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дер ни зма у ње го вим дра ма ма. Об ја вљи ва ње ове сту ди је има ве ли ки 
зна чај не са мо због апо стро фи ра ног кон тек ста но вог чи та ња Алек сан дра 
По по ви ћа у ду ху пост мо дер ни стич ких стру ја ња, већ као из ра зи то ва жан 
иза зов за но ве и про ду бље ни је сцен ске ре а ли за ци је ње го вог де ла.

Ми ле на КУ ЛИЋ

ХИ БРИ ДИ ИЗ МЕ ДИ ТЕ РАН СКЕ КУ ХИ ЊЕ

Је ле на Ер де љан, Ме ди те ран и дру ги све то ви – пи та ња ви зу ел не кул ту ре 
XI –XI II век, Me di ter ran Pu blis hing, Но ви Сад 2015

Др Је ле на Ер де љан је про фе сор ка на Оде ље њу за исто ри ју умет но сти 
Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду и не ка да шња управ ни ца Цен тра за 
ме ђу на род ну са рад њу на том фа кул те ту. У свом ис тра жи вач ком ра ду 
ба ви се пре вас ход но пе ри о дом сред њег ве ка, али се ње ни ра до ви не рет
ко кре ћу и ван тих хро но ло шких окви ра. Ак тив но об ја вљу је код нас и 
у ино стран ству, и че сто узи ма уче шћа у ме ђу на род ним кон фе рен ци ја ма, 
ор га ни зу ју ћи не ке од њих и на до ма ћем те ре ну. У сту ди ји Ме ди те ран 
и дру ги све то ви – пи та ња ви зу ел не кул ту ре XI –XI II век ау тор ка се освр ће 
на ак ту ел ну по пу лар ност сред њо ве ков них те ма и сво је вр сни нео ме диева
ли зам у ма сов ној кул ту ри, на кон че га чи та о ца упо зна је са до са да шњим 
до ми нант ним стру ја ма у про у ча ва њу Ме ди те ра на. Она за тим да је сво је 
ви ђе ње овог сло же ног ге о граф скокул тур ног про сто ра, кроз три по гла вља, 
фо ку си ра на на три сред њо ве ков на фе но ме на: успон и ути цај опа ти је Кли
ни, вла дар ску ре пре зен та ци ју си ци ли јан ског кра ља Ро џе ра II, и кти тор ску 
де лат ност је ру са лим ске кра љи це Ме ли сен де.

