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БАЛ КАН И МЕ ДИ ТЕ РАН – НО ВИ ПО ГЛЕ ДИ  
И ТУ МА ЧЕ ЊА

Је ле на Ер де љан, Бал кан и Ме ди те ран. Кул тур ни тран сфер и ви зу ел на 
кул ту ра у сред њо ве ков но и ра но мо дер но до ба, Ево лу та, Бе о град 2019

Јед на од прет ход них књи га Је ле не Ер де љан, Иза бра на ме ста. Кон-
стру и са ње Но вих Је ру са ли ма код пра во слав них Сло ве на (Бе о град 2013, 
пре вод: Cho sen pla ces: con struc ting new Je ru sa lems in Sla via Ort ho do xa, 
Brill 2017), на ста ла је као ре зул тат ње них ви ше го ди шњих ис тра жи ва ња 
Је ру са ли ма као фе но ме на у све три мо но те и стич ке ре ли ги је, али и као 
из раз ду бо ке лич не ве за но сти за ово, ка ко ка же, са свим по себ но, је дин
стве но ме сто ко је кул ту ра, чи ји смо ба шти ни ци, до жи вља ва као сво је 
ис хо ди ште. У овој књи зи, је дин стве ној и дра го це ној у на шој струч ној 
ли те ра ту ри, пра ти се иде ја Но вих Је ру са ли ма, ко јих је у сред њо ве ков ној 
ци ви ли за ци ји би ло ви ше и ко ји су кон стру и са ли свој иден ти тет иза бра
них ме ста и ли тур гиј ски, али и сред стви ма ви зу ел не кул ту ре об ли ко
ва ли се као сли ка не ба на зе мљи. Пре ма об ја шње њи ма Је ле не Ер де љан, 
та кви Но ви Је ру са ли ми, са зда ни на прин ци пи ма уста но вље ним и раз
ви ја ним у Ца ри гра ду, би ле су пре сто ни це: Ар та, Ве не ци ја, Па риз, а од 
сло вен ских гра до ва Бе о град, Мо сква и Тр но во.

На ста вља ју ћи сво ја ин те р ди сци пли нар на и на нај но ви јим ме то до
ло шким по ла зи шти ма за сно ва на про ми шља ња раз ли чи тих фе но ме на 
кул тур не исто ри је, Је ле на Ер де љан у књи зи Ме ди те ран и дру ги све то-
ви. Пи та ња ви зу ел не кул ту ре XI –XI II век (Но ви Сад 2015) ба ви ла се 
Ме ди те ра ном као ме стом су сре та нај ра зли чи ти јих ет нич ких и вер ских 
за јед ни ца, да кле као ши рим фе но ме ном „у сми слу ко нек тив но сти или 
ин тер ак ци је”, а не као ни зом по је ди нач них, не ка да и су прот ста вље них 
ло ка ли те та. Ова кав при ступ за др жа ла је и у по сма тра њу ме ди те ран ско
бал кан ске сфе ре, ко ја пред ста вља „мо бил ну про мен љи ву ску пи ну ци
ви ли за циј ских хе те ро ге но сти, по ли гло си је, и раз ли чи тих вер ских, кул
тур них и по ли тич ких иден ти те та обе ле же них из ра зи том хи бри ди за ци
јом”. За вр шно по гла вље ове књи ге, ко је но си на слов „Бал кан или уме сто 
за кључ ка”, као глав но обе леж је Бал ка на у пе ри о ду од је да на е стог до 
три на е стог ве ка ис ти че мул ти лин гвал ност и мул ти кон фе си о нал ност и 
кроз при ме ре про стор не, ду хов не, по ли тич ке, тр го вин ске и лич не умре
же но сти кључ них лич но сти ко је су фор ми ра ле ње го ву кул ту ру, ука зу је 
на по ве за ност бал кан ског и ме ди те ран ског про сто ра.

