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Зборник Матице српске за сценске уметности и музику (CIP 
78+792(082), ISSN 0352-9738, COBISS.SR-ID 16339202) покренут је 1987. 
године као часопис оријентисан претежно ка историјским, естетичким 
и теоријским проучавањима позоришне и музичке, као и филмске умет-
ности. Oбјављују се искључиво оригинални научни радови – из теа-
трологије, музикологије, етномyзикологије, историје и теорије филма. 
Посебнa пажња посвећена је питањима развоја ових уметности на про-
стору Југоисточне и Средње Европе, претежно унутар културе Срба 
и других културом повезаних народа у региону. Зборник је отворен 
за ауторе различитог научног интересовања, за сараднике у земљи, из 
центара са територије бивше Југославије и из иностранства. Отворен је 
и према млађим сарадницима, којима се пружа прилика да своје прве 
радове објаве управо у Зборнику. Све радове који стигну у редак цију 
оцењују два стручна рецензента, а по потреби и више њих. Зборник 
се штампа на српском језику ћириличним писмом, са резимеом на 
енглеском. Рукописи које аутори пошаљу на једном од светских језика 
штампају се у оригиналу, са резимеом на српском. Садржаји часописа 
компонују се у три рубрике: 1. научнe студије, 2. архивска грађа, мемо-
ар ски прилози, 3. прикази и некролози. Приликом утврђивања Садржаја 
Зборника, текстови су распоређени хронолошки и тематски, у зависно-
сти од материје коју сарадници обрађују. Прве две рубрике Зборника 
имају сажетке, кључне речи и резимеа. Сви објављени текстови имају 
УДК број по међународној би блиотечкој класификацији, а сваки број 
садржи именски регистар. Збор ник излази редовно, два пута годишње 
у обиму од око 25 ауторских та бака. Часопис доспева разменом у око 
100 библиотека у свету. Беспла тан приступ интернет издању у PDF 
формату омогућен је на сајту: http: //www.maticasrpska.org.rs/category/
katalog-izdanja/naucni-casopisi/zbornik-matice-srpske-za-scenske- 
-umetnosti-i-muziku/. 

Matica Srpska Journal of Stage Arts and Music (CIP 78+792(082), 
ISSN 0352-9738, COBISS.SR-ID 16339202) was launched in 1987 as a journal 
oriented mainly towards historical, aesthetic and theoretical studies of the-
atre, music, and film. Only original scientific works are published – in the 
fields of theatrology, musicology, ethnomusicology, and history and theory 
of film. Special attention is paid to the issues of the development of these 
arts in the regions of   Southeast and Central Europe, predominantly within 
the culture of Serbs and other nations in the region linked through common 
culture. The Journal welcomes submissions from authors of broad scientific 
interests – domestic authors, as well as the authors from the countries of former 
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Yugoslavia and from abroad. It also welcomes contributions from young 
authors, who are given the opportunity to publish their first papers in the 
Journal. All papers are evaluated by two expert reviewers, and if necessary 
by more than two reviewers. The Journal is printed in Serbian language and 
Cyrillic script, with summaries in English. Manuscripts sent by authors in 
one of the world languages   are printed in the original language, with a sum-
mary in Serbian. The Journal is divided into three sections: 1. scientific 
studies, 2. archival materials, memoir papers, and 3. reviews and necrolo-
gies. When determining the Contents of the Journal, the texts are arranged 
chronologically and thematically, depending on the topic being addressed. 
The first two sections of the Journal include abstracts, keywords, and sum-
maries. All published texts are assigned a UDC number according to the 
international library classification, and each volume contains an index of 
names. The Journal is published regularly, biannually, containing up to 25 
author sheets. The Jornal is exchanged with around 100 libraries in the world. 
Free online access to PDF version of the Journal is provided on the website: 
http://www.maticasrpska.org.rs/category/katalog-izdanja/naucni-casopisi/
zbornik-matice-srpske-za-scenske--umetnosti-i-muziku/.
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СТУДИЈЕ, ЧЛАНЦИ, РАСПРАВЕ
UDC 821.163.41-31.09 Crnjanski M.

821.163.41.09 Manojlović T.

СО ФИ ЈА М. КО ШНИ ЧАР
Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет*

Ори ги нал ни на уч ни рад / Ori gi nal sci en ti fic pa per

ТЕ МАТ СКИ СУ СРЕТ МИ ЛО ША ЦР ЊАН СКОГ И  
ТО ДО РА МА НОЈ ЛО ВИ ЋА У ИН ТЕР МЕ ДИ ЈАЛ НОМ  

СВЕ ТЛУ** – I ДЕО:

Те а тар ски и пу бли ци стич ки аспек ти у про се деу  
Ка пи шпан ске кр ви Ми ло ша Цр њан ског

СА ЖЕ ТАК: У ме ђу рат ном кон тек сту Кра ље ви не Ју го сла ви је Ми лош Цр њан ски 
и То дор Ма ној ло вић су се сре ли на истом те мат ском и мо тив ском под руч ју и то пу тем 
фак то ци та ци је исто риј ских чи ње ни ца и до га ђа ја из Про ле ћа на ро да, ко је се, сре ди ном 
XIX ве ка, ре во лу ци о нар но раз бо ко ри ло ши ром Евро пе. Пр во Цр њан ски (1932, Кап 
шпан ске кр ви), а по том и Ма ној ло вић (1936, Оп чи ње ни краљ), умет нич ки удах њу ју 
жи вот Ло ли Мон тез, најкон трoверзнијој пле са чи ци и глу ми ци оно га до ба у Евро пи, 
и ба вар ском кра љу Лу дви гу I – као глав ним ак те ри ма по ме ну тих де ла. У овом ра ду 
су фо ку си ра ни аспек ти ци тат ног умет нич ког су сре та Цр њан ског и Ма ној ло ви ћа, а 
раз мо тре ни су са по зи ци ја ин тер тек сту ал но сти и ин те р ме ди јал но сти. Та ко ђе, раз мо-
тре ни су жан ров ски аспек ти и по тен ци ја ли на зна че них де ла у те а тро ло шком и дра-
ма тур шком сми слу. Ана ли за кон тек ста, бит них до га ђа ја и дру штве но-исто риј ских 
при ли ка до ба у ко јем су ова де ла на ста ла и у ко јем су ова дво ји ца ли те ра та жи ве ла и 
ства ра ла – омо гу ћи ла је ши ри ну ви зу ре и бо љу осве тље ност ли те рар не суд би не Ка пи 
и Оп чи ње ног кра ља. 

У пр вом де лу ра да по себ но су осве тље ни ван тек стов ни аспек ти: Ка пи шпан ске 
кр ви – ро ма на у на став ци ма у функ ци ји на град не игре Вре ме на, као и они ко ју су би-
ли пра ви узрок и по вод за фор ми ра ње не га тив не кри тич ке ре цеп ци је Ка пи; раз ло зи 
због ко јих је „Ло ла“ Цр њан ског у ли те ра ту ри сма тра мо нео прав да но де кла си ра на и 

* gri nja@sbb.rs; so fi ja.ko sni car@ff.un s.ac .rs 
** Овај рад, у два де ла, за сно ван је на ис тра жи ва њи ма у окви ру два ак ту ел на про јек та 

Оде ље ња Ма ти це срп ске за сцен ске умет но сти и му зи ку у Но вом Са ду: Ин тер ме ди јал ност 
и ин тер тек сту ал ност у умет но сти и Европ ски окви ри ре цеп ци је те а тра у срп ској књи жев
ној про зи и њен кул ту ро ло шки зна чај, ко ји се спро во де под ру ко вод ством проф. др Со фи је 
Ко шни чар.
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то, пре све га, сна гом осве то љу би во сти Ми ла на Бог да но ви ћа и ње го вим ути ца јем ор-
ке стри ра них исто ми шље ни ка. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ми лош Цр њан ски, Кап шпан ске кр ви, То дор Ма ној ло вић, Оп
чи ње ни краљ, исто риј ска фак то ци та ци ја, Ло ла Мон тез, Лу двиг I, Про ле ће на ро да, 
Вре ме, ин тер тек сту ал ни аспек ти, ин тер ме ди јал ни аспек ти, те а тро ло шко-дра ма тур шки 
аспек ти.

ПРО ЛЕ ГО МЕ НА О ПРО БЛЕ МУ. О сти лу и умет нич ком про се деу 
Ми ло ша Цр њан ског за си гур но је на пи са но то ли ко тек сто ва да би за њих 
би ла пре те сна и по за ма шна би бли о те ка. Ме ђу тим, из у зет на сце нич-
ност и сли ко ви тост ро ма на Кап шпан ске кр ви као пред мет струч ног и 
на уч ног из у ча ва ња мар ги на ли зо ва не су и го то во за не ма ре не. То је сте 
за чу ђе ње, ако се зна да су глав ни ли ко ви (Ло ла Мон тез1 и Лу двиг I, краљ 
Ба вар ске2), ва жни до га ђа ји, као и оп шта хро но то пи ја ро ма на, с упе ча тљи-
вим ек фра за ма мо ти ва те а тра, ди рект но ве за ни за по зо ри ште, ко је је, 
сво јим сло је ви тим те мат ским ком плек сом, оп ште ме сто Шпан ске кр ви. 
При то ме, Цр њан ски је у Ка пи ме ђу пр ви ма от крио умет нич ку ин спи-
ра тив ност на зна че не те ма ти ке, ли ко ва и мо ти ва – ко ји ће, тек ка сни је, 
до би ти сво је не са мо ли те рат не већ и дру ге ме диј ске об ли ке (о то ме у 
дру гом де лу ра да). По себ но је за ни мљи во то да од Шпан ске кр ви ни је 
ка ну ла чак ни по ко ја бле ду ња ва кап на до ма ћу по зо ри шну сце ну. Ако 
је, ко јим слу ча јем, то га и би ло, та ко ђе је оста ло ме диј ски без бој но, или 
за не ма ре но. За што? На ве де на за пи та ност по ста је још оправ да ни ја када 
се, из пре бо га тог мно штва, раз мо три тек спо ра ди чан из бор ве о ма сце-
нич них сли ка и упе ча тљи вих сли ка из те а тра, ко је, ујед но, по ста вља ју 
обри се основ не драм ске рад ње и мар ки ра ју основ но ак тан ци о но по ље 
Ка пи шпан ске кр ви:

на по зив ни ца ма двор ског по зо ри шта ба вар ског, ста ја ло је име се њо ре 
Do lo res del Po ris y Mon tez. Ни ко у све ти ни ко ја је пу ни ла гле да ли ште, 

1 Лик је уте ме љен на исто риј ској лич но сти и исто ри о граф ским по да ци ма. На и ме, Ма ри 
До ло рес Ели за Ро са на Жил бер, гро фи ца од Лан дсфел да (Ma rie Do lo res Eli za Ro san na Gil bert, 
Co un tess of Lan dsfeld; 1818–1861), по зна ти ја по умет нич ком псе у до ни му Ло ла Мон тез, би ла је 
ир ска пле са чи ца и глу ми ца. Сла ву је сте кла као „шпан ска пле са чи ца“. По ста ла је по зна та као 
кур ти за на и љу бав ни ца ба вар ског кра ља Лу дви га I, ко ји јој је до де лио ти ту лу „гро фи ца од 
Лан дсфел да“. Иа ко се ње ном ути ца ју при пи су ју ли бе рал не ре фор ме у Ба вар ској, она је, на по-
чет ку ре во лу ци је 1848. го ди не, би ла при си ље на да бе жи. Оста так жи во та је про ве ла у Швај цар-
ској, Фран цу ској, Лон до ну и САД где се из др жа ва ла као за ба вља чи ца. Њен жи вот је по стао 
ин спи ра ци ја за мно го број на књи жев на и му зич ка де ла, као и игра ни филм (Chis holm 1911: Web). 

2 Лик је уте ме љен на исто риј ској лич но сти и исто ри о граф ским по да ци ма. „Lu dvig I 
Kar lo Au gust, ba var ski kralj (Stras sburg, 25. VI II. 1786 – Ni ca, 29. II. 1868). Vla dao od 1825. do 1848, 
na stra ni Na po le o na I Bo na par tea pro tiv Au stri je 1807–09. Pod u pi rao kul tu ru, umjet nost i zna nost, 
nje go vom za slu gom po dig nu ta su mno go broj na zda nja u kla si ci stič kom sti lu (pi na ko te ka i glip to-
te ka u Münche nu). Na kon Sr panj ske re vo lu ci je 1830. pri bli žio se kon zer va tiv ci ma. Pi sao pje sme. 
Ab di ci rao 1848. zbog skan da la s lju bav ni com Lo lom Mon tez“ (“Lu dvig I Kar lo Au gust”: Web).
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об на же них ра ме на и цр них, ла ста вих фра ко ва, ме ђу тим, ни је слу тио 
да ће ње не „шпан ске на род не“ игре, ка ко је пи са ло на рас по ре ду, би ти 
суд би на ко ја се у див ним, цр ним чип ка ма, као ја то вра на, спу сти ла, 
по сле то ли ких скан да ла и са то ли ких ле ши на, по Евро пи, и у Мин хен 
(Црњански 2007: 13). 

На ве де на ек фра за је у на ра то ло шком сми слу „за се ја ва ње“ фо ку са 
про бле ма при че, да кле, сво је вр сна на ја ва пред сто је ће ме ло дра ма ти ке 
и драм ског за пле та ро ма на. У сле де ћој сли ци из те а тра, пре до че на је 
ски ца фи гу ре ак тан ци о ног ди ме ра: за љу бље ни сту ден ти, за не се ња ци: 
удва рач(и) – Пле са чи ца: 

Не при род но ћу тљив и од су тан ду хом, на сло њен на по зла ће ну огра ду 
ло же, тај мла дић је на то ва рио цве ћем не ко ли ко ла ке ја, на ре див ши да се 
ру же но се у гар де ро бу игра чи це, и кад су га пи та ли од ко га, ре као је крат-
ко, ско ро шап ћу ћи са мо: „Graf Hirš berg, stu di o zus“ (Црњански 2007: 13). 
Из над мра мор них сте пе ни ца, као и под злат ним цве то ви ма ло жа, ње го ва 
лич ност оли ча ва ла је сту ден та, фан та ста, бу ду ћег са мо у би цу (Црњански 
2007: 14). Рас ко шно оде вен, у гун гу ли све та, он је као озе бао ста јао ту у 
то пло ти по зо ри шта, у ко јој је, за тре нут, за бо ра вио и ки шу што је напо-
љу па да ла и хлад ну сво ју про паст са том же ном ко ју је пред о се ћао, иа ко 
је био крај ње тек не ко ли ко да на (Црњански 2007: 14).

Тре ћа сли ка из те а тра до но си ја сно по зи ци о ни ран бу ду ћи ак тан-
ци о ни драм ски тро у гао де ла Кап шпан ске кр ви: удва ра чи – Пле са чи ца 
– Краљ.

Био је стао мир но, на удар свих лор њо на, и ни је се укла њао ни ком 
с пу та (Црњански 2007: 14). Хир шберг се „гу шио крај то ли ких су пар-
ни ка, а још ви ше пред сен ком Оног ко ји се [...] код ње [Ло ле Мон тез]
по чео да ја вља, а ко ји је, у ње го вој гла ви, био Зевс ко ји је, раз у ме се, био 
у ста њу да му от ме сва ку ним фу – Лу двик Пр ви, ње гов краљ. Але го рич-
не сли ке и гир лан де и рас ко шне све тиљ ке, као и вен ци цве ћа и жен ских 
на гих гру ди, за о кру жи ше гле да о це ко ји су, по ло жа ма и га ле ри ја ма, 
на ви ра ли. Цр ни ци лин дри и дра го це ни до гле ди од се де фа и зла та ле жа-
ли су по цр ве ној, ка ди фе ној ба лу стра ди, у опа сно сти, не пре кид но, да 
пад ну на ће ла ве, од са свим обич не људ ске ко сти гла ве. По не где по не ки 
про грам, од па пи ра ме ког као пер је, спу штао се, по ла ко, са ви си на [...] 
Они ко ји су са ви си на, из пле мић ких ло жа, гле да ли до ле, гле да ли су нај-
че шће у жен ске кор зе те, они ко ји су од о здо, из ре до ва гра ђан ства, гле-
да ли у ло же, ви де ли су, углав ном, под ваљ ке и но здр ве. Сва та све ти на, 
кад се све тиљ ке уга си ше, учи ни се уса мље ном, мла дом гра фу Хиршбер-
гу као хи ља ду од се че них гла ва (Црњански 2007: 15). 
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Да кле, већ на по чет ку ро ма на, на пр вих пет на е стак стра ни ца, Црњан-
ски, на ра то ло шки ре че но, ја сно и пре ци зно „за се ја ва“ кли це про бле ма 
и де фи ни ше му драм ски оквир – баш као што се то ра ди у кла сич ној 
драм ској екс по зи ци ји. По том оно „за се ја но“ у екс по зи ци ји, драм ски 
раз ви ја по свим те о риј ским пра ви ли ма раз во ја драм ске рад ње – кроз 
за плет, кул ми на ци ју, пе ри пе ти је и рас плет. Ука за ни мо мен ти, ве о ма 
из ра же на драм ска струк ту ра, укуп на во ка ци ја, као и те мат ско-мо тив ски 
ком плекс об ра ђен у Ка пи шпан ске кр ви, оправ да но и не дво сми сле но 
упу ћу ју на за пи та ност: за што је Кап те а тар ски и те а тро ло шки – до 
да нас, мар ги на ли зо ва на? 

Ракра на Ка пи шпан ске кр ви: ње но де кла си ра ње 
због по пу ли стич ког об ја вљи ва ња у штам пи 

Чи ни се да је укуп на опа ле сцен ци ја кон тек ста и ме диј ске кли ме 
(ста ра без ма ло је дан век, још од вре ме на на стан ка то га тек ста) до при-
не ла то ме да струч на ми сао о Ка пи шпан ске кр ви уз ја ше до ми нан тан, 
не га ти ван, бог да но ви ћев ски та лас, ко ји до да нас, сво јом ба ја том, отров ном 
во дом за пљу ску је и га си све жу ми сао о том тек сту, од ко је га, ме ђу тим, 
сам Цр њан ски, ни у ста ро сти, ни је од у стао, твр де ћи да је то „јед на 
ле па књи га“ са не срећ ном суд би ном (БуњаЦ 2014: Web): 

Ка ко је, све, по че ло? Члан ком „Ми по ста је мо ко ло ни ја стра не књи ге“3 
– „у ком сам – ис ти че Цр њан ски – ука зао на по пла ву стра не књи ге у 
на шој зе мљи, на не со лид ну ре кла му за пре во де стра них књи га и на 
пљач ку на ше пу бли ке у ко рист стра них из да ва ча, или њи них као-ба-
ја ги ‘ју го сло вен ских’ на кла да, из не на да се ја вља уред ник Срп ског 
књи жев ног гла сни ка г. Ми лан Бог да но вић у уло зи шам пи о на стра не 
књи ге и пре во да“4 – по кре ну та је жуч на по ле ми ка о ста њу у до ма ћој 
књи жев но сти и кул ту ри то га вре ме на (пре ма кошничар 2013: 19). Так-
нув ши у су је ту и Бог да но ви ћев ау то ри тет у успо ну, ко ји је кул тур но 
и по ли тич ки, увек, био до бро по зи ци о ни ран и ко ји је, увек, имао 
ја ку за ле ђи ну у сна жној по ро ди ци на ви со ком ме сту на хи је рар хиј ској 
дру штве ној ле стви ци5 ка ко у Кра ље ви ни та ко и по сле Дру гог свет ског 
ра та6 – Цр њан ски је, про тив се бе, окре нуо не са мо Бог да но ви ћа већ и 

3 Чла нак у два на став ка „Ми по ста је мо ко ло ни ја стра не књи ге“ Цр њан ски је об ја вио 
у Вре ме ну од 9. и 12. мар та 1932. го ди не на стра ни бр. 2. 

4 Ов де је реч о из во ду из тек ста „Уред ник Срп ског књи жев ног гла сни ка о на шој књи-
жев но сти“ Ми ло ша Цр њан ског об ја вље ног у Вре ме ну од 13. март 1932. го ди не, на стр. 7. 

5 На при мер, отац Ми ла на Бог да но ви ћа био је управ ник кра љев ског до бра Љу би че во 
у По жа рев цу (Ђурић 2019: Web). 

6 По сле Дру гог свет ског ра та, ко ји је про вео у не мач ком за ро бље нич ком ло го ру за 
офи ци ре, Ми лан Бог да но вић је остао ве ли ки по сле ник у срп ској кул ту ри: про фе сор те о ри-
је књи жев но сти и шеф Ка те дре за ју го сло вен ску књи жев ност, управ ник Срп ског на род ног 
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Бог да но ви ће вим ути ца јем ор ке стри ра не „исто ми шље ни ке“. Та ко се 
„уз Бог да но ви ћа свр ста ло 25 јав них рад ни ка и књи жев ни ка, а Цр њан-
ски је хе рој ски остао сам. Он их је оп ту жи вао да су ко рум пи ра ни и 
ко му ни сти, а они су му од го ва ра ли да би ра до штам па ли и срп ске 
књи ге, али да „до бри до ма ћи пи сци је два да мо гу да се на бро је на пр-
сте јед не ру ке“, а да Цр њан ски ни је ме ђу њи ма! (Петровић: Web). Бог-
да но ви ћев на пад на лич ност Цр њан ског пре ра стао је у фло ску ла р ни, 
да кле не ар гу мен то ва ни, на пад и на ње го во де ло. 

Имао сам, ка же Бог да но вић, илу зи ју о чо вје ку, о ко јој сам се са мо-
об ма нуо, и имао сам ис кре ну и ду бо ку вје ру у мо ћан та ле нат ко ји је дао 
Чар но је ви ча и Се о бе7, за ко ји ни ка да ни сам мо гао прет по ста ви ти да ће 
пра ви ти ди ја ло ге о сре ћи са ве ле да ма ма8 и да ће јед ном на пи са ти „Кап 
шпан ске кр ви“, фељ тон ски ро ман на лу три ју чи та тељ ка ма (соколовић 
2013: Web). 

О ка квој „лу три ји“ је реч про сло ви ће се ка сни је, али је пре о чи гле-
дан Бог да но ви ћев пе жо ра тив ни, а не ар гу мен то ван под смех ро ма ну са мо 
због ње го ве фор ме об ја вљи ва ња и на ме не од го ва ра ју ћој циљ ној гру пи.

по зо ри шта у Но вом Са ду и На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду, уред ник Срп ског књи жев ног 
гла сни ка, ли ста Да нас и Књи жев них но ви на и ду го го ди шњи пред сед ник Удру же ња књи-
жев ни ка. Био је и члан Срп ске ака де ми је на у ка (Ђурић 2019: Web). 

7 Оспо ра ва ње вред но сти Днев ни ка о Чар но је ви ћу (1921) и Се о ба (1929) та да је би ло 
не мо гућ но јер су оба де ла у струч ној јав но сти већ до би ла ве ли ку са тис фак ци ју. Пр во, као 
ве ли ка ли те рар на ино ва ци ја; дру го осва ја нај ве ће ло во ри ке: упра во за Се о бе, 1930. го ди не, 
Цр њан ски до би ја на гра ду Срп ске ака де ми је на у ка. Ме ђу тим, о Ка пи шпан ске кр ви јав но 
ми шље ње и кри тич ки суд још ни су фор ми ра ни – јер ро ман и по ле ми ка из ла зе на по ре до, 
го то во исто вре ме но (то ком мар та и апри ла 1932). Та ман згод на при ли ка да се увре да књи-
жев ног ау то ри те та „на пла ти“ не од увре ди о ца, већ ни по да шта ва њем увре ди о че вог „све жег“ 
де ла. А ка ко је би ло, та ко је и оста ло! До да нас!

8 Реч је о ан ке ти „Где жи ви нај срећ ни ја же на Ју го сла ви је?“ ко ја је би ла жур на ли стич ка 
Ахи ло ва пе та Цр њан ског за стре ле па ко сти због при кри ве не за ви сти. Ан ке та са др жи тач но 
пет на ест ин тер вјуа ко је је Цр њан ски, на те му сре ћа же не, во дио са углед ним са бе сед ни ца ма 
у окви ру на град не те мат ске ан ке те „Где жи ви нај срећ ни ја же на Ју го сла ви је?“ а ко ји су об ја-
вље ни у ли сту Вре ме од 27. де цем бра 1931. до 27. ја ну а ра 1932. го ди не. Том ан ке том су, из-
ме ђу оста лих, об у хва ће ни ин тер вјуи са: др Иси до ром Се ку лић, књи жев ни цом и про фе сор ком; 
др Је ли са ве том Се кељ, ле кар ком, ана то мом; др sci. Ан ком Го ђе вац, екс пер том за ме ђу на род но 
пра во, го спо ђом Ле пуш По лић, при ма до ном Опе ре у Љу бља ни, глу ми цом Ма ри цом По по вић 
из Бе о гра да, ба ро ни цом Жив ко вић из За гре ба, до бро твор ком го спо ђом Ма рић из За гре ба, го-
спо ђом Ми ле ном Шти вић, рад ни цом из Бе о гра да, го спо ђом Ван чом Ада мо вић рођ. Дун ђер ски, 
глу ми цом Ан том Ко ва чић из Љу бља не, го спо ђом Да рин ком Ма лић, бан кар ском чи нов ни цом 
из Бе о гра да, го спо ђом Рот, пред у зет ни цом и по слов ном же ном из Љу бља не, спор тист ки ња-
ма Ха њом Бо шко вић (мо то-тр ке) из За гре ба и Јел ком Шул гај (ски ја ње) из Сло ве ни је. Да кле, 
реч је о же на ма ко је су три де се тих го ди на про шло га ве ка у кул ту ри и јав ном жи во ту Кра ље-
ви не Ју го сла ви је има ле зна тан кре ди би ли тет у обла сти ма ко ји ма су се ба ви ле. Ти интер вјуи 
има ју по се бан ин тер тек сту ал ни зна чај за умет нич ку про зу Цр њан ског на ста лу у њего вом 
зре ли јем до бу, као и на ње гов уку пан ства ра лач ки про се де (по го то во Књи га о Ми ке лан ђе лу, 
Ро ман о Лон до ну, Код Хи пер бо ре ја ца) (пре ма кошничар 2013).
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Овај дру ги Цр њан ски га, ка же Бог да но вић, с не чу ве ном же сти ном 
оп ту жу је да је ко рум пи ра ни стра ни пла ће ник у слу жби де фе ти зма. 
По во дом по ле ми ке из ла зи апел ко јим кул тур ни рад ни ци осу ђу ју текст 
Цр њан ског, с пот пи си ма, ме ђу ко ји ма су и нај по зна ти ја име на. По зна ни-
ци га пре зи ру. Ђор ђе Јо ва но вић, мла ди над ре а ли ста, у очи му на ули ци 
ка же да је пот ка зи вач (соколовић 2013: Web). 

По ле ми ка из ме ђу Цр њан ског и Бог да но ви ћа је пре ра сла у опо ру, 
увре дљи ву јав ну ме диј ску сва ђу, пре се лив ши се на стра ни це По ли ти ке 
у ко јој су се дво ји ца ве ли ка на срп ске књи жев но сти ме ђу соб но „ча сти ла“ 
увре да ма. Ми лан Бог да но вић је по себ но ис ти цао да ње гов „не ка да шњи 
при ја тељ“ Цр њан ски „ни је у ста њу да има при ја те ље ако од то га не ма 
ма те ри јал не ко ри сти“, а Цр њан ски је уз вра ћао да Бог да но вић „ли це мер-
но, као же на, тра жи по др шку јав но сти“. Епи лог тог скан да ла за вр шен 
је на су ду. „Бог да но вић је тра жио 100.000 ди на ра од ште те због кле ве те, 
а до де ље но му је 1.200, с тим што је Цр њан ски мо рао да пла ти и 2.200 
ди на ра у до бро твор не свр хе“ (Петровић: Web). 

Цр њан ском је до бро по зна то да је, ба рем на по вр ши ни, као по вод 
це лој тој афе ри – би ла и по вре ђе на су је та осред њо сти и за ви сти књи жев-
ног еста бли шмен та због ње говог не дав ног књи жев ног успеха са Днев
ни ком и Се о ба ма: „У жи вот ним ис ку ше њи ма во лео сам да бу дем сам и 
да се по у здам у са мог се бе. За вист је исто та ко че ста, као и при ја тељ ство, 
и у ли те ра ту ри“ (СрпСкикњижевнимагазин год. II, бр. 2: 22). Ме ђу тим, 
пра ви узрок тог не ми лог су ко ба Бог да но ви ћа и Цр њан ског је за пра во био 
ду бо ко етич ке при ро де јер, осим већ ис так ну тог про бле ма са пре во ђе-
њем стра не књи ге, Цр њан ски ни је мо гао мир но да гле да Бог да но ви ће ве 
пр ља ве, бес кру пу ло зне игре са же на ма. Да кле, „Пра ви раз лог су ко ба 
ни ко ни је по ми њао, и тек три де це ни је ка сни је Цр њан ски ће [...] ис при-
ча ти о ‘Ми ла но вој сви ња ри ји са Се ле ном Ду кић’“.9 Се ле на је би ла 
„из ра зи то ле па, пла во о ка, лу до за љу бље на у 18 го ди на ста ри јег Бог да-
но ви ћа, ко ји је због ње оста вио же ну. ‘Све се то да раз у ме ти’, при чао је 
Цр њан ски, ‘али Ми лан је био јед на изе ли ца и са мо жи вац. Тро шио је 
Се ле ни не па ре и ни је је чу вао. По зна то је би ло ка ко је Ми лан ‘удо вит’ 
и сек су ал но на пра сан, би ло је по ба ча ја. Јад на де вој ка ни је мо гла све 
то да из др жи и ка сни је је умр ла [...] Цр њан ски ни је мо гао мир но да 

9 „Се ле на Ду кић, ро ђе на 1910. го ди не, у Пр вом свет ском ра ту оста ла је без оца, а не-
ду го за тим и без мај ке. Од ра ста ла је у си ро ма штву и као де вој чи ца је ди на се бри ну ла о мла ђем 
бра ту и сво јој ба би. Пр ве пе сме об ја ви ла је као уче ни ца Тр го вач ке ака де ми је, а већ са се дам-
на ест го ди на по че ла је да се ба ви но ви нар ством у По ли ти ци и Вре ме ну. У књи жев ним ча со-
пи си ма об ја ви ла је пет на е стак при ча, што је би ло до вољ но да јој кри ти ка при зна ‘са свим 
ре дак књи жев ни та ле нат’, а уо чи смр ти је за вр ши ла ро ман за де цу и по зо ри шни ко мад ко ји 
је На род но по зо ри ште при хва ти ло за из во ђе ње [...] Умр ла је 1935. го ди не, у са на то ри ју му 
Гол ник у Сло ве ни ји“ (Петровић: Web). 
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гле да шта се де ша ва. Кад је Ми лан по вео спор са сво јом су пру гом, 
Цр њан ски се ја вио да све до чи у ње ну ко рист. Озло је ђе ни Бог да но вић 
је он да спре чио об ја вљи ва ње јед ног Цр њан ско вог тек ста“ и та ко је 
по чео рат из ме ђу њих дво ји це (Петровић: Web).

