m g�t���h ��t�nsk�h ���k���� zgr��d�� 
f��k��rn�m ���m�nt�m��. 

M�t��d�m�nz���� �str�������n��� �č���dn�� �� u d�m�n��ntn�m pr�stupu d�skurz��-
n� ��n����z�, ��kr���čn�m st��u � u sušt�n� �zuz�tn� p���t�z����n�m ��st�m stud�-
��� s�uč�����. Tr��g���uć� kr�z mn�št�� z�� �n�m zd��n��m�� k���� n�������� ��ustru-
�u „gr��đ�n�� dr�����“, V�r��g M��n��r s� n�����z� u p�z����u kust�s�� h�p�t�t�čn� 
�z�����, ���� � sp��������st� f�r�nz�čk� ��rh�t�ktur� k���� p��m�� gr��d k��� „z��mrš�-
nu društ��nu, fiz�čku � s�st�msku st���rn�st k���� r���gu�� n�� n��s���� n�� s����n� 
n��č�n.“ U t�m sm�s�u, pr�m�n� r���m�� � p���t�čk� gr��đ�n�� dr����� m�gu s� 
sm��tr��t� č�n���m�� n��s����� m��t�r������z����n�m u �zm�n��m�� �zg��d�� gr��d�� gd� 
n��� društ�� tr���� n��u ��rh�t�kturu. T��d�� ��n����t�čk� n��r��t��� p�st���u � �sk��z 
„pr��kr�t�� f�r�nz�čk�g p�g��d��“ k��� �z�� m�n����uć�h f��s��d�� �tkr���� h�g�m�-
n� � k�ntr��h�g�m�n� pr��ks� � t�k��� društ���. Z���ršn���� kn��g� p�r�d� ��m�-
r�čk� � ��r�psk� gr��d k��� pr�m�r� r��z��č�t�h društ����� – r��z��č�t� ��rh�t�ktur�, 
uz k�ntr��d������n�� � k�ntr����rgum�nt�����u p�stm�d�rn� g�������z������. P���-
zu�uć� mu�t�p�rsp�kt��n� pr����z�, pr�st�r� �r�m�n�� � st����� (Gr�p��us��, L� 
K�r��z�����, r�h������t�����u k�nstrukt���zm��, p��r��t��k �m�gr��n��t�� � s����tsku 
mission civilisatrice u drug�m z�m����m�� Ist�čn�g ���k��), kn��g�� p�t�rđu�� d�� 
�� n��m�n��n�� n���š�r�m krugu pr�f�s��n��������, k��� � stud�nt�m�� ��rh�t�ktur�, 
s�����g���, C�ntr���n� E�r�p� � ��zu��n� ku�tur�. 
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Зборник радова  
Факултета драмских уметности

 
 

Упутства ауторима

1. Наслов часописа: Зборник радова Факултета драмских уметности

2. Зборник радова Факултета драмских уметности је периодична пуб-
ликација која излази два пута годишње. Радови за први годишњи број 
се примају до 1. априла, а за други до 1. септембра текуће године. Пре-
дајом рада за публиковање у Зборнику ФДУ, аутори дају сагласност за 
његово објављивање и у штампаном и у дигиталном односно електрон-
ском облику. 

3. У Зборнику радова Факултета драмских уметности објављују се ра-
дови из области драмских уметности, медија и културе. Објављују се 
научни чланци из категорија: оригинални научни рад, прегледни рад, 
претходно саопштење и научна критика или полемика, али и радови 
који се баве уметничком праксом, експериментом и уметничком педа-
гогијом.

4. По правилу часопис објављује радове на српском, али је отворен и за 
текстове на страним језицима. Радове на српском језику, штампају се 
ћириличним или латиничним писмом у зависности од избора аутора. 

5. Сви радови се рецензирају од стране два анонимна рецензента, по 
једнаким критеријумима и условима.