Као ре зул тат да љег ис тра жи ва ња раз ли чи тих ви до ва ви зу ел не кул
ту ре Бал ка на и ње го вих кон та ка та са ме ди те ран ским све том на ста ла је 
књи га Бал кан и Ме ди те ран. Кул тур ни тран сфер и ви зу ел на кул ту ра у 
сред њо ве ков но и ра но мо дер но до ба (Бе о град 2019). По ре чи ма Је ле не 
Ер де љан, упра во на гла сак на при пад но сти Бал ка на ме ди те ран ском све ту 
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био је у до са да шњим ис тра жи ва њи ма не до вољ но осве тљен, на ро чи то 
ка да је реч о про жи ма њу кул ту ра и иде ји кул тур ног тран сфе ра. Ме ди те
ран под ра зу ме ва раз ли чи те ет нич ке ре ли гиј ске и кул тур не за јед ни це, 
ко је су у књи зи са гле да не кроз ши рок вре мен ски ра спон од сред њо ве ков
ног до ра ног мо дер ног до ба. Уме сто по де ле на на сле ђе Ви зан ти је, За па да, 
ислам ске и је вреј ске кул ту ре и њи хо вог по сма тра ња као за тво ре них це
ли на, ви зу ел ну кул ту ру сред њо ве ков ног Ме ди те ра на и Бал ка на тре ба ана
ли зи ра ти кроз ре зул та те „мул ти ди сци пли нар ног ис тра жи ва ња крос кул
ту рал не или тран скул ту рал не ин тер ак ци је”. Ме ди те ран као флу и дан 
про стор у ко јем су из ра же не ми гра ци је љу ди, „те а тар су сре та, кон та ка та 
и кон флик та” под ра зу ме вао је умет нич ку раз ме ну не са мо уну тар ме ди
те ран ског све та не го и из ме ђу Ме ди те ра на и дру гих све то ва, што отва ра 
мо гућ но сти за из у ча ва ња исто риј ске ди на ми ке кон такт них зо на, са крал
не то по гра фи је и ви зу ел не кул ту ре, од но сно, у крај њем ис хо ду, пи та ње 
тран сфе ра и ре цеп ци је. Је ле на Ер де љан тра га за ме ром, пу те ви ма и на чи
ни ма на ко је је вр ше но „уво ђе ње и при хва та ње све ти ња, кул то ва и њи ма 
при па да ју ћих и де фи ни шу ћих пред ме та, сли ка, ико но граф ских фор му ла, 
ма те ри ја ла, гра ди тељ ских фор ми и ре ше ња од ре ђе них кул тур них мо де ла 
на ви зу ел ну кул ту ру та кве, ’ло кал не’ сре ди не”. На гла сак је, да кле, на ко
му ни ка ци ји из ме ђу кул ту ра, њи хо вом про жи ма њу и кул тур ном тран сфе ру, 
а не на одво је ном по сма тра њу по је ди них ре ги ја и на ци о нал них за јед ни ца. 
Исто вре ме но, то зна чи да тре ба на пу сти ти тер мин ути ца ја јед не стра не 
на дру гу, у сми слу да јед на стра на пред ста вља узор ко ји дру га стра на 
опо на ша. У ова ко схва ће ном кон цеп ту, ју го сточ на и цен трал на Евро па 
ни су обод на зо на, већ по ста ју зо на кул тур них кон та ка та и тран сфе ра.