Тај рат је Цр њан ском на нео трај ну ште ту, и то пре све га ње го вом 
де лу – ње го вим тек сто ви ма ко ји су, упра во у вре ме тог су ко ба, об ја вљи-
ва ни у на став ци ма у Вре ме ну10 те су би ли не по сред на ин спи ра ци ја и 
го ла ме та за до бро ор ке стри ра ни бог да но ви ћев ски на пад на Цр њан ског 
из свег тра бант ског гла сно го вор нич ког оруж ја. Те тек сто ве Цр њан ског 
за суо је де бео пе пео вул кан ског Бог да но ви ће вог гне ва, та ко да ће из тог 
пе пе ла, на је дви те ја де, ус пе ти по ла ко да из ро не тек не ко ли ко де це ни ја 
на кон Бог да но ви ће ве смр ти 1964. го ди не. Под се ти мо, реч је о на град ној 
ан ке ти Вре ме на под за јед нич ким на сло вом – „Где жи ви нај срећ ни ја 
же на Ју го сла ви је?“ и ро ма ну у на став ци ма Кап шпан ске кр ви, та ко ђе 
осми шље ном као на град на игра Вре ме на. Цр њан ски је те две игре 
осми слио с Уред ни штвом Вре ме на да ју ћи, та ко, по др шку на сто ја њи ма 
ово га ли ста да у те шким еко ном ским при ли ка ма, у ка кви ма је био и 
сам пи сац, очу ва ре пу та ци ју јед ног од нај ти ра жни јих и нај у глед ни јих 
днев них ли сто ва у Кра ље ви ни, а се би олак ша не за ви дан ма те ри јал ни 
по ло жај.11 

Же не су глав ни су бјект те мат ског окви ра обе ју на град них ига ра 
ко је је Цр њан ски осми слио за чи та о це Вре ме на, да бо ме, има ју ћи у ви ду 
ин тен ци је тог ли ста и струк ту ру ње го вих ко ри сни ка. Игра „Где жи ви 
нај срећ ни ја же на Ју го сла ви је?“ ре а ли зо ва на је као ан ке та ко јом је об је-
ди ње но пет на ест ин тер вјуа са ви ђе ним же на ма у Кра ље ви ни Ју го сла-
ви ји, ме ђу ко ји ма је, на при мер, би ла књи жев ни ца др Иси до ра Се ку лић, 
ле кар ка и ана том др Је ли са ве та Се кељ, не ко ли ко та да по зна тих опер-
ских при ма до на и глу ми ца, али и пр ва же на док тор прав них на у ка у 
Кра ље ви ни, др Ан ка Го ђе вац. Ан ке та „Где жи ви нај срећ ни ја же на Ју-
го сла ви је?“ прет хо ди ла је об ја вљи ва њу на град ног ро ма на Кап шпан ске 
кр ви. Ме ђу тим, оба тек ста су би ла до вољ но хро но ло шки бли зу јав ном 

10 Вре ме – днев ни лист осно ван 1921. у Бе о гра ду. Пра тио, ту ма чио и за сту пао слу жбе ну 
по ли ти ку и ре жим Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца и по том Кра ље ви не Ју го сла ви је. 
Под тим име ном из ла зио до 6. апри ла 1941, а по том је, за вре ме Дру гог свет ског ра та, у пе-
ри о ду 1941–1944, као Но во вре ме, штам пан под кон тро лом оку па то ра. Но во вре ме је би ло 
глав ни ин сти тут Не ди ће ве вла де и до но си ло је члан ке у ду ху иде о ло ги је Хи тле ро вог „но вог 
по рет ка“. У пе ри о ду 1941–1944, по не дељ ком је уме сто Но вог вре ме на из ла зио по се бан лист 
По не де љак и то у истом фор ма ту (малаенциклопедија I 1970: 293).

11 „Те шко ће, ма те ри јал не при ро де, у жи во ту про фе со ра, и но ви на ра, у то до ба, као и 
хај ка мо јих ли те рар них про тив ни ка, на те ра ли су ме да на пу стим књи жев ни рад у Бе о гра ду 
и да одем у ино стран ство, на рад у на ше По слан ство, као та ко зва ни ата ше за штам пу“, ве ли 
Цр њан ски. Из Бер ли на, Алек сан дар Цин цар-Мар ко вић оба ве стио је Цен трал ни прес би ро 
да је Цр њан ски у По слан ству пре у зео ду жност 28. ја ну а ра 1936. (ПоПовић 1980: 168).
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су ко бу Цр њан ски – Бог да но вић да су Ми ла ну Бог да но ви ћу и ње го вим 
тра бан ти ма (ме ђу ко ји ма је, на при мер, био и Мар ко Ри стић12) зду шно 
по слу жи ли као до дат ни ба рут да оцр не и опе ку Цр њан ског. Та ко је 
Бог да но вић, зло у по тре бом сво јих по зи ци ја у кул ту ри, не ар гу мен то-
ва но, го лим фло ску ла ма, на пао не само ста во ве Цр њан ског (у ве зи са 
већ по ме ну том по ли ти ком пре во ђе ња стра не књи ге) већ и Цр њан ског 
са мог, те ње го ву ан ке ту и Кап шпан ске кр ви – упра во са ин тен ци јом 
да у јав но сти обез вре ди Цр њан ског и као лич ност и као ли те ра ту. Бог-
да но вић је због по вре ђе не та шти не – под сме хом у јав но сти и штам пи, 
ан ке ту обе ле жио као без вред но, про во ка тив но ве р бал но ко ке ти ра ње 
са же на ма, а упо ри ште за на пад на ан ке ту про на ђе но је у то ме што је 
она из ве сним ин тер вју и ма дир ну ла у оп шти пар ти јар хал ни мо рал и 
тра ди ци ју. На и ме, ан ке та је из жен ског угла и де ли мич но с фе ми ни-
стич ких по зи ци ја – отво ри ла низ па три јар хал но „шка кљи вих“ пи та ња 
по пут: жен ске еко ном ске не за ви сно сти и сек су ал не сло бо де, рав но-
прав но сти по ло ва, тра ди ци о нал не по де ле ра да на му шке и жен ске 
по сло ве, с тим у ве зи пи та ња о му шким и жен ским пра ви ма и сло бо-
да ма, по ло жа ју же не у по ро ди ци и јав ном жи во ту итд. Упра во је и због 
то га по треб но на по ме ну ти да је ан ке та на про сто ру Кра ље ви не Ју го-
сла ви је има ла ко ри феј ско ме сто не са мо у отва ра њу фе ми ни стич ких 
те ма и пи та ња жен ских пра ва и сло бо да уоп ште, већ и у њи хо вом 
по зи ци о ни ра њу у до мен нај ши рег јав ног мње ња, упра во пу тем штам-
пе; све то ску па ан ке ту, до дат но, чи ни не са мо за ни мљи вом већ и зна-
чај ном у исто ри о граф ском, со ци о ло шком и кул ту ро ло шком сми слу.13 

Упр кос Бог да но ви ће вом бла ће њу – јед ним од но ви јих ис тра жи ва-
ња14 је по ка за но да по ме ну та ан ке та, као но ви нар ско-пу бли ци стич ки 

12 Пред огле да ло Бог да но ви ће вог ау то ри те та (а во ђен и лич ном не тр пе љи во шћу пре-
ма Цр њан ском због ње го вих књи жев них успе ха и при зна ња за јав ни рад у кул ту ри по чет ком 
три де се тих го ди на про шлог ве ка) ме ђу пр ви ма је стао Мар ко Ри стић – иро нич но и пе јо ра-
тив но на пав ши ан ке ту Цр њан ског као обич но очи ју ка ње о сре ћи ко је „на ра чун јед ног ве-
ли ког днев ног ли ста“ во ди рас пи ту ју ћи се „код ра зних, за са да са мо код ‘от ме них’ да ма, 
ко ја је нај срећ ни ја, са да и ов де нај срећ ни ја?” (ПоПовић 1980: 154–155). 

13 „Ан ке та Где жи ви нај срећ ни ја же на Ју го сла ви је? зна чај на са ви ше аспе ка та. У со ци-
о ло шком сми слу, она се раз от кри ва у са свим но вом све тлу, као сво је вр сна со ци јал на ан тро-
по ло ги ја же не. Пред ста вља, пре све га, до при нос са гле да ва њу дру штве ног кон тек ста оно га 
до ба као и пул са ци је, осе тљи во сти он да шњег јав ног мње ња за сло же но пи та ње дру штве ног 
по ло жа ја же не у вре ме ну свет ске еко ном ске кри зе у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји. То сло же но 
пи та ње, у свим сво јим бит ним ви до ви ма ко ји су ан ке том отво ре ни, ак ту елно је и да нас, у 
усло ви ма са вре ме не свет ске дру штве но-еко ном ске ре це си је ти пич не за зем ље у тран зи ци-
ји, Европ ску за јед ни цу, па и за зе мље не ка да шњег ју го сло вен ског про сто ра. Да бо ме, ак ту-
ел на је и с по зи ци ја да нас по пу лар них из у ча ва ња род них сту ди ја и жен ског пи сма. За тим, 
ква ли те тан је узор и ре пре зент ан ке те и ин тер вјуа као но ви нар ских жан ро ва“ (кошничар 
2013: 36–37).

14 О на зна че ним ин тер вју и ма и њи хо вим зна чај ним ау то ци тат ним и ин тер тек сту ал ним 
аспек ти ма, ви ше у: кошничар 2013. 
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жа нр, из ме ђу мно гих дру гих, има и по се бан ли те рар но-ком па ра ти стич-
ки и те а тро ло шки зна чај (нпр. ин тер вјуи са глу ми ца ма и опер ским 
пе ва чи ца ма) те зна чај у осве тља ва њу по ет ског про се деа Цр њан ског. 
До ка за но је и по ка за но да она, као ци тат ни из вор – ин тер тек сту ал но, 
ин тер ме ди јал но, ау то ци тат но и ци тат но – бо га то ко ре спон ди ра са 
умет нич ком про зом Цр њан ског ко ја је на ста ла ка сни је, да кле, у го ди-
на ма по сле об ја вљи ва ња те ин тер вју-ан ке те. На и ме, ис тра жи ва ње је 
по ка за ло да су: ком по зи ци о ни, мо де ла тив ни по ступ ци об ли ко ва ња и 
на чин дис кур са; те мат ско-мо тив ски ком плекс; бит ни са др жа ји; ти по ви 
ли ко ва; мно го број не сли ке; зна чај не иде је и од ре ђен мо дел ми шље ња, 
да кле укуп на сло же на по е ти ка про се деа за хва ће на се ри јом жен ских 
ин тер вјуа „Где жи ви нај срећ ни ја же на Ју го сла ви је?“ – те мељ но при ме-
ње ни и у умет нич кој про зи Цр њан ског, пре све га у Ро ма ну о Лон до ну, 
Код Хи пер бо ре ја ца и у Књи зи о Ми ке лан ђе лу. Да кле, из ме ђу оста лог 
– утвр ђен је и до ка зан нео спо ран ути цај ове ан ке те на умет нич ку про-
зу Цр њан ског (пре ма кошничар 2013: 232).

Ме ђу тим, ау то ри тет Бог да но ви ћа, ко ји је био не при ко сно ве ни 
вла да лац јав ним ми шље њем у до ме ну кул ту ре и умет но сти у Кра ље-
ви ни, али и ду го на кон Дру гог свет ског ра та – сво јим осве то љу би вим, 
а не ар гу мен то ва ним и пре ко мер ним на па дом – по ко сио је и у за бо рав 
од ба цио ка ко ан ке ту, та ко и Кап шпан ске кр ви. Што би се ре кло, „све 
о истом тро шку“, ка ко то већ, у сре ди на ма без из гра ђе не кул ту ре кри тич-
ког ми шље ња – би ва. Удар це Бог да но ви ће ве осве то љу би во сти Цр њан ски 
је осе ћао ви ше де це ни ја, чак и у ег зи лу. 

Кон тек сту ал ни усло ви на стан ка Ка пи шпан ске кр ви  
као на град не игре Вре ме на

Свет ска еко ном ска кри за је три де се тих го ди на про шло га ве ка 
узи ма ла да нак и у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји: ве ли ка не за по сле ност, оп шта 
бес па ри ца; од лич на пла та слу жав ке је би ла 300 ди на ра,15 а це на при-
мер ка днев них но ви на Вре ме ди нар. По ре чи ма са мог Цр њан ског, „те-
шко ће, матeријалне при ро де, у жи во ту про фе со ра“ (ПоПовић 1980: 168) 
с јед не стра не, и ре спек та бил но ува жа ва ње ко је је имао у јав ном и кул-
тур ном жи во ту с дру ге стра не, омо гу ћи ли су му за па же но ан га жо ва ње 
у но ви нар ству.16 У та квом кон тек сту, уред ни штва днев них ли сто ва се 

15 По ме ну ти по да так Цр њан ски ис ти че у свом ин тер вјуу са др Ан ком Го ђе вац (Црњан
ски 1931: 3). 

16 „Био сам но ви нар. Ве руј те ми, то ми ни нај ма ње ни је шко ди ло. На про тив. Сма трам 
да би сва ки књи жев ник тре бао да про ве де не ко ли ко го ди на у ре дак ци ји ве ли ких ли сто ва. 
На у чи ће да ми сли, упо зна ће свет, бе ду, јад, ко ме ди ју људ ску исто та ко ка ко и ло ги ку, пси хо-
ло ги ју и ужи ва ње у пи са њу и штам па њу“ (Црњански 1992: 17). 
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же сто ко бо ре за очу ва ње и по ве ћа ње ти ра жа. Ме ђу њи ма пред ња чи 
Вре ме, ко је од лич но зна ка ко да за се бе ве же чи та о це и обез бе ди ре довну 
ма сов ну про да ју сва ког свог бро ја, ко ри сте ћи се мар ке тин шким три ко-
ви ма ко ји ни по че му не за о ста ју за овим да нас нај са вре ме ни јим. У ту 
свр ху, Вре ме сук це сив но ор га ни зу је по пу лар не на град не игре у на-
став ци ма, ма хом лу триј ског, или за го нет ног ти па. Са др жај сва ке игре 
је се риј ског ка рак те ра, ло гич ки фраг мен ти сан и из ла зи сва ко днев но у 
на став ци ма. На тај на чин Уред ни штво „ве зу је“ чи та о це и мотивишe 
их да ре дов но ку пу ју при ме рак ли ста ка ко би мо гли да до ђу до днев ног 
ку по на за упи си ва ње од го во ра. На и ме, ве ћи на ига ра је тех нич ки осми-
шље на та ко да се од го вор на за да так упи су је у днев ни ку пон штам пан на 
од ре ђе ној стра ни ци ли ста. На кон за вр ше не се ри је од ре ђе не на град не 
игре, ори ги нал ни ку по ни са од го во ри ма се ша љу на адре су Вре ме на. 
По тен ци јал ни до бит ник на гра де мо ра да има са ку пље не све ку по не и 
све тач не од го во ре упи са не на њих.17 По ме ну те игре су ра зно вр сне, 
те мат ски ве за не за оп шту кул ту ру, или кон кре тан пре до чен са др жај, 
а тех нич ки су ин те ре сант не нај ши рем чи та лач ком кру гу. Мар ке тин шки 
су од лич но при пре мље не: у ли сту је, сва ка игра, пре по чет ка, упа дљи во 
на ја вљи ва на, а ње не про по зи ци је и за да так су де таљ но и ја сно ви ше-
стру ко об ја шње ни.

Вре ме у пот хват за очу ва ње свог ти ра жа ани ми ра мла де умет ни-
ке ко ји су сво јим по стиг ну ћи ма на се бе већ скре ну ли до бра ну па жњу, 
по пут књи жев ни ка и сли ка ра гра фи ча ра. Због то га се, ви де ли смо, 
Цр њан ски два пу та укљу чио у ани ма ци ју чи та ла ца. Ње го ва ан ке та 
„Где жи ви нај срећ ни ја же на Ју го сла ви је?“, упра во су прот но бог да но-
ви ћев ском ми шље њу – осво ји ла је сим па ти је мно го број них чи та ла ца, 
ре а ли зу ју ћи се као успе шна на град на игра, са ве ли ким бро јем при сти-
глих тач них од го во ра и мно го број ним пи сми ма по хва ле Уред ни штву.18 

Ме ђу тим, нај це ње ни ја на град на игра Вре ме на био је ори ги нал ни 
ро ман у на став ци ма. Сто га не чу ди што је Вре ме, на кон успе шно 
за вр ше не ан кет не игре, Цр њан ском по ну ди ло са рад њу у сво јој нај-
атрак тив ни јој игри. Као ку ри о зум, Уред ни штво Вре ме на ис ти че да 
ро ман Кап шпан ске кр ви „има јед ну из у зет ну за ни мљи вост: пи сао га 
је на ро чи то за Вре ме је дан од на ших нај и стак ну ти јих по сле рат них 
књи жев ни ка чи је је пе ро у ста њу да из ра зи нај ду бље осе ћа је људ ског 
ср ца“.19

17 Упра во као и да нас, у вре ме сна жних со ци о е ко ном ских пре ви ра ња с из ра же ним 
ду го трај ним кри зним пе ри о ди ма – игре на сре ћу и на град не игре ну де на ду за бр зо раз ре-
ше ње без на ђа, ну де онај зра чак све тло сти на кра ју ду гог ту не ла мра ка сва ко дне ви це. 

18 Вид.: кошничар 2013: 26.
19 Уред ни штво на ши ро ко на ја вљу је овај ро ман у на став ци ма (вид. де таљ ни је у: „Но ви 

на град ни ро ман Вре ме на“ 12. март 1932: 3).
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Пр ви од укуп но 46 на ста ва ка ро ма на Кап шпан ске кр ви, иа ко у 
Вре ме ну на ја вљен за 8. март20 – по ја вио се се дам да на ка сни је. Та ко је, 
по чев од 15. мар та па до 29. апри ла 1932. го ди не, ро ман Кап шпан ске 
кр ви21 об ја вљен у це ло сти, нај че шће с по зи ци јом на ста ва ка на 8. или 
9. стра ни ци ли ста. На град но пи та ње у ве зи са овим ро ма ном би ло је 
сле де ће: „Ко је ме ђу љу бав ни ци ма Ло ле Мон тез по ве ре ник је зу и та?“22 
На по себ ним та ло ни ма ко ји су се исе ца ли из Вре ме на да би се у њих 
унео та чан ис каз, у ре дак ци ју ли ста је „сти гло 27.336 од го во ра. Из ме-
ђу ових, њих 8.563 да ли су та чан од го вор: пу ков ник Ва лен штајн“.23 
Уо би ча јен уку пан на град ни фонд за игру ро ман у на став ци ма, па кон-
крет но и за ову, био је из у зет но ве лик: 10.000 ди на ра. Пр ва на гра да је 
из но си ла 5000, дру га 3000 и тре ћа 2000 ди на ра. Да би игра ро ман у 
на став ци ма би ла још за ни мљи ви ја и дра ма тич ни ја – про по зи ци ја ма 
је де фи ни са но да на гра де осва ја ју она три чи та о ца ко ја на ве ду ци фру 
нај при бли жни ју бро ју при спе лих тач них од го во ра. Та ко је би ло и овај 
пут, a на гра ђе ни су „Ми ле на Ми кић, рад ни ца из Бе о гра да, Ру жи ца Ко-
ла ров, учи те љи ца из Де бе ља че и Иво М. Ма гаш, са ни тет ски по моћ ник 
из Ко сов ске Ми тро ви це“.24 

Ме ђу тим, чак и код по у зда ног би о гра фа Цр њан ског, Ра до ва на По-
по ви ћа, ко ји мак си мал но ре ги стру је чи ње ни це а ми ни мал но их су бјек-
тив но ко мен та ри ше (што је сте пред у слов објек тив ног, про фе си о нал ног 
ис тра жи вач ког при сту па) – о том об ја вљи ва њу ро ма на Кап шпан ске 
кр ви у Вре ме ну, те о на град ној игри ко ја га је пра ти ла, на ла зи мо низ 
не тач них и не пот пу них ин фор ма ци ја. На при мер, код По по ви ћа чи та мо 
да је Вре ме об у ста ви ло штам па ње тог ро ма на по сле ше стог на став ка!? 
Уз из ве сне дру ге не пре ци зно сти и не ја сно ће, још је ма ње ја сно ка ко је 
та ко пре ки ну та на град на игра (да кле, по По по ви ћу, без об ја вље ног 
тек ста ро ма на у це ло сти) – уоп ште мо гла би ти за вр ше на до де лом на-
град не сво те; по го то во је не ја сно то што је, по По по ви ћу, це ло куп на 
на град на сво та до де ље на са мо јед ном до бит ни ку, а зна мо да их је било 
тро је на гра ђе них: 

20 Вре ме у ви ше на вра та на ја вљу је Кап као атрак тив ну на град ну игру (вид. на ја ву: 
„Но ви на град ни ро ман Вре ме на“ 6. март 1932: 7). 

21 Ро ман Кап шпан ске кр ви об ја вљен је као по себ на књи га по сле 38 го ди на, тек 1970. 
го ди не.

22 Упут ства чи та о ци ма, де таљ на об ја шње ња игре, ње на пра ви ла, број на гра да, ви си-
ну на гра да итд., Вре ме је об ја вљи ва ло ви ше пу та, па су те ин фор ма ци је да те и на са мом 
кра ју игре, са име ни ма и фо то гра фи ја ма на гра ђе них чи та ла ца, и то у тек сту под на сло вом 
„На гра де за ро ман Кап шпан ске кр ви“ у пра знич ном бро ју Вре ме на од 30. апри ла, 1, 2. и 3. 
маја 1932, стр. 3. 

23 „На гра де за ро ман Кап шпан ске кр ви“ 30. април, 1, 2. и 3. мај 1932: 3.
24 Исто.
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Вре ме кра јем апри ла по чи ње да об ја вљу је но ви ро ман Ми ло ша 
Цр њан ског, Кап шпан ске кр ви, а по сле шест на ста ва ка об ја вљи ва ње ће 
пре ки ну ти. За чи та о ца ко ји по го ди: ко је ме ђу љу бав ни ци ма Ло ле Мон тез, 
глав не ју на ки ње ро ма на, по ве ре ник је зу и та?, до би ја на гра ду од 10 000 
ди на ра. Сти гло је пре ко 27 000 од го во ра, а зго ди так је до би ла рад ни ца 
Ми ле на Ми кић, из Бе о гра да, ко ја је од го во ри ла: „пу ков ник Ва лер штајн“ 
(ПоПовић 1980: 160).

Да ли је По по ви ћев од нос пре ма Ка пи шпан ске кр ви и кон тек сту 
ње ног по ја вљи ва ња ре зул тат ду го ве ког за пљу ски ва ња по ме ну тог зло-
ћуд ног, ку жног бог да но ви ћев ског та ла са, ко ји је Кап у стар ту де кла-
си рао – не зна мо. Зевс у на у ци о књи жев но сти, по себ но у књи жев ној 
кри ти ци оно га до ба, Бог да но вић је сво јим гнев ним удар цем мо де ло вао 
ду бок ре љеф чи ни се сва ког бу ду ћег кљу ча за ту ма че ње овог тек ста у 
на ред них осам де се так го ди на. Ме ђу тим, зна мо да је та не га тив на про-
це на под стак ну та пре све га по вре ђе ном су је том Бо гда но ви ћа ко ји је, 
ис ко ри стив ши свој ау то ри тет, на мер но по ди гао мут ни та лас исто ми-
шље ни ка, за пе ну ша них у плит кој мре жи пе не осред њо сти и сит них 
ин те ре са. Та ко ђе зна мо да је ло ша про це на Ка пи шпан ске кр ви ван тек-
стов ног, од но сно кон тек сту ал ног ка рак те ра, јер Бог да но вић сво ју „ар гу-
мен та ци ју“ цр пи из кон тек ста, а не из де ла са мог. Чи ни се да је та ква 
не га тив на кри ти ка за њи ха на и ма ло гра ђан ском пред ра су дом да су 
но вин ско-пу бли ци стич ки са др жа ји, апри о ри, ма ње вред ни, што се 
ја сно ви ди из Бог да но ви ће вог ре а го ва ња. Ме ђу тим, на ту пред ра су ду 
мо же мо од го во ри ти пре о чи глед ном кон ста та ци јом да су да нас чу ве на 
књи жев на де ла, по го то во ро ма ни и при по вет ке мно го број них свет ских 
кла си ка, угле да ли пр ву све тлост упра во на стра ни ца ма но ви на, као 
фељ тон ски ро ма ни у на став ци ма – по чев од Вик то ра Игоа до Ед га ра 
Ала на Поа и мно гих, мно гих дру гих. 

Из ра ња ње Ка пи шпан ске кр ви из пе пе ла за бо ра ва –  
уз сти ша ну, али ста ру оп сер ва ци ју 

О ро ма ну Кап шпан ске кр ви Цр њан ског у на став ци ма се про сто 
ћу та ло че тр де се так го ди на. Тек је Но лит, на по кон, при ку пио из Вре
ме на све на став ке овог ро ма на и об ја вио их, без ин тер вен ци ја, 1970. 
го ди не, као је дин стве ну књи гу – ро ман. 

Но лит, за хва љу ју ћи при ја тељ ству ње го вог ди рек то ра Са ве Ла за ре-
ви ћа са Цр њан ским, до би ја за об ја вљи ва ње „исто риј ски ро ман у кла сич-
ном сми слу ре чи“ Кап шпан ске кр ви [...] За пи са ње ове књи ге, на ста ле 
из ме ђу два свет ска ра та, Цр њан ски се ин спи ри сао би о гра фи јом ба вар-
ског кра ља Лу дви га I. Tема је: љу бав и по ли ти ка (ПоПовић 2008: Web). 
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Ме ђу тим, та те ма, об ра ђе на пе ром и де лом Цр њан ског, оста ла је 
у де бе лој сен ци и на кон свог вас кр сну ћа у фор ми књи ге. За што? Чи ни 
се да је, по инер ци ји, и на кон Бог да но ви ће ве смр ти 1964. го ди не, та лас 
ње го ве не ар гу мен то ва но не га тив не пер цеп ци је Ка пи још увек сна жно 
за пљу ски вао кри тич ку јав ност. Та ко, 1970, по во дом из да ња ове књи ге, 
Ели Фин ци у По ли ти ци пи ше: 

Кап шпан ске кр ви је ро ман о чу ве ној шпан ској пле са чи ци Ло ли 
Мон тез, упра во о јед ном крат ком и из у зет но бур ном пе ри о ду ње ног 
жи во та, од до ла ска у Мин хен 1847. до од ла ска из ње га пре крет не 1848. 
го ди не. Све што он о Ло ли Мон тез хо ће да ка же, са мо су ва ри ја ци је на-
сло ва: да је она кап вре ле шпан ске кр ви [...] За јед ног пи сца ка кав је Цр њан-
ски, у сво јим сен зи бил ним лир ским тка њи ма и мо дер ним ана ли тич ким 
раш чла ња ва њи ма, то је ви ше стра но не до вољ но (ПоПовић 2008: Web). 

Ис тра жи вач ки по сма тра но, Фин ци јев став мо же би ти за ни мљив, 
али он, осим крај ње по јед но ста вље не, и то ван тек стов не пер цеп ци је, 
ни чим из са мо га тек ста ни је ар гу мен то ван, та ко да је и он – ипак, само 
још јед на фло ску ла бог да но ви ћев ског ти па! 

Цр њан ски о про се деу тог свог тек ста има по све дру га чи је ми шље ње:

Ми слим да је то вр ло до бро на пи са на књи га, али да нас ни ко не гле-
да стил, ни је зик ни опи се, сви тра же не ку пси хо па то ло ги ју, тра же да се 
не што ужа сно де ша ва, да књи га бу де мор бид на, да ре ша ва свет ске про-
бле ме [...] Ја сам на пи сао јед ну ле пу и ме ни дра гу књи гу (БуњаЦ 2014: Web).

Го во ре ћи се дам де се тих го ди на о суд би ни Ка пи и ње ној ре цеп цији 
у јав но сти, а са гле да ва ју ћи је у вре мен ској пер спек ти ви и кон тек сту ал-
ном ми љеу где је па ла на нај твр ђи ка мен, Цр њан ски има ја сан став:

Ро ман Кап шпан ске кр ви је пао за то што је штам пан у но ви на ма, 
од мах се ка же – то је но ви нар ство. Дру го, Кап шпан ске кр ви је те жак, 
ту ђин ски ро ман. Чуј те, не пи та се ви ше стил, не пи та се чак ни ин те-
лек ту ал ни са др жај, а ка мо ли опус јед не же не и љу бав јед ног стра ног 
чо ве ка. Али, ви ди те, и ту има ства ри ко је ни су ба нал не. Све јед но, то је 
до жи ве ло не у спех за то што кри ти ка кад хо ће Цр њан ског да лу пи он да 
тра жи ме сто где мо гу да га ра не. Сва ки пи сац, и нај ве ћи пи сац, има та-
ко зва не не у спе ле књи ге. Ја не мам ни шта про тив то га, али то је јед на ле па 
књи га, ту је јед на та ква мла дост на пи са на. Све сам то ја до жи вља вао 
[...] То је јед на ле па књи га (БуњаЦ 2014: Web).

Но во чи та ње Ка пи: по зи тив на пер цеп ци ја
Че тр на ест го ди на на кон пр вог по ја вљи ва ња ро ма на, да кле 1984. го-

ди не, у из да њу Књи жев них но ви на, из ла зи дру го из да ње Ка пи шпан ске 
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кр ви, до но се ћи но ви, по зи ти ван та лас ре цеп ци је. Књи га до би ја ква ли-
тет но уре ђи вач ко ру хо Дра го ша Ка ла ји ћа, а ко ри це за то из да ње књи ге 
ура ди ла је Оља Ива њиц ки. У Ка ла ји ће вом По го во ру зна лач ки је афир-
ми сан про се де Ка пи упра во у све тлу ак ту ел них књи жев но те о риј ских 
по зи ци ја. Ту ви зу ру на ста вља нпр. и Слав ко Ле о вац – та ко да по ста је 
ја сно да се бог да но ви ћев ски ис кли шеи ра ни штим у ор ке стра ци ји хај ке 
на Цр њан ског ра шти ма ва, до но се ћи по зи тив не про ме не у пер спек ти ви 
ре цеп ци је бог да но ви ћев ски „за пе пе ље ног“ де ла Цр њан ског.

Ка ла јић у свом но вом чи та њу Ка пи (рас те ре ће ном од гор чи не та-
ло га бог да но ви ћев ског гне ва) – зна лач ки пре по зна је ње не есен ци јал не 
по ет ске и жан ров ске ка рак те ри сти ке, ука зу ју ћи на то да се текст, те-
ма ти зу ју ћи „се ку ла ри зо ва ни при мер сек су ал ног вам пи ри зма“, ве што 
по и гра ва те мом и су пер и ор но оства ру је у „ти пич ној пост-мо дер ној 
пер спек ти ви дис тан це“ и то, кон крет но, у „пер спек ти ви ‘хлад ног ма-
ни ри зма’“, да би, ре ха би ли ту ју ћи фи гу ре и сте ре о ти пе ро ман ти чар ске 
ли те ра ту ре – до про до он то ло шких ко ре на ме та фи зи ке сек са: 

Ло ла Мон тез, ко ју пре до ча ва ро ман Кап шпан ске кр ви, са зда на је од 
ти по ло шких и жан ров ских фор ми ство ре них у ра ди о ни ца ма спо знај ног 
прег ну ћа ка тај на ма „жен ског прин ци па“. У Ло ли Мон тез мо же мо пре-
по зна ти се ку ла ри зо ва ни при мер сек су ал ног вам пи ри зма ко ји се хра ни 
жуд ња ма, жр тва ма и смр ћу љу бав ни ка. Овај ро ман мо же мо чи та ти и као 
јед ну ве ли ку лек ци ју о ду ал но сти, те ор ган ској спре зи еро са и смр ти. 
Цр њан ски пре у зи ма и ре ха би ли ту је ове шта ле фи гу ре и сте ре о ти пе 
ро ман ти чар ске ли те ра ту ре, са ти пич ном пост-мо дер ном пер спек ти вом 
дис тан це, пер спек ти вом „хлад ног ма ни ри зма“, да би про дро до он то-
ло шких ко ре на ме та фи зи ке сек са, до ме та фи зи ке ду ал но сти жен ског и 
му шког прин ци па. Та ко је оства рен ро ман дво стру ког то ка: са јед не 
стра не је из у зет но за ни мљи ва и чи тљи ва при по вест о Ло ли Мон тез, 
зве зди европ ске естра де, чи је су тур не је по Евро пи оста вља ле не из бри-
сив траг скан да ла, бан кро та, кр ви и ре во лу ци је – а с дру ге стра не је 
спек та ку лар но осве тље ње по кре та те мељ них са др жа ја људ ског еле мен та. 
Дра гош Ка ла јић (Црњански 2007: ко ри це).