6. Обим и фонт: Рад би требало да буде припремљен у M��r�s�ft W�rd 
верзији; фонт: T�m�s N�w R�m��n (12 т); размак 1,5 редова, обим до 
30.000 карактера без размака (Ch��r���t�rs n� Sp����). Величина слова у 
фуснотама 10 т. 
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7. Наслов рада, поднаслови и подаци о аутору: Наслов рада, не ду�и од 
10 речи; даје се центрирано, болдовано, величине 16 т. Испод наслова 
стоји име аутора са афилијацијом, без титуле и са првом фуснотом у 
којој се наводи електронска адреса аутора. Поднаслове мануелно нуме-
рисати, величина фонта 14 т., лево поравнани и подвучени. 

8. Рад мора да садр�и апстракт на језику рада (до 500 карактера), кључ-
не речи на језику рада (до 5 речи), резиме на енглеском језику (1500-
2000 карактера) и кључне речи на енглеском. За радове на страном је-
зику, резиме треба да буде на српском. Апстракт и резиме не садр�е 
референце.

9. Референце и цитати. Приликом цитирања, у загради се наводи пре-
зиме аутора, година издања, две тачке и број странице као на пример 
(Марјановић 1995: 156). Цитати обавезно почињу и завршавају знаци-
ма навода. Страна имена се у тексту пишу транскрибована, а приликом 
првог навођења у загради се наводе у оригиналу. Краћи цитати би тре-
бало да буду интегрисани у тексту и одвојени знацима навода. Изос-
тављене делове цитираног текста обеле�ити угластим заградама […]. 
Ду�е цитате издвојити као посебне пасусе који су од осталих пасуса 
увучени са леве и десне стране. Не препоручују се цитати ду�и од 400 
карактера. 

10. Попис коначне литература и извора се саставља према презименима 
аутора и то по азбучном или абецедном реду, у зависности од писма 
којим аутор пише. Текстови истог аутора се рангирају према години из-
дања, односно (ако постоји коаутор) према презимену коаутора. Уколи-
ко се наводи више текстова једног аутора објављених у истој години, уз 
сваки рад се додаје абецедно слово по реду, например 1998а, 1998б… 

Попис литературе садр�и следеће податке: презиме аутора, име аутора, 
годину издања, наслов рада, место издања и издавача. Наслови дела се 
наводе у курзиву. Ако је у питању превод или поновљено издање, по-
�ељно је у загради навести податке о оригиналном издању, у наведеном 
обиму и поретку. 

Уколико се наводи текст из часописа, уз презиме и име аутора и годину 
издања, потребно је навести тачан назив часописа, број часописа и прву 
и последњу страницу наведеног чланка. Наслов часописа се наводи у 
курзиву. Исто ва�и и за текстове преузете из дневних новина и мага-
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зина, с тим што се у случају дневних новина наводи датум изласка из 
штампе. 

За текстове преузете из зборника или за поглавље књиге, потребно је 
навести пуне податке о зборнику (уз презиме и име приређивача у за-
гради), прву и последњу страницу наведеног текста или поглавља. На-
слов зборника се наводи у курзиву. 

Садр�аји преузети са Интернета требало би да садр�е пуне податке о 
аутору, наслов чланка, уколико се ради о електронском часопису, на-
слов часописа, целовит линк и датум приступа. 

Уколико је реч о сајтовима организација /институција онда је неопход-
но навести име институције, а затим у наставку адресу сајта са подат-
ком када је обављем приступ. Обавезно је навођење датума па чак и 
време приступа. 

11. Радове слати електронском поштом на адресу Института за позо-
риште, филм, радио и телевизију Факултета драмских уметности Уни-
верзитета уметности у Београду: �nst�tutfdu@y��h��.��m са назнаком „За 
Зборник ФДУ“.