Пр ви од три есе ја да је нам жи во пи сан увид у хри шћан ско дру штво 
XI ве ка, ње го ву ду бо ку по бо жност, скло ност ка хо до ча шћи ма и страх од 
кра ја све та. Услед број них, за оно вре ме нео бја шњи вих при род них не по
го да, као и рат них су ко ба пра ће них ми гра ци ја ма, љу ди су иш че ки ва ли 
„Да не гне ва” (Di es Irae), Стра шног су да и дру гог Хри сто вог до ла ска. 
Ши ром хри шћан ског све та по рас тао је зна чај по ка ја ња и мо на шког за ве
та. Од ма на сти ра се оче ки ва ло да бу ду зе маљ ска сли ка Не бе ског Је ру са
ли ма, те да крот ким жи во том у мо ли тви, уз при су ство све ти ња и ре ли
кви ја, под стак ну по бо жност и омо гу ће ис ку пље ње ду ша на ро да. За то 
се то ком XI ве ка ма на стир ска брат ства ре фор ми шу, што на За па ду укљу
чу је и осло ба ђа ње од све тов них вла сти. Услед то га по је ди ни ма на стир
ски лан ци по ста ју моћ ни дру штве ни и по ли тич ки чи ни о ци. Бе не дик
тин ски ла нац са сре ди штем у Кли ни ју сва ка ко је је дан од нај ре чи ти јих 
при ме ра ова квог успо на. Иа ко је цен тар брат ства ле жао чак у Бур гун ди ји, 
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две окол но сти чи не га ре ле вант ним за сту ди ју о Ме ди те ра ну. Пре све га, 
на вр хун цу сла ве и ути ца ја, под Кли ни јем се на ла зи ло око 1450 ма на сти
ра, од ко јих зна тан број у ме ди те ран ском по ја су. Ме ђу тим, још ва жни је 
од овог су пре тен зи је Кли ни ја да се пред ста ви као за ме на за два кључ на 
ме ди те ран ска све та гра да – Рим и Је ру са лим – на че му се, ка ко пи ше 
ау тор ка, „за сни ва ло кон стру и са ње иден ти те та иза бра но сти” кли ни јев
ског брат ства. Од свог осни ва ња 910. го ди не, Кли ни је од го ва рао ди рект
но Ри му и па пи. У глав ну ма на стир ску цр кву, по све ће ну Све том Пе тру 
и Па влу, пре не ти су де ло ви апо стол ских ре ли кви ја, чи ме су Рим и Кли
ни де ли ли глав не све ти те ље и за штит ни ке. Пре ма за пи си ма, ове мо шти 
то ли ко су по што ва не да се по кло ње ње њи ма ра чу на ло као од ла зак на 
ствар не гро бо ве апо сто ла, сме ште не у Ри му. Сва ка ар хи тек тон ска ре кон
струк ци ја глав не ба зи ли ке, као и умет нич ки про јек ти ши ром кли ни јев
ске мре же ма на сти ра, по на вља ли су те жњу да се усва ја њем ра но хри шћан
ског ви зу ел ног иден ти те та при сво ји део ау то ри те та Ри ма, Је ру са ли ма али 
и Ца ри гра да. Ба зи ли ка Кли ни III, за по че та 1085. го ди не, ими ти ра ла је 
ста ру ба зи ли ку Све тог Пе тра у Ри му по ди мен зи ја ма и ви тру ви јев ским 
про пор ци ја ма, док је гран ди о зност и сло же ност сте пе но ва них ма са ре фе
ри са ла на оте ло вље ње не ба на зе мљи, од но сно Је ру са лим. Светa Зе мља 
се у Кли ни пре но си ла и сим бо лич но, по ре ђе њем жи ти ја све ти те ља ре да, 
по пут Св. Ма јо ла, са Хри сто вим де ло ва њем у Ти ру. Фре скосли кар ство 
и ар хи тек ту ра кли ни јев ске мре же цр ка ва по ка зи ва ли су рим ски ути цај, 
док су ру ко пи си не рет ко илу ми ни ра ни пре ма ца ри град ским узо ри ма. 
Сна жне ве зе са пап ством и мно гим ути цај ним љу ди ма, ду ге ре ке вер
ни ка, хо до ча сни ка и при ло жни ка по ка зи ва ле су да на род у кли ни јев ским 
цр ква ма за и ста ви ди и осе ћа де лић Ри ма, Је ру са ли ма и Ца ри гра да. Ау тор
ка за кљу чу је да су се на тај на чин, ма на стир ским пу те ви ма де ле ћи слич не 
бри ге и на сто ја ња, ин тен зив но при бли жа ва ли хри шћан ски Ис ток и За пад.