Ка ла ји ће ва по зи тив на пер цеп ци ја Ка пи шпан ске кр ви и ње го ва тео-
риј ска ви зу ра до би ја ју не са мо пу ну оправ да ност већ и очи глед ну по др-
шку у пла стич ним кон кре ти за ци ја ма и ар гу мен та ци ја ма Слав ка Ле ов ца: 

У овом ро ма ну Цр њан ски је че сто ду хо вит са лон ски при по ве дач. 
На ро чи то се то за па жа ка да он опи су је двор ски жи вот не ким би дер ма-
је ским по ма ло ме ло драм ским сти лом, из ве сним естет ским ужи ва њем 
у бо гат ству, угод но сти и сја ју, ка да он да је га лант ну конвер за ци ју двор-
ских љу ди и љу ди из ви шег дру штва, њи хо во ћа ска ње с ма лим или 
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ве ћим пип ци ма ерот ских илу зи ја, ка да при ка зу је љу бав не сце не, по-
себ но ка да Ло ла Мон тез ис ку ша ва ста рог кра ља и жу ди да га сво јом 
енер ги јом и глу мом оду ше ви и пот чи ни се би. Нај бо љи су де ло ви у 
ко ји ма су осве тље ни ди ја ло зи и ду е ли из ме ђу пу ков ни ка Ва лен штај на 
и Ло ле Мон тез, ко ја глу ми не ку на ро чи ту страст пре ма ње му и за пли-
ће се у тој глу ми об у зе та же љом да овог чо ве ка и ерот ски са вла да. 
Цр њан ски је су ге стив но ре тор ски и при по вед но дао тен зи ју из ме ђу ово 
дво је љу ди ис под њи хо ве ду хо ви те и га лант не кон вер за ци је; пи сац је 
ис под са лон ских ига ра ре чи ма при ка зао ону пра ву ег зи стен ци јал ну 
игру. Та ко смо и до би ли је дан ду хо ви то-исто риј ски љу бав ни ро ман, и 
то у не ко ли ко „исто риј ских“ сли ка о коб ној „же ни у цр ном“, о ле пој и 
не у мо љи во се бич ној Ло ли Мон тез, ко ја за лу ђу је му шкар це, уз не ми ра-
ва ма се, огор ча ва је зу и те, спре ма се би и бр зи ве ли ки успон и бр зи пад. 
Слав ко Ле о вац (Црњански 2007: ко ри це). 

Про бу ђе на, рас ко шна „Ло ла“ Цр њан ског за ко ју се ви ди да је била 
пи шче ва љу би ми ца и да је за њу остао сен ти мен тал но, по кро ви тељ ски 
ве зан, као што се ро ди тељ ве зу је за сво је „оште ће но“ де те ко ме су, не-
пра вед но, на не ти бол и ште та – да нас жи ви но ви жи вот у, за њу, пра вед-
ни јем све ту кул ту ре и умет но сти. Ме ђу тим, ве ро ват но по инер ци ји – у 
њој ни са вре ме ни ства ра о ци још увек не пре по зна ју рас ко шност ње них 
ин тер ме ди јал них, пре све га сцен ских мо гућ но сти, ка ко у дра ми, та ко 
и у ба ле ту и опе ри. Упра во је због то га, а у глав ним кон ту ра ма – ов де 
по ка за но да Кап шпан ске кр ви Цр њан ског има ве ли ке по тен ци ја ле ко ји 
омо гу ћа ва ју да се она, у јед ном но вом чи та њу, с ла ко ћом мо же пре о бра-
зи ти у но ви ме диј, у за ни мљи ву, ко му ни ка тив ну дра ма ти за ци ју, сце-
на рио, или ли бре то. 

* * *
На ста вак сле ди у на ред ном бро ју Збор ни ка. Због ве о ма бо га те ис тра-

жи вач ке гра ђе и тех нич ких огра ни че ња у ве зи са оби мом ра да од ре-
ђе ног стан дар ди ма Збор ни ка, пр вим де лом овог ра да ни су мо гли би ти 
об у хва ће ни сви ре ле вант ни те а тро ло шки, драм ски и дру ги ме диј ски 
аспек ти ин тер тек сту ал но сти у су сре ту Ми ло ша Цр њан ског и То до ра 
Ма ној ло ви ћа на истом те мат ском под руч ју исто риј ске фак то гра фи је 
Евро пе ве за не за ре во лу ци о нар но „про ле ће на ро да“ са сре ди не XIX ве ка. 
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The ma tic Me e ting Bet we en Mi loš Cr njan ski and
TodorManojlovićintheInter-MedialLight–PartI:

The a tri cal and Jo ur na li stic Aspects in Procédé  
Kap špan ske kr vi by Mi loš Cr njan ski

Sum mary

In the in ter war con text of the King dom of Yugo sla via, Mi loš Cr njan ski and To dor 
Ma noj lo vić met in the sa me the ma tic and mo ti ve area, by ci ting hi sto ri cal facts and events 
re la ted to the Spring of Na ti ons, a re vo lu ti o nary wa ve in Eu ro pe in the mid dle of the 19th 
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cen tury. First Cr njan ski (1932, Kap špan ske kr vi – A Drop of Spa nish Blood), and then 
Ma noj lo vić (1936, Op či nje ni kralj – The En chan ted King) ar ti sti cally bre at hed li fe in to 
Lo la Mon tez, the most con tro ver sial dan cer and ac tress of that ti me in Eu ro pe, and King 
Lud wig I of Ba va ria, as the main cha rac ters in the men ti o ned works. This pa per fo cu ses 
on aspects of the ci ta tion ar ti stic me e ting bet we en Cr njan ski and Ma noj lo vić, which is 
con si de red from the in ter tex tu al and in ter-me dial stand po int. Al so, the gen re aspects and 
po ten ti als of the in di ca ted works in the the a tri cal and dra ma tur gi cal sen se are con si de red. 
The analysis of the con text, im por tant events, and so cio-hi sto ri cal cir cum stan ces of the 
ti me in which the se works we re writ ten and in which the se two wri ters li ved and cre a ted 
– pro vi ded a bro a der pic tu re and bet ter il lu mi na tion of the li te rary de stiny of Kap špan ske 
kr vi and Op či nje ni kralj.

In the first part of the pa per, the non-tex tu al aspects are espe ci ally hig hlig hted: 
Ka pi špan ske kr vi – a no vel in se qu els as a part of the pri ze ga me in the ma ga zi ne Vre me, 
as well as tho se aspects that we re the real ca u se and re a son for for ming a ne ga ti ve cri ti cal 
re cep tion of Kap; the re a sons why Cr njan ski’s “Lo la” is unju sti fi ably dec las si fied in the 
li te ra tu re, first of all by the po wer of ven ge ful ness of Mi lan Bog da no vić and his in flu en ce 
on the or che stra ted li ke-min ded pe o ple.

Keywords: Mi loš Cr njan ski, Kap špan ske kr vi, A Dr op of Spa nish blood, To dor 
Ma noj lo vić, Op či nje ni kralj, The En chan ted King, ci ting hi sto ri cal facts, Lo la Mon tez, 
King Lud wig I of Ba va ria / Spring of the Na ti ons 1848, ma ga zi ne no vel in se qu els, ma-
ga zi ne Vre me, in ter tex tu al aspects, in ter-me dial aspects, the a tri cal dra ma tur gi cal aspects.
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ГО РАН T. ГА ВРИЋ
Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет драм ских умет но сти*

Ори ги нал ни на уч ни рад / Ori gi nal sci en ti fic pa per

СА ВРЕ МЕ НА УМЕТ НОСТ У КОН ТЕК СТУ  
РЕ ЛА ЦИ О НЕ ЕСТЕ ТИ КЕ И ФИЛ МА СКВЕР 

СА ЖЕ ТАК: У овом ра ду раз ма тра мо ре ла ци о ни оквир, фор ме и по ступ ке у сце-
на ма фил ма Сквер (2017) швед ског ре ди те ља Ру бе на Естлун да. Ре ла ци о на есте ти ка 
Ни ко ла са Бу ри оа, као јед на од зна чај ни јих са вре ме них умет нич ких прак си, по слу жи ла 
је ре ди те љу за раз ви ја ње те зе овог фран цу ског ку сто са, ли ков ног кри ти ча ра и те о ре-
ти ча ра умет но сти да је умет ност са чи ње на од истог ма те ри ја ла као и дру штве ни од-
но си. Ре ла ци о ни про стор у ко јем се од ви ја ју сло же не ме ђу људ ске ин тер ак ци је је сте 
по ла зна тач ка, али и флек си бил на ка те го ри ја у ре ла ци о ној умет но сти. Рад ња фил ма 
Сквер се упра во за сни ва на том про сто ру, од но сно ре ла ци о ном про сто ру-вре ме ну, ко ји 
се из Кра љев ског му зе ја аван гард не умет но сти у Сток хол му про ши ру је на оста ле 
про сто ре из ван му зе ја у овом гра ду. У ре ла ци о ној умет но сти, умет ни ци као уче сни ци 
до га ђа ја ус по ста вља ју ре ла ци о не од но се са по се ти о ци ма, а у овом фил му се ти од но-
си за хва љу ју ћи кон стант ној тран сфор ма ци ји ре ла ци о ног про сто ра и то ку рад ње да ље 
про ду бљу ју и укљу чу ју све ве ћи број раз ли чи тих уче сни ка.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: са вре ме на умет ност, ре ла ци о на есте ти ка, ре ла ци о ни про стор, 
ре ла ци о ни про стор-вре ме, ре ла ци о ни од но си, филм Сквер. 

Увод
Ка да го во ри мо о хро но ло шкој пе ри о ди за ци ји са вре ме не умет но-

сти, те шко је пре ци зно утвр ди ти њен по че так, на ро чи то ако узме мо у 
об зир чи ње ни цу да се она пре пли ће са пост мо дер ном. Сто га је јед но од 
ста но ви шта и то да је она пост мо дер ни стич ки пе ри од за по чет 1960-их 
го ди на ко ји је до нео мно ге дру штве но-еко ном ске, кул тур не и обра-
зов не про ме не ши ром све та, што је ути ца ло и на умет ност. Јед на од 
кључ них са вре ме них умет нич ких прак си је сте ре ла ци о на есте ти ка 
Ни ко ле Бу ри оа (Ni co las Bo ur ri aud), ко ји ак це нат нај ви ше ста вља на 
умет нич ке то ко ве 1990-их го ди на. За ре ла ци о ну есте ти ку би се мо гло 
ре ћи да не пред ста вља те о ри ју умет но сти већ те о ри ју фор ме, а умет ни ци 

* ga vric go ran8@gmail.com
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ко ји ства ра ју ре ла ци о ну умет ност по се ду ју соп стве ни свет фор ми. 
Иа ко се њи хо ва умет нич ка де ла не мо гу са гле да ва ти са чи сто еко ном-
ског аспек та, ре ла ци о на есте ти ка ипак у из ве сном по гле ду пра ти ма те-
ри ја ли стич ку тра ди ци ју и пре и спи ту је чо ве ков од нос пре ма ма те ри-
јал ном све ту. Ови умет ни ци сту па ју у ин тер ак ци ју са гле да о ци ма и 
де лу ју у окри љу ре ла ци о не сфе ре, где се ус по ста вља ју ме ђу људ ски од-
но си. Ре ла ци о ну умет ност ка рак те ри ше по кре тљи вост, али и то да она 
не ожи вља ва би ло ко ји по крет и стил. Бу рио по ла зи и од те зе да је 
умет ност од у век би ла у раз ли чи том сте пе ну ре ла ци о на, од но сно да је 
од у век пред ста вља ла чи ни лац дру штве но сти и осно ву за ди ја лог. Он 
ову те зу пот кре пљу је тврд њом да се још ре ла ци о ни про стор ко ји је отво-
рен ита ли јан ском ре не сан сом по сте пе но ве зи вао за све огра ни че ни ји 
обје кат. 

У ре ла ци о ној умет но сти умет нич ко де ло се тран сфор ми ше у ре ла-
ци о ни пред мет, од но сно по ста је ме сто на ко јем се из ме ђу мно го број них 
уче сни ка ус по ста вља ју дру штве ни од но си, ко му ни ка ци о ни про це си, 
тре ну ци дру же ња. Да кле, умет нич ка де ла по ста ју пред ме ти ко ји про-
из во де дру штве ност, при че му умет ни ци по не кад ко ри сте уна пред 
де фи ни сан ре ла ци о ни оквир да би из ње га из дво ји ли на че ла про из-
вод ње. Сто га сва ова су сре та ња и ус по ста вља ња од но са пред ста вља ју 
естет ски пред мет ко ји се као та кав мо же про у ча ва ти. При том, пред мет 
ин те ре со ва ња ове умет нич ке прак се ви ше ни је од нос из ме ђу чо ве ка и 
пред ме та, не го ин тер ху ма не ре ла ци је и от кри ва ње мо де ла дру штве-
но сти. У фил му Сквер ре ди те ља Ру бе на Естлун да (Östlund) упра во се 
мо же ви де ти на ко ји на чин функ ци о ни ше ре ла ци о ни ме ха ни зам, при 
че му умет ност ни је ре зер ви са на са мо за про стор му зе ја и струч но му-
зеј ско осо бље. Ов де му зеј ски по сле ни ци сту па ју у ре ла ци о не од но се 
са обич ним љу ди ма ко ји су из ван све та умет но сти, што под ра зу ме ва 
и њи хо во на пу шта ње окри ља соп стве не ре ла ци о не сфе ре, и про ши-
ри ва ње и пре ме шта ње тог ре ла ци о ног про сто ра у јав не, по слов не и 
стам бе не про сто ре. Ме ђу тим осо ба ма су и оне ко је при па да ју гру па-
ма на мар ги на ма дру штва, као што су ло по ви, про сја ци, ми гран ти, али 
основ на је те ма те ро ри зам ко ји се нај че шће до во ди у ве зу са овом по-
след њом гру па ци јом, од но сно Ара пи ма и му сли ма ни ма. У том сми слу 
је за ни мљи ва тзв. есте ти ка те ро ри зма, јер је у Скве ру јед на од кључ них 
иде ја ин тер ху ма не ре ла ци је из ме ђу бе лих ста ро се де ла ца и ми гра на та 
као по тен ци јал них те ро ри ста, или у нај ма њу ру ку из вр ши ла ца раз ли-
чи тих кри вич них де ла. Та ко су у овом фил му кључ ни од нос из ме ђу 
глав ног ли ка, глав ног ку сто са Кри сти ја на Ју е ла Нил се на (Клес Банг 
[Cla es Bang]) и де ча ка ми гран та са пи смом (Ели хан дро Еду ар [E li jan dro 
Edo u ard]), као и спот у ко јем у јед ном тре нут ку бе ла де вој чи ца екс пло-
ди ра уну тар гра ни ца тр га. 
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Ре ла ци о ни про стор и дру штве ни ме ђу про сто ри
Иа ко у фил му Сквер сви ак те ри има ју свој ре ла ци о ни про стор у 

ко јем жи ве, ра де или оба вља ју раз ли чи те ак тив но сти, у од ре ђе ним 
пе ри о ди ма они се су сре ћу и де ле исти про стор. Они се кре ћу кроз 
про сто ре ко ји сви по тен ци јал но мо гу да по др же умет ност, а њи хо ви 
ре ла ци о ни по ступ ци по пут кра ђа, про сја че ња, су сре та, са ста на ка, 
дру же ња, ме диј ски ин сце ни ра ног те ро ри стич ког ак та итд., мо гу би ти 
про из вод ња есте ти ке. Ови про сто ри су при том на ме ње ни за дру штве-
ну ин тер ак ци ју, и иа ко се умно жа ва ју, они не про ла зе кроз тран сфор-
ма ци ју. При ме ње на на де ла мно гих са вре ме них умет ни ка, у ре ла ци о-
ној есте ти ци се пре по зна је да њи хо ва умет ност ства ра дру штве ни 
про стор, кон текст за ме ђу људ ске од но се. Умет нич ко де ло он да по ста-
је при ли ка за људ ске ин тер ак ци је и пу бли ка се пре тва ра у за јед ни цу 
(Ber le ant 2014a: 8). Осим у не ко ли ко сце на ко је се од ви ја ју у му зе ју, и 
где до ла зи до су сре та из ме ђу му зеј ских по сле ни ка или умет ни ка са 
пу бли ком – глав ни ку стос Кри сти јан го во ри пред по се ти о ци ма у му-
зе ју, ор га ни зу је се тех но жур ка у јед ној од про сто ри ја Кра љев ског 
му зе ја аван гард не умет но сти у Сток хол му где се му зеј ско осо бље ме-
ша са тзв. пу бли ком, Кри сти јан раз го ва ра са аме рич ком но ви нар ком 
Ен (Ели за бет Мос [E li sa beth Moss]) и под но си остав ку на кон фе рен-
ци ји за јав ност и ме ди је у му зе ју, умет ник Олег Ро го зин (Те ри Но та ри 
[Te rry No tary]) глу ме ћи мај му на из во ди пер фор манс пред пу бли ком 
– у свим оста лим де ло ви ма углав ном Кри сти јан ус по ста вља од но се са 
осо ба ма из ван про сто ра му зе ја. 

Сл. 1. Краљевски музеј авангардне уметности у Стокхолму
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На по чет ку фил ма, из ин тер вјуа ко ји во ди Ен са Кри сти ја ном, от кри-
ва мо ди ја лек ти ку из ло жбе и не-из ло жбе, као и ме ста и не-ме ста аме-
рич ког ленд-арт умет ни ка Ро бер та Смит со на (Ro bert Smith son).1 Ку стос 
на пи та ње у ве зи са овом иде јом и из ло жбом од го ва ра по ма ло не у вер љи-
во, илу стру ју ћи то прет по став ком да не ки пред мет бу де по ста вљен у 
му зеј ски про стор, и да ли би у том слу ча ју он ау то мат ски по стао умет-
нич ко де ло, као, на при мер, но ви нар ки на тор ба. Ов де мо же мо на пра ви-
ти па ра ле лу са ре ди мејд пред ме ти ма Мар се ла Ди ша на (Mar cel Duc hamp) 
ко ји при па да ју сва ко днев ном жи во ту, али су де кон тек сту а ли зо ва ни и 
по ну ђе ни у му зе ји ма, сто га ис кри вља ва ју ћи сво је зна че ње (вид. Bel
gi o jo so 2016: 77). У про сто ру у ко јем се во ди овај ин тер вју не ма ни јед не 
сли ке ока че не на зид, осим што су иза Ен из ло же не ап стракт не ку па сте 
фор ме од пе ска а иза Кри сти ја на на зи ду je све тле ћа нео н ска по ру ка у 
ко јој пи ше: „Не ма те ни шта“. Да кле, ово ни је у пот пу но сти пра зан 
про стор – иа ко на пр ви по глед та ко де лу је, пр вен стве но због пра зних 
зи до ва – те сто га он и не мо же би ти ре ла ци о ни у пра вом сми слу. Он 
је за раз ли ку од пра зног про сто ра и из ло жбе ни, а ре ла ци о на де ла су у 
ди рект ној су прот но сти и са ап страк ци ја ма и бес те ле сним ис ку ством 
(уп. Fla na gan 2014: 261). Ме ђу тим, дру штве не скулп ту ре Јо зе фа Бој са 
(Jo seph Beuys), по пут Бу ри о о ве те о ри је ре ла ци о не есте ти ке, мо гу би ти 
(и би ва ју) кри ти ко ва не због њи хо вог фо ку са на дру штве ном ан га жо ва-
њу пре не го на етич ком ан га жо ва њу. Мно ге од иде ја ко је Бу рио ко ри сти 
да би об ја снио умет ност 1990-их – тзв. дру штве ни за о крет – при ме-
њу ју се на Бој со ву дру штве ну скулп ту ру (sut ton 2017: 54). Ина че, пот-
пу но пра зан про стор у му зе ју пред ста вља из ло жбе ни про стор је ди но 
ако он сам по ста је умет нич ко де ло.2 

Ре ла ци о ним умет ни ци ма је иде ја за умет нич ко де ло че сто ва жни-
ја не го ствар но, за вр ше но де ло, и та да про стор, у од су ству обје ка та, 
мо же да има кључ ну уло гу на из ло жби. Смит со но ва ме ста и не-ме ста 
пред ста вља ју при род на и ве штач ка окру же ња на ме сти ма ко ја су дру-
га чи ја од њи хо вих ори ги нал них кон тек ста (вид. Bel gi o jo so 2016: 77). 
Као у Смит со но вој умет но сти ко ја по сто ји у две обла сти – спо ља шњим 
зе мљи шти ма ко ја се мо гу по се ти ти а не ма ју пред ме те ко ји су им на-
мет ну ти, и у уну тра шњим у ко ји ма пред ме ти за и ста по сто је – и у 

1 Кри сти јан од го ва ра но ви нар ки да се о то ме ди ску то ва ло то ком мај ских ве че ри, а 
за пра во ов де ре ди тељ ре фе ри ше на „Из ло жбу/не -из ло жбу“ – сим по зи јум у ис тра жи вач ком 
па ви љо ну Уни вер зи те та умет но сти из Хел син ки ја, у ор га ни за ци ји ака де ми је Ва ланд Уни-
вер зи те та у Ге те бор гу, одр жа ног 30–31. ма ја 2015. го ди не. 

2 То ком пр вих де це ни ја ХХ ве ка умет нич ки му зе ји су би ли за ми шље ни као ме ста 
„ко лек тив ног ис ку ства“, што је по не кад био ре зул тат и ин спи ри са но сти Ба у ха у сом. Не ки 
умет нич ки му зе ји су та ко по ста ли вр ста Ge samt kun stwerk-а, од но сно „пот пу но умет нич ко 
де ло“ или „је дин стве но умет нич ко де ло“, да би се на њих упу ти ло као на из ло жбу ис ку ства 
(вид. Po u lot 2015: 104).
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фил му Сквер се мо же на пра ви ти слич на по де ла. Смит сон је исто вре ме-
но во лео ве штач ке гра ни це ко је по ста вља га ле ри ја али је и сма трао да 
је свет му зеј, што је у скла ду са иде јом ши ре ња про сто ра у по ме ну том 
фил му, од но сно за јед нич ком ре ла ци о ном про сто ру ко ји по ве зу је уну-
тра шњи и спо ља шњи про стор (уп. smith son, tsai 2004).3 Из вор ни ре-
ла ци о ни про стор, ко ји је осно ва свих ових про сто ра, је сте трг као 
„све ти ли ште по ве ре ња и бри ге, у окви ру чи јих гра ни ца сви има мо 
иста пра ва и оба ве зе“. На кон ин тер вјуа сле ди сце на у ко јој рад ни ци на 
тр гу ис пред Кра љев ске па ла те уре зу ју ква драт ои ви чен све тле ћом тра-
ком, а ис под ње га се на ла зи ме тал на пло ча са ис пи са ном по ме ну том 
ре че ни цом. Овој сце ни је прет хо ди ла она у ко јој то ком пре ме шта ња са 

3 Ипак, раз ли ка је у то ме што је Смит сон узи мао го ми ле ма те ри ја ла са ло ка ли те та у 
при ро ди и ка сни је их из ла гао у га ле ри ја ма за јед но са фо то гра фи ја ма тих истих сво јих мо ну-
мен тал них де ла, а у Скве ру се, обр ну то, про стор ши ри из за тво ре ног му зе ја у спо ља шњи свет. 

Сл. 2. Ен води интервју са Кристијаном

Сл. 3. Збуњена Ен очекује одговор од Кристијана
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по ста мен та, са ди за ли це па да ко њич ка ста туа Кар ла XIV Ју а на Швед-
ског, и том при ли ком ло ме се гла ва и ру ке кра ља и но ге ко ња.4 

Ово раз би ја ње ста туе сим бо лич ки озна ча ва ру ше ње по ве ре ња и 
бри ге, ко је на сту па у тре нут ку ње ног из ме шта ња и на пу шта ња по ста-
мен та ко ји пред ста вља про стор тр га, од но сно све ти ли шта; исто та ко, 
су прот ста вља ње ове две сце не сли ко ви то на го ве шта ва ка сни је не пре-
кид но ру ше ње и по нов но ус по ста вља ње по ве ре ња из ме ђу уче сни ка 
ре ла ци о них то ко ва. На кон ово га упра во сле ди на ру ша ва ње ин тер ху-
ма них ре ла ци ја ка да јед на де вој ка на ули ци у до го во ру са мла ди ћем 
ин сце ни ра да он же ли да је уби је, ка ко би на кра ју опљач ка ли Кри сти-
ја на ко ји је са мо же лео да јој по мог не.5 Од тог тре нут ка Кри сти ја но во 
по ве ре ње у љу де би ва на ру ше но и по љу ља но, а ње гов не ста ли мо бил-
ни те ле фон и нов ча ник по ста ју за пра во ре ла ци о ни пред ме ти за ко ји ма 
он за по чи ње по тра гу. У то ме му по ма же ње гов ко ле га из му зе ја Ми кел 
(Кри сто фер Ла со [Chri stop her Læssø]), ко ји пре ко GPS на ви га ци је на 
ком пју те ру пра ти пу та њу Кри сти ја но вог укра де ног мо бил ног те ле фо на. 
У Bon Voyage, Mon si e ur Ac ker mann (1995), на Ли он ском би је на лу, Рир крит 
Ти ра ва ни ја се до ве зао ко ли ма до му зе ја; а у On the Road with Ji ew, Je aw, 
Ji eb, Sri and Moo (1998), он је са пет сту де на та са Уни вер зи те та Chi ang 
Mai пу то вао ко ли ма од Лос Ан ђе ле са до из ло жбе ног ме ста у Фи ла дел-
фи ји. С дру ге стра не, Пи тер Фенд (Pe ter Fend) прак ти ко вао је ма пи-
ра ње као цен трал ни аспект свог кре а тив ног на по ра, из ме ђу оста лог и 
у Map ping: A Re spon se to MO MA (1995) (вид. Fend 1995: 6–16).6

От кри ва ње тач не ло ка ци је на ко јој се на ла зи мо бил ни те ле фон, а 
то је јед на стам бе на згра да, уве ло је, пре све га, Кри сти ја на у низ про-
бле ма, од ко јих је кључ ни кон фликт са де ча ком ми гран том, ста на ром 
те згра де – прет ход но је глав ни лик, на Ми ке ло ву иде ју, уба цио 50 
при ме ра ка пи сма упо зо ре ња у сан ду чи ће свих ста но ва, у ко јем ау тор 
пи ше ка ко зна код ко га су мо бил ни те ле фон и нов ча ник, и да их до 11 

4 Карл XIV Ју ан Швед ски, та ко ђе и Карл III Јо хан Нор ве шки, звао се Жан Ба тист Бер-
на дот (Jean Bap ti ste Ber na dot te) и био је фран цу ски ре во лу ци о нар ни ге не рал ко ји се бо рио за 
На по ле о на Бо на пар ту (Na poléon  Bo na par te). На кон што га је као осни ва ча ди на сти је Бер на-
дот швед ски на род иза брао за пре сто ло на след ни ка, он се пр во окре нуо про тив На по ле о на, 
а ка сни је во дио и не у трал ну по ли ти ку Швед ске; 1818. го ди не по стао је краљ Швед ске и 
Нор ве шке.

5 Ово ме су прет хо ди ли ка дар са бес кућ ни ком ко ји по тр бу шке у бе све сном ста њу ле жи 
на ули ци, и од мах за тим и онај са де вој ком ко ја на тр гу ску пља при ло ге и гла сно по ста вља 
пи та ње про ла зни ци ма: „Да ли же ли те да спа си те је дан људ ски жи вот?“ (вид. Östlund 2017).

6 Ро берт Смит сон је, ре ци мо, рет ко ко ри стио ма пе на тра ди ци о нал не на чи не, већ је 
че сто на ба вљао ма пе пу те ва обла сти кроз ко је је пу то вао, при че му је ма пи ра ње пра ти ло 
пу то ва ње (вид. holt 1979). На Смит со но вим из ло жба ма су че сто би ле из ло же не и ма пе, и 
оне су за јед но са ма те ри ја лом пре не тим са из вор них ло ка ци ја у при ро ди, као и фо то гра фи-
ја ма, пру жа ле увид у про цес ства ра ња, али и у ствар не раз ме ре ње го вих де ла огром них 
раз ме ра.



33

ча со ва до не се у ре сто ран бр зе хра не 7Ele ven7 или ће му за ку ца ти на 
вра та.8 Ни ко ла Бу рио упра во пи ше о то ме да љу ди, су о че ни са не пре-
ста ним умно жа ва њем об ли ка дру штве но сти, по ста ју ра њи ви и де гра-
ди ра ни, на лик ла бо ра то риј ском па цо ву осу ђе ном да за у век сле ди не-
про мен љи ву пу та њу по ка ве зу по су том ко ма ди ћи ма си ра (вид. Bu rio 
2002: 3). Ни је слу чај но што је у фил му у пр ви план ис так нут про стор 
му зе ја, као ба зе из ко је се про ши ру је ре ла ци о ни про стор, јер он скла-
ди шти и чу ва умет нич ка де ла у јед ној ор га ни зо ва ној це ли ни.9 Сто га 

7 Џор џи на Стар (Ge or gi na Sta rr) на из ло жби „Re sta u rant“ у Па ри зу, у тек сту ко ји је 
де ли ла уса мље ним го сти ма јед ног ре сто ра на, опи си ва ла је соп стве ни страх од то га да ве-
че ра са ма.

8 За раз ли ку од Кри сти ја но вог пи сма ко је је на пи са но у за по вед ном то ну, фран цу ски 
умет ник Кри сти јан Бол тан ски (Chri stian) (нај ве ро ват ни је ни је слу чај но исто име глав ног 
ју на ка, јер ка сни је ре ди тељ ре фе ри ше са ли ком Оле гом Ро го зи ном на ру ског умет ни ка Оле га 
Ку ли ка [Олéг Кулик]), кроз ис тра жи ва ње мејл-ар та, у пи сму ко је је по слао ве ћем бро ју осо ба 
тра жи по моћ: „Мо ра те ми по мо ћи, не сум њи во сте чу ли за по те шко ће ко је сам имао ско ро, 
и за ве о ма озбиљ не кри зе у ко ји ма се са да на ла зим. Пр во же лим да зна те да све што сте 
мо жда чу ли про тив ме не ни је исти на... да ми од го во ри те што је пре мо гу ће. Жао ми је што 
вам сме там, али мо рам про на ћи не ки из лаз из ове си ту а ци је“ (alP hen 1997: 132).