При ме на ова квог, код нас но вог ви да ис тра жи ва ња у ху ма ни стич
ким ди сци пли на ма, ко ји је до вео до дру га чи јег угла по сма тра ња, већ је 
афир ми са на у са вре ме ним на уч ним при сту пи ма овој те ми, што је ре
зул ти ра ло ства ра њем ди ги тал не ис тра жи вач ке плат фор ме North of 
Byzan ti um. На осно ву из ло же ног ме то до ло шког окви ра Је ле на Ер де љан 
је на сим по зи ју му Ec lec ti cism at the Ed ges: Me di e val Art and Ar chi tec tu re 
at the Cros sro ads of the La tin, Gre ek and Sla vic Cul tu ral Sphe res (c. 1300 – c. 
1550) на Уни вер зи те ту Прин стон у апри лу 2019. го ди не одр жа ла пле
нар но пре да ва ње под на сло вом „CrossCul tu ral En tan gle ment and Vi sual 
Cul tu re in Ea stern Eu ro pe c. 1300–1550”.

Књи га Бал кан и Ме ди те ран. Кул тур ни тран сфер и ви зу ел на кул-
ту ра у сред њо ве ков но и ра но мо дер но до ба, на кон одељ ка „Реч ау то ра”, 
по де ље на је у пет по гла вља: I – „Про лог”, II – „Бал кан и Ме ди те ран. 
Ге о гра фи ја, исто ри ја и ме тод” (1. Пу те ви кул тур ног тран сфе ра из ме ђу 
Бал ка на и Ме ди те ра на; 2. Ме то до ло шки при сту пи), III – „Све ти те љи 
до спе ли с мо ра”, IV – „Све ти Спи ри дон” (1. У По ду на вљу, на Ја дра ну и 
у Бу ко ви ни; 2. На Ки пру и у Ца ри гра ду; 3. На Кр фу и у Бо ки Ко тор ској), 
V – „Ша ба тај Се ви” (1. Из гон из Шпа ни је и ства ра ње се ферд ске ме ди
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те ран ске та ла со кра ти је; 2. Ша ба тај Се ви у Ул ци њу; 3. Ви зу ел на све до
чан ства о ша ба тај ској за јед ни ци у Ни шу). На кра ју књи ге на ла зи се 
по го вор Вла де Стан ко ви ћа под на сло вом „Ме ди те ран ко ји нас окру жу
је или Ме ди те ран пре ло мљен пре ко Бал ка на”, спи сак ли те ра ту ре, имен
ски ре ги стар и бе ле шка о ау тор ки.

Ка ко об ја шња ва Је ле на Ер де љан, сло же ност Ме ди те ра на као иден
ти те та то ком сред њег ве ка и пред мо дер ног до ба огле да се, у пр вом ре ду, 
у ет норе ли гиј ском ди вер зи те ту, бу ду ћи да у ње му па ра лел но по сто је 
раз ли чи те сфе ре: хри шћан ска, ислам ска, је вреј ска, ла тин ска, ро меј ска 
(грч ка), арап ска (тур ска). Због то га је за раз у ме ва ње ме ди те ран ског кул тур
ног про сто ра по треб но уо чи ти и об ја сни ти све ве зе ко је „пре мо шћу ју, 
пре кла па ју и спа ја ју раз ли чи те кон фе си о нал не, ет нич ке и лин гви стич ке 
гру пе”. По ред тих мно го број них ве за, ис ку ство жи вље ња у јед ном ге о
граф ском окру же њу, кре та ње љу ди и до ба ра, до ве ло је до по себ не вр сте 
ме ђу соб ног раз у ме ва ња и омо гу ћи ло кул тур ну син те зу и ино ва ци је ко је 
су пре ва зи ла зи ле гра ни це по је ди них иден ти тет ских гру па. Овом фе но
ме ну, ко ји има свој ге о граф ски, над на ци о нал ни и над ре ли гиј ски аспект, 
у чи јој осно ви је ле жа ло ме ђу соб но раз у ме ва ње про и за шло из „ме ди те
ран ског кул тур ног иден ти те та”, по све ће ни су по је ди ни одељ ци књи ге.