Још јед но ме сто где су се мно ге ста зе укр шта ле, ка ко тр го вач ке та ко 
и осва јач ке, би ла је Си ци ли ја, ко јој је по све ће но на ред но ис тра жи ва ње. 
Од ра ног сред њег ве ка остр во је про ме ни ло мно го го спо да ра, по чев ши 
од Остро го та, пре ко Ви зан ти на ца, за тим арап ске вла сти, ко ју су Нор ма ни 
окон ча ли 1091. Нор ман ски вла да ри Си ци ли је мо ра ли су по сте пе но да 
вр ше ре хри сти ја ни за ци ју остр ва, во де ћи при то ме ра чу на да не из гу бе 
по др шку би ло ког де ла за те че ног ша ро ли ког ста нов ни штва. Ова уну тра
шња по др шка би ла им је уто ли ко ва жни ја јер је спо ља шња, услед ве ли
ких нор ман ских те ри то ри јал них пре тен зи ја, че сто из о ста ја ла. Ро џер I 
Ата вил сто ло вао је као гроф у Ме си ни, ве ћин ски пра во слав ној, да би ка
сни је ње го ва удо ви ца Аде ла и да пре се ли ла пре сто ни цу у Па лер мо, пре
те жно ислам ски град. Ка да се на след ник Ро џер II у Па лер му про гла сио 
кра љем, кру ну му је до де лио ан ти па па Ана лек тус, уз гла сно не го до ва ње 
и Ри ма и Ви зан ти је. Са мно гих стра на оспо ра ва но кра љев ско до сто јан
ство вла дар Си ци ли је бра нио је пред ста вља ју ћи се као хри сто ли ки мо нарх 
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ко ји ра чу не по ла же ди рект но Пан то кра то ру. Ње го ви су са вет ни ци по ти
ца ли из ви зан тиј скофа ти мид ског кул тур ног кру га, што се ин тен зив но 
очи та ва ло у ви зу ел ним ре ше њи ма свих глав них за ду жби на ве ли ко до
стој ни ка, а по нај ви ше у двор ској Ка пе ли Па ла ти ни. Она је кон ци пи ра на 
као ме сто ко је по ру ку о иза бра ном мо нар ху пре но си на свим ви зу ел ним 
је зи ци ма ре ле вант ним за си ци ли јан ско ста нов ни штво. Ар хи тек тон ско ре
ше ње би ло је спој ви зан тиј ског и ла тин ског на сле ђа, ап си да са Хри стом 
Пан то кра то ром мо за ич ки је укра ше на у ви зан тиј ском сти лу, а глав ни 
брод ко ји је во дио ка тро ну вла да ра кон ци пи ран је као арап ска дво ра на 
за ау ди јен ци је, са та ва ни цом у му кар на су, на ко јој је Ро џер био на сли кан 
у тур ском се ду. Ка ко пи ше ау тор ка, „Ви зан тиј ски и фа ти мид ски еле мен
ти да ва ли су овом про сто ру, па и ње го вом кти то ру, ау то ри тет на ме ђу на
род ној по ли тич кој сце ни и уни вер зал ној те о ло шкоиде о ло шкој рав ни. Уз 
то, ла тин ски и ло кал ни еле мен ти би ли су из раз ле ги тим но сти вла сти над 
на ро дом Си ци ли је, Ла ти ни ма, Гр ци ма и Ара пи ма као po pu lus tri lin gu is.” 
Иа ко је у ра но до ба ди на сти је би ло нај зна чај ни је по пу ла ри зо ва ти но ву 
власт пред свим уну тра шњим и спо ља шњим по ли тич ким чи ни о ци ма, 
ду го роч ни про грам ски ци ље ви би ли су де ци ди ра на ори јен та ци ја остр ва 
пре ма хри шћан ском ето су и кул тур ном кру гу. У том ду ху већ Ро џер I, 
а за тим и ње го ви на след ни ци, по ди жу број на хри шћан ска све ти ли шта не 
би ли про ме ни ли ислам скофа ти мид ски иден ти тет Си ци ли је. За вре ме 
Ви ље ма I и II, си но ва Ро џе ра II, ла ти ни тет по чи ње да пре о вла да ва ка ко 
у са ста ву дво ра, та ко и у умет нич ким на руџ би на ма са вр ха, чи ја се ме
ди те ран ска ша ро ли кост по сле дич но сма њу је.