9 По се ти о ци у му зе ју мо гу да би ра ју пу та ње кре та ња у ве ћем де лу про сто ра ко ји им је 
на рас по ла га њу и не сме та но се кре ћу у про сто ру без стрикт них гра ни ца, са ми кре и ра ју ћи 
ин тер ак ти ван од нос са пред ме ти ма и осо ба ма.

Сл. 4. Сцена у којој са дизалице пада коњичка статуа Карла XIV Јуана Шведског, и том 
приликом ломе се глава и руке краља и ноге коња
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се он као та кав су прот ста вља ма ње по зна тим и ор га ни зо ва ним про сто-
ри ма у ко ји ма се ис пи ту ју ин тер ху ма не ре ла ци је, што је у скла ду са 
Бу ри о о вим ми шље њем: „За јед нич ка осо би на свих пред ме та ко је свр-
ста ва мо у ‘умет нич ка де ла’ је сте њи хо ва спо соб ност да про из ве ду сми-
сао људ ског по сто ја ња (да од ре де мо гу ће пу та ње) у ха о су ко ји вла да 
у ре ал но сти“ (Bu rio 2002: 24). Он, та ко ђе, ис ти че да у све ту по ве ћа ног 
ма сме диј ског за си ће ња ко му ни ка ци је раз два ја ју дру штве ну сфе ру, док 
умет ност те жи да оства ри ве зе ме ђу по сма тра чи ма (hin der li ter, Ka i zen 
и др. 2009: 18). 

Су прот но сле ду до га ђа ја у фил му, где се пу та ња кре та ња мо бил ног 
те ле фо на, од но сно ло по ва, утвр ђу је пр во на ком пју те ру па се по сле на 
осно ву ње де лу је и у ствар ном про сто ру, Ми шел де Сер то (Mic hel Cer teau) 
сма тра да се про це си га же ња пу те ва мо гу пре не ти на ур ба не кар те 
та ко да им се упи шу тра го ви (ов де уга же ни, та мо ве о ма рас пр ше ни) и 
пре ла зи (про ла зе ову да, а не ону да): „Али те кри ву ље пу не или тан ке 
по пут ре чи, упу ћу ју са мо на из би ја ње оно га што је про шло. У при ка зи-
ма пу та ња гу би се оно што је би ло: сам чин про ла же ња“ (Cer te au 2002: 
161). А Ни кос Па па стер ги ја дис ми сли ка ко је „циљ то по гра фи је не да 
при ча при че о прет ход ним аван ту ра ма, не го да се ба ви пу та ња ма и 
тра го ви ма ко ји су још ви дљи ви и пре но си ви“ (Pa Pa ster gi a dis 2010: 12). 
У јед ном ка дру ис кр са ва пр во Кри сти ја но ва сен ка а за тим се по ја вљу је 
и он кре ћу ћи се, док са ле ве стра не тро је љу ди раз го ва ра ју не по ме ра-
ју ћи се; ов де се мо гу раз ма тра ти не ки еле мен ти Сер то о ве ре то ри ке 
хо да ња, од но сно уме ће „кри ву да ња“ ре че ни ца има свој екви ва лент у 
уме ћу кри ву да ња пу та ње (уп. Cer te au 2002: 164–165). На кон жур ке и 
игре уз тех но му зи ку, при сут ни ма се обра ћа је дан од му зеј ских по сле-
ни ка и го во ри им да се иза вра та на ла зе ода је кра ља и кра љи це; на по-
ми ње ка ко су код Кри сти ја на кљу че ви, и да па зе на вред не пред ме те 
ко ји се та мо на ла зе.10 Ти пред ме ти се у кон тек сту тех но му зи ке мо гу 
до ве сти у ве зу са Бу ри о о вим ми шље њем да „‘сет’ ди-џе ја по ма ло ли чи 
на из ло жбу обје ка та ко је би Ди шан опи сао као ‘по моћ ни ре ди меј до ви’: 
ма ње или ви ше из ме ње ни про из во ди чи ја се квен ца ствара од ре ђе но 
тра ја ње“ (Bo ur ri aud 2005: 19). Ова про ме на уло ге му зеј ског про сто ра 
про из ла зи јед ним де лом и из чи ње ни це да тек са по ја вом пер фор ман са 
и но вих ме ди ја у ХХ ве ку му зеј по ста је све ак тив ни је по при ште раз-
ли чи тих зву ко ва и по крет них сли ка, ко ји све ви ше раз би ја ју ти ши ну 
и ау ру не до дир љи во сти му зеј ских ар те фа ка та. С јед не стра не, му зеј је 
у сво јој ге не зи као сво је вр сни ма у зо леј, сво је вр сно исто риј ско и исто-

10 Осам де се тих го ди на по ја ви ла се ко лек тив на са рад ња и по јам „мре же“ у умет нич кој 
про дук ци ји: све ве ћа по пу лар ност ин тер не та, ко лек ти ви стич ки дух тех но му зи ке и, оп ште 
узев, ра сту ћа ин ду стри ја ли за ци ја за ба ве у кул ту ри до ве ли су до ре ла ци о ног при сту па на 
из ло жба ма (Bu rio 2002: 38).



35

риј ско-умет нич ко се ћа ње, окре нут про шло сти (вид. Pjo trov sKi 2013: 
50); док с дру ге стра не ди-џеј ак ти ви ра исто ри ју му зи ке ко пи ра ју ћи и 
сле пљу ју ћи „лу по ве“ зву ка, ста вља ју ћи сни мље не про из во де у ме ђу-
соб ну ре ла ци ју (вид. Bo ur ri aud 2005: 9). 

Оте жа но ин тер ху ма но спо ра зу ме ва ње  
у про сто ру отво ре но сти

На кон кра ђе мо бил ног те ле фо на и нов ча ни ка (у ме ђу вре ме ну је 
глав ни лик от крио да му ман жет не ни су укра де не), Кри сти јан се су сре-
ће са но вим про бле ми ма, при че му се ин тер ху ма не ре ла ци је све ви ше 
усло жња ва ју. За ни мљи во је то да се на кон ре ла тив но бр зог вра ћа ња 
укра де них ства ри – ко је се по пут ре ла ци о них пред ме та за тва ра ју са ме 
у се бе у тре нут ку свог ис кљу чи ва ња из ре ла ци о них од но са по нов ним 
„пот пи си ва њем“ вла сни ка – за ком пли ко вао се од нос са де ча ком ми-
гран том ко ји је у не ко ли ко на вра та ула зио у су коб са Кри сти ја ном, 
за то што се на шао увре ђен због ла жне оп ту жбе по сред ством пи сма. За 
бри тан ског умет ни ка Сти ве на Ви лат са (Step hen Wil lats), ко ји је ис тра-
жи вао од но се ме ђу ста на ри ма и то при ка зи вао на ди ја гра ми ма, згра да 
је не ка вр ста по ле мич ког сим бо ла ин сти ту ци о нал них те жњи дру штва 
(вид. Ke ster 1992: 10).11 Иа ко је био оду ше вљен сим бо ли ком мо дер не 
згра де, по вр ши ном ње не ма се и при сут но шћу у гра ду, Ви латс је та ко-
ђе по стао све стан дру га чи јег аспек та ових згра да, мрач ном стра ном, 
ко ја се ре флек то ва ла у скри ве ној, сег мен ти ра ној струк ту ри њи хо вих 
ен те ри је ра.12 Упра во је у фил му на гла ше на та мрач на стра на уну тра-
шњо сти згра де ко ја се са сто ји од 15 спра то ва са по 8 ста но ва (ка дар из 
птич је пер спек ти ве то још ви ше по тен ци ра), јер осим ход ни ка ни је 
при ка зан ни је дан стан. Ка да је реч о ста на ри ма, ту се по ја вљу ју де чак 
ми грант ис кљу чи во из ван ове згра де и је дан ста нар на вра ти ма свог 
ста на пред крај фил ма ко ји Кри сти ја ну от кри ва да се де чак пре се лио са 
сво јом по ро ди цом. Ви латс је у свом ра ду Li ving with Prac ti cal Re a li ti es 
(1978) увео јед ну ста ри ју ста нар ку ви ше спрат ног стам бе ног бло ка (Skef-
fing ton Co urt у за пад ном Лон до ну) на три па не ла – „Жи вот у гра ни ца ма 

11 У свом про јек ту Chan ging Everything он је на сто јао да прак тич но по ни шти гра ни цу 
из ме ђу зна че ња све та уну тар му зе ја и све та из ван (Wil lats 1998: 7). И при пад ни ци гру пе 
„Pre mi a ta Dit ta“ си сте мат ски су ис пи ти ва ли ста нов ни ке згра де у ко јој је ор га ни зо ва на из ло жба 
и од то га ства ра ли ста ти стич ке по дат ке, а Фа рид Ар ма ли (Fa reed Ar maly) и Клег&Гут ман 
(Clegg&Gut tman) екс пе ри мен ти са ли су са звуч ним до ку мен ти ма и на ме шта јем за би бли о-
те ке (по узо ру на Ле Кор би зјеа [Cor bu si er]), ко ји пре фе ри ра ју ста на ри згра де (вид. Bu rio 
2002: 15).

12 Пјер Ги ро (Pi er re Gi ro) пи ше о то ме да што је пред ста вља ње си ро ма шни је, то су 
зна ко ви сна жни је ко ди ра ни (gi ro 1983: 45). Ви латс на по ми ње ка ко је у згра да ма у ко ји ма је 
он ра дио ано ним ност згра де зна ков ни си стем, а са ма згра да је знак (Ke ster 1992: 12).
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мог но вог до ма“, „Жи вот са са да шњим огра ни че њи ма ма лог до хот ка“ 
и „Жи вот без из ве сно сти да ћу су тра ви де ти не ко га“ – ко ји пред ста-
вља ју њу у ње ном ста ну, ка ко се кре ће кроз сва ко днев ну ру ти ну, и 
уну тар и из ван ви ше спрат не згра де од ци гле (irish 2004: 63). 

У фил му се за узо рак узи ма знат но мла ђа ге не ра ци ја, па су у скла-
ду с тим дру га чи је и жи вот не на ви ке и про бле ми: де чак ми грант за 
раз ли ку од Ви лат со ве ста ри је же не има дво стру ки про блем, јер се 
по ред са зре ва ња су о ча ва са по те шко ћа ма ко је су за јед нич ке ве ћи ни 
ми гра на та раз ли чи те до би. Ре ди тељ у Скве ру дру га чи је гра ди тзв. па-
не ле, па сто га ако их по сма тра мо кроз ка дро ве, по сто је два па не ла: онај 
ко ји се од но си на рас пра ву де ча ка са Ми ке лом у 7Ele ven-у, где де чак 
из ра жа ва бес за то што га чак и ро ди те љи сма тра ју ло по вом због фа мо-
зног пи сма; у дру гом се де чак као пред мет ис тра жи ва ња пре ме шта из 
сво је у Кри сти ја но ву згра ду, што озна ча ва и про ме ну ба зич не ло ка ци је 
ко ја је кључ на код Ви лат са. При том, у осно ви оба па не ла су, у не до стат-
ку ви ше ин фор ма ци ја о де ча ко вом жи во ту, ин тер ху ма не ре ла ци је са 
две осо бе ко је су по кре та чи ње го вог бе са; ово се јед ним де лом по кла-
па са оним што је цен трал но у Ви лат со вој кон цеп ци ји (на ро чи то у 
Sef ton Park-у), а то је бли ска ин тер ак ци ја из ме ђу па ро ва ста на ра ко ји 
се прет ход но ни су по зна ва ли, што му је по мо гло да ство ри умет ност 
уме та њем њи хо вих има ги на ци ја у хи је рар хиј ске, кон тро ли са не про сто-
ре њи хо вог сва ко днев ног окру же ња (уп. irish 2004: 67). То ком на ја ве 
из ло жбе Ло ле Ари јас у му зе ју (ко ја ће би ти отво ре на кра јем ле та),13 Кри-
сти јан по се ти о ци ма по ми ње мо гућ ност да се на ђу на не ком од тр го ва, 
ква дра ту од 4 x 4 ме тра, где би тре ба ло да по ма жу јед ни дру ги ма. 
За тим им по ста вља, као што би то учи нио и у окви ру тог тр га, сле де ћа 
пи та ња: „Гла дан сам. Да ли ми мо же те да ти оброк?“, „Да ли ме мо же те 
на у чи ти да пли вам?“ итд. (вид. Östlund 2017). На кон за вр шет ка го во-
ра он их оба ве шта ва да је спрем но по слу же ње, и по зи ва ку ва ра Јо на са 
Дахлбо ма (овај по зна ти швед ски ку вар игра се бе) да де таљ ни је об ја сни 
од че га се са сто ји швед ски сто. 

Пр ва де ла Рир кри та Ти ра ва ни је су би ле из ло жбе са ку ва њем, у 
ко ји ма је по зи вао по сма тра че/уче сни ке да га гле да ју ка ко ку ва и је ду 
ње го ву хра ну. За раз ли ку од Да ни је ла Спе ри ја (Da niel Spo er ri) у 1960-им 

13 Ова ар ген тин ска умет ни ца је у сво јој пред ста ви Мин ско по ље (2016) и фил му Те а тар 
ра та (2018) оку пи ла ар ген тин ске и бри тан ске ве те ра не из Фол кланд ског ра та (1982), ка ко би 
они по де ли ли сво ја ис ку ства о су ко бу и жи во ту од та да. Ина че, „Те а тар ра та“ (осно вао га је 
Бра јан Дориј ес [Bryan Do er ri es] 2009. го ди не) од но си се на по страт не ак тив но сти ко је се 
из во де у те а тар ској фор ми и има ју те ра пе ут ско деј ство за рат не ве те ра не и њи хо ве су пру жни-
ке као уче сни ке; то је су штин ски мо ди фи ко ва на ре пли ка Ди о ни со вог те а тра кроз из во ђе ња 
Со фо кло вих ко ма да, ко ји су у про шло сти има ли за циљ да по мог ну атин ским тру па ма да 
упра вља ју тра у мом и пат њом ко ја пра ти од ла зак и по вра так из ра та (вид. do er ri es 2016). 
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и Гор до на Ма та-Клар ка (Gor don Mat ta-Clark) у 1970-им го ди на ма ко ји 
су ку ва ли у соп стве ним ре сто ра ни ма за дру ге умет ни ке и при ја те ље, 
Ти ра ва ни ја је ко ри стио ме ђу на род ни га ле риј ски си стем као ме сто да 
се при су ству је обич ној, али су штин ској ак тив но сти у кон тек сту где 
уче сни ци мо гу да по сма тра ју сва ко днев ни жи вот у есте тич ком окви ру 
(sti les 2012: 698). Ин те ре сант но је то да у Ти ра ва ни ји ном ра ду ни је 
бит но ку ли нар ско за нат ско са вр шен ство, и ње го ва је ла, за раз ли ку од 
Јо на со вих, ни су вр хун ског ква ли те та. Ти ра ва ни ји на хра на по ста је ме диј 
ко ји пре но си не што ви ше од са мог уку са и омо гу ћу је ус по ста вља ње дру-
штве них ве за из ме ђу осо ба ко је уче ству ју у обро ку, што зна чи да у 
кон тек сту Бу ри о о ве ре ла ци о не есте ти ке за јед нич ки оброк има со ци-
ја ли зи ра ју ћу ди мен зи ју (уп. BrÖCKer 2017). У фил му је на бра ја ње је ла 
про фе си о нал ног ку ва ра иза зва ло то ли ки ме теж и не стр пље ње ме ђу 
по се ти о ци ма да је он мо рао да вик не: „По ла ко!“ (вид. Östlund 2017); 
у овом слу ча ју се на ру ша ва ју дру штве не ве зе, што је про у зро ко ва но 
бо га тим ме ни јем али и чи ње ни цом да се у том тре нут ку не одр жа ва 
не ка из ло жба, ни ти, као код Ти ра ва ни је, по се ти о ци на би ло ко ји на чин 
уче ству ју у кре и ра њу из ло жбе. У не ко ли ко ка дро ва се по ја вљу ју и про-
сја ци и бес кућ ни ци на Кри сти ја но вом пу ту ка 7Ele ven-у, пр во мла ди 
бес кућ ник у ле же ћем по ло жа ју са сво јим псом, за тим про сја ки ња у 
се де ћем по ло жа ју у под зем ном про ла зу, па две про сја ки ње ис пред про-
дав ни це оде ће ко је про се и исто вре ме но је ду, а глав ни лик се по ја вљу је 
у ка дру тек ка да се су срео са обо га ље ним про сја ком са шта ком спу-
шта ју ћи се по крет ним сте пе ни ца ма у под зем ни про лаз; ово су сре та ње 

Сл. 5. Џулијанова инсталацијска поставка са купама од песка и неонским натписом  
„Немате ништа“ на зиду
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до сти же вр ху нац у по ме ну том ре сто ра ну бр зе хра не, где јед на про сја-
ки ња тра жи од Кри сти ја на да јој да но вац, на шта он од го ва ра да не ма 
го то ви ну и ну ди да јој ку пи хра ну (она на ру чу је пи ле ти ну ci a bat ta без 
лу ка, али јој он на мер но уба цу је лук и го во ри јој да га са ма из ва ди).

Ко реј ска умет ни ца Ким Со о ја је у сво јим пер фор ман си ма Про сја
ки ња и Бес кућ ни ца (2000–2001), из ве де ним пр во на Тајмс скве ру па 
по том и око ло Ван ку вер ске умет нич ке га ле ри је 2013. го ди не, се де ла 
или ле жа ла у ме ди та тив ном по ло жа ју у јав ном про сто ру же ле ћи да 
осе ти и раз у ме по ло жај ових со ци јал но угро же них осо ба. У овом дру гом 
из во ђе њу у Ван ку ве ру гру па љу ди у ме ди та тив ном, чак скулп ту рал ном 
по ло жа ју про сја ка би ла је ме ђу ма сом кла бе ра, и Со о ји на иде ја је била 
да за ма гли гра ни це из ме ђу умет но сти и жи во та, ствар ног про сја ка и умет-
нич ког пред ста вља ња про сја ка ка ко би ви де ла на ко ји на чин ће про-
ла зни ци или кла бе ри ре а го ва ти на не ко га ко се ди у јав ном про сто ру у 
та ко ра њи вом по ло жа ју. Ова умет ни ца се пи та ка ко би љу ди мо гли да 
ре а гу ју уко ли ко по ми сле да је она пра ви про сјак, и као при мер на во ди 
си ту а ци ју ка да је је дан чо век ста јао не ко вре ме на уда ље но сти не по-
ме ра ју ћи се, а она се од мах осе ти ла ра њи вом и да ће јој он да ти но вац 
(вид. ha dley 2017: 62). Слич на си ту а ци ја је при ка за на и у фил му, ка да 
про сјак са шта ком тра жи но вац од Кри сти ја на, али је ње го ва по зи ци ја 
дру га чи ја од Со о ји не (то ме до при но си и ка дар у ко јем су обо ји ца уда-
ље ни а по крет не сте пе ни це у круп ном пла ну ства ра ју ути сак изо ло ва-
но сти и не ра зу ме ва ња, при че му је ку стос окре нут ле ђи ма ка ме ри и не 
да је но вац про сја ку); из пер спек ти ве гле да ла ца ње них пер фор ман са и 
Естлун до вог фил ма ова раз ли ка ни је то ли ко ве ли ка, ако узме мо у об зир 
чи ње ни цу да Со о ја ве ћи ну сво јих пер фор ман са сни ма, до ку мен ту је и 
ди се ми ну је на свом Ју тјуб сај ту. 

Ме ђу тим, у пер фор ман си ма она ко ри сти сво је те ло као глав ни 
ме диј по мо ћу ко јег из ра жа ва сво је иде је, и ње но по зи ра ње у јав ном 
про сто ру ко је је слич но жи во ту би мо гло би ти ствар ност јер оства ру-
је ве ћу не по сред ност и не пред ви дљи вост у од но су на по зо ри ште, а 
на ро чи то филм. Ка да је реч о Кри сти ја но вом по ве ре њу у љу де, у јед ној 
сце ни он во ди сво је две ћер ке у му зеј, где на па ра ва ну, на ула зу на по став-
ку са ле ве стра не пи ше: „Не ве ру јем љу ди ма“ са бро јем 3, а са де сне: 
„Ве ру јем љу ди ма“ са 42; мла ђа ћер ка (Ли ли јан Мар дон [Li li an ne Mar don]) 
при ти ска де сно дуг ме ис пред па ра ва на (на ко јем пи ше: „Ко сте ви?“) 
и број се по ве ћа ва на 43, а по том и ста ри ја (Ли се Сти вен сон Енг стром 
[Li se Step hen son Engström]), што по ве ћа ва број на 44 осо бе ко је ве ру ју. 
За ни мљи во је то да Кри сти јан не при ти ска ни јед но дуг ме, што по ка-
зу је ње го во дво у мље ње и не ја сан став у ве зи с тим пи та њем, а то за пра-
во и ни је са мо ње го ва од ли ка већ и ве ћи не од ра слих љу ди за раз ли ку 
од де це. Не ду го на кон то га јед на си ту а ци ја у тр жном цен тру по ка зу је 
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да се љу ди ма (ба рем од ре ђе ном бро ју) мо же ве ро ва ти, ка да му про сјак 
пр во тра жи но вац (не до би ја га, опет у не до стат ку го то ви не), а за тим, 
ви дев ши да су се ње го ве ћер ке из гу би ле, Кри сти јан га пи та да му при-
чу ва ке се, на шта овај од мах при ста је (прет ход но му на ње го ву мол бу 
не ко ли ко по се ти ла ца тр жног цен тра ни је иза шло у су срет). Глав ни лик 
не ма са мо про блем са по ве ре њем у не по зна те љу де, већ је оно по љу ља-
но раз во дом и у ње му бли ске осо бе, и са да га са му ком гра ди у од но су 
на дру ге же не. Та ко он ус по ста вља са мо по вр шан љу бав ни од нос са 
но ви нар ком Ен ко ја же ли не што ви ше, а та ко ђе у не ким си ту а ци ја ма 
ни је спо со бан да се бе ус по ста ви као ау то ри тет у од но су на сво је ћер ке. 

Сл. 6. Кристијан испред паравана на улазу у музеј на којем са леве стране пише  
„Не верујем људима“, а са десне „Верујем људима“

Сл. 7. Кристијан у музеју са својим ћеркама које стоје у идентичном тргу  
као што је онај испред музеја
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У јед ној сце ни Кри сти ја но ва ко ле ги ни ца Сон ја (Ани ка Лил је блад 
[An ni ca Li lje blad]) во ди у му зе ју раз го вор са аме рич ким умет ни ком 
Џу ли ја ном (До ми ник Вест [Do mi nic West]) – иа ко је фик тив ни лик, 
ре ди тељ ов де ре фе ри ше на по зна тог аме рич ког умет ни ка Џу ли ја на 
Шна бе ла (Ju lian Schna bel)14 – а из пу бли ке се го то во све вре ме чу је не-
вољ но псо ва ње осо бе обо ле ле од Ту ре то вог син дро ма.15 Не ки не ма ју 
раз у ме ва ња за ово оме та ње раз го во ра, док је дан му шка рац из пу бли ке 
го во ри оста ли ма да мо ра ју по ка за ти то ле ран ци ју јер је то не у ро ло шки 
по ре ме ћај. По ред број них, на рав но не вољ них псов ки, нај че шће се про-
вла чи реч „сме ће“, и она на го ве шта ва де ли мич но раз ре ше ње ин тер-
ху ма них ре ла ци ја пред крај фил ма, ка да Кри сти јан по ки ши ко па по 
сме ћу ис пред сво је згра де тра же ћи де ча ко во пи смо ко је је ра ни је про-
чи тао и ба цио. У том пи сму, у ко јем је де чак за пи сао и свој број те ле фо-
на, пи ше сле де ће: „Оп ту жио си ме да сам ло пов. Из ви ни ћеш се ме ни 
и мо јој по ро ди ци, или ћу ти на пра ви ти ха ос од жи во та“; ин те ре сант но 
је то да је Бол тан ски у сво јим пи сми ма тра жио по моћ и ни је до био 
ни ка кав од го вор, док је Кри сти ја но во пи смо у за по вед ном и оп ту жу-
ју ћем то ну вр ло бр зо на и шло на де ча ков од го вор. На кон про на ла ска 
пи сма у ђу бре ту, ку стос сни ма ви део-по ру ку на мо бил ном те ле фо ну 
у ко јој се из ви ња ва де ча ку и ис ти че да је тре ба ло да иде од ста на до 
ста на, а не да оста ви пи сма у свим сан ду чи ћи ма; та ко ђе на по ми ње ка ко, 
као и ве ћи на љу ди, има пред ра су де, и да се пла шио ре ак ци ја љу ди ко ји 
жи ве у тој згра ди (ми гран ти и еми гран ти),16 и да по сто је ду бљи и 
струк ту рал ни ји про бле ми (си ро ма штво као јед но од кључ них) ко је би 
тре ба ло ре ша ва ти. 

Сме ће по ко јем ко па Кри сти јан са сто ји се од го ми ле пу них пла стич-
них ке са, ко је су за пра во са ме ђу бре на ста ло од ра фи на ци је наф те и 
оне по ста ју ма те ри јал мо дер ног жи во та (ов де се мо же го во ри ти о тзв. 
есте ти ци сме ћа); пла сти ка се од но си на кон стант но об но вље не фор ме 

14 Ре ди тељ Естлунд кроз ин ста ла циј ску по став ку са ку па ма од пе ска и нео н ским нат-
пи сом „Не ма те ни шта“ на зи ду, ре фе ри ше на од нос из ме ђу Шна бе ло вих сли ка и скулп ту ра 
– иа ко се де ла фик тив ног и пра вог Џу ли ја на стил ски и жан ров ски до ста раз ли ку ју – што је 
до сти гло вр ху нац на ње го вој из ло жби у Ка ли фор ниј ској па ла ти Ле ги је ча сти у Сан Фран-
ци ску из 2018. го ди не под на зи вом „Џу ли јан Шна бел – сим бо ли ствар ног жи во та“, где су у 
уну тра шњем про сто ру би ле сли ке а у дво ри шту кроз ин ста ла циј ски при каз скулп ту ре.

15 Је дан од по зна ти јих умет ни ка са Ту ре то вим син дро мом је Од Нер друм (Odd), нор-
ве шки фи гу ра тив ни сли кар ко ји је, не за до во љан прав цем кре та ња мо дер не умет но сти, по чео 
да се об у ча ва у кла сич ном ма ни ру слич ном Рем бран то вом и прав цу су прот ном оном ње го ве 
род не Нор ве шке. За ни мљи во је у том сми слу на пра ви ти па ра ле лу са осо бом из пу бли ке са 
Ту ре то вим син дро мом ко ја све вре ме, до ду ше не вољ но, на зи ва Џу ли ја но ву умет ност сме ћем.

16 Дан ски умет ник Јенс Ха а нинг је на јед ном од тр го ва у Ко пен ха ге ну пре ко раз гла са 
еми то вао ша ле на тур ском је зи ку (Tur kish Jo kes, 1994), ства ра ју ћи ми кро за јед ни цу еми гра-
на та ује ди ње них ко лек тив ним сме хом, док је њи хо ва си ту а ци ја из гна ни ка, за хва љу ју ћи 
умет нич ком де лу, по ста ла са свим дру га чи ја (вид. Bu rio 2002: 6).
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и опи су је не стал ност мно гих умет но сти из ХХ ве ка, али исто вре ме но 
и бе сми сле ни свет од ба че них (вид. sCan lan 2005: 90). Мајкл Томп сон 
(Mic hael Thomp son) раз ли ку је три ка те го ри је обје ка та: трај ни – пред-
мет ко ји одр жа ва или по ве ћа ва сво ју вред ност то ком вре ме на, као што 
су умет нич ка де ла; про ла зни – пред мет ко јем се сма њу је вред ност, као 
што је ве ћи на на ших сва ко днев них ала та и ства ри; и тре ћа, не ви дљи ва 
или скри ве на ка те го ри ја, а то је сме ће – она којa има нул ту или не про-
мен љи ву вред ност (thomP son 1979: 105–106).17 У овом слу ча ју је за ни мљив 
сам чин Кри сти ја но вог ба ца ња пи сма у ђу бре ко је, ако се оно по сма тра 
у кон тек сту умет нич ког де ла, по ста ју ћи сме ће (ни је слу чај но баш ову 
реч ра ни је не ко ли ко пу та у му зе ју по но ви ла осо ба са Ту ре то вим син-
дро мом) гу би вред ност.18 

У Скве ру је мо бил ни те ле фон ре ла ци о ни пред мет ко ји је укра ден 
па вра ћен; та ко ђе, у јед ној сце ни у му зе ју са Кри сти ја ном и ње го вим ћер-
ка ма, де сно од уо кви ре ног ква дра та сто ји нат пис „Оста ви те ваш нов ча ник 
и мо бил ни те ле фон ов де“, што на но во пре и спи ту је ра ни је на ру ша ва ње 
по ве ре ња кра ђом истих. На по чет ку фил ма, од мах на кон кра ђе на тр гу, 
Кри сти јан пи та не ко ли ко про ла зни ка да му по зај ме мо бил ни те ле фон, 
али му ни ко не из ла зи у су срет. Ан гус Фер херст (An gus Fa ir hurst) ста-
вљао је слу ша ли це два мо бил на те ле фо на за јед но ка ко би збу њи вао 
за по сле не у га ле ри ји или дру ге про дав це, ко ји би се на шли да раз го-
ва ра ју јед ни са дру ги ма а да не зна ју за што (ка сни је сни мље не ка се те 
та квих про во ка ци ја би би ле про да ва не). А Да глас Гор дон (Do u glas 
Gor don) узи мао је ано ним не по зи ва че да те ле фо ни ра ју ор га ни за то ри-
ма јед не од ње го вих из ло жби, по ста вља ју ћи им не при клад на и лич на 
пи та ња, што је ре зул то ва ло раз го во ри ма ко ји су се еми то ва ли у шоу 
(stal la Brass 1999: 67). За раз ли ку од ових ра до ва, у ко јима се ре ла ци-
о ни од но си по сте пе но на ру ша ва ју – по што је прет ход но, пре све га код 
Гор до на, по стиг нут до го вор са са у че сни ци ма ко ји за јед но са умет ни ком 
уче ству ју у том про це су ре ме ће ња – у Кри сти ја но вом слу ча ју су по ве-
ре ње и бри га на ру ше ни истог тре нут ка ка да је он на крат ко сту пио у 
ди рек тан кон такт са не по зна тим љу ди ма. 

Не по сред но пре не го што ће му у ко вер ти би ти вра ће ни укра де ни 
мо бил ни те ле фон и нов ча ник у 7Ele ven-у, Кри сти јан је на ба вио кар ти цу 

17 Тре ба ло би та ко ђе раз ли ко ва ти и зна че ње ре чи ђу бре, от пад и сме ће у исто риј ској 
упо тре би и ети мо ло ги ји: док се ђу бре углав ном од но си на хра ну и ор ган ски от пад, а от пад 
на ства ри ко је ни су у пот пу но сти по тро ше не или су оста вље не, сме ће уоп ште но озна ча ва 
иде ју да су од ре ђе ни пред ме ти или иде је без вред ни (mo i si 2016: 6). 