12. Подаци о аутору текста: Име и презиме аутора, година рођења (пот-
ребно ради увида у научни рад аутора у централној бази података На-
родне библиотеке Србије и одређивања УДК броја чланка у часопису), 
телефон, �m����, назив установе аутора - афилијација (наводи се званич-
ни назив и седиште установе у којој је аутор запослен или назив устано-
ве у којој је аутор обавио истра�ивање).
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Instructions for Authors

1. ��urn��� t�t��: anthology of Essays (�y Th� F���u�ty �f Dr��m��t�� Arts)

2. Th� ��urn��� �s �� p�r��d�����, �ssu�d tw��� �� y���r. F�r th� first ��nnu��� �ssu�, 
su�m�ss��n d���d��n� �s Apr�� 1st, ��nd f�r th� s���nd ��nnu��� �ssu� – S�pt�m��r 
1st �f th� �ssu�ng y���r. By su�m�tt�ng th��r p��p�r f�r pu������t��n �n th� anthol-
ogy of Essays (�y Th� F���u�ty �f Dr��m��t�� Arts), ��uth�rs g��� ��ns�nt t� �ts 
pu������t��n �n pr�nt ��nd �n ����tr�n�� f�rm.

3. Su�m�tt�d p��p�rs sh�u�d �� r�s���r�h ��rt����s �n dr��m��t�� ��rts, m�d��� ��nd 
�u�tur�; th� f����w�ng typ�s �f p��p�rs ��r� ��ns�d�r�d f�r pu������t��n: �r�g�n��� 
s���nt�fi� ��rt����, sur��y ��rt����, pr���m�n��ry ��mmun����t��n ��rt����, s���nt�fi� 
�r�t����� r����w �r d�s�uss��n ��nd ��rt����s ��n��rn�ng ��sp��ts �f ��rt�st�� pr���-
t���s, p�d��g�gy ��nd �xp�r�m�nts. 

4. As �� ru��, th� ��rt����s ��r� pu���sh�d �n S�r����n ���ngu��g�, �ut th� ��urn��� 
w����m�s ��rt����s �n f�r��gn ���ngu��g�s. Th� p��p�rs �n S�r����n ���n �� wr�tt�n 
�n ��th�r ���ph����t – Cyr����� �r L��t�n.

5. P��p�rs ��r� r����w�d �y tw� ��n�nym�us r����w�rs (p��r r����w syst�m), 
�����rd�ng t� th� �r�t�r��� �qu��� f�r ����.

6. P��p�rs sh�u�d n�t �� ��ng�r th��n 1 ��uth�r sh��t, �.�. 30 000 �h��r���t�rs 
(�n��ud�ng ���str���t ��nd summ��ry �n �� f�r��gn ���ngu��g�), wr�tt�n �n t�xt pr��-
�ss�r M��r�s�ft W�rd, f�nt T�m�s N�w R�m��n, f�nt s�z� 12pt, f��tn�t�s �n 
10pt, w�th 1.5 ��n� sp����ng.

7. Th� t�t�� �f th� p��p�r �s ��nt�r�d, 16pt., ���d. B���w th� t�t��, fu�� n��m� 
��nd ��ffi����t��n �f th� ��uth�r sh�u�d �� wr�tt�n, th��t �s, th� n��m� �f th� �nst�-
tut��n h�/sh� �s ��ss�����t�d w�th (�mp��ym�nt, pr����t, stud��s), ��nd p�����. 
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Pr�s�nt �-m���� ��ddr�ss �f th� ��uth�r sh�u�d ��pp���r ��s �� f��tn�t�, f����w�d �y 
�� fu�� n��m�. Su�t�t��s ��r� m��nu����y num��r�d, 14pt., ��ft ����gn�d, ��nd und�r-
��n�d. F��tn�t�s ��r� ��st�d ��t th� ��tt�m �f th� p��g� �n wh��h th� r�f�r�n�� 
�s m��d�. 