Је дан од при ме ра кул тур ног тран сфе ра из ме ђу Бал ка на и ме ди те
ран ског све та је сте „цир ку ли са ње све тих те ла (жи вих све ти те ља и њи хо
вих мо шти ју) и ха ри змат ских сли ка (ико на, во тив них пло чи ца)”, што је 
Је ле на Ер де љан по ка за ла у по гла вљу „Све ти те љи до спе ли с мо ра”. Пу те
ви тран сфе ра нај че шће су би ли и пу те ви тр го ви не и хо до ча шћа, а ре ли
кви је, ико не и кул то ви ко ји сти жу мо рем на Бал кан од и гра ли су ва жну 
уло гу у ње го вој са кра ли за ци ји, по ве зу ју ћи га са нај ва жни јим све тим ме
сти ма хри шћан ске ва се ље не ко ја се на ла зе на ис точ ном Ме ди те ра ну.

Та ко је на Бал кан са Ме ди те ра на сти гао култ Све тог Спи ри до на, 
бор ца про тив ари јан ске је ре си и уче сни ка Пр вог ва се љен ског са бо ра, 
при ја те ља Све тог Ни ко ле. Фор ми ран нај пре на Ки пру, по сле па да Ца
ри гра да и пре но са све ти те ље вих мо шти ју на Крф, са Јон ских остр ва и 
из Епи ра про ши рио се до Бо ке ко тор ске, нај се вер ни јих гра ни ца Ја дра на 
и Бал ка на, до Ду на ва и у Тран сил ва ни ју, све до Бу ко ви не и Мол да ви је. 
Че сти це све ти те ље вих мо шти ју до спе ва ле су са Кр фа у срп ске хра мо ве 
у При мор ју и за ле ђу: у Бо ки Ко тор ској, Скра ди ну, Кр ки, За дру, Пе ро ју, 
а нај ве ћа цр ква ко ја му је по све ће на по диг ну та је у Тр сту. У осам на е стом 
ве ку, исто вре ме но са зи да њем ове, тр шћан ске цр кве, код Ја ши ја је из
гра ђен ма на стир Све тог Спри ри до на, као и бол ни ца. Код на шег на ро да 
у Угар ској и Ау стро у гар ској култ Све тог Спи ри до на био је на ро чи то 
ве зан за ко лек тив ни иден ти тет за нат ских удру же ња и це хо ва, ико не и 
бар ја ци с ње го вим ли ком но ше ни су у ли ти ја ма и по ми њу се по чев од 
овог сто ле ћа. У Зе му ну, у на о су Цр кве Све тог Ни ко ле, са чу ва на је пред
ста ва сто је ће фи гу ре Све тог Спи ри до на из 1845. го ди не.
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Је ле на Ер де љан ука зу је на чи ње ни цу да се, у по след њем пе ри о ду 
по сто ја ња Ве не ци јан ске ре пу бли ке, у до ме ну ви зу ел не кул ту ре уо ча ва 
ди ја лог из ме ђу ита ли јан ског, грч ког и сло вен ског еле мен та, што је при
сут но и у Дал ма ци ји и Бо ки ко тор ској. У ис тој цр кви, на при мер, ра ди
ли су мај сто ри раз ли чи тих ет нич ких, кул тур них и вер ских иден ти те та. 
Та ко по сто је при ме ри мул ти лин гвал но сти и мул ти кон фе си о нал но сти 
у окви ру истог са крал ног про сто ра: у Пе ра сту, у Жуп ној цр кви Све тог 
Ни ко ле, ико на Бо го ро ди це је сиг ни ра на грч ки, а ис под ње је, та ко ђе 
грч ки, сиг ни ран Све ти Спи ри дон, док је Све ти Ан то ни је Па до ван ски 
сиг ни ран ла тин ски. Ис пре пле те ност оба хри шћан ска ен ти те та ви ди се 
и у за вет ним пло чи ца ма од сре бра, као и у ико на ма на ко ји ма је Све ти 
Спи ри дон при ка зан са Све тим Ан то ни јем или са Све тим Са вом, при 
че му је сва ки на сли кан у „свом сти лу”. На осно ву ре ле вант них из во ра 
и ли те ра ту ре, Је ле на Ер де љан пра ти ла је не са мо „са крал ни про стор под 
за шти том овог све ти те ља” не го и про ме ну ико но гра фи је и кул та, као и 
ње го ве ло кал не ре цеп ци је и та ко по ка за ла да је култ Све тог Спи ри до на 
пре ва зи шао „гра ни це цар ста ва, по ли тич ких и кон фе си о нал них за јед ни ца, 
од Ро меј ског и Ве не ци јан ског до Осман ског, Угар ског и Ау стриј ског”. 