18 Ма ло пре сце не пред крај фил ма ка да Кри сти јан ко па по ђу бре ту и це па пла стич не 
ке се тра же ћи пи смо, по ја вљу је се у јед ном ка дру бес кућ ник пот пу но пре кри вен пла стич ном 
ке сом док по чи ње да па да ки ша, а у сле де ћем два бес кућ ни ка под на стре шни цом без ке са, 
што ука зу је на ви дљи во и не ви дљи во, на не бри гу, као и на пот пу но по гре шну пред ста ву 
дру штва о вред ном и без вред ном на при ме ру бес кућ ни ка.
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ко ју уба цу је у но ви мо бил ни те ле фон док се ди у му зе ју, а у по за ди ни на 
ве ли ком екра ну и у круп ном пла ну се по ја вљу је умет ник Олег са ис ке-
же ним зу би ма.19 У сле де ћој сце ни ку стос у га ра жи по пра вља огре бо-
ти ну на во за че вим вра ти ма свог ау то мо би ла те сла и фо то гра фи ше је 
по ме ну тим те ле фо ном. У јед ном тре нут ку се иза огра де по ја вљу је 
Ел нин (Ма ри на Шип тжен ко [Ma ri na Schip tjen ko]) Ал го (ма ли ен гле ски 
хрт ви пет) па за тим и она, а Кри сти јан се кри је и тек ка да су оти шли, 
по ди же се и ка же: „Она и њен пас“; ов де ви ди мо да му је она над ре ђе на 
на по слу и да ни су баш у иде ал ним од но си ма. У ра ду фран цу ског 
умет ни ка Пје ра Уи ја (Pi er re Huyghe) Без на зи ва, пред ста вље ном на 
из ло жби „dO CU MEN TA (13)“ у Ка се лу 6. ју на 2012. го ди не, у вр ту се 
по ја вљу је шпан ски хрт „Чо век“ (ту је још не ко ли ко па са и сви су у од-
ре ђе ној ин тер ак ци ји) са пред њом де сном но гом обо је ном у ру жи ча сто 
(„жи ва умет ност“), скулп ту ра жен ског ак та у по лу ле же ћем по ло жа ју 
са пче ла ма на гла ви (сим бол му дро сти),20 а укљу чи ва ње и не ко ли ко 
љу ди го во ри о Уи о вом пре и спи ти ва њу да ли су мен та ли тет ро ја пче ла, 
ко лек тив но раз ми шља ње и де цен тра ли зо ва на ко ор ди на ци ја мо гу ће 
ал тер на ти ве чо ве ко вој ин ди ви ду а ли стич кој ми сли. Уи је на пу стио 
иде ју да би умет ност тре ба ло да бу де озбиљ на и да је ства ра увек-кон-
тро ли са ни ау тор. Та ко ђе, аси ми ло ва ње па са у људ ску кул ту ру до во ди 
се у пи та ње као кул тур на ак тив ност под сво јим усло ви ма. Уну тар све-
у куп не кон цеп ци је из ло жбе „Do cu men ta“, пси су би ли та мо да про во ци-
ра ју раз ми шља ње о ал тер на тив ним фор ма ма ко ег зи стен ци је из ме ђу 
вр сти и о мо гућ но сти ма за ма ње ан тро по цен три чан свет (вид. ul lriCh 
2018: 66). 

У фил му се од жи во ти ња по ја вљу је и шим пан за Ти би, ко ја ни је 
са мо љу би мац не го и нај бо ља при ја те љи ца но ви нар ке Ен – још је дан 
по ка за тељ на ру ше них ин тер ху ма них ре ла ци ја; што се ви ди из сце не 
у ко јој она по зи ва Кри сти ја на и чу је се ње гов глас на те ле фон ској се-
кре та ри ци, док се Ти би по ред ње ма же цр ве ним кре јо ном за усне.21 На 
по чет ку пер фор ман са ко ји Олег Ро го зин из во ди у пу ној све ча ној са ли 

19 Оле го ва фа ци јал на екс пре си ја се мо же до ве сти у ве зу са два на ест фо то гра фи ја мр твих 
мај му на Оле га Ку ли ка из се ри је „Me men to Mo ri“ (1998), пор тре та пре па ри ра них жи во ти ња 
ко ји пред ста вља ју жи вот ко ји је умро и ма ску смр ти. У ви део-ра ду Пје ра Уи ка Без на зи ва 
(Људ ска ма ска) из 2014. го ди не, ма ка ки мај мун ко га су дре си ра ли вла сни ци ка ко би ра дио 
у њи хо вим су ши ре сто ра ни ма по ста је је ди ни ста нар по ста по ка лип тич ног све та (al te ve er 
2015: 16). 

20 У ак ци ји Ка ко се мр твом зе цу об ја шња ва ју сли ке (1965) Јо зе фа Бој са, мед на ње го вој 
гла ви је по ве зан са ми шље њем, од но сно чо ве чи јом спо соб но шћу да ми сли и из лу чу је иде је, 
а не мед. 

21 У још јед ном од по ку ша ја да за поч не ве зу са Кри сти ја ном, Ен до ла зи у му зеј и раз-
го ва ра са њим, док се у по за ди ни ин ста ла ци ја од на го ми ла них сто ли ца љу ља као да ће се 
сру ши ти; у овом слу ча ју умет нич ко де ло сим бо лич ки озна ча ва на ру ша ва ње ин тер ху ма них 
ре ла ци ја, тач ни је крх кост и ра њи вост љу бав не ве зе пре не го што је и за по че ла. 



43

– у пу бли ци су при сут ни и Кри сти јан, Ел на, Џу ли јан, као и ста ри ји брач-
ни пар Ан-Стин и Гу нар ко ји су на по чет ку да ли му зе ју до на ци ју у 
из но су од 50 ми ли о на кру на22 – чу је се глас на ра то ра ко ји им је по же-
лео до бро до шли цу у џун глу и рекао да ће се уско ро су о чи ти са ди вљом 

22 Ов де се нај ве ро ват ни је алу ди ра на брач ни пар, ар хе о ло шки њу Ан Стин (An ne Sti ne) и 
ис тра жи ва ча Хел геа Инг ста да, ко ји су от кри ли остат ке нор диј ског се ла у Ланси Медоузу 
(L’An se aux Me a dows) на нај се вер ни јем де лу ка над ске про вин ци је Њу фа ун дленд и Ла бра дор. 
То је био пр ви увер љив до каз да су грен ланд ски Нор диј ци про на шли пут пре ко Атлант ског 
оке а на до Се вер не Аме ри ке, от при ли ке 500 го ди на пре Кри сто фо ра Ко лум ба (Cri sto fo ro 
Co lom bo) (вид. ing stad, ing stad 2000).

Сл. 9. Олег Рогозин на столу током свог перформанса

Сл. 8. Ен у разговору са Кристијаном док се у позадини инсталација од нагомиланих  
столица љуља као да ће да се сруши
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жи во ти њом; уко ли ко не ко по ка же страх, жи во ти ња ће га осе ти ти, а ако 
по ку ша да по бег не, уло ви ће га, али ако оста ну мир ни, без по ме ра ња 
би ло ко јег ми ши ћа, жи во ти ња их мо жда не ће ни при ме ти ти; та ко ђе 
на по ми ње и мо гућ ност да се са кри ју у ста ду, зна ју ћи да ће не ко дру ги 
би ти плен. За тим се при гу ше но све тло по ја ча ва и Олег по пут чо ве ка-
-мај му на че тво ро но шке (са крат ким шта ка ма на ру ка ма) ула зи у са лу, 
устре мљу ју ћи се пр во на Џу ли ја на, ко ме ло ми ча шу, на кон че га овај 
бе жи из са ле. Ов де ре ди тељ ре фе ри ше на Оле га Ку ли ка, тач ни је ње-
го ве пер фор ман се Бе сан пас (Мо сква, 1994) и Re ser vo ir Dog (Ци рих, 
1996), где је пре у зео уло гу бе сног пса и на па дао про ла зни ке у пр вом, а 
у дру гом по се ти о це му зе ја (из ло жба Ни ке Пи ро сма на шви ли ја) пу зе ћи 
око ло го на ру ка ма и ко ле ни ма.23 

Ни је слу чај но што је у фил му овај „бе сни пас“ (иа ко се он го то во 
тран сфор ми сао у мај му на)24 иза брао баш аме рич ког умет ни ка као прву 
ме ту, јер је пра ви Олег ин те ре сан тан За па ду не као пас, не го као ру ски 
пас, и због чи ње ни це да су аме рич ки умет ни ци за ни мљи ви остат ку све-
та и за то што су Аме ри кан ци ко ји кроз ме ди је, у јав но сти, би ва ју пред-
ста вље ни као та кви. Ку лик се пи та и да ли је За пад оче ки вао то плу ру ску 
ду шу или ег зо тич ног ди вља ка, каже да га тре ба из не ве ра ва ти, уз вра ти-
ти не чим што ће иза зва ти шок, сна жан гест, што ће по кре ну ти до га ђа је 
и ути ца ти и на за пад на оче ки ва ња. Олег за тим ву че и ба ца са сто ли це 
же ну ко ја је је ди на скре ну ла по глед из стра ха, а на кон што је ре а го вао 
њен муж и по бе гао са њом и још јед ном же ном, ру ски умет ник ска че 
на сто и по чи ње да хва та за врат јед ну де вој ку; по том је ву че за ко су, 
оба ра на под и по ку ша ва да је си лу је, на шта ре а гу је ста ри ји го спо дин 
и уда ра га, да би он да уско чили и мла дић ко га она по зна је и ве ћи број 

23 За Ку ли ка је пас ми то ло ге ма а не ме та фо ра, и он се по ја вљу је у ње го вом жи во ту као 
ти неј џер ска тра у ма: ње го ви ро ди те љи су га на те ра ли да про да ште не ко је је се би ку пио за 
но вац ко ји је уште део од до ру ча ка. Та ко од де тињ ства пас за Ку ли ка сиг на ли зи ра гу би так 
ве зе са при мор ди јал ном при ро дом, гу би так Дру гог и тра у му дру штве но сти (mi si a no 2008: 
28).

24 Мо жда је нај зна чај ни ја ка те го ри ја Ку ли ко вог ра да „зо о фре ни ја“, про грам у ко јем 
људ ска ци ви ли за ци ја пре тр пљу је ра ди кал ну ре дук ци ју са ком плет ном осу дом ан тро по ло-
шког еле мен та, што во ди ка не људ ском, жи во тињ ском еле мен ту (mi si a no 2008: 26). Ку лик се 
на ла зио и у уло зи пти це у свом ра ду Ку лик је за пра во пти ца (1995), ка да је ве зан ужа ди ма 
ска као са згра де, што под се ћа на фо то гра фи ју „ан ђе о ског ско ка“ Ива Клај на са кров ног вен ца 
дво спрат не згра де из 1960. го ди не (фо то граф ска до ку мен та ци ја за ме њу је са мо де ло). Са ро-
зен крој цер ске тач ке гле ди шта, овај скок пред ста вља уз но ше ње из над фи зич ког све та пре ма 
све ту же ље, и зна чи про ро чан ство ско рог до ла ска до ба ле ви та ци је, пре ко свог пр вог умет нич ког 
ту ма ча (вид. mCe vil ley 1990: 276). Оле гов рад Ја гри зем Аме ри ку и Аме ри ка гри зе ме не (1997) 
зах те ва од пу бли ке од ре ђе но зна ње из исто ри је умет но сти Ис точ не Евро пе, на ро чи то на чи-
не на ко је ти умет ни ци це не за пад ну умет ност и ње не ка но не, зна ње исто ри је умет но сти и 
исто ри је, као што је овај Ку ли ков рад од го вор на чу ве ни пер фор манс Јо зе фа Бој са Ја во лим 
Аме ри ку и Аме ри ка во ли ме не (1974) – те шки жи вот ни усло ви из бив шег Со вјет ског бло ка (где 
су љу ди би ли ис цр пље ни од жи вље ња па сјег жи во та) итд. (asa vei 2018: 39–40). 



45

му шка ра ца, мал те не га лин чу ју ћи.25 Ру ско дру штво је пе ри од 1990-их 
у ве ли кој ме ри ис ку си ло као кон цен тра ци ју бес крај не тра у ме, али је 
тај по ли тич ки и еко ном ски ха ос иза звао умет нич ку си ту а ци ју ко ју 
мно ги у овом тре нут ку ви де као цве та ју ћу. Ку лик је је дан од осни ва ча 
ак ци о ни зма у пост со вјет ској Ру си ји, а мо сков ским ак ци о ни сти ма се при-
пи су је на сил на про во ка ци ја; ови умет ни ци су са ња ли о то ме да бу ду 
ра ди кал ни ји не го са мо окру же ње, да не про у ча ва ју свет већ да га транс-
фор ми шу (Ko va lev 2008: 112, 114).

Трг као „све ти ли ште“ и „про стор си гур но сти“ –  
есте ти ка те ро ри зма 

Ус по ста вља ње ре ла ци о них од но са из ме ђу осо ба из све та умет но-
сти и оних са мар ги на дру штва, из нај о се тљи ви јих гру па као што су 
бес кућ ни ци и про сја ци, јед на је од кључ них од ред ни ца фил ма Сквер. 
Та ко ђе, ови од но си се у кон тек сту умет нич ких де ла раз ма тра ју са аспек-
та јед не од го ру ћих те ма да на шњи це, а то је ми грант ска кри за и од нос 
бе лих ста ро се де ла ца пре ма ми гран ти ма, а с тим у ве зи и про блем те ро-
ри зма ко ји се по уста ље ном обра сцу, у не до стат ку по ве ре ња, у мно гим 
слу ча је ви ма при пи су је овој гру па ци ји. У том по гле ду је за ни мљи ва 
„ми гра тор на есте ти ка“, ко ја пре ма ши рој де фи ни ци ји пред ста вља естет-
ске фор ме про из ве де не из пер спек ти ве ми гра ци је као фе но ме на. Мике 
Бал (Mi e ke Bal) пак де фи ни ше „ми гра тор ну есте ти ку“ као есте ти ку, али 
укљу чу је и „кон цепт пу то ва ња“ ко ји узи ма до слов но као услов осе тљи
вог ан га жо ва ња; ова есте ти ка је у том сми слу би тан део и Бу ри о о ве 
„ре ла ци о не есте ти ке“, ко ја по ку ша ва да уста но ви ак тив ни ин тер фејс 
из ме ђу гле да о ца и умет нич ког де ла. „Ми гра тор на есте ти ка“ је по њој 
не-кон цепт, осно ва за екс пе ри мен ти са ње ко је отва ра мо гу ће ре ла ци је са 
„ми гра тор ним“, пре не го да од ре ђу је тач но та кве ре ла ци је: „Ми гра тор но, 
у овом сми слу, ста вља у пр ви план чи ње ни цу да ми гран ти (као су бјек ти) 
и ми гра ци ја (као чин ко ји тре ба из вр ши ти, али та ко ђе и др жа ва у ко јој 
се би ва или жи ви) је су део би ло ко јег дру штва да нас, и да је њи хо во 
при су ство нео спо ран из вор кул тур не тран сфор ма ци је“ (Bal 2007: 23).26 

Од нос из ме ђу Кри сти ја на и де ча ка ми гран та је спе ци фи чан, он 
отва ра осе тљи ва пи та ња и про бле ме ко ји су у осно ви ми грант ске кризе 

25 Ку лик је у по је ди ним тре ну ци ма у сво јим пер фор ман си ма знао и до слов но да се по-
ту че са по сма тра чи ма.

26 Она сма тра и да „гло ба ли за ци ја као про бле ма тич но пи та ње је сте та ко ђе на коц ки 
на дру ге на чи не, у умет нич кој прак си где по ре кло не мо же ви ше би ти так со ном ски иден-
ти фи ко ва но. Ово би он да би ло ‘ми гра тор но’ есте ти ке“ (Bal 2007: 25). Ба ло ва раз ма тра и 
„ми гра тор ни те ро ри зам“, и на сто ји да раз ви је ве зу из ме ђу ра да То ма са Ел зе се ра (Tho mas 
El sa es ser) о те ро ри зму и ње ног о ми гра тор ном (вид. Bal 2008: 297–310). 
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про у зро ко ва не ра то ви ма и си ро ма штвом. Де лу је као да се, иа ко у су-
шти ни не ма на ме ру, глав ни лик у тој ре ла ци ји по ста вља у над ре ђен 
по ло жај у од но су на де ча ка, и да је по то њи у го то во без из ла зној си ту-
а ци ји ко ја му у стар ту не омо гу ћу је рав но прав но над ме та ње (ту је чак 
и ве ли ка раз ли ка у го ди на ма као оте жа ва ју ћи фак тор), те из тог раз ло га 
он де лу је као да је угро жен и ре а гу је та ко агре сив но; ова кво ста ње је 
по сле ди ца ми гра тор ног сте ре о ти па, али и сте ре о ти па ми гра на та о 
над мо ћи за пад не ци ви ли за ци је и бе ле ра се. Ми шел де Сер то ис ти че 
ка ко рад ник еми грант не рас по ла же у од но су на сли ке с те ле ви зи је јед-
на ким кри тич ким или ства ра лач ким про сто ром као про сеч ни за по-
сле ни Фран цуз: „Не до ста так ин фор ми са но сти, ма њак нов ча них сред-
ста ва и сва ке вр сте ‘оси гу ра ња’ из и ску ју на истом под руч ју до дат ну 
спо соб ност до ми шља то сти, сно ва и сме ха“ (Cer te au 2002: 38). У му зе ју 
Кри сти јан сво јим ћер ка ма ко је сто је у иден тич ном тр гу као што је онај 
ис пред му зе ја (ви де ти спо ља шња и уну тра шња зе мљи шта Ро бер та 
Смит со на), при ча ка ко су ње го вом де ди са шест го ди на ро ди те љи ста-
ви ли при ве зак око вра та на ко јем су на пи са ли ње го во име и адре су 
ка да је у Ко пен ха ге ну из ла зио на по ље да се игра; из но си им та ко ђе 
прет по став ку да је и он исто то ура дио ка да су оне има ле шест го ди на 
и кон ста ту је да би то би ло не мо гу ће, јер су у оно вре ме љу ди ве ро ва ли 
од ра сли ма да ће по мо ћи њи хо вој де ци да ре ше про бле ме или про на ђу 
пут, а у да на шње вре ме од ра сле ви ди мо као по тен ци јал ну прет њу. 
По том ћер ке из ла зе из про сто ра тр га а отац им чи та оно што пи ше на 
ме тал ној пло чи (исти текст као и онај спо ља ис пред му зе ја – „Трг је 
све ти ли ште по ве ре ња и бри ге...“). 

Сле де ра ни је по ме ну те сце не са про сја ком и Кри сти ја ном у тр жном 
цен тру, где он тра жи сво је ћер ке, а на кон то га иде ви део-клип ко ји је 
кљу чан за раз ре ше ње од но са пре ма ми гран ти ма кроз те ро ри стич ки 
чин. На цр ном екра ну от ку ца ва 11, па за тим и 10 се кун ди, и по ја вљу-
је се де вој чи ца-си ро че по кри ве на пр ља вим ће бен це том и са мач ком 
ка ко ле жи на ули ци и пла че; по но во от ку ца ва 10, па 9 се кун ди и сле ди 
исти ка дар са упла ка ном де вој чи цом. Он да по но во иде 9, па 8 се кун ди, 
на кон че га се на цр ном екра ну по ја вљу је пр ви део ре че ни це: „Ко ли ко 
не ху ма но сти тре ба да ис по љи мо...“, за тим опет 8, па 7 се кун ди, и он да 
и дру ги део: „да би смо про бу ди ли оно људ ско у те би?“ (вид. Östlund 
2017). Ов де се за ве о ма крат ко вре ме по ја вљу је иден тич на сли ка де вој-
чи це, прак тич но двој ник, a Жан Бо дри јар (Jean Ba u dril lard) пи ше о то ме 
да ка да се двој ник ма те ри ја ли зу је и по ста не ви дљив, он да он зна чи не-
из бе жну смрт (Bo dri jar 1994: 107); ово по на вља ње за пра во на го ве шта-
ва де вој чи цину смрт ко ја ће уско ро на сту пи ти. По на вља ње се од ви ја 
и при ли ком се кун ди ко је от ку ца ва ју на цр ним екра ни ма, ко ји уме та њем 
из ме ђу ре ал них сли ка и ства ра њем кон тра ста прак тич но раз би ја ју и 
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бри шу исте. Бо дри јар на по ми ње ка ко ми жи ви мо у све ту у ко јем је нај-
ви ша функ ци ја зна ка бри са ње ре ал но сти и у исто вре ме при кри ва ње 
ње ног не стан ка: „Ни умет ност да нас не чи ни ни шта дру го. Ни шта дру-
го не чи не ни ме ди ји. Због то га им сле ду је иста суд би на“ (Bo dri jar 1998: 
16). За тим иде 6, па 5 се кун ди на цр ном екра ну, и у ка дру се по ја вљује 
на сме ја на де вој чи ца са мач ком у ру ка ма у окви ру тр га ис пред Кра љев-
ске па ла те – ов де не ма по на вља ња за то што је реч о сли ци ко ја ни је 
ре ал на, где је де вој чи ца са мо на из глед на си гур ном, у окви ру „тр га 
бри ге“. Ипак, по на вља се 5, па иду ре дом 4, 3, 2, 1 и на кра ју 0 се кун-
ди (два пу та), на кон че га сле ди кључ ни ка дар у ко јем де вој чи ца би ва 
раз не се на бом бом; све ово се за вр ша ва ква дра том уо кви ре ним бе лим 
ли ни ја ма на цр ној по за ди ни и текстом: „Трг је све ти ли ште, област 
по ве ре ња и бри ге“, пр во на арап ском, па на хе бреј ском и на кра ју на 
ен гле ском (ова три је зи ка сим бо лич ки озна ча ва ју ак те ре у ре ал ној и 
ве штач ки иза зва ној бор би за те ро ри зам и про тив те ро ри зма). 

У тре нут ку екс пло зи је не ви ди се ви ше де вој чи ца, ни ти би ло који 
део ње ног те ла ко ји је раз не сен, већ са мо гра нит не коц ке ко је ле те у 
ва здух. Ру стом Ба ру ча (Ru stom Bha ruc ha) сма тра да „у про це су бес крај-
не се ри јал но сти ме са тран сфор ми са ног у сли ку, ужас мо же ле жа ти у 
чи ње ни ци да пре ста је мо би ти шо ки ра ни оним што се по ка зу је на на шим 
те ле ви зиј ским екра ни ма. Оста ци бом ба шког са мо у би ства по ста ју део 
ру тин ског ужа са на ше сва ко днев не ви зу ел не кул ту ре“ (Bha ruC ha 2014: 
163).27 Жак Де ри да (Jac qu es Der ri da) ис ти че ка ко ми да нас жи ви мо у 
све ту где је хи по те тич ки кон структ „те ла без ор га на“ ко ји је по ста вио 
Ан то нен Ар то (An to nin Ar taud) за ме њен хлад ни јом све при сут но шћу 
„ор га на без те ла“ – фраг мен ти ма не ка да шњег жи во та ре ду ко ва ног на 
де ло ве те ла (вид. der ri da 1978: 186–190). По ста вља се и пи та ње у ко јој 
ме ри се овај ви део-клип уда ља ва од умет но сти, и да ли раз но ше ње 
де вој чи це на Ју тју бу, од но сно и сам те ро ри стич ки чин, мо же би ти 
умет ност. То ком пр вог са стан ка и из но ше ња иде ја за по ме ну ти клип 
за из ло жбу пла ни ра ну за 15. сеп тем бар (пр ви мар ке тинг-аси стент из 
Од се ка за мар ке тинг му зе ја Ма ја (Ма ја Јо ди ке [Gödicke] ре зер ви са ла 
је бил бор де и ре клам ни оглас у два нај ве ћа днев на ли ста), кре а то ри из 
адвер тај зинг аген ци је ко ју је ан га жо вао му зеј, Да ни јел (Да ни јел Хал-
берг [Da niel Hall berg]) и Мар тин (Мар тин Со де [Mar tin Sööde]), на по-
ми њу ка ко су са ста но ви шта ко му ни ка ци је вред но сти пре ви ше оп ште, 
и да би тре ба ло раз мо три ти од нос из ме ђу умет но сти и ко му ни ка ци је, 

27 На ро чи то у кон тек сту те ро ра, по сто ји не ка ва лид ност у по све ћи ва њу екс пло зив не 
мо ћи јед ном и у те а тру и у жи во ту, ко је су, за Ан то не на Ар тоа, би ле не раз лу чи ве ре ал но сти. 
Фе но ме но ло шка до пу на „јед ном“ у пер фор ман су мо же би ти от кри ве на у те ро ри стич ком 
чи ну, ко ји уда ра са смр то но сном пре ци зно шћу у де ли ћу се кун де не по врат ног уни ште ња 
(Bha ruC ha 2014: 52–53).
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по че му се из два ја из ло жба, да ли је спек такл или кон фликт, да ли се 
укла па у са вре ме не трен до ве (ако то ни је слу чај, он да она оста је са мо 
на бил бор ди ма). За тим Даниjел ка же да ни ка да не би ста вио на Феј сбук 
ста тус: „Даниjел же ли мир на Зе мљи“, на шта му Кри сти јан по ма ло 
увре ђен од го ва ра: „Ова из ло жба је ма ло вред ни ја од Феј сбук ап деј та“ 
(вид. Östlund 2017); ака унт ме на џер Јон (Јон Нор длинг [John Nor dling]) 
укљу чу је се у рас пра ву и по мир љи вим то ном го во ри да они не оспора вају 
ле ги ти ми тет про јек та, већ јед но став но по ку ша ва ју да об ја сне ка ко функ-
ци о ни ше ме диј ски пеј заж и шта му је по треб но да оства ри ути цај.

Ри чард Шех нер (Ric hard Schec hner) сма тра да је из пер спек ти ве 
сту ди ја пер фор ман са на пад на Свет ски тр го вин ски цен тар 11. сеп тем бра 
2001. го ди не био „пер фор манс“: пла ни ран, уве жба ван, по ста вљен, и 
на ме њен и да ра ни САД ма те ри јал но и да ути че/за ра зи има ги на ци ју. 
Он ис ти че да је то пер фор манс, али ипак по ста вља пи та ње да ли је и 
умет ност: „Слич но пред ре не сан сним цр ква ма итд., по сто је ри ту ал не 
пред ста ве, објек ти и ар хи тек ту ре у свим свет ским кул ту ра ма ко је су 
из у зет но моћ не у по гле ду пер фор ман са, на ра ти ва, струк ту ре, бо је, рит-
ма, ко сти ма итд., ко ји зах те ва ју и при ме њу ју уче шће и све до че ње – али 
ко ји ни су ‘умет ност’ у мо дер ном сми слу. Са ове тач ке гле ди шта 11. 
сеп тем бар мо же би ти умет ност у не мо дер ном сми слу“ (sCheC hner 2002: 
1851, 1855).28 На дру гом са стан ку Да ни јел из но си иде ју да се у спо ту 

28 Не мач ки аван гард ни ком по зи тор Кар лхајнц Шток ха у зен (Kar lhe inz Stoc kha u sen) на звао 
је ове на па де нај ве ћим умет нич ким де лом ика да, нај ве ћим де лом за чи тав ко смос, скоком 
из ван сва ко днев не си гур но сти (Ber le ant 2014a: 4).

Сл. 10. Кадар из видео-клипа Мала плава просјакиња разнета у комаде
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по ја ви ма ла про сја ки ња Шве ђан ка пла ве ко се (а не, као што би се оче-
ки ва ло, там но пу та), из раз ло га што се на Феј сбу ку, дру штве ним мре-
жа ма и у штам пи нај ви ше пра те нај ра њи ви је гру пе по пут про сја ка.29 
Он та ко ђе пред ла же не што што је ка сни је на су про тан на чин ре а ли зо-
ва но (у спо ту је она на сме ја на, јер је то на вод но трг по ве ре ња и бри ге), 
а то је да се де вој чи ца кре ће уну тар тр га упла ка на и тре су ћи се. Де ху-
ма ни за ци ја му сли ман ског по чи ни о ца де ша ва се у тре ну, док бе ли хри-
шћан ски по чи ни лац, с дру ге стра не, увек за др жа ва сво ју ху ма ност. Чак 
и на кон из вр ше ња гро зних чи но ва на си ља, ми ви ди мо ове бе ле хри-
шћа не ка ко су при ка за ни као људ ска би ћа, не као те ро ри сти „Дру ги“ 
(Cor Bin 2017: 467). 

Фо то гра фи ја мр твог те ла тро го ди шњег си риј ског де ча ка Ала на 
Кур ди ја окре ну тог ли цем ка зе мљи, ко је је ис пли ва ло по чет ком сеп-
тем бра 2015. го ди не на тур ску пла жу бли зу Бо дру ма, ви део је огро ман 
број љу ди на дру штве ним мре жа ма.30 На њој се там но пу ти де чак (а не 
бе ла де вој чи ца) по ја вљу је као жр тва, и иа ко је са мо сли ка, она пред ста-
вља од раз ду бо ке ре ал но сти; она исто вре ме но и ма ски ра и из ви то пе ра-
ва ду бо ку ре ал ност јер при ка зу је тра гич но и пре ра но окон чан мла ди 
жи вот (и то там но пу тог де ча ка), не и ду бљи увид у тра ге ди ју ње го ве 
по ро ди це (сви осим оца Аб ду ла ха су се уто пи ли), и на ро чи то чи та вог 
си риј ског на ро да.31 Су прот но, ви део-клип са ма лом Шве ђан ком при-
ка зу је мо гу ћу али ма ње ре ал ну си ту а ци ју, па та ко при кри ва од су ство 
ду бо ке ре ал но сти, док на са мом кра ју, сли ка у ко јој на ста је екс пло зи-
ја и де вој чи ца не ста је не ма ве зе са би ло ка квом ре ал но шћу.32 У ин ста-
ла ци ји не мач ког умет ни ка Гре го ра Шнај де ра (Gre gor Schne i der) Коц ка 
Ве не ци ја 2005 (ко ме сар је тре ба ло да бу де Ро са Мар ти нез, је дан од 
ко ку ра то ра на Ве не ци јан ском би је на лу, али ни је ре а ли зо ван про је кат 
2005. го ди не), де ша ва се та ко ђе су срет (или су коб) из ме ђу хри шћан ства 

29 На том дру гом са стан ку пр во Мар тин, па за тим и Да ни јел, на по ми њу ка ко кли пом 
мо ра да се из вр ши ме диј ски про дор и по стиг не ви рал ни ефе кат, да за 10-15 се кун ди мо ра 
да се по стиг не ефе кат из не на ђе ња, и ка ко му зе ју не пре ти опа сност од дру гих му зе ја, већ 
од при род них ка та стро фа, те ро ри зма и не пред ви ди вих по те за по ли ти ча ра на крај њој де-
сни ци. По том Мар тин да је реч Да ни је лу да из не се кон крет ну иде ју за клип. 

30 Сли ке мр твог де ча ка су се бр зо и ши ро ко де ли ле на Тви те ру, Ин ста гра му и Феј сбу ку, 
узро ку ју ћи тре нут но при ме тан по раст упо тре бе тер ми на „из бе гли це“ на спрам „ми гран ти” 
(вид. ed Wards 2016). Ово је за пра во по сле ди ца са мо тре нут не ем па ти је ко ју је про из ве ла 
смрт ве о ма ма лог де те та.

31 Ипак, укуп но гле да но, сли ка де ча ко ве смр ти од ра зи ла је људ ске це не си риј ског 
гра ђан ског ра та и из бе глич ке кри зе за ми ли о не гле да ла ца ши ром све та. Ре ци проч но, стра-
стве на цир ку ла ци ја Ала но ве сли ке ап стра хо ва ла га је у ре пре зен та ти ван сим бол пат ње 
си риј ских из бе гли ца (Fe hren BaC h, ro dog no 2015: 1128–1129).