Те шко је за ми сли ти умре же ни ју тач ку на Ме ди те ра ну од Је ру са ли
ма, гра да ко ји пред ста вља све ти њу за све абра хам ске ре ли ги је, а ко ји је 
у пе ри о ду раз ма тра ном у књи зи био по при ште кр ста шких ра то ва. Хри
шћан ска вој ска на че лу са Год фро ом Бу јон ским 15. ју ла 1099. осва ја град 
и осни ва Је ру са лим ско кра љев ство. Дру ги по ре ду ње гов вла дар, Бал ду
ин I, од ре ђу је да ће га ћер ка Ме ли сен да на сле ди ти, те да ће под јед на ко 
уче ство ва ти у вла сти са сво јим му жем Фул ком. За јед но су кру ни са ни 
1131. го ди не, а Бал ду и но ва же ља оста ла је на сна зи и по ред Фул ко вих 
по ку ша ја да вла да са мо стал но. Кра љи ца Ме ли сен да је по мај ци би ла јер
мен ског по ре кла, због че га је од га ја на у пра во слав ном ду ху. Из ме шо ви тог 
бра ка, вла да ју ћи на ме сту све том за све хри шћа не, ис та кла се кти тор ством 
цр ка ва и ма на сти ра раз ли чи тих хри шћан ских де но ми на ци ја, оста вив ши 
трај ни пе чат на ви зу ел ном иден ти те ту гра да. Ре ше ња под по кро ви тељ
ством кра љи це од сту па ла су од ко ло ни јал не ар хи тек ту ре кр ста ша, ко ји 
су на Ме ди те ран пре но си ли ро ман ске и гот ске обра сце. Ме ли сен ди не 
за ду жби не ком би но ва ле су за пад но е вроп ске еле мен те са де ко ра ци јом 
или про стор ном ор га ни за ци јом ко ја се осла ња ла на ло кал не ти по ве, ре
фе ри шу ћи на окол не све ти ње, или на до га ђа је ва жне за кра љи чи ну по ро
ди цу. Та ко је ве ли ка ре кон струк ци ја Цр кве Све тог Гро ба, ко ја је од ре ђе на 
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за кру нид бе ну цр кву и ма у зо леј кра ље ва, укљу чи ла и фа сад ну пла сти ку 
ко ја ико но гра фи јом ука зу је на два Ме ли сен ди на кти тор ска по ду хва та 
– ма на стир Св. Ла за ра у Ви та ни ји и Цр кву Све те Ане у Ви те зди. Оба ме ста 
ве за на су за мо на шки жи вот Ме ли сен ди не нај мла ђе се стре, због че га их 
је кра љи ца бо га то да ри ва ла, омо гу ћа ва ју ћи им и стал не при хо де об но вом 
и усту па њем град ских тр жни ца. Ме ли сен да је ре кон стру и са ла и ма у зо
леј кра љи ца код Гет си ма ни је, на ме сту где је пре ма ве ро ва њу био гроб 
Бо го ро ди це, а уче ство ва ла је и у осни ва њу је ру са лим ског скрип то ри ју
ма. За кра љи чи но име ве зу је се и лук су зни псал тир на стао за ње ног 
жи во та, нај ве ро ват ни је на ру чен од стра не Ме ли сен ди ног му жа Фул ка 
за рад из ми ре ња са су пру гом. Ау тор ки књи ге Ме ли сен дин псал тир је 
по себ но ин те ре сан тан јер пред ста вља ви зу ел ну син те зу ви зан тиј ских, 
ен гле ских, фран цу ских, па чак и ислам ских еле ме на та, ко ји су ука зи ва
ли ка ко на раз гра на то по ре кло сва ког од су пру жни ка, та ко и на мул ти
ет нич ко и мул ти кон фе си о нал но по да ни штво Је ру са лим ског кра љев ства.

Ипак, ове по је ди нач но за ни мљи ве сту ди је Кли ни ја, нор ман ске 
Си ци ли је и Је ру са ли ма под кр ста ши ма не оста вља ју ути сак ме ђу соб но 
по ве за них по гла вља књи ге, ко ја се ста па ју у ло гич ну це ли ну. Пре се чи ни 
да су у пи та њу три ра зно род на и ме ђу соб но уда ље на при ме ра, ода бра на 
по сте пе ну мул ти кул ту рал но сти ко ји ре флек ту ју, ка ко би по твр ди ли же
ље ни за кљу чак, пре ју ди ци ран већ у уво ду. Та мо на и ме сто ји да ће у књи
зи би ти при ме њен ме тод „тран скул ту рал но сти” ка ко Ме ди те ран не би 
ви ше био „на сил но по де љен и пар ти ку ла ри зо ван, ло ка ли зо ван или пак 
на ци о нал но обо јен, на раз дво је но на сле ђе Ви зан ти је, За па да, ислам ске 
и је вреј ске исто ри је, кул ту ре и ар хе о ло ги је”. Ов де нам је по твр ђе но да је 
за јед нич ки име ни тељ об ра ђе них те ма то што су „од раз тран сре ги о нал не 
ко нек тив но сти” кул ту ра ко је су у „стал ном про це су тран сфор ма ци је”. И 
за и ста, ин си сти ра ње на хи брид но сти ме ди те ран ских иден ти те та је ди но 
је ве зив но тки во ко је ове три сту ди је, ма кар де ли мич но, др жи на оку пу.