Ка да је реч о још јед ном све ти те љу ко ји је до шао са мо ра, Све том 
Ми ха и лу, пр ви тра го ви ње го вог кул та ја вља ју се у пе том и ше стом ве ку, 
и то на обе стра не Ја дра на, да би га од де ве тог до је да на е стог ве ка на
ро чи то не го ва ли бе не дик тин ци. По све ћен му је нај ста ри ји бе не дик тин
ски ма на стир на ис точ ној оба ли Ја дра на, ју жно од Ду бров ни ка – ма на
стир Све тог Ми ха и ла на Пре вла ци у Бо ки ко тор ској, са цр квом с по чет
ка де ве тог ве ка. Из истог раз до бља је и цр ква у Ко то ру и, ма ло ју жни је, 
бе не дик тин ски ма на стир Ра тац. Овај пре глед Је ле на Ер де љан за вр ша ва 
по ме ном Цр кве Све тог Ми ха и ла из де се тог и је да на е стог ве ка на Ши
па ну и Ко ло че пу, као и оне у Сто ну на Пе ље шцу. Ука зу је на чи ње ни цу 
да се култ Све тог Ми ха и ла, као и култ Све тог Ни ко ле, на бал кан ској 
стра ни Ја дра на нај пре про ши рио за слу гом бе не дик ти на ца, али и Нор
ма на. С дру ге стра не, на Бал ка ну се култ Све тог Ни ко ле раз ви јао и из 
прав ца Ца ри гра да. По зна то је ко ли ко су Не ма њи ћи би ли ду бо ко ве за ни 
за Све тог Ни ко лу, по чев од Сте фа на Не ма ња, ко ји му је по све тио сво ју 
пр ву за ду жби ну у То пли ци. При пад ни ци ди на сти је Не ма њић сла ли су 
да ро ве ба зи ли ци Све тог Ни ко ле у Ба ри ју у ра спо ну ду жем од век и по, 
а рас ко шна ико на ко ју је по кло нио Сте фан Де чан ски та мо се и да нас 
на ла зи.