8. Th� p��p�r sh�u�d �n��ud� ��n ���str���t �n th� ���ngu��g� �f th� p��p�r (up t� 
500 �h��r���t�rs), k�y w�rds �n th� ���ngu��g� �f th� p��p�r (up t� 10 w�rds), 
th�n, ��t th� �nd �f th� p��p�r, ��ft�r th� r�f�r�n�� ��st, �� ��ng�r summ��ry �n 
Eng��sh (1500 – 2000 �h��r���t�rs) ��nd k�y w�rds �n Eng��sh. F�r p��p�rs �n 
Eng��sh �r �th�r f�r��gn ���ngu��g�, th� summ��ry sh�u�d �� wr�tt�n �n S�r����n. 
Th� ���str���t ��nd summ��ry d� n�t h���� r�f�r�n��s.

9. C�t�ng: R�f�r�n��ng th� s�ur��s w�th�n th� t�xt �s d�n� ��s f����ws: (M��r-
���n���� 1995: 156). If r�f�r�n��ng th� t�xt �f ��n unkn�wn ��uth�r, �nst���d �f 
g���ng �� surn��m� �f th� ��uth�r, th� �t������z�d t�t�� �f th� d��um�nt �s g���n. 
R�f�r�n�� m��t�r����s ��r� n�t g���n �n f��tn�t�s. Wh�n �� qu�t��t��n �s ��ng�r 
th��n f�ur ��n�s, �t �s g���n ��s �� ����k qu�t�, f�nt s�z� 12pt. D� n�t us� qu�-
t��t��n m��rks, �ut �nd�nt ��t 1�m fr�m th� m���n ��dy �f t�xt, m��k�ng �� 6pt. 
sp���� ������ ��nd ����w th� qu�t��t��n.

Sh�rt ��nd �n-t�xt qu�t��t��ns �f n� m�r� th��n 4 ��n�s ��r� put �n d�u��� �n��rt�d 
��mm��s (“”). Om�tt�d p��rts �f th� t�xt ��nd m�ss�ng m��t�r���� ��r� m��rk�d w�th 
squ��r� �r���k�ts […]. In-t�xt ��uth�r’s ��mm�nts ��r� g���n �n squ��r� �r���k�ts. 
Qu�t��t��ns �f m�r� th��n 400 �h��r���t�rs ��r� n�t r���mm�nd�d.

10. Th� r�f�r�n�� ��st �s f�rm��tt�d �n ���ph����t����� �r ABC �rd�r (d�p�nd�ng 
�n th� ���ph����t us�d) �y th� first ��uth�rs` surn��m�s (12pt.). Th� t�xts �f th� 
s��m� ��uth�r ��r� r��nk�d �����rd�ng t� th� y���r �f pu������t��n, �.�. (�f th�r� �s 
�� ��-��uth�r) �����rd�ng t� th� surn��m� �f th� ��-��uth�r. If s���r��� t�xts �f �� 
s�ng�� ��uth�r, pu���sh�d �n th� s��m� y���r, ��r� ��t�d, ���� ��tt�rs ��r� ��dd�d t� 
th� y���r (�.g. 1998��, 1998�…) If th� t�xt h��s tw� ��uth�rs, ��th ��uth�rs sh�u�d 
�� n�t�d �n th� �rd�r �n wh��h th�y ��pp���r �n th� pu���sh�d ��rt����. If th�r� 
��r� m�r� th��n thr�� ��uth�rs, �n�y th� pr�n��p��� �n� �s ��t�d, p�us (� s��r.), �r, 
�f th� t�xt �s �n Eng��sh (�t ���.). If th� ��uth�r �s th� �d�t�r �f th� �ssu�, w� put 
(pr�r.) w�th h�s n��m�, �r (�ds.) �f th� t�xt �s �n Eng��sh.

Th� r�f�r�n�� ��st �n��ud�s �n�y th� w�rks th��t th� ��uth�r ��t�d �r r�f�rr�d t� 
�n h�s ��rt����. 
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Th� r�f�r�n�� ��st �n��ud�s th� f����w�ng �nf�rm��t��n: ��uth�r’s surn��m�, ��u-
th�r’s first n��m�, y���r �f pu������t��n, t�t�� �f th� w�rk, p����� �f pu������t��n 
��nd pu���sh�r. B��k t�t�� �s �t������z�d. F�r tr��ns���t��ns ��nd/�r r�pr�nts, �t �s 
pr�f�r����� t� g��� �nf�rm��t��n �n th� �r�g�n��� pu������t��n �n �r���k�ts, �n th� 
������ m�nt��n�d m��nn�r. 