32 Ако пра ти мо Жа на Бо дри ја ра, Ала но ва сли ка би има ла че ти ри уза стоп не фа зе; сто га 
би по ред ове две има ла и фа зу у ко јој при кри ва од су ство ре ал но сти и ону где она не ма ве зе 
с би ло ка квом ре ал но шћу (она је чист соп стве ни си му ла крум) (уп. Bo dri jar 1991: 11–12).
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и исла ма (увре же ни страх од те ро ри зма), с тим што је ов де уме сто осо-
бе ко ри шћен обје кат; на Tргу Св. Мар ка у Ве не ци ји тре ба ло je да бу де 
по ста вље на цр на коц ка око 15 ме та ра ви си не, ин спи ри са на цен трал ним 
све тим ме стом исла ма Ка бом у Ме ки – ни је до шло са мо до тран сфор-
ма ци је из осо бе у обје кат не го се и сна жан сим бол исла ма на шао у сре-
ди шту јед ног од цен та ра хри шћан ског хо до ча шћа (у ви део-кли пу је 
ма ла бе ла хри шћан ка, та ко ђе у бе лом и хри шћан ском окру же њу). Ин-
ста ла ци ја је, на вод но, на кра ју од би је на из по ли тич ких раз ло га, и због 
то га што су се ве не ци јан ске вла сти пла ши ле да би мо гла да бу ду по-
вре ђе на ре ли гиј ска осе ћа ња ислам ске за јед ни це и бло ки ра по глед на 
је дан део тр га. Ме ђу тим, је дан од нај ин три гант ни јих раз ло га, ко ји је по-
менуo порт па рол Кан це ла ри је за над зор ар хи тек ту ре у Ве не ци ји, је сте 
страх да је то мо гло да учи ни Ве не ци ју метом те ро ри стич ких на па да 
(уп. har ris 2005).33 

Да ни јел та ко ђе ука зу је на то ка ко је трг на ко јем се на ла зи де вој-
чи ца умет нич ко де ло ко је је си но ним за пра ско зор је и за то трг све тлу ца 
са сво јим обе ћа њем по ве ре ња, и ово се прак тич но од но си на иде ју ко ја 
пра ти цео филм (зна чај на је од ред ни ца и ре ла ци о не есте ти ке), а то је 
мо гућ ност бри са ња гра ни ца из ме ђу умет но сти и жи во та. По Ар нол ду 
Бер лен ту (Ar nold Ber le ant), хе пе нинг мо же да сна жно осве тли есте ти ку 
те ро ри зма, с об зи ром на то да су ове фор ме би ле про ми шље на ино ва ци-
ја ко ја је има ла за циљ да пре ко ра чи све твр де гра ни це ко је су шти ти ле 
умет ност и учи ни их без бед ним (вид. Ber le ant 2014). У хе пе нин зи ма су 
гле да о ци по ста ја ли из во ђа чи и ни је би ло ја сно огра ни че них обје ка та 
ко ји би мо гли да бу ду иден ти фи ко ва ни као умет нич ка де ла (на рав но, 
ту је и као кључ но бри са ње гра ни це из ме ђу умет но сти и жи во та), што 
је ве о ма слич но раз во ју си ту а ци је у фил му Сквер, где пу бли ка (љу ди 
из ван му зе ја) уче ству је у ин тер ху ма ним ре ла ци ја ма а пред ме ти као 
што је мо бил ни те ле фон по ста ју ре ла ци о ни бит ни за од но се, иа ко не-
ма ју умет нич ки по тен ци јал. Док у тр жном цен тру тра жи сво је ћер ке, 
Па у ли на из Ју тју ба за Швед ску га пу тем мо бил ног те ле фо на оба ве-
шта ва да је ви део-клип Ма ла пла ва про сја ки ња раз не та у ко ма де имао 
за са мо не ко ли ко са ти 300.000 пре гле да (по ми слио је у тре нут ку да је реч 
о ње го вом раз го во ру са умет ни ком), и пи та га да ли је за ин те ре со ван 
за огла се ко ји ће му до не ти за ра ду.34 Да ни јел и Мар тин су при ву кли 

33 Шнај дер је од ба цио све ове раз ло ге као нео сно ва не, и ис ти цао је сво ју фа сци ни ра ност 
Ка бом, као и сна гом ко ју је ње гов са рад ник на про јек ту, ту ни жан ски ин же њер Хел ми Бен 
Бо у ба кер Хе лал, цр пео из сво је ислам ске ре ли ги је; Хел ми је чак пу то вао у Са у диј ску Ара-
би ју ка ко би се са стао са муф ти ја ма и има ми ма, ко ји су сви ре кли да ре кон струк ци ја Ка бе 
не вре ђа му сли ма не и да не по сто ји ни шта у Ку ра ну што то за бра њу је (вид. har ris 2005). 

34 У 20 ча со ва, 3. сеп тем бра, би ло је пре ко 53.000 тви то ва на сат у ве зи са при чом о 
Ала ну Кур ди ју (вид. ed Wards 2016). 
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но ви на ре та ко што су на пра ви ли не што ди на мич но што је оства ри ло 
до ста пре гле да на веб-сај ту му зе ја и Ју тјуб ка на лу, али је му зеј при мио 
и ве ли ки број по ру ка и ко мен та ра огор че них љу ди. 

На кон фе рен ци ји за но ви на ре и ме ди је Кри сти јан на ини ци ја ти ву 
Управ ног од бо ра под но си остав ку и бра ни се да је клип гре шком об ја-
вљен, што је са мо де ли мич но тач но, јер је пр вом са стан ку при су ство-
вао, док је на дру гом оп те ре ћен укра де ним мо бил ним те ле фо ном нај-
ве ћим де лом био од су тан, и не раз ми шља ју ћи мно го са мо на бр зи ну 
по твр дио да је све у ре ду (и Ел на га оп ту жу је да је крив, и на по ми ње 
да оче ку је да ће без по го во ра при хва ти ти од лу ку Управ ног од бо ра).35 
Кри сти јан се и да ље бра ни да не де ли од го вор ност, и на да ље ин си сти-
ра ње но ви на ра да од го во ри, оба ве шта ва да је упра во при мио са оп ште ње 
Од се ка за мар ке тинг му зе ја и аген ци је ко ју су ан га жо ва ли: „Же ли мо 
да на гла си мо да клип ко ји се по ја вио на веб-сај ту му зе ја и Ју тју бу не 
из ра жа ва ста во ве на шег му зе ја. Клип је на пра вљен са очи глед ном и 
ја сном на ме ром да при ву че па жњу јав но сти за пред сто је ћу из ло жбу“ 
(вид. Östlund 2017).36 

Иа ко је у пи та њу ин сце ни ра но и из мон ти ра но а не ствар но раз но-
ше ње де вој чи це, Кри сти јан из бе га ва од го вор ност, па са мим тим не 
по ка зу је у до вољ ној ме ри ни ем па ти ју. И ху ма ни тар на фо то гра фи ја, 
ко ја се нај бо ље схва та као мо рал на ре то ри ка, мо би ли ше сли ке пат ње, 
укљу чу ју ћи екс трем ну пат њу, да би по ја ча ла сим па ти ју, ем па ти ју и 
осе ћај од го вор но сти или кри ви це код сво јих по сма тра ча (Fe hren BaCh, 
ro dog no 2015: 1126).37 У сле де ћој сце ни Кри сти јан ли ста но ви не и виде се 
на сло ви: „Му зеј се по слу жио де гу тант ним три ко ви ма, у на ме ри да при-
ву че па жњу гле да ла ца“, „Има ми, све ште ни ци и ра би ни: ‘Сто ји мо ује ди-
ње ни пр о тив PR кам па ње!’“ и на кра ју „Ево из ло жбе ко ју су пла ни ра ли 

35 Јед на но ви нар ка га два пу та пи та (јед ном без ми кро фо на, а дру ги пут са ми кро фо ном) 
где му је со ли дар ност са обес пра вље ним и осе тљи вим сло је ви ма дру штва, и ка же му да тре-
ба да га је сра мо та. А дру ги но ви нар га пи та: „Зна чи, до сти гли сте ли мит у пи та њу сло бо де 
из ра жа ва ња пре ко ко јег не сме те пре ћи?“ Тре ћи но ви нар се ја вља: „Имам пи та ња у ве зи са 
са др жа јем кли па. Ка ко је из бор пао на де вој чи цу ко ја про си и за тим је раз но си екс пло зи ја? 
Ако сте хте ли да пра ви те па ра ле лу са си ро ма штвом у Европ ској уни ји, за што ни сте ода бра ли 
там но пу то де те? Ка ко ће те од го во ри ти на то?“ (вид. Östlund 2017).

36 На пи та ње но ви на ра и но ви нар ке хо ће ли ре дом ди за ти де цу (смех ме ђу но ви на ри ма) 
и ко ја је из ло жба у пи та њу, Кри сти јан од го ва ра Ло ле Ари јас, и за тим ци ти ра њен мо то „Трг 
је све ти ли ште...“ (вид. Östlund 2017).

37 У пу бли ка ци ји Те рез Бо ни (Thérè se Bon ney) Европ ска де ца, 1939–1943 (1943) мо же 
се раз ма тра ти дво стру ка де по ли ти зо ва на ка те го ри ја ци вил као де те, ко ја је ви зу ел ни троп 
и мо рал ни кон структ. Још је и Бо нин објек тив фо то-а па ра та дао то ме ге о граф ску и кул тур ну 
по себ ност, при ка зу ју ћи „ци ви ла“ као бе ло европ ско де те. Ње но на мер но упу ћи ва ње на по-
зна ту (и по ро дич ну) фо то граф ску фор му деч јег пор тре та, по мо гло јој је да ство ри мо рал ни 
ар гу мент на осно ву пре по зна ва ња: ци вил као европ ско де те за слу жио је за шти ту од за пад них 
по сма тра ча, док би на си ље над њим мо гло да бу де на си ље над њи хо вим соп стве ним де те том 
(вид. Fe hren BaCh, ro dog no 2015: 1146).



52

да отво ре“ (вид. Östlund 2017). На кон кон фе рен ци је Кри сти јан са мла-
ђом ћер ком гле да сво ју ста ри ју ћер ку ка ко на сту па са гим на стич ко- 
-пле сном гру пом „Боб кетс“, и бу ду ћи да се та тач ка од ви ја у уо кви ре ном 
пра во у га о ном про сто ру, по но во се на не ки на чин ви део-кли пом вра ћа 
из гу бље но по ве ре ње; опет су то ма ле пла во ко се Шве ђан ке, али ово га 
пу та оне де лу ју у про сто ру си гур но сти, у ко јем не по сто ји мо гућ ност 
да се до го ди екс пло зи ја као у спо ту (до ду ше ин сце ни ра на). И на кра ју 
фил ма, у по след њим сце на ма Кри сти јан са ћер ка ма од ла зи у згра ду 
где жи ви де чак ми грант и са зна је да се он од се лио, што опет ру ши 
прет ход но с му ком фор ми ра но крх ко по ве ре ње и оста вља отво ре ним 
не ре ше не ре ла ци о не од но се. 
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Go ran T. Ga vrić

Con tem po rary Art in the Con text of Re la ti o nal Aest he tics  
and the Film Squ a re

Summary

One of the key con tem po rary ar ti stic prac ti ces is the re la ti o nal aest he tics of Nic ho las 
Bo ur ri aud, who pla ces the gre a test emp ha sis on the ar ti stic trends of the 1990s. It co uld 
be said that re la ti o nal aest he tics re pre sents not a the ory of art but a the ory of form, and 
ar tists who cre a te re la ti o nal art ha ve the ir own world of form. Alt ho ugh all cha rac ters in 
Ru ben Östlund’s film Squ a re (2017) ha ve the ir own re la ti o nal spa ce in which they li ve, 
work or per form dif fe rent ac ti vi ti es, in cer tain pe ri ods they me et and sha re the sa me spa ce. 
They mo ve thro ugh spa ces that all can po ten ti ally sup port art, and the ir re la ti o nal ac ti ons 
such as theft, beg ging, en co un ters, me e tings, so ci a li zing, me dia-sta ged ter ro rist act, and 
ot hers, can be the pro ducts of aest he tics. The se spa ces are in ten ded for so cial in ter ac tion, 
and alt ho ugh they mul tiply, they do not tran sform. For re la ti o nal ar tists, the idea of   a work 
of art is of ten mo re im por tant than real, fi nis hed work, and then spa ce, in the ab sen ce of 
ob jects, can play a key ro le in ex hi bi ti ons. It is no co in ci den ce that the mu se um spa ce is 
hig hlig hted in the fo re gro und, as a ba se from which the re la ti o nal spa ce is furt her ex pan ded 
be ca u se it sto res and pre ser ves works of art in an or ga ni zed way. The gar ba ge that Chri stian 
rum ma ges thro ugh con sists of a pi le of full pla stic bags that are ac tu ally gar ba ge them sel ves 
cre a ted from oil re fi ning and they be co me the ma te rial of mo dern li fe (he re we can talk 
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abo ut the so-cal led “gar ba ge aest he tics”). Esta blis hing re la ti o nal links bet we en pe o ple from 
the world of art and tho se from the mar gins of so ci ety, be lon ging to the most vul ne ra ble 
gro ups such as the ho me less and beg gars, is one of the key de ter mi nants of the film Squ a re. 
Al so, the se re la ti ons are con si de red in the con text of works of art from the aspect of one 
of the bur ning to pics of to day – the mi grant cri sis and the at ti tu de of the whi te na ti ves 
to wards mi grants. The re la ted pro blem of ter ro rism (“aest he tics of ter ro rism”), in the ab sen ce 
of trust, is at tri bu ted to this gro up in many ca ses. In this re gard, the “mi gra tory aest he tics” 
is in te re sting, which ac cor ding to a bro a der de fi ni tion re pre sents aest he tic forms pro du ced 
from the per spec ti ve of mi gra tion as a phe no me non. Mi e ke Bal, on the ot her hand, de fi nes 
“mi gra tory aest he tics” as aest he tics, but al so in clu des a “tra ve ling con cept” that he ta kes 
li te rally as a con di tion of sen ti ent en ga ge ment; in this sen se, this aest he tic is an im por tant part 
of Bo ur ri aud’s “re la ti o nal aest he tics”, which tri es to esta blish an ac ti ve in ter fa ce bet we en 
the vi e wer and the work of art. The re la ti on ship bet we en Chri stian and the mi grant boy 
is spe ci fic, it opens sen si ti ve is su es and pro blems that are at the ro ot of the mi grant cri sis 
ca u sed by wars and po verty.

Keywords: con tem po rary art, re la ti o nal aest he tics, re la ti o nal spa ce, re la ti o nal 
spa ce-ti me, re la ti o nal links, film Squ a re.
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МА РИ ЈА НА В. ПР ПА ФИНК
Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Ака де ми ја умет но сти*

Ори ги нал ни на уч ни рад / Ori gi nal sci en ti fic pa per

ИСИ ДО РА ДАН КАН И ФЕ МИ НИ ЗАМ

СА ЖЕ ТАК: Циљ ра да је да се на осно ву ау то би о граф ског тек ста Мој жи вот 
пред ста ви Иси до ра Дан кан као фе ми нист ки ња и осо ба ко ја при па да ле ви чар ској дру-
штве ној ори јен та ци ји у умет но сти. Њен иден ти тет из све та по зо ри шне умет но сти на 
нај бо љи на чин од сли ка ва спој фе ми ни зма и ле ви це. Пре да ним ра дом на осло ба ђа њу 
жен ске ин ди ви ду ал но сти, пре све га кроз умет нич ко те ло и по крет, по ста ла је јед на 
од за чет ни ца мо дер ног пле са и фе ми ни зма јер се за ла га ла за ис ти ца ње лич ног као 
по ли тич ког. На чин жи во та и ра да је по твр да ње не по све ће но сти прин ци пи ма осло ба-
ђа ња же не на лич ном и про фе си о нал ном пла ну. Ути цај Иси до ре Дан кан на пле сну 
умет ност XX ве ка је кљу чан. Тај ути цај од ра зио се и на фе ми ни стич ки по глед мно гих 
пле са чи ца у Ср би ји и ре ги о ну. Јед на од њих је Је ле на Шан тић.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Иси до ра Дан кан, по крет, фе ми ни зам, ле ви ца, плес, Је ле на Шан тић.

Иси до ра Дан кан (An ge la Isa do ra Dun can) ро ђе на је 1877. го ди не у 
Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма. Мно ги је сма тра ју уте ме љи ва чи цом 
мо дер ног те ле сног сцен ског је зи ка. Иси до ра је би ла фе ми нист ки ња и 
умет ни ца ле ви чар ске ори јен та ци је. Би ла је нај мла ђа од че тво ро де це 
бан ка ра Јо зе фа Чар лса Дан ка на (Jo seph Char les Dun can) и Ме ри Дор Греj 
(Mary Do re Gray), кћер ке ка ли фор ниј ског се на то ра. Бу ду ћи да су се ро-
ди те љи Иси до ре Дан кан раз ве ли, од нај ра ни јег де тињ ства жи ве ла је у 
си ро ма штву и због то га је да ва ла ча со ве пле са де ци чи ји су ро ди те љи 
при па да ли ви шој кла си. 

Пле са ла је и у Аме ри ци и у Евро пи. 
На њен ства ра лач ки рад ве ли ки ути цај су има ли пле са чи ца Лоје 

Фу лер (Ma rie Lo u i se Ful ler) и фи ло зоф Фри дрих Ни че (Fri e drich Wil helm 
Ni etzsche).

То ком ра да и на тур не ја ма, ство ри ла је свој стил пле са ња ко ји 
се за сни ва на при род ном кре та њу те ла, на су прот стро гим ка но ни ма 
кла сич ног ба ле та. Отва ра ла је шко ле у Не мач кој, Фран цу ској, Аме ри ци, 

* pr pa fink.m@gmail.com
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Ру си ји, а по ку ша ла је и у Грч кој. „Шко ле су би ле на ме ње не ис кљу чи во 
де вој чи ца ма, јер се Иси до ра Дан кан ни ка да ни је ба ви ла му шком игром“ 
(Данкан 1993: по го вор Ми ли ца Зај цев).

Иси до ра је има ла си на са зна чај ним ре ди те љем и по зо ри шним 
ино ва то ром Гор до ном Кре гом (Ed ward Gor don Cra ig) и ћер ку са ин ду-
стри јал цем Па ри сом Син ге ром (Pa ris Eu ge ne Sin ger). Обо је де це стра-
да ло је у са о бра ћај ној не сре ћи. 

Го ди не 1921. Иси до ра од ла зи у Ру си ју, где осни ва шко лу и уда је 
се 1922. го ди не за пе сни ка Сер ге ја Је се њи на (Сергéй Алексáндро вич 
Есé нин). Брак ни је ду го тра јао, а Је се њин је убр зо из вр шио са мо у би ство. 

Иси до ра Дан кан је пре ми ну ла 1927. го ди не у Ни ци, ка да јој се шал 
оба вио око точ ко ва ау то мо би ла док се кре тао. Из гу би ла је жи вот у 
ау то мо би лу, као и ње на де ца.

На овим про сто ри ма Иси до ра Дан кан је ви ше пу та бо ра ви ла у 
Опа ти ји, са су пру гом Сер ге јем Је се њи ном.

У ау то би о граф ској књи зи Мој жи вот (ко ју је на пи са ла 1927. го-
ди не а на срп ски је зик је пре ве де на тек 1993), Иси до ра раз от кри ва 
ми си ју же не, пле са чи це, мај ке, ме на џер ке и бор ки ње за осло ба ђа ње 
те ла као ин стру мен та за кре а ти ван ства ра лач ки жи вот по је дин ца. На 
свом жи вот ном пу то ва њу од Аме ри ке пре ко Евро пе до Со вјет ског Са-
ве за, бо ри ла се за сло бод но из ра жа ва ње лич них спо зна ја, кроз спе ци-
фич ност сцен ског је зи ка и те ле сног деј ства на гле да о це. 

Скло ност ка иде ја ма ле ви це код Иси до ре се ја ви ла у ње ној нај ра-
ни јој мла до сти. „Ве ру јем да чо век већ као бе ба на го ве шта ва оно чи ме 
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ће се ка сни је ба ви ти. Ја сам на и ме већ би ла игра чи ца и ре во лу ци о нар ка“ 
(Данкан 1993: 8).

Сво је раз у ме ва ње по ло жа ја же не из ра жа ва ла је кроз не спу та не 
по кре те (уз зву ке му зи ке Ли ста [Liszt Fe rencz], Шу ма на [Ro bert Schu-
mann], Шо пе на [Fryderyk Fran cis zek Szo pen], Ваг не ра [Wil helm Ric hard 
Wag ner] итд.) ко је ни је из во ди ла у сти лу кла сич ног ба ле та, већ је по кре-
том из ра жа ва ла соп стве но осе ћа ње му зи ке. Ње но те ло је му зи ци ра ло, 
а не ин тер пре ти ра ло. По ка зи ва ла је жен ско те ло у ње го вој при род ној 
ле по ти у бли ском кон так ту са при ро дом и пу бли ком ко ја је мо гла да 
ви ди обли не те ла и ле по ту ко же. Та квом на чи ну из ра жа ва ња, где је пле-
са ла сам до жи вљај му зи ке, а ни је из во ди ла по крет на му зи ку, учи ла 
је и сво је след бе ни це и след бе ни ке. 

При ли ком пр ве по се те Ру си ји, Иси до ра је одр жа ва ла пле сне ве-
че ри на ве ли ким ру ским по зо ри шним сце на ма, као и на при ват ним 
оку пља њи ма, у ал тер на тив ним про сто ри ма. Же ле ла је да пле ше за оне 
ко ји ни су мо гли да ку пе кар ту за њен на ступ. Сто га је на дах ну то одр-
жа ла го вор оку пље ним сту де н тима, ко ји су је че ка ли по сле пред ста ве. 
„Го во ри ла сам им о то ме ко ли ко ме по ми сао да мо ја умет ност мо же 
да на дах не ру ску омла ди ну ис пу ња ва сре ћом и по но сом, јер ниг де на 
це лом све ту сту ден ти ни су та ко при вр же ни иде а ли ма као у Ру си ји“ 
(Данкан 1993: 136–137).

Ка да је дру ги пут до шла у Ру си ју, има ла је при ли ку да по сма тра 
ду гу по вор ку ко ја је пра ти ла рад ни ке уби је не јер су тра жи ли ми лост 
од ца ра ис пред ње го вог двор ца. Ови рад ни ци су мо ра ли да бу ду но ћу 
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са хра ње ни да се не би иза зи ва ла па жња. Ду бо ко по тре се на овим при-
зо ром, Иси до ра је за бе ле жи ла: „Та да, пред том по вор ком, ко ја је из гле-
да ла као да не ма кра ја, пред том тра ге ди јом, ја сам се за ве то ва ла да ћу 
се бе и све сво је сна ге ста ви ти у слу жбу на ро да и оних ко ји су по тла че ни“ 
(Данкан 1993: 129).

Са рад ња Иси до ре Дан кан са ле ви цом би ла је ин тен зив на и кре-
та ла се од оду ше вље ња до раз о ча ра ња, у пе ри о ду у ком је жи ве ла и 
ра ди ла у Мо скви (та да већ Со вјет ском Са ве зу). Лу на чар ски (Ана тóлий 
Ва сильевич Лу на чáр ский), со вјет ски на род ни ко ме сар за обра зо ва ње, 
по звао ју је да осну је шко лу пле са у Мо скви, што је она при хва ти ла. 
Тај пе ри од ње ног жи во та био је бо гат и на ства ра лач ком и на лич ном 
пла ну, и са зна ња о том ра ду дра го це на су за раз у ме ва ње фе ми ни зма и 
ле ви це у пр вој по ло ви ни XX ве ка у Со вјет ском Са ве зу. Ме ђу тим, ка ко 
је вре ме про ла зи ло, кла си чан ру ски ба лет и кла сич но по зо ри ште по-
но во за у зи ма ју бит но ме сто у мо дер ном Со вјет ском Са ве зу; Иси до ра, 
пр во бит но оду ше вље на, схва та да Со вјет ски Са вез ни је ис пу нио оче ки-
вања мно гих ко ји су ве ро ва ли у ства ра ње но вог, сло бод ног, не спу та ног 
све та, чему су те жи ли фе ми ни зам и ле ви ца оног вре ме на. По сле ду ге 
и те шке бор бе и ре во лу ци је, умор ни ре во лу ци о на ри и ре во лу ци о нар ке 
су про на шли пре дах у по зо ри шном кон фор ми зму. Лу на чар ски по зи ва 
те а тар да се вра ти ре а ли зму сва ко днев ног жи во та (ПрПаФинк 2014: 
26). Иси до ра, из пер спек ти ве фе ми нист ки ње, уви ђа да но ви свет у који 
је ве ро ва ла ка да је би ла по зва на у Со вјет ски Са вез, ни из да ле ка не 
при ли чи ње ном ви ђе њу умет но сти пле са. Та да се вра ћа у Аме ри ку. 
Ипак, кре та ње Иси до ре Дан кан од Аме ри ке до Со вјет ског Са ве за и 
на зад, да је нам мо гућ ност да пра ти мо раз вој иде је о по кре ту као сред-
ству из ра жа ва ња и сна жном оруж ју у деј ству на пу бли ку. 

С об зи ром на во ка ци ју Иси до ре Дан кан, од но сно на њен ис тра жи-
вач ки рад на пла ну пле са и по кре та те ла у сцен ском про сто ру, мо же мо 
сма тра ти да је осим за чет ни це мо дер ног пле са, она би ла и за чет ни ца 
мо дер ног на чи на по ли тич ке бор бе, ко ји ни је за сно ван са мо на по ли ти ци 
ре чи већ на сло је ви ти јем и опа сни јем сред ству бор бе, а то је по крет 
те ла у про сто ру. По крет те ла по је дин ца или ујед на чен по крет ве ли ког 
бро ја љу ди играо је ве ли ку уло гу и ко ри сти ле су га за по сти за ње сво јих 
ци ље ва ве ли ке иде о ло ги је у пр вој по ло ви ни XX ве ка.

По крет ко ји ни је био пре то га пред мет ана ли зе ни ти је по сто ја ла 
свест о ње го вом деј ству, по стао је оруж је и у по зи тив ном и у не га тив-
ном сми слу. На жа лост, иде о ло ги ја фа ши зма је ко ри сти ла по крет те ла 
у про сто ру ма се љу ди и еу фо рич но по ди за ње ру ке, као и ви со ко по ди-
за ње но ге вој ни ка док се кре ћу у мар шу, ра ди ма ни пу ла ци је још ве ћом 
ма сом љу ди. Ти по кре ти су де ло ва ли на ре флекс оних ко ји су их гле да ли 
и го то во ре ли гиј ски ве зи ва ли па жњу оних ко ји су у ње му уче ство ва ли 
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и из во ди ли га. Та ко ђе, иде о ло ги ја ко му ни зма ко ри сти ла је по крет ве-
ли ког бро ја љу ди ра ди фа сци на ци је својих при ста ли ца. 

Свест о мо ћи по кре та људ ског те ла у про сто ру, као и ње го вог деј-
ства на гле да о ца и оно га ко га из во ди, ва жна је за раз у ме ва ње до га ђа ја 
ко ји су се од и гра ва ли у пр вој по ло ви ни XX ве ка. 

Ве ро ва ње Иси до ре Дан кан да по крет осло ба ђа људ ско те ло и има 
го то во ре ли гиј ско деј ство, би ло је спо зна ја јед ног из у зет ног умет ни ка. 
Ње на на ме ра да уче ству је у ми си ји осло ба ђа ња чо ве ка као по је дин ца 
кроз по крет и плес као ре ли ги о зни чин до се гла је нај ви ши об лик умет-
но сти. 

Иде ја о ства ра њу „но вог чо ве ка“ у по стре во лу ци о нар ном пе ри о ду 
Со вјет ског Са ве за под ра зу ме ва ла је рад са ма са ма. Иси до ра Дан кан је 
же ле ла да пле ше за ма се, од но сно за оне ко ји ма је истин ски по треб на 
ње на умет ност. Ње но раз у ме ва ње ди о ни зиј ског ка рак те ра пле са, од но-
сно осло ба ђа ња те ла у про сто ру као при род не чо ве ко ве по тре бе да бу де 
ства ра лац у сло бод ном пле су у скла ду са при ро дом, ко ји је пот пу но 
од ре дио њен стил ра да, као и ње на по све ће ност ан тич кој Грч кој, пот-
пу но су се укла па ли у плес са но вом пу бли ком у Со вјет ском Са ве зу. 

Ди о ни зиј ски плес био је део про шло сти и у про шло сти је и остао. 
Но во упо ри ште за осло ба ђа ју ћи по крет кроз плес Иси до ра је про на шла 
у Со вјет ском Са ве зу. У Со вјет ском Са ве зу про на ла зи исто ми шље ни ке, 
при ја те ље и љу бав. Њен плес је оча ра вао но ву пу бли ку ко ја пре то га 
ни је има ла ис ку ство са по зо ри штем. 

Ус пе ла је да скре не па жњу на мо гућ ност да чо век бу де све стан по-
кре та ко ји из во ди, као и ње го вог деј ства на гле да о це. То скре та ње па жње 
на раз у ме ва ње деј ства по кре та, а не ње го ве, по ње ном ми шље њу, по-
вр шне ле по те, као у кла сич ном ба ле ту (ко је је сма тра ла ме ха нич ким 
и вул гар ним), кључ но је за раз у ме ва ње ра да Иси до ре Дан кан. 

„Соп стве ност, сло бо да, љу бав и ле по та основ ни су сто же ри Иси-
до ри ног тра га ња за јед но став ним, искон ским по кре ти ма ко ји ма се сва-
ко днев но уз ди же на ни во умет нич ког. Јед но став не ге сто ве об ли ку је у 
пра зном сцен ском про сто ру, осло бо ђен де ко ра (са мо пла ве за ве се упу-
ћу ју да је у пи та њу по зо ри ште, а не жи вот), бо со но га, рас пу ште не 
ко се, оба ви је на про зир ном ту ни ком, Иси до ра гра ди пут но вом ви ђе њу 
сми сла и ци ља игре у про сто ру и вре ме ну. Она не ги ра умет ност ба ле та, 
а при зна је умет ност ду ше“ (савић 1999).

На јед ном од рет ких филм ских за пи са ви ди мо Иси до ру Дан кан у 
пле су пред пу бли ком. По сле ње ног на пор ног ра да на осве шћи ва њу 
деј ства пле са и по кре та на гле да о ца, ни шта у пле су и сцен ском по кре-
ту ви ше ни је би ло исто. Во ђе на сво јом иде јом осло ба ђа ња чо ве ка, као 
су штин ска ле ви чар ка и фе ми нист ки ња, Иси до ра Дан кан је ду бо ко 
осе ћа ла и ис тра жи ва ла до кле иде деј ство те ла пле са ча на ње го вог 
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гле да о ца. Та ко по сма тра но, за и ста, ни је би ло ци ља ко ји ни је по сти за ла 
сво јим пле сом, о че му све до че по да ци из ње не би о гра фи је, ко ју је са ма 
на пи са ла. Ње не иде је су би ле ве ли ке, ти ца ле су се осло ба ђа ња ве ли ког 
бро ја љу ди и та кве иде је је по др жа ва ла та мо где су се оне ра ђа ле, као 
што је био Со вјет ски Са вез. Ипак, ње ни ци ље ви су би ли крај ње прак-
тич ни, па чак и та кви, че сто су би ли осу је ће ни мањ ком сред ста ва. 
Ње на по знан ства, па и ин тим ност са бо га тим, углед ним и моћ ним 
љу ди ма оног вре ме на, са мо су још ви ше у њој осна жи ва ли ле ви чар ски 
став. Сво ју умет ност је по све ти ла бо љем жи во ту дру гих, а свој жи вот 
бо љој и ква ли тет ни јој умет но сти. Ве ро ва ла је да но ва умет ност мо же 
да се раз ви ја са мо ако се не пре кид но под мла ђу је. Њен циљ је био, увек 
и из но ва, по кре та ње шко ле, где би сво је иде је о пле су раз ви ја ла са мла-
дим пле са чи ца ма и пле са чи ма, али и по ка зи ва ла их пу бли ци. У ви ше 
на вра та је би ла осу је ће на. Иа ко су о че на са ни зом лич них гу би та ка, 
ова по тре ба је ни ка да ни је на пу шта ла. 