При кон ци пи ра њу за вр шног по гла вља, на зва ног „Бал кан или уме
сто за кључ ка”, при ме њен је исти кри те ри јум се лек ци је при ме ра. Ре чи
ма ау тор ке, Бал кан ско по лу о стр во је „по нај ма ње раз ма тра но са стај не 
тач ке кроскул ту рал не ин тер ак ци је”, због че га она, у су мар ном пре гле ду 
ви зу ел них и кул тур них ка рак те ри сти ка, ста вља ак це нат баш на пре пли
та ње и ди на ми ку, мул ти кон фе си о нал ност, мул ти лин гвал ност и све оп шту 
ша ро ли кост Бал ка на. Она во ди ра чу на о то ме да по јам „на ци о нал но” у 
опи су сред њо ве ков них др жа ва ста ви под зна ке на во да, и кри ти ку је при
ступ ко ји на ци о нал не исто ри о гра фи је има ју пре ма свом сред њо ве ков ном 
на сле ђу. Њен дис курс је осло њен на Де ри ду, што ви ди мо из тврд ње да 
„на ра ти ви чи не цр ве ну нит и кључ ни су еле мент кул тур них мо де ла... 
Они сто га омо гу ћа ва ју и про ми шља ње о то ме ка ко се гра ни це, отво ре не 
спрам за тво ре них, пре ва зи ла зе”.
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Јед но је утвр ди ти и опи са ти кул тур ну раз ме ну, што су и ра ни ји 
ис тра жи ва чи Ме ди те ра на углав ном чи ни ли, а са свим дру го за сту па ти 
тен ден ци ју за ма гљи ва ња свих гра ни ца, пр о бле ма ти за ци је свих оме ђе них 
кул тур них це ли на, са по себ ним ани мо зи те том пре ма на ци о нал ном кљу чу 
ин тер пре та ци је. Ни је ли то по вла ђи ва ње иде о ло ги ји отво ре ног дру штва, 
ко ја де це ни ја ма су ве ре но вла да у европ ским ин те лек ту ал ним кру го ви ма, 
про гла ша ва ју ћи „ин тер кул ту рал ност”, „тран скул ту рал ност”, хи бри ди
за ци ју и слич не трен до ве као је ди не на уч но и жи вот но ва лид не, упр кос 
знат ном от по ру ши рих дру штве них сло је ва? Сред њо ве ков не кул тур не 
апро при ја ци је спро во ђе не с вр ха, за рад ле ги ти ми за ци је вла сти и ути
ца ја над ра зно ли ким ма са ма – а та кви су сви при ме ри на ве де ни у књи зи 
– ни су по ни шта ва ле ет нич ке и кон фе си о нал не раз ли ке ме ђу обич ним 
ста нов ни штвом. Да нас се, ме ђу тим, у слу жби евр оп ског „ко тла за пре
та па ње” исто риј ски при ме ри кроскул ту рал не раз ме не че сто пре на гла
ша ва ју ка ко би сви иден ти те ти де ло ва ли као обич ни кон струк ти, отво
ре ни за мон та жу и де мон та жу. Пост мо дер ни стич ке ман тре о стал ној 
тран сфор ма ци ји дру штва и на вод ном из ми шља њу тра ди ци ја су ви ше су 
нам ду го на ме та не да би за слу жи ле још јед но по на вља ње, по го то во има
ју ћи у ви ду да је њи хов нај ве ћи на уч ни „до при нос” јед на све оп шта ре
ла ти ви за ци ја. Ште та је за то што се ин те ре сант на ис тра жи ва ња из не та 
у овој књи зи ста вља ју у ду би о зне ме то до ло шке окви ре, ко ји де лу ју тен
ден ци о зно, по себ но на кон ви ше стру ког чи та ња уво да и за кључ ка. Ме
ди те ран и дру ге све то ве по треб но је сто га тре ти ра ти са буд ном па жњом 
и кри тич ком оштри ном, јер на уч не по у ке ком би ну је са иде о ло шким 
по ру ка ма.

Ве сна ГА ЈИЋ