If th� ��t�d t�xt ��m�s fr�m �� ��urn��� ��rt���� – ��p��rt fr�m ��t�ng ��uth�r’s sur-
n��m� ��nd first n��m�, ��nd y���r �f pu������t��n – th� �x���t t�t�� �f th� ��urn���, 
�ssu� num��r ��nd th� first ��nd ���st p��g� �f th� ��rt���� ��r� g���n. Th� t�t�� �f 
th� ��rt���� �s �t������z�d. Th� s��m� �s ��pp���d t� t�xts t��k�n fr�m d����y n�ws-
p��p�rs ��nd n�ws m��g��z�n�s, ��dd�ng (����ng w�th th� �ssu�, th� num��r �f th� 
��urn���) th� pu���sh�ng d��t�; �n ���s� �f d����y p��p�rs, �t �s p�rm�tt�d t� �m�t 
th� �ssu� num��r. F�r t�xts t��k�n fr�m ��n ��nth���gy, �r �� ���k �h��pt�r, fu�� 
�nf�rm��t��n �n th� ��nth���gy (w�th th� surn��m� ��nd th� n��m� �f �d�t�r, �n 
�r���k�ts) ��nd th� first ��nd ���st p��g� �f th� t�xt �r �h��pt�r ��t�d sh�u�d �� 
g���n. Th� t�t�� �f th� ��nth���gy �s �t������z�d.

W�� d��um�nts sh�u�d �n��ud� fu�� �nf�rm��t��n ����ut th� ��uth�r, th� t�t�� 
�f th� p��p�r, ��nd f�r ����tr�n�� ��urn���s – th� t�t�� �f th� ��urn���, th� ��rr�-
sp�nd�ng �nt�gr��� ��nk ��nd d��t� �f �����ss��n.

D��um�nts �f unkn�wn ��uth�rs ��r� g���n w�th�ut th� n��m� �f th� ��uth�r 
��nd ��r� ��rr��ng�d �y ���ph����t����� �r ABC �rd�r �f d��um�nt t�t��.

11. P��p�rs wh��h d� n�t m��t th� r�qu�st�d �r�t�r��� w��� n�t �� ��ns�d�r�d. 
M��nus�r�pts ��r� su�m�tt�d �n�y ����tr�n������y t� th� ��ddr�ss �f th� Inst�tut� 
f�r Th���t�r, F��m, R��d�� ��nd T�����s��n �f Th� F���u�ty �f Dr��m��t�� Arts �n 
B��gr��d�: �nst�tutfdu@y��h��.��m w�th th� n�t� “F�r Th� Anth���gy �f Es-
s��ys �y Th� F���u�ty �f Dr��m��t�� Arts”.

12. Inf�rm��t��n ����ut th� ��uth�r �f th� t�xt: n��m� ��nd surn��m�, d��t� �f ��rth 
(r�qu�r�d f�r �ns�ght �nt� th� s���nt�fi� w�rk �f ��uth�rs �n th� ��ntr��� d��-
t�����s� �f th� N��t��n��� L��r��ry �f S�r���� ��nd d�t�rm�n�ng UDC num��r �n 
th� m��g��z�n�), t���ph�n�, �m����, n��m� �f th� ��uth�r’s �nst�tut��n – ��ffi����t-
t��n (�����rd�ng t� th� �ffi����� n��m� ��nd th� h���dqu��rt�rs �f th� �nst�tut��n �n 
wh��h th� ��uth�r �s �mp��y�d �r th� n��m� �f th� �nst�tut��n wh�r� th� ��uth�r 
��ndu�t�d �� sur��y).
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