Је дан од по след њих све ти те ља ко ји су на Бал кан при сти гли мо рем 
пре па да Ца ри гра да је сте апо стол и је ван ђе лист Све ти Лу ка. Ње го ве 
мо шти от ку пио је од Ту ра ка де спот Ђу рађ Бран ко вић и са по ча сти ма 
их пре нео у Сме де ре во 1453. го ди не. По сле па да Де спо то ви не мо шти су 
од не те у Бо сну, по том у Дал ма ци ју, да би сво је пу то ва ње за вр ши ле у 
Ве не ци ји, у Цр кви Све тог Јо ва.
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Је ле на Ер де љан је по себ но по гла вље под на сло вом „Ша ба тај Се ви” 
по све ти ла овом ха ри змат ском са мо про кла мо ва ном је вреј ском ме си ји, 
ко ји је 1666. пре шао у ислам. Ро ђен у Из ми ру, кре тао се ши ром ме ди те
ран ског све та (Ати на, Ка и ро, Алек сан дри ја, Ца ри град, Со лун), да би од 
1673. жи вео као ди здар ул цињ ске лу ке под име ном Азис Мех мед Ефен
ди. Ша ба та је во осци ли ра ње из ме ђу ислам ског и је вреј ског иден ти те та 
пред ста вље но је кроз по да так да је одр жа вао ве зе са је вреј ским за јед ни
ца ма у Осман ском цар ству и да је, чак и као ислам ски кон вер тит, про
по ве дао у си на го га ма, сте кав ши при ли чан број след бе ни ка. Ку лу у ко јој 
се на ла зи ла ње го ва ре зи ден ци ја по ди гла је, као што је по зна то, Је ле на 
Бал шић, чи ји је двор био у Ул ци њу, ода кле је до 1411. упра вља ла Зе том 
у име свог си на Бал ше. Упра во у ул цињ ској ку ли Бал ши ћа, на нај ви шој 
ета жи, у ода ји Ша ба та ја Се ви ја на ла зе се две ни ше. На јед ној су, у ме
да љо ни ма, ис кле са не исто вет не ше сто кра ке зве зде, а на дру гој сти ли
зо ва не пред ста ве ки па ри са, у чи јим је кро шња ма ви ју га ва тра ка, ко ја би 
се мо гла ту ма чи ти и као пред ста ва зми је. Сим бо ли ку ових мо ти ва Је ле на 
Ер де љан иш чи та ва „уну тар три ко ор ди нат на си сте ма: ислам ске ви зу
ел не кул ту ре ко ја чи ни спољ ни омо гач, је вреј ске ко ја је у је згру и ша
ба тај ске ко ја ле жи нај ду бље иа ко ја сно ма ни фе сто ва на”. Зве зда и др во 
је су сим бо ли ко ји се ја вља ју у сва три кул тур на кон тек ста (у је вреј ском 
кљу чу – рај ска сим бо ли ка Др ве та жи во та и сим бо ли ка Да ви до ве зве зде 
и Со ло мо но вог чво ра, у ислам ској умет но сти сим бо ли ка зве зде као со лар
ног мо ти ва и др ве та ве за не су за Ала ха као из вор све тло сти и жи во та), 
а кроз сло же на и уче на ту ма че ња ових при ме ра ви зу ел не кул ту ре до би
ли смо увид у сло је ве иден ти те та ша ба та ја ца – њи хо во је вреј ско по ре кло 
и при хва ћен но ви ислам ски иден ти тет, као и у мул ти лин гвал ност, по
ли се ми ју и по ли гло си ју као од ли ку њи хо ве кул ту ре.

Про жи ма ње хри шћан ске, ислам ске и је вреј ске кул ту ре Је ле на Ер де
љан уо чи ла је и на ста ром је вреј ском гро бљу у Ни шу. Низ фор мал них 
и зна чењ ских слич но сти ко је по сто је из ме ђу на дроб них спо ме ни ка све 
три ове ве ре при мер су кул тур ног тран сфе ра, а њи хо ви об ли ци, мо ти ви 
и на чин кле са ња има ју сво је па ра ле ле у стећ ци ма, ко ји су би ли рас про
стра ње ни ши ром Бал ка на. Уо ста лом, у не ким сре ди на ма сви ови над
гроб ни ци мо гли су да бу ду кле са ни у истим ра ди о ни ца ма. 

Тур ски ни шан, срп ски ни шан, срп ска пло ча са сти ли зо ва ном људ ском 
пред ста вом ко ја мо же би ти за ме ње на (ан тро по морф ним) кр стом и (крип то)
је вреј ска, ша ба тај ска, пло ча са пред ста вом сти ли зов не људ ске фи гу ре ко ја 
се мо же са гле да ти и као пред ста ва То ре од ли чан су при мер за јед нич ких и 
де ље них мо ти ва ко ји, за рад свог уни вер зал ног ан тро по ло шког зна че ња, 
до би ја ју са свим по себ на ту ма че ња у од ре ђе ним (вер ским) кон тек сти ма.