И за и ста, плес ко ји је за по че ла да ис тра жу је, раз ви ја и по ка зу је 
пу бли ци на ста ви ли су мно ги умет ни ци ко ји су ис тра жи ва ли сцен ски 
је зик за сно ван на по кре ту (Ру долф Ла бан [Ru dolf von La ban], Пи на Ба уш 
[Pi na Ba usch], Мар та Грејам [Mar ta Gra ham], Ме ри Виг ман [Mary Wig man], 
Хо зе Ли мон [Jo se Li mon], Мерс Ке нин гем [Merss Ke nin gem] и мно ги 
дру ги), чи ме је циљ којем је би ла по све ће на и по стиг нут. 

Ре во лу ци ја у жи во ту же не и пле са чи це ко ју је за го ва ра ла Иси до-
ра Дан кан би ла је те мељ на и све о бу хват на. Иде је о дру штве ним про-
ме на ма су би ле но ве за вре ме у којем је жи ве ла, али су увек ак ту ел не. 
Она ни је би ла уса мље на у на по ри ма да бу де ство рен но ви, бо љи и ху-
ма ни ји свет за сва ког чо ве ка, на ро чи то же ну. У све ту умет но сти за ла га ла 
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се за те мељ ну ре фор му пле са у сми слу ис по ља ва ња пле са као ва жне 
чо ве ко ве по тре бе да се из ра жа ва кроз по крет. Ра ди ла је на то ме да 
ри там пле са бу де им пулс у скла ду са при ро дом и до жи вља јем му зи ке. 
За тим, за њу је би ло ва жно да ри там по кре та бу де по сле ди ца емо ци је. 
Та ко ђе, у ње ном пле су по крет ни је јед но зна чан у вре ме ну, не го је по сле-
ди ца кре та ња у про шло сти, са да шњо сти и бу дућ но сти. Оче ки ва ла је 
да по крет не бу де уве жбан на на чин кла сич ног ба ле та. И ко нач но, отво-
ре не и за тво ре не про сто ре за игру јед на ко је за сту па ла у кре и ра њу пле-
са. У том сми слу све сно или не, су бли ми ра ла је са зна ња ори јен тал них 
и за пад них кул ту ра и ре ли ги ја у свој ау тен ти чан плес и го вор те ла у 
про сто ру. По тре ба за ожи вља ва њем ди о ни зиј ског ду ха, за тим ожи-
вља ва ње ре ли ги је кроз плес, при па да мно гим не хри шћан ским пле сним 
кул ту ра ма. 

Иси до ра Дан кан се сво јим ра дом озбиљ но су прот ста ви ла те мељ-
ним прин ци пи ма за пад не кул ту ре и ре ли ги је, ко ји су до та да ва жи ли 
у све ту из ра жа ва ња кроз по крет. За раз ли ку од Иси до ри ног пле са, у 
за пад ној кул ту ри у пле су је оче ки ван уве жбан по крет до ве ден до пер-
фек ци о ни зма. За тим, му зи ка ко ја ни је ин спи ра ци ја не го је на сце ни 
ин тер пре ти ра на. Та ко ђе плес је из во ђен у за тво ре ном про сто ру, од но сно 
сце ни „ку ти ја“.

Плес као део при ро де људ ског по на ша ња, у ам би јен ту ко ји је та-
ко ђе део при ро де, био је же ља и Ваг не ра, и Ни чеа. 

Умет ни ци су се и на по чет ку 
XX ве ка, као и њи хо ви прет ход ни-
ци и след бе ни ци, осло ба ђа ли на-
мет ну тих кул тур них и дру штве-
них око ва и про на ла зи ли пу те ве, 
исто ми шље ни ке и на чи не да са-
ра ђу ју. 

Иси до ра Дан кан је јед на од 
за слу жних за по сто ја ње са вре ме-
ног пле сног сцен ског је зи ка у по-
зо ри шној умет но сти. Иде је ко је су 
ус хи ти ле Ваг не ра и Ни чеа Иси до-
ра је пре тва ра ла у ре ал ност. Пред-
ста вља ла је иде ал да плес бу де из-
ве ден у при род ном ам би јен ту, где 
умет ник из во ди сво ју умет ност 
из ра жа ва ју ћи се сло бод но кроз 
по крет, по ста је жи вот ни про стор. 
Пле са че во деј ство на гле да о це, тако 
гле да но, де лу је као по зив у ду ху 
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Ни че о ве ми сли „За ра ту стра играч, За ра ту стра ла га ни, ко ји је да вао зна-
ке сво јим кри ли ма, он го тов на лет, до зи вао је све пти це, го тов и спре ман, 
бла же ни ла га ни ле тач“ (Данкан 1993: 240).

Из ра жа ва ју ћи се кроз по крет, Иси до ра ко ри сти да нас до бро по-
зна те прин ци пе ко ји су кључ ни у деј ству пле са ча на гле да о ца. Ње ни 
по кре ти су у сфе ри опа сне рав но те же, под ло жни прин ци пу ши ре ња, 
где инер ци ја по ма же рит му да се из ра зи, а си ла ре ак ци је зе мље ње на 
сто па ла до во ди у ван вре мен ски по ло жај. Ње но те ло је из де ље но на раз-
ли чи те пла но ве, где се гор њи део те ла кре ће у јед ном прав цу, а доњи у 
су прот ном. Но ге су ак тив не у одр жа ва њу опа сне рав но те же, а ру ке су 
ла га но по диг ну те, као да се пре да ју. Све ово ука зу је на сло бо ду из ра-
жа ва ња кроз по крет за хва љу ју ћи којем је мо гу ће гра ди ти ау тен ти чан 
сцен ски је зик ко ји под ле же ја сним прин ци пи ма, али не спу та ва умет-
нич ку сло бо ду – са мо је об ја шња ва за то да би из во ђач са све шћу о гра-
ни ца ма, мо гао да на пре ду је. 

На тра гу уче ња Иси до ре Дан кан о ан га жо ва ној умет но сти као по-
ли ти ци те ла с јед не стра не и есте ти ци са мог пле сног сцен ског је зи ка с 
дру ге, при ма ба ле ри на На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду, ху ма нист ки-
ња, ко ре о граф ки ња, ре ди тељ ка, глу ми ца, фе ми нист ки ња и ак ти вист-
ки ња Је ле на Шан тић по ста ви ла је пред ста ву Иза до ра 1992. го ди не у 
Бе о гра ду. Овај ре пре зен та тив ни при мер ре ми ни сцен ци је ра да Иси до-
ре Дан кан је успе шно игра на пред ста ва на 26. Битефу под сло га ном 
Би теф под ем бар гом. Од и гра на је још јед ном на сце ни Бео град ског 
драм ског по зо ри шта. Иа ко је има ла из у зет но успе шну пре ми је ру – о 
че му све до че штам па ни ма те ри јал на кон Би те фа и књи га о Је ле ни Шан-
тић Жи вот без ком про ми са за умет ност и мир, Је ле на Шан тић: есе ји, 
за пи си, ко мен та ри, ко ју је упри ли чи ла Амра Ла ти фић – ипак ње но 
игра ње ни је на ста вље но. Ау тор ка ли бре та и ко ре о граф ки ња Је ле на 
Шан тић, слич но као и Иси до ра Дан кан, рад у по зо ри шту у те шким дру-
штве ним окол но сти ма спро во ди као ми си ју и пре све га ху ма ни тар ни 
чин. О ан га жо ва но сти Иси до ре пи ше у то вре ме ве о ма ан га жо ва на Је-
ле на: „Иде ја ми и ни је би ла да до ча рам игру Иси до ре Дан кан, већ да 
кроз по кре те из ра зим ње ну су шти ну и сми сао за осе ћа ње те ла, ко је је 
има ла. Цео са др жај пред ста ве – у ко јој се ја вља ју од ре ђе ни ак цен ти 
ве за ни за пре лом не тре нут ке ње ног жи во та, што на кра ју кул ми ни ра 
у је дан тан го смр ти – по ве зу је бо ги ња Изи да, чи је кре та ње и при су ство 
у до га ђа њу на сце ни има сим бо ли чан ка рак тер. Јер, име Иси до ра, из-
ве де но је из ста ро е ги пат ског и грч ког из ра за ‘Изис до рон’ што зна чи 
‘Да ро ви бо ги ње Изи де’“ (латиФић у при пре ми: 411). 

Уло гу Иси до ре Дан кан Је ле на Шан тић је по ве ри ла Аш хен Ата љанц 
(As hen Ata ljanc).
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Аш хен Ата љанц у уло зи Иси-
до ре Дан кан у по зи ка рак те ри стич-
ној за Иси до рин плес по ка зу је ши-
ри ну ру ка ма. Исто вре ме но, ве ло-
ви ма ко ји по кри ва ју ру ке из ду жу је 
те ло, ши ре ћи га ка ко по ло жа јем 
ру ку та ко и по ло жа јем ле ве но ге. 
Гла ва наг ну та у прав цу ле ве, бла го 
спу ште не ша ке, на гла ша ва на пе-
тост лу ка це лог те ла, док ве ло ви 
у на бо ри ма и раз ли чи тој гу сти ни 
тка ња, из ду жу ју це лу фи гу ру.

„Ка да је Иси до ра не ста ла, 
оста ви ла је траг за со бом као и 
ње ни ве ло ви. Иси до ри но за ла га ње 
за при ро дан спој ду ха и те ла био је 
иза зов за мно ге гру пе ко је су спрем но отво ри ле пут иде о ло ги за ци ји 
ста рог грч ког иде а ла“ (латиФић у при пре ми: 223).

Је ле на Шан тић је сма тра ла да Иси до рин иде ал о „објек ти ви за ци-
ји ду ше“ де лу је да нас ве о ма на ив но, а да је нај ви ше што је по сти гла 
„ин ди ви ду а ли за ци ја су шти не игре“. Сво јим од но сом пре ма де мо кра-
ти ји, кул ту ри и ре во лу ци ји пру жи ла је осно ву за аван гар ду у свом вре-
ме ну. Ње но осе ћа ње жен ске угро же но сти, су ко ба са вре ме ном и те жи-
ште на игри осно ва су за пред ста ву Иза до ра Је ле не Шан тић (латиФић 
у при пре ми: 407).



66

„По чет ком XX ве ка Иси до ра Дан кан по ку ша ва да син те ти зу је аме-
рич ку де мо кра ти ју, европ ску кул ту ру и ру ску ре во лу ци о нар ност. Сво ју 
сло бод ну, им пре си о ни стич ку игру, Дан ка но ва не ко ди фи ку је и зна ку 
да је ис кљу чи во лич ни им пулс и зна че ње. Та ко за не се на, Иси до ра у вре-
ме I свет ског ра та игра Мар се ље зу уви је на у за ста ву. Њен па те тич ни 
па три о ти зам пле ни. Иси до ри но, не ви ше мла до али још увек еро тич но 
те ло, оба ви је но за ста вом, узи ма се би пра во да бу де обје кат и су бје кат 
јед не зе мље. Ње ни скулп ту рал ни по кре ти, на ра тив ни али и екс пре сив-
ни, на ив но ис ка зу ју већ до жи вље но. Иси до ра вра ћа игри ин ди ви ду ал-
ност и сло бо ду из бо ра“ (латиФић у при пре ми: 223).

Иси до ра Дан кан на по чет ку XX ве ка ан ти ци пи ра бор бу лич ног 
са ко лек тив ним, угро же ног са моћ ним, си ро ма шних са бо га тим. Цео тај 
фронт ко ји јед на же на др жи на ви ше кон ти не на та и пла но ва но си ду-
бо ко жен ски пе чат ко ји пре све га во ди бор бу за мир, жи вот и ле по ту, 
а све то – кроз плес. Су бли ма ци ја свих ње них лич них и про фе си о нал-
них по ра за и да нас је оп ште ме сто где спо зна је мо да ин сти ту ци је у 
ко ји ма уче ству ју же не ни су ква ли тет но устро је не за њи хов ин те рес, 
да умет ност као нај ви ши об лик емо ци о нал не кре а тив но сти тр пи те рор 
по ли ти ке и ма кро е ко но ми је, и где си ро ма штво вла да у свим су штин-
ским сег мен ти ма жи во та. Иси до ра је во ди ла сво ју бор бу у по ку ша ју да 
по бољ ша све ове пла но ве жи во та – кроз плес. По крет и плес би ли су 
ње но оруж је ко јим је би ла убо ји та и пред кра ље ви ма и пред си ро ма шни-
ма. Мо гућ ност да жи вот мо же би ти за и ста кре а ци ја за све, пле ни ла је 
све оне ко ји су при су ство ва ли ње ним пле сним пред ста ва ма. 

Да нас, Иси до ра је сва ка же на и сва ки му шка рац ко ји да ју шан су 
раз у ме ва њу кроз по крет као свом при род ном по на ша њу у про сто ру, 
она квом ка кав би мо гао би ти, а не ка кав је сте.
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Ma ri ja na V. Pr pa Fink

IsadoraDuncanandFeminism

Sum mary

At the be gin ning of the 20th cen tury, Isa do ra Dun can an ti ci pa tes the strug gle of the 
per so nal with the col lec ti ve, the en dan ge red with the po wer ful, and the po or with the rich. 
The who le front that one wo man holds on se ve ral con ti nents and sphe res be ars a de eply 
fe mi ni ne stamp that, abo ve all, fights for pe a ce, li fe, and be a uty, and all that – thro ugh 
dan ce. Su bli ma tion of all her per so nal and pro fes si o nal de fe ats is still a com mon pla ce 
and we re a li ze that in sti tu ti ons in which wo men par ti ci pa te are not well or ga ni zed for 
the ir in te rests, that art as the hig hest form of emo ti o nal cre a ti vity suf fers from the ter ror 
of po li tics and mac ro e co no mics, and that po verty ru les all the es sen tial seg ments of 
li fe. Isa do ra strug gled in an at tempt to im pro ve all the se sphe res of li fe – thro ugh dan ce. 
Mo ve ment and dan ce we re her we a pons that ma de her let hal both in front of kings and the 
po or. The pos si bi lity that li fe can truly be a cre a tion for everyone, cap ti va ted all tho se 
who at ten ded her dan ce per for man ces. 

To day, Isa do ra is every wo man and every man who gi ves a chan ce to un der stan ding 
thro ugh mo ve ment as the na tu ral be ha vi or in spa ce, as it co uld be, not as it is.

Keywords: Isa do ra Dun can, mo ve ment, fe mi nism, left-wing, dan ce, Je le na Šan tić.
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КСЕ НИ ЈА Ж. МАР КО ВИЋ БО ЖО ВИЋ
Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет драм ских умет но сти*

Ори ги нал ни на уч ни рад / Ori gi nal sci en ti fic pa per

ПРЕ НО ШЕ ЊЕ ПРЕД СТА ВА НА  
БИ О СКОП СКА ПЛАТ НА КАО СРЕД СТВО  

РАЗ ВО ЈА ПУ БЛИ КЕ И ПО СТИ ЗА ЊА  
ОДР ЖИ ВО СТИ СА ВРЕ МЕ НОГ ПО ЗО РИ ШТА

СА ЖЕ ТАК: Сту ди је о по сти за њу одр жи во сти по зо ри шта, у ве ли ком бро ју, за го-
ва ра ју при ме ну стра те ги је ино ва ци је, чи ји је зна ча јан сег мент ино ви ра ње ко ри шће њем 
ре зул та та кон ти ну и ра ног на пре до ва ња ди ги тал них тех но ло ги ја. У том кон тек сту, а с 
аспек та по зо ри шне ди стри бу ци је, на ро чи то се раз ма тра ју по тен ци ја ли пре но са пред-
ста ва ужи во на би о скоп ска плат на (ЛСТ – Li ve Stre a ming The a ter), као до га ђа ја ко ји на 
фи зич кој, вре мен ској и со ци јал ној рав ни нај у спе шни је „ими ти ра“ тра ди ци о нал но 
по зо ри ште. Ње гов нај зна чај ни ји (до са да утвр ђе ни) до при нос ти че се ши ре ња и ди вер-
зи фи ка ци је по зо ри шне пу бли ке, ма да је ова те за и оспо ра ва на кри ти ком објек тив но-
сти та квих до ме та фор ма та, те ње го вим ути ца јем на „кла сич но“ раз у ме ва ње су шти не 
и сми сла те а тра. У ра ду су ми ра мо ре флек си је на ову те му, те прак тич на ис ку ства 
На ци о нал ног по зо ри шта у Лон до ну, као осно ву за да ље ис пи ти ва ње до ма ћих при ли-
ка. На ла зе ду бин ских ин тер вјуа са управ ни цом На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду и 
ди рек тор ком мар ке тин га Си не плекс (Ci ne plexx) Ср би ја ана ли зи ра мо с аспек та по сто-
је ћих те за о раз во ју ЛСТ-а, као и ка рак те ри сти ка ов да шњег по зо ри шног (и кул тур ног) 
ам би јен та, те за кљу чу је мо о по тен ци ја ли ма при ме не ЛСТ-а у срп ском по зо ри шном 
си сте му и ње го вом мо гу ћем до при но су у ре ша ва њу пи та ња раз во ја пу бли ке.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: пре нос пред ста ва на би о скоп ска плат на (ЛСТ), одр жи вост по-
зо ри шта, раз вој пу бли ке.

Не ко мер ци јал не по зо ри шне про дук ци је су о че не су са кон ти ну и-
ра ним сма њи ва њем суб вен ци ја, што озбиљ но угро жа ва одр жи вост њи-
хо вог по сло ва ња, за сно ва ног на кла сич ним прин ци пи ма не про фит ног 
де ло ва ња (вид. Ba u mol, Bo Wen 1965: 497). Сто га, де лу је ис прав ном те за 
да је про цес нео ли бе ра ли за ци је и пре ла ска на ме шо ви ти мо дел фи нан-
си ра ња упи тан с аспек та оп стан ка зна чај ног де ла умет нич ке про дук-
ци је, јер ис хо ди сма ње њем др жав них фон до ва за по моћ кул ту ри, иа ко 

* kse ni ja mar ko vi cart@yahoo.com
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(још увек) ни је до шло до ши ре ња при ват них из во ра ко ји би то на док-
на ди ли (tro zBi 2012: 18). Раз ма тра ју ћи спе ци фич ност(и) по зи ци је не-
ко мер ци јал ног по зо ри шта, Дра ган Кла ић при ме ћу је и то да се „кри за, 
као стал но ста ње по зо ри шта 20. и 21. ве ка“, по ред ор га ни за ци о ног 
мо де ла и естет ског ћор со ка ка од но си на так ми че ње са но вим ме ди ји-
ма и ак тив но сти ма за ис пу ња ва ње сло бод ног вре ме на (2016: 21), што 
зна чи да се ус по ста вља ње кон ку рент не пред но сти по зо ри шта са да не 
ти че са мо соп стве ног већ мно го ши рег тр жи шта (кул тур них и кре а-
тив них ин ду стри ја, ме ди ја, ин ду стри је спор та, за ба ве итд.). Ње го во 
по зи ци о ни ра ње у том сми слу под ра зу ме ва рас ту ће тро шко ве за тех-
нич ко-тех но ло шку и про стор ну мо дер ни за ци ју, ани ма ци ју ме ди ја, 
оспо со бља ва ње по сто је ћих струч них ка дро ва и ан га жо ва ње но вих, а 
у за те че ној си ту а ци ји фи нан сиј ске угро же но сти ово је нај че шће сла бо 
мо гу ће. Ме ђу тим, и на су прот објек тив ним пре пре ка ма, све ја че се 
пле ди ра на пре и спи ти ва ње и пре о бли ко ва ње на чи на и стра те ги је по-
сло ва ња по зо ри шта; у ре то ри ци ино ва ци је ко ју од ли ку ју кључ не ре чи: 
пред у зет нич ки дух, пре у зи ма ње ри зи ка и обез бе ђи ва ње ком пе ти тив-
не пред но сти. Зна ча јан сег мент та квог стра те шког дис кур са је и ма-
пи ра ње мо гућ но сти ино ви ра ња ко ри шће њем ре зул та та кон ти ну и ра ног 
на пре до ва ња ди ги тал них тех но ло ги ја.

Пи та ња ко ја се у овом кон тек сту раз ма тра ју у нај ве ћој ме ри ти чу 
се то га ка ко по зо ри шта мо гу да ис ко ри сте ди ги тал не тех но ло ги је ради 
ши ре ња и ди вер зи фи ко ва ња пу бли ке и ка ко им оне мо гу по мо ћи у про-
ду бљи ва њу од но са са по сто је ћом. У том дис кур су, пла ни ра ње и им пле-
мен та ци ја стра те шких ак тив но сти за сни ва ју се на те зи да ко ри шће ње 
по тен ци ја ла но вих ко му ни ка ци о них и ди ги тал них тех но ло ги ја омо гу-
ћа ва: ин тер ак тив ност, по ве за ност и кон вер ген ци ју (BaKs hi, throsBy 2010: 
17), a ње на прак тич на при ме на на њи хо вом ко ри шће њу у ор га ни за ци-
о ним про це си ма по зо ри шта – ра ди мо дер ни за ци је ин фор ма ци о них 
то ко ва, на чи на огла ша ва ња и ко му ни ка ци је, ди вер зи фи ка ци је мо де ла 
ди стри бу ци је и уна пре ђе ња про це са (са мо)ева лу а ци је. Та ко ђе, ди ги тал-
не тех но ло ги је ко ри сте се и у про це су ства ра ња умет нич ке фор ме, али 
су та кве прак се пре у кон тек сту ства ра лач ког екс пе ри мен та и умет нич-
ког ис тра жи ва ња, не го у кон тек сту ко ји ов де раз ма тра мо, а ко ји се ти че 
раз во ја но вих (ин вен тив них и тр жи шно атрак тив них) би знис мо де ла, 
кре и ра них са ци љем да до при не су одр жи во сти по зо ри шта.

„Ди ги тал ни“ мо де ли по зо ри шне ди стри бу ци је
Раз вој ди ги тал них и ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја ини ци рао је 

да се у про це су по зо ри шне ди стри бу ци је раз ма тра ју (а уве ли ко и при ме-
њу ју) тех ни ке ко је тре ба да до при не су пре вла да ва њу про стор них ли мита 
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по зо ри шта и ли ми та у ве зи са тро шко ви ма из во ђе ња по зо ри шне пред-
ста ве. Да нас је мо гу ће гле да ти сни мље ну по зо ри шну пред ста ву у био-
ско пу, на ком пју те ру, те ле ви зи ји или те ле фо ну, што про ши ру је њен фи-
зич ки про стор и вре мен ски оквир и пре вла да ва пре пре ке у кон тек сту 
пла те жне мо ћи пу бли ке. Ме ђу тим, ово ујед но до во ди у пи та ње са му 
при ро ду пред ста ве као до га ђа ја ко ји се за сни ва на оства ре ној ко му ни-
ка ци ји из ме ђу из во ђа ча и гле да ла ца, ко ју по ред спе ци фич но сти пред-
ста ве и ка рак те ри сти ка гле да ла ца од ре ђу је и њен про стор ни и вре мен ски 
кон текст. С тим у ве зи, у ака дем ским кру го ви ма, као и ме ђу кул тур ним 
по сле ни ци ма, ство ре на је кри тич ка стру ја от по ра пре ма ко ри шће њу 
ди ги тал них тех но ло ги ја у ди стри бу ци ји (и про дук ци ји) до га ђа ја из во-
ђач ких умет но сти, као сред ству ко је са мо по тен ци јал но ши ри и ди вер-
зи фи ку је пу бли ку, али за си гур но на ја вљу је крај „кла сич ног“ по и ма ња 
сми сла и су шти не ових умет но сти. 

С дру ге стра не, па ра лел но ин си сти ра њу на „опо зи ци о ном од но су 
из ме ђу жи ве и ме ди ја ти зо ва не кул тур не фор ме“ (au slan der 2008: 4), 
бу ја ју иде је о ди ги тал ним тех но ло ги ја ма као из во ри шту раз ли чи тих 
раз вој них мо гућ но сти у ге не ри са њу ино ва тив но сти у те а тру, при че му 
спе ци фич ност са вре ме не со ци о е ко ном ске по зи ци је по зо ри шта по ме ра 
те жу на стра ну по зи тив них ста во ва у овом кон тек сту. У ори јен та ци ји 
ка та квом стра те шком при сту пу кон тро ла ри зи ка огле да се у по ку ша-
ји ма си стем ског за кљу чи ва ња о (не)по сто ја њу раз ли ка у ис ку стви ма 
гле да ла ца де ла из во ђач ких умет но сти ди стри бу и ра них ужи во или 
ди ги тал но и до ме ти ма ових раз ли чи тих ди стри бу ци о них мо де ла у про-
це си ма ши ре ња и ди вер зи фи ка ци је пу бли ке. По ла зе ћи од та квих ци ље-
ва по след њих го ди на, на ро чи то се ис тра жу је пре но ше ње пред ста ва ужи-
во на би о скоп ска плат на (по зна то под акро ни мом ЛСТ – Li ve Stre a ming 
The a ter) као до га ђај ко ји, за раз ли ку од „кон зу ма ци је“ сни мље не пред-
ста ве у јав ном или при ват ном про сто ру, у фи зич ком, вре мен ском и 
со ци јал ном кон тек сту пред ста вља нај у спе шни ју ми ми кри ју тра ди цио-
нал ног по зо ри шта (mu e ser, vlaC hos 2018: 185).

Пре нос ужи во по зо ри шних пред ста ва –  
пред но сти и ма не

Пр ва ис ку ства у пре но ше њу де ла из во ђач ких умет но сти ужи во на 
би о скоп ска плат на за бе ле же на су 2006. го ди не, пре но сом Ме тро по ли тен 
(Me tro po li tan) опе ре у би о ско пи ма. Од та да ово по ста је ре дов на прак са 
ове и дру гих ве ли ких опер ских ку ћа, а ка да је у пи та њу драм ско по-
зо ри ште, де би тан ти су би ли На ци о нал но по зо ри ште у Лон до ну и про-
је кат „На ци о нал но по зо ри ште ужи во“ (NT Li ve). Про је кат је по чео у 
ју ну 2009. пре но сом ужи во пре ми је ре пред ста ве Фе дра у би о ско пи ма 
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у Лон до ну и у дру гим гра до ви ма, а кон ци пи ран је као екс пе ри мент НП, 
ко јим је тре ба ло до ка за ти или оспо ри ти те зу да је ЛСТ би знис мо дел 
ко јим је мо гу ће до при не ти одр жи во сти ве ли ких и фи нан сиј ски зах тев-
них по зо ри шних про дук ци ја. Та те за уте ме ље на је на прет по став ка ма 
да: 1) ЛСТ про ши ру је вир ту ел ни ка па ци тет по зо ри шта; 2) омо гу ћа ва 
зна чај ни је ге о граф ско ши ре ње; 3) омо гу ћа ва ни жу це ну кар те и 4) 
обез бе ђу је до бар мар ке тинг, ши ру ви дљи вост и по ди за ње сте пе на по-
ве ре ња ши ре јав но сти. Као кључ на пот цр та на је иде ја да су им пакт ре а-
ли за ци је ма пи ра них мо гућ но сти и по тен ци ја ла ЛСТ-а зна чај но ши ре-
ње и ди вер зи фи ка ци ја по зо ри шне пу бли ке, а ка ко би се ово ду бин ски 
ис пи та ло, уз са те лит ски пре нос Фе дре у би о ско пи ма, ор га ни зо ва но је 
и обим но ис тра жи ва ње пу бли ке до га ђа ја.1

На кон пре ми је ре број ке су по ка за ле за вид не ре зул та те јер је пред-
ста ву у јед ном да ну ви де ло ви ше љу ди не го што је број укуп не пу бли ке 
гле да них пред ста ва НП то ком це ле се зо не.2 Ка да је у пи та њу опре де љи-
ва ње на ку по ви ну кар те, ско ро тре ћи на би о скоп ске пу бли ке из ја сни ла 
се да ни су ку пи ли кар те за пре ми је ру у са мом по зо ри шту јер им је оно 
су ви ше да ле ко; не ки су по зо ри шну кар ту оце ни ли као ску пу, а зна ча јан 
про це нат је као раз лог на вео то да су кар те би ле рас про да те. Чак 41% 
би о скоп ске пу бли ке у 12 ме се ци ко ји су прет хо ди ли до га ђа ју ни је било 
у НП, с чим је у ве зи и на лаз да се као је дан од раз ло га на во ди же ља да 
се ви ди про дук ци ја ове по зна те ку ће (21%). И за јед ну и дру гу гру пу 
пу бли ке ве ли ки зна чај у од лу чи ва њу на ку по ви ну кар те има ла је чи ње-
ни ца да је у пи та њу пре ми је ра пред ста ве, а за 85% би о скоп ске пу бли ке 
и то да се пре ми је ра пре но си ужи во (BaKs hi, throsBy 2010: 30–31).3

Ско ро сви аспек ти ис ку ства пу бли ке – емо тив ни до жи вљај при-
ка за ног са др жа ја, уву че ност у свет пред ста ве, ин те лек ту ал ни сти му ланс 

1 Ау то ри ис тра жи ва ња би ли су Ха сан Бак ши (Ha san Baks hi) и Деј вид Тро зби (Da vid 
Throsby), а по ру чи лац НЕ СТА УК (Na ti o nal En dow ment for Sci en ce Tec hno logy and the Arts, 
Uni ted Kind gom), као на ци о нал ни фонд за ино ва ци ју, тј. предстaвник до но си ла ца од лу ка, 
за ин те ре со ва них за утвр ђи ва ње ко ли ко и да ли ула га ти у ова кав вид раз во ја по зо ри шних 
уста но ва. Ду бље ис тра жи ва ње вред но сти ко је је про је кат ге не ри сао укљу чи ло је ан ке ти ра ња 
пу бли ке НП, као и пу бли ке у 35 би о ско па на дан пре ми је ре Фе дре. Са ку пље ни су де мо граф ски 
по да ци, као и по да ци о раз ло зи ма до ла ска на до га ђај, оче ки ва њи ма, ис ку ству и ста во ви ма 
на кон овог ис ку ства. 

2 Пре ми је ру Фе дре има ла је при ли ке да ви ди пу бли ка у са мом по зо ри шту, али и пу бли-
ка 73 би о ско па у 70 ен гле ских гра до ва. Не ра чу на ју ћи оне ко ји су би ли у по зо ри шној са ли, 
пред ста ву је исте ве че ри ви де ло пре ко 14.000 љу ди у Ен гле ској и још то ли ко ши ром Евро пе 
и у де ло ви ма Се вер не Аме ри ке у ко ји ма је вре мен ска зо на то до зво ља ва ла (BaKs hi, throsBy 
2010: 29). 