Као ре зул тат ис тра жи ва ња по све ће ног раз ли чи тим аспек ти ма ви
зу ел не кул ту ре Бал ка на и ње го вих кон та ка та са ме ди те ран ским све том, 
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књи га Је ле не Ер де љан Бал кан и Ме ди те ран. Кул тур ни тран сфер и ви зу-
ел на кул ту ра у сред њо ве ков но и ра но мо дер но до ба пред ста вља но ви ну 
у на шој на у ци, у пр вом ре ду по при сту пу ко ји ука зу је на но ве пер спек ти
ве и нео п ход ност пре ва зи ла же ња уста ље них ка те го ри ја, по пут по де ле 
на ис ток и за пад, осман ски и европ ски, ислам ски и хри шћан ски Ме ди
те ран. Ино ва тив на, пи са на пре глед но, са уви дом у нај са вре ме ни је то ко
ве ме ди те ран ских сту ди ја, по ка за ла је пу те ве кон стру и са ња ви зу ел ног 
иден ти те та на Бал ка ну кроз ње го ве кон так те са ме ди те ран ским све том. 
У овој књи зи обра зло жен је дру га чи ји по глед на ви зу ел ну кул ту ру и 
умет ност ис точ не и цен трал не Евро пе, као и по ста вљен ме то до ло шки 
оквир за бу ду ћа про у ча ва ња. 

Бри жљи во ода бра ни при ме ри као што је ви зу е ли за ци ја кул та Све
тог Спи ри до на као све до ка по ве за но сти оба хри шћан ског иден ти те та, 
и пра во слав ног и ка то лич ког, за тим ви зу ел на кул ту ра се фард ске а по
себ но крип тоје вреј ске ша ба тај ске за јед ни це на Бал ка ну омо гу ћи ли су 
да Је ле на Ер де љан уте ме љи свој за кљу чак: ва же ћи на ра тив исто ри је 
умет но сти сред њо ве ков ног и ра ног мо дер ног до ба тре ба да се про ме ни, 
и то „у прав цу ува жа ва ња исто риј ске ре ал но сти кул тур ног плу ра ли зма, 
мул ти лин гвал но сти, ви ше стру ких и крип то иден ти те та, те хе те ро то пи је 
и хе те ро гло си је Бал ка на у пред мо дер ном пе ри о ду”. При каз тран скул
ту рал них ин тер ак ци ја и кул тур ног тран сфе ра во ди про ду бље ни јем и 
осми шље ни јем са гле да ва њу раз ли чи тих, че сто сло же них, аспе ка та ви зу
ел не кул ту ре Бал ка на у окви ру ње го вих при род них ве за са Ме ди те ра
ном. По себ но је ва жно, сма тра Је ле на Ер де љан, што у ко нач ном ис хо ду 
они зах те ва ју про ме ну епи сте мо ло шке па ра диг ме, од но сно уда ља ва ње 
од не га тив них пре ми са у ко ји ма је Бал кан ве чи ти дру ги.

Ова ко осми шље на књи га Је ле не Ер де љан, илу стро ва на од лич но 
ода бра ним сним ци ма, пред ста вља до при нос не са мо исто ри ји умет но сти 
не го и исто ри ји кул ту ре, ре ли ги је, ме ди те ран ским сту ди ја ма и бал ка ни
сти ци. Пи са на струч но и исто вре ме но ра зу мљи во за ши ру обра зо ва ну 
пу бли ку, пра ви је при мер нео п ход но сти ин тер ди сци пли нар ног при сту
па и ши ро ког уви да у пи та ње ко је се про у ча ва.*

Др Све тла на С. ТО МИН
Уни вер зи тет у Но вом Са ду

Фи ло зоф ски фа кул тет 
Од сек за срп ску књи жев ност

ar se ni je@ptt.rs  

* Овај при каз на стао је у окви ру про јек та „Аспек ти иден ти те та и њи хо во 
об ли ко ва ње у срп ској књи жев но сти” (178005), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство 
про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.