3 Ве ли ко ин те ре со ва ње за Фе дру, па и утвр ђе не (по зи тив не) ре ак ци је, мо гло би се по ве за-
ти и са слав ном глу мач ком по де лом, тј. чи ње ни цом да је глав ну уло гу игра ла Хе лен Ми рен. 
Има ју ћи ово у ви ду, Ба кши и Тро зби су ис тра жи ва ње по но ви ли и не ко ли ко ме се ци ка сни је 
при ли ком пре но са пре ми је ре пред ста ве До бро да бо ље не мо же би ти, и на ла зи и с аспек та броја 
пу бли ке и ње них ка рак те ри сти ка и до жи вљај би ли су вр ло слич ни, те су по твр ди ли прет ходне.
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итд. – би ли су из ра же ни ји код би о скоп ске пу бли ке не го код по зо ри шне.4 
У де мо граф ској струк ту ри основ на установљена раз ли ка из ме ђу би о-
скоп ске и по зо ри шне пу бли ке од но си ла се на со ци јал ни ста тус и ви си-
ну при ма ња – „НТ лајв“ при ву као је зна чај но ве ћи број гра ђа на са ни жим 
при ма њи ма, ве ћи број мла ђе по пу ла ци је и ве ћи број по пу ла ци је из ма-
њих гра до ва и са пе ри фе ри је (BaKs hi, throsBy 2010: 32–33). Има ју ћи у 
ви ду и то да је ме ђу би о скоп ском пу бли ком био при су тан ду пло ве ћи 
број оних ко ји у про те клих 12 ме се ци ни су по се ћи ва ли кул тур не са др-
жа је, мо гло би се за кљу чи ти да је про је кат (бар јед но роч но) ути цао на 
ди вер зи фи ко ва ње пу бли ке, а не суп сти ту и сао по сто је ћу. У том сми слу 
ни су за бе ле же ни ни ефек ти „ка ни ба ли за ци је бла гај не по зо ри шта“ (BaKshi, 
throsBy 2010: 32), од но сно по ја ва да но ва услу га од ву че ре дов ну пу бли-
ку од кла сич ног гле да ња пред ста ве.5 На про тив, су де ћи по од го во ри ма 
но ве пу бли ке, де ло ва ло је да ће за до вољ ство до жи вље ним као ду го-
роч ни ефе кат има ти и њи хо ву уче ста ли ју по се ту тра ди ци о нал ном 
по зо ри шту, а упра во је овај за кљу чак и био нај зна чај ни ји у кон тек сту 
по ста вље не те зе да ЛСТ као на чин ко ри шће ња ди ги тал них тех но ло-
ги ја у ди стри бу ци ји по зо ри шног де ла до при но си ши ре њу и раз во ју 
по зо ри шне пу бли ке, по пу ла ри за ци ји по зо ри шне умет но сти и ње ној 
де е ли ти за ци ји.

Ме ђу тим, про је кат Фе дра ни је био до во љан да би се ово до кра ја 
по твр ди ло, па је слич но ис тра жи ва ње им пак та ЛСТ-а оба вље но и 2014. 
– пет го ди на на кон што је ова прак са усво је на као ре дов на. Ме то до ло-
ги јом ко ја укр шта ис тра жи ва ња пу бли ке и ком плек сне еко но ме триј ске 
ана ли зе оно је по ку ша ло да ис пи та да ли је и ко ли ко раз вој ЛСТ-а у кон-
крет ним ге о граф ским обла сти ма до при нео ши ре њу и раз во ју по зо ри-
шне пу бли ке; а прем да су на ла зи на чел но су ге ри са ли то да ово је сте 
слу чај (вид. BaKs hi, WhitBy 2014), ути сак је да су се ис тра жи ва чи ипак 
дис тан ци ра ли од из но ше ња екс пли цит ног за кључ ка та кве вр сте.6 И у 
дру гим сту ди ја ма, раз ли чи ти ау то ри из ра жа ва ју кри тич ку дис тан цу 
пре ма кључ ном афир ма тив ном ста ву о одр жи во сти ЛСТ-а – да при су ство 

4 Овај на лаз ау то ри ин тер пре ти ра ју де лом као по сле ди цу „но во та ри је“, тј. из ла га њу 
до та да не до жи вље ном ис ку ству, а де лом као по сле ди цу до жи вља ја круп них ка дро ва и ди на-
мич них ви зу ра ко ју омо гу ћа ва гле да ње сни мље ног (или сни ма ног) са др жа ја (BaKs hi, throsBy 
2010: 33–34).

5 И та да, и у ка сни јим ана ли за ма, као јед на од глав них опа сно сти ЛСТ-а раз ма тра се 
мо гућ ност по ја ве да се пу бли ка тра ди ци о нал ног по зо ри шта „пре ба ци“ на би о скоп ски екви-
ва лент стан дард не по зо ри шне пред ста ве, што би во ди ло не га тив ном ду го роч ном ефек ту на 
бла гај не по зо ри шта и си ту а ци ју да по зо ри шне ком па ни је угро зе свој основ ни „про из вод“.

6 Слич но, ис тра жи ва ње у Њу јор ку „The Met: Li ve in HD“ по ка за ло је да у пр вим го ди нама 
по сто ја ња овај про је кат ни је ка ни ба ли зо вао ло кал ну пу бли ку „жи ве опе ре“, већ да је ство рио 
но ву – соп стве ну; али је, исто вре ме но, ука за ло и на не до вољ ност до ка за ко ји би по твр ди ли 
те зу да је „лајв“ ХД фор мат до вео но ву пу бли ку у тра ди ци о нал ну опе ру (van ee den 2011).
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пре но су пред ста ва ужи во про во ци ра мо ти ва ци ју бу ду ћих по се та „кла-
сич ном“ по зо ри шном до га ђа ју и по сред но до при но си раз во ју кул тур-
них по тре ба ста нов ни штва. У том кон тек сту до во ди се у пи та ње и 
одр жи вост мо ти ва пу бли ке ЛСТ-а, те на во де за кључ ци да је уо би ча-
је на би о скоп ска пу бли ка би ла за ин те ре со ва на за ова кав тип до га ђа ја 
пре све га због уз бу ђе ња но вом услу гом и фор мом, али да вре ме ном 
та кав мо тив бле ди, док до жи вљај ди ги тал ног по зо ри шта оста је сла ба 
за ме на за жи во ис ку ство (Chri stie 2012; King 2016). 

Кри ти ке кон цеп та кре ћу се и у прав цу раз ма тра ња да ли пред ста ва 
уоп ште мо же би ти јед но став но за бе ле же на сним ком, тј. да ли сни ма-
њем она по ста је не што но во, па по је ди ни ау то ри за сту па ју став да је 
ЛСТ за пра во но ви умет нич ки фор мат, док дру ги сма тра ју да раз ли ка у 
на чи ну пре но ше ња са др жа ја не под ра зу ме ва да се са др жај пре не сен на 
дру га чи ји на чин мо же сма тра ти но вом фор мом (вид. mu e ser, vlaC hos 
2018: 190–191). Рас пра ве на те му про ме на ко је по зо ри шно де ло до жи-
вља ва про ме ном на чи на ди стри бу ци је укљу чу ју и став да би о скоп ска 
вер зи ја по зо ри шног до га ђа ја ре зул ти ра гу бит ком сло бо де пу бли ке да 
са ма од лу чу је на шта ће усме ри ти свој фо кус, што ди рект но до во ди у 
пи та ње и од нос ко ји се оства ру је на ре ла ци ји пу бли ка –пред ста ва, а који 
пред ста вља „ну кле ус по зо ри шног до га ђа ја“ (sa u ter 2004: 11). Та ко ђе, 
ма да тех нич ко-тех но ло шке мо гућ но сти у пре но су зву ка и сли ке омо-
гу ћа ва ју то да је естет ски до жи вљај ужи во пре но ше не пред ста ве вр ло 
бли зак до жи вља ју из по зо ри шне са ле, кон тра ар гу мен ти ка жу да за пра-
во и ни је мо гу ће по ре ди ти ис ку ство ди ги тал ног (жи вог) те а тра и тра-
ди ци о нал ног, ка да су то за пра во вр ло раз ли чи та ис ку ства.7 

С дру ге стра не, од бра на ау тен тич но сти ЛСТ-а те ме љи се на тврд-
њи да он омо гу ћа ва фи зич ко и со ци јал но окру же ње ко је је нај бли же 
тра ди ци о нал ном по зо ри шном до га ђа ју – за раз ли ку од гле да ња пред-
ста ве он лајн, пре ко спе ци ја ли зо ва них ка блов ских ка на ла, или пре ко 
ДВД-а, ЛСТ зах те ва да се на про јек ци ју оде у не ки за то на ме њен јав ни 
про стор, да гле да лац бу де окру жен не по зна тим љу ди ма са ко ји ма де ли 
ис ку ство, те да до жи ви са др жај ужи во, од но сно пар ти ци пи ра у до га ђају 
ко ји се де ша ва у да том тре нут ку. Дру гим ре чи ма, он омо гу ћа ва со ци-
ја ли за ци ју, тј. то да при су ству ју ћи пред ста ви по је ди нац оства ру је дру-
штве ну ве зу са окру же њем и уче ству је у ства ра њу за јед нич ког ис ку ства; 
и као та кав од го ва ра тзв. 4П окви ру умет нич ких до га ђа ја ужи во, ко ји 
спа ја ју љу де (Pe o ple), оку пља ју их око спе ци фич не свр хе (Pu r po se), на 
од ре ђе ном ме сту (Pla ce) и то ком од ре ђе ног вре ме на (Pe riod of ti me) 

7 На при мер, круп ни ка дро ви ко ји бе ле же емо ци је глу ма ца омо гу ћа ва ју ин тен зи ван 
до жи вљај код лајв-стрим пу бли ке, док је – с дру ге стра не – она ли ше на до жи вља ја ау тен тич-
но сти зву ка у по зо ри шној са ли.
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(mu e ser, vlaC hos 2018: 191). Ме ђу тим, и са овим за кључ ком „под ру ком“, 
ис тра жи ва ње те о риј ских ста во ва по но во до во ди до ду а ли зма ана ли-
зи ра ног кон цеп та, па та ко и од бра на ЛСТ-а као „жи ве умет но сти“ 
са др жи и фу сно ту о то ме да је у пи та њу пре све га тем по рал ни аспект 
„жи во сти“, док про стор ни ипак не до ста је (mu e ser, vlaC hos 2018: 193). 

Мо гућ но сти им пле мен та ци је ЛСТа  
у срп ском по зо ри шном си сте му

Ис пи ти ва ње те зе о по тен ци ја ли ма ЛСТ-а у кон тек сту ши ре ња и 
ди вер зи фи ка ци је пу бли ке кон крет ног под не бља зах те ва нај пре осврт на 
на ла зе ис тра жи ва ња њи хо вих кул тур них по тре ба и на ви ка. По след ње 
си стем ско ис тра жи ва ње те вр сте у Ср би ји (и ње го во по ре ђе ње са ра ни-
јим8) по ка за ло је да по зо ри ште у то ку го ди ну да на бар јед ном по се ти 
ма ње од по ло ви не гра ђа на; 1–3 пу та око тре ћи не; сва ки дру ги ме сец око 
10% гра ђа на; а ви ше од јед ном ме сеч но ма ње од 3%. Са став по зо ри шне 
пу бли ке је та кав да тре ћи ну (оквир но) чи ни ак тив на и не-пу бли ка по зо-
ри шта; а око пе ти не па сив на пу бли ка (вид. оПачић, суБашић 2016: 41). 
У ак тив ној пу бли ци нај ви ше пар ти ци пи ра ју же не, мла ди од 15 до 29 го-
ди на, ви со ко о бра зо ва ни и они из ур ба них под руч ја (оПачић, суБашић 
2016: 63). Ка да је у пи та њу са став по тен ци јал не пу бли ке, же не до ми-
ни ра ју над му шкар ци ма; ста ри ји од 50 го ди на и они сред њег до ба над 
мла ди ма; у обра зов ној гру пи гра ђа ни сред ње струч не спре ме; а у гру-
пи од ре ђе ној по ме сту жи вље ња они из ру рал них кра је ва. Нај ве ћи удео 
не-пу бли ке чи не осо бе пре ко 50 го ди на ста ро сти, са основ ном шко лом 
и из ру рал них кра је ва; док је ге не рал но гле да но раз лог за не по се ћи-
ва ње по зо ри шта нај пре не до ста так вре ме на, не до ста так ин те ре со ва ња 
и не по сто ја ња про гра ма (оПачић, суБашић 2016: 62–65). Су ми ра но, на-
ла зи овог и дру гих слич них ис тра жи ва ња ука зу ју на то да стра те ги је 
да љег раз во ја по ља тре ба ори јен ти са ти ка осми шља ва њу и им пле мен-
та ци ји ак тив но сти ко ји ма би се: 1) по зо ри ште при бли жи ло и учи ни ло 
до ступ ни јим свим гра ђа ни ма; 2) ак ти ви рао део па сив не и не-пу бли ке 
ко јој кул тур ни про гра ми ни су до ступ ни; те 3) по ди гао ни во зна ња и 
ин те ре со ва ња за по зо ри шну умет ност. С аспек та те ме овог ра да, „на 
пр ву лоп ту“ је ја сно да та кво стра те шко усме ре ње (ма кар те о риј ски) 
ко ре спон ди ра са ма пи ра ним по тен ци ја ли ма ЛСТ-а у прав цу раз во ја 
пу бли ке и ње го вог до при но са ефи ка сном и ефек тив ном ис пу ња ва њу 
со ци јал но-ко хе зив них, ин клу зив них и кул тур но-еман ци па тор ских 
функ ци ја по зо ри шта. 

8 У За во ду за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка 2016. спро ве де но је ис тра жи ва ње „Култур-
не по тре бе и на ви ке гра ђа на Ср би је“ (Опа чић, Су ба шић), 2011. ис тра жи ва ње „Кул тур не праксе 
гра ђа на Ср би је“ (Ми лан ков, Цве ти ча нин) а 2010. „По зо ри шна пу бли ка у Ср би ји“ (Мр ђа).
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Ка да је прак са у пи та њу, по сто је ћа ис ку ства са ЛСТ-ом бе ле жи 
На род но по зо ри ште у Бе о гра ду – ма да као про стор еми то ва ња, не и 
„сла ња сиг на ла“. У ма ју 2019. по во дом 150. го ди шњи це НП-а и истог 
ју би ле ја Беч ке др жав не опе ре, ор га ни зо ван је пре нос ужи во беч ке 
опе ре Ан дре Ше ни је на сце ни Ра ша Пла о вић. Про је кат је ор га ни зо ван 
у са рад њи са Ау стриј ским кул тур ним фо ру мом и пре ма ре чи ма управни-
це НП-а, Ива не Ву јић, био је ве о ма успе шан. Кар те су би ле бес плат не 
(што је био је дан од усло ва парт не ра), сва ме ста су би ла по пу ње на, а 
пу бли ка – струч на и ши ра јав ност, има ла је из у зет но по зи тив не ре ак-
ци је. Као на ро чи то атрак ти ван мо ме нат до га ђа ја, Ву јић је на ве ла чи ње-
ни цу да су по ред пред ста ве пре но ше ни и ула зак пу бли ке у са лу Беч ке 
опе ре, њи хо ве ре ак ци је, апла уз по сле из во ђе ња и на пу шта ње са ле. У 
том сми слу пу бли ке два гра да по ве за не су у за јед нич ки и је дин стве ни 
до га ђај и на чи ње на је „ве за из ме ђу про сто ра“, што и је сте су шти на 
ова квих про је ка та (вујић 2020). 

Ово ис ку ство под ста кло је иде ју да се по во дом на ред ног ју би ле ја 
Опе ре НП-а ре а ли зу је про је кат пре но са про дук ци је ове ку ће на дру ге 
сце не европ ских и срп ских по зо ри шта. Про це на је да тех нич ко-тех-
но ло шки пред у сло ви за ово, са стра не НП-а, по сто је, те да ће пре све га 
за ви си ти од мо гућ но сти дру гих ку ћа да обез бе де при јем (ужи во) сни-
ма ног са др жа ја. Као по тен ци јал ни парт не ри НП-а у ЛСТ про јек ти ма 
ма пи ра ни су не са мо би о ско пи већ и дру га по зо ри шта, па и кул тур ни 
цен три по Ср би ји са сла бим или не до ста ју ћим по зо ри шним про гра мом. 
То сва ка ко под ра зу ме ва ин фра струк тур на ула га ња, али су она – сма тра 
Ву јић, пот пу но оправ да на, има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да би ово до при-
не ло ани ма ци ји и еман ци па ци ји пу бли ке, не го ва њу ње ног ква ли те та, 
па та ко и ра сту. Она је, с аспек та управ ни це НП-а, али и ре ди те ља и про-
фе со ра по зо ри шне ре жи је, раз го вор за кљу чи ла ста вом да би уво ђе ње 
та кве прак се си гур но во ди ло про ши ри ва њу оби ма по зо ри шне пу бли ке, 
јер ЛСТ по бу ђу је же љу за по зо ри шним ис ку ством, ини ци ра про ме ну 
ста во ва у том сми слу и пред ста вља успе шно мар ке тин шко и про мо тив-
но сред ство. По ред то га, при мар ни мо тив уво ђе ња ова квог про гра ма 
би ла би уште да у ди стри бу ци ји пред ста ва ван ма тич не сце не, тј. зна-
чај но ума ње ње тро шко ва го сто ва ња еки па ве ли ких и тех нич ко-сце-
но граф ски зах тев них про дук ци ја.

Ка да су у пи та њу ис ку ства у до ме ну пре но са пред ста ва на би о скоп-
ска плат на, зна ча јан је и слу чај би о ско па Си не плекс (Ci ne plexx), ко ји је 
од 2012. у Ср би ји по чео са при ка зи ва њем у ви со кој ре зо лу ци ји опе ра 
и ба ле та Ме тро по ли тен опе ре и Бољ шој те а тра. На пи та ње о фи нан-
сиј ској одр жи во сти ове услу ге, те да ли она ис пла ћу је ула га ње, ди рек-
тор ка мар ке тин га ове ком па ни је је од го во ри ла да је рад у том кон тек-
сту усло вљен по се до ва њем ни ма ло јеф ти не опре ме и ли цен ци, док је 
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це на ула зни ца усло вље на пра ви ма и уго во ри ма ко ји се пот пи су ју са 
ку ћа ма чи ји се са др жај при ка зу је. Ка ко би про грам био при сту па чан 
за што ши ру пу бли ку, Си не плекс је тра жио од парт не ра да одо бре нај-
ни жу мо гу ћу це ну кар те, али и да ље ово је из нос ко ји је ве ћи од из но-
са кар те за опе ру или ба лет у НП-у (на ро чи то има ју ћи у ви ду по пу сте 
ко је по зо ри ште обез бе ђу је за сво ју пу бли ку). Ипак, и без об зи ра на то, 
по се ће ност опе ре и ба ле та у би о ско пу по ка за ла се као вр ло за до во ља-
ва ју ћа, те у слу ча ју опер ских из во ђе ња про сеч на по се ће ност пре ла зи 
број од 300 гле да ла ца по из во ђе њу, док за ба лет она из но си пре ко 200 
љу ди. Ва ри ја ци је на те му по се ће но сти иден ти фи ко ва не су ис кљу чи во 
у од но су на по пу лар ност при ка зи ва ног де ла, док пу бли ци ни је пре суд-
но да ли је у пи та њу ди рек тан пре нос или сни мак (ма да су го то во сва 
из во ђе ња из Ме тро по ли те на ужи во). Оно што до дат но ути че на ве ћи 
ода зив пу бли ке је то да ли у из во ђе њу на сту па не ко од на ших умет ни ка, 
као и то ко ли ко је пу бли ка упо зна та са не ким де лом. У том сми слу, 
аспек ти ан ти ци па ци је и по зна ва ња кон тек ста по ка зу ју се као на ро чи то 
зна чај ни фак то ри у про да ји ка ра та, те је ма ње по пу лар на де ла, ко ја пу-
бли ка у Ср би ји ни је има ла при ли ке да ви ди, по треб но до бро пред ста-
ви ти ка ко би она по ста ла тра же на.

До са да, Си не плекс ни је ра дио на ис тра жи ва њи ма пу бли ке за ову 
вр сту са др жа ја, али по сто ји оквир на про це на да је њен де мо граф ски 
са став до ста ра зно лик. Пр ва пред ра су да је то да опе ру и ба лет у би о-
ско пи ма пра ти јед на иста пу бли ка, што у ве ћи ни слу ча је ва ни је тач но. 
Прак са по ка зу је да, по ред пу бли ке ста ри је до би ко ја је по пра ви лу 
љу би тељ ове вр сте са др жа ја, опе ру и ба лет на би о скоп ском плат ну 
пра ти и зна ча јан број мла ђе по пу ла ци је, при ву че не овом фор ма ту због 
ква ли те та сли ке и зву ка и спе ци фич но сти са мог до жи вља ја. Као нај-
зна чај ни ји мо тив би о скоп ске пу бли ке из два ја се же ља за ужи ва њем у 
из во ђе њи ма нај бо љих ку ћа на све ту, те не мо гућ ност нај ве ћег бро ја 
љу ди да ове про дук ци је гле да ју ужи во на ма тич ним сце на ма. Ме ђу тим, 
ово ујед но им пли ци ра не си гур ним ста вом ор га ни за ци је на те му при ка-
зи ва ње ло кал ног са др жа ја већ до ступ ног у до ма ћим по зо ри шним ку ћа-
ма, ма да на гла ша ва ју да уко ли ко би пу бли ка тра жи ла да се ово про ме ни, 
они би би ли спрем ни да ис пу не та кве зах те ве. Та ко ђе, пре ма ре чи ма 
ин тер вју и са не, у за ви сно сти од по ну де парт не ра и ин те ре со ва ња, спрем-
ни су да оп сег са др жа ја про ши ре и на драм ски.

За кљу чак
Сво је вр сна „тран зи ци о на“ по зи ци ја са вре ме ног по зо ри шта (опи са на 

у пр вом де лу ра да) на ро чи то је те шка за (не ко мер ци јал не) јав не по зо ри-
шне уста но ве, што је при сут но сву да, али су пре пре ке за пре вла да ва ње 
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успо ра ва ју ћих фак то ра про ме на на ро чи то из ра же не у зе мљи по пут 
Ср би је. Ово је за то што ов да шњи кул тур ни ам би јент од ли ку је спе ци-
фич на кри за на ста ла као по сле ди ца ин тен зив них си стем ских и струк-
тур них дру штве них про ме на, ко ја им пли ци ра ти ме да пи та ња де цен-
тра ли за ци је и де е та ти за ци је кул тур не по ли ти ке ни су до кра ја ре ше на; 
ме ђу ре сор на и ме ђу сек тор ска са рад ња ни су у до вољ ној ме ри раз ви је не; 
ам би јент је не до вољ но под сти ца јан за плу ра ли за ци ју из во ра фи нан-
си ра ња у кул ту ри; не ја сно је де фи ни сан вред но сни оп сег кул тур не 
по ли ти ке, а од лу чи ва ње у кул ту ри је не у те ме ље но на чи ње ни ца ма. 
Ме ђу тим, без об зи ра на ово, до ма ћа по зо ри шта, као и стра на, при ну ђе-
на су на ор га ни за ци о ну и си стем ску ре кон струк ци ју, ори јен ти са ну ка 
на пу шта њу екс клу зи ви стич ког кон цеп та и урав но те же њу умет нич ког, 
еко ном ског и дру гих аспе ка та ра да, де фи ни са њем ег закт них (умет нич-
ких, дру штве них и ин сти ту ци о нал них) функ ци ја и оства ри ва њем уло ге 
ак тив ног уче сни ка за јед ни це. Дру гим ре чи ма, ак ту ел на бор ба срп ских 
по зо ри шта ни је фо ку си ра на (или не би тре ба ло да бу де) ис кљу чи во на 
зах те ве за ма ло ве ће суб вен ци је, већ кон ти ну и ра ни рад на про це су 
ши ре ња и ди вер зи фи ка ци је пу бли ке, чи јим за до во ља ва њем кул тур них 
по тре ба суб вен ци о ни са на про дук ци ја оправ да ва та кву по зи ци ју.

У усло ви ма озбиљ них ин фра струк тур них не до ста та ка ве ли ког 
бро ја срп ских по зо ри шта, де лу је уто пи стич ки пла ни ра ти раз вој мо дер-
них ди стри бу ци о них мо де ла по пут ЛСТ-а, ко ји зах те ва ску пу опре му и 
тех нич ко-тех но ло шка ула га ња ко ја на ди ла зе фи нан сиј ске ка па ци те те 
ве ћи не по зо ри шта и бу џе та њи хо вих осни ва ча. С дру ге стра не, тре ба 
има ти у ви ду то да су, и у слу ча ју раз ви је ни јих и бо га ти јих кул тур них 
си сте ма, ова кву прак су ини ци ра ле ве ли ке на ци о нал не ку ће, те у парт-
нер ству са тр жи шно ја ким ау дио-ви зу ел ним аген ци ја ма и нај зна чај ни-
јим на ци о нал ним и при ват ним фон до ви ма ко ји по др жа ва ју про јек те 
у кул ту ри. То, са ци љем раз во ја не са мо по је ди нач них ор га ни за ци ја већ 
чи та вих си сте ма чи ји су оне део, што зна чи да про јек ти по пут „НТ лајв“ 
или „Ро јал Шек спир ком па ни“ (Royal Sha ke spe a re Com pany) оства ру ју 
ин тер не им пак те, али и оне у ве зи са раз во јем укуп не (ло кал не и ту ри-
стич ке) пу бли ке, па и раз во јем „по зо ри шног ими џа“ гра да и на ци је. С 
тим у ве зи, де лу је ис прав но иде ја да чи ње нич но про ми шља ње о мо гућ-
но сти ма им пле мен та ци је ЛСТ-а у срп ском по зо ри шном си сте му мо ра 
за по че ти с аспек та уче шћа нај ве ћих и на ци о нал них по зо ри шних ку ћа 
у евен ту ал ним про јек ти ма та кве вр сте.

У ра ду из не се ни на ла зи ука зу ју на то да при ме на ЛСТ-а у до ма ћим 
усло ви ма не би мар ги на ли зо ва ла кла сич но по зо ри ште, опе ру или ба-
лет, већ на про тив по бу ди ла же љу за том вр стом умет но сти и ини ци-
ра ла про ме ну ста во ва и на ви ка пу бли ке и том сми слу. Ово по твр ђу ју 
и при ме ри успе шних про је ка та ко ји су про мо ви са ли дру ге „ди ги тал не“ 
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фор ме по зо ри шне ди стри бу ци је, по пут пре но ше ња ужи во по зо ри шних 
пред ста ва из во ђе них на срп ским сце на ма на те ле ви зиј ске екра не или 
у он лајн про стор (нај че шће у окви ру фе сти вал ског про гра ма БИ ТЕФ-а, 
ФИСТ-а и сл.). Та ко ђе, де лу је да би ини ци ја ти ва уво ђе ња ЛСТ-а има ла 
по др шку и кључ них стеј кхол де ра срп ског по зо ри шног си сте ма, јер се 
ста во ви из не се ни у јав ном дис кур су, па и до ку мен ти ма као што је (на црт) 
Стра те ги је раз во ја кул ту ре РС, ма хом ти чу нео п ход но сти им пле мен та-
ци је но вих мо де ла раз во ја и ани ма ци је пу бли ке. Ме ђу тим, ва жно је има-
ти у ви ду и опа сно сти у кон тек сту ели ти за ци је са мог фор ма та ЛСТ, тј. 
опа сно сти да се не а де кват ним фор ми ра њем це не ка ра та, циљ не гру пе, 
про грам ске по ли ти ке, ме ста ди стри бу и ра ња и сл., уме сто ди вер зи фи-
каци је пу бли ке по стиг не упра во су прот но. У том сми слу, усва ја ње та квог 
ак ци о ног пла на, као де ла стра те шког ра да на по ди за њу сте пе на одр жи-
во сти срп ског те а тра, зах те ва до дат на ис тра жи ва ња – ду бљу про це ну 
ква ли те та до жи вља ја и тран сфор ма тив них по тен ци ја ла ис ку ства ко је 
ЛСТ омо гу ћа ва; оче ки ва ња ме ђу ре дов ном, по тен ци јал ном и не-пу бли ком 
по зо ри шта; те ка рак те ри сти ка – пу бли ке и (ди рект ног и ин ди рект ног) 
окру же ња, ко је ути чу на ре а ли за ци ју ма пи ра них ка па ци те та фор ма та.
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Kse ni ja Ž. Mar ko vić Bo žo vić

PuttingTheaterPerformancesonaCinemaScreenas 
aMeansofAudienceDevelopmentandAchieving 
theSustainabilityoftheContemporaryTheater

Sum mary

A lar ge num ber of stu di es on ac hi e ving the su sta i na bi lity of the a ter advo ca te the 
im ple men ta tion of an in no va tion stra tegy, a sig ni fi cant seg ment of which is an in no va tion 
using the re sults of the con ti nu o us de ve lop ment of di gi tal tec hno lo gi es. In that con text, 
and from the aspect of the a ter di stri bu tion, the po ten ti als of li ve per for man ces on ci ne ma 
scre ens (LST – Li ve Stre a ming The a ter) are espe ci ally con si de red. In this way, the tra-
di ti o nal the a ter is most suc cessfully “imi ta ted” on the physi cal, tem po ral, and so cial le vels. 
The most sig ni fi cant be ne fit (de ter mi ned so far) of such per for man ces is the ex pan si on 
and di ver si fi ca tion of the a ter au di en ces, alt ho ugh this the sis has been chal len ged con cer-
ning the ob jec ti vity of such for mats and the ir im pact on the “clas si cal” un der stan ding of 
the es sen ce and me a ning of the a ter. This pa per sum ma ri zes the re flec ti ons on this to pic, 
and the prac ti cal ex pe ri en ces of the Na ti o nal The a ter in Lon don, as a ba sis for furt her 
exa mi na ti on of the do me stic si tu a tion. The fin dings of in-depth in ter vi ews with the ma-
na ger of the Na ti o nal The a ter in Bel gra de and the mar ke ting di rec tor of Ci ne plexx Ser bia 
are analyzed from the aspect of the exi sting the ses on the de ve lop ment of LST, as well as 
the cha rac te ri stics of the lo cal the a ter (and cul tu ral) en vi ron ment. In con clu sion, the po-
ten ti als of LST in the Ser bian the a ter system and its pos si ble con tri bu tion to sol ving the 
is sue of au di en ce de ve lop ment are pre sen ted.

Keywords: li ve per for man ces on a ci ne ma screen (LST), su sta i na bi lity of the a ter, 
au di en ce de ve lop ment.
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НЕ ДА A. НЕ СТО РО ВИЋ
Уни вер зи те т умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет му зич ке умет но сти, док торанд*

Ори ги нал ни на уч ни рад / Ori gi nal sci en ti fic pa per

O ЗВУЧ НО-ВИ ЗУ ЕЛ НИМ (УМЕТ НИЧ КИМ)  
СИ НЕ СТЕ ЗИ ЈА МА У ТЕ О РИ ЈИ И ПРАК СИ**

СА ЖЕ ТАК: Раз ми шља ње о звуч но-ви зу ел ним си не сте зи ја ма ини ци ра но је врло 
ком плек сним од но сом из ме ђу зву ка/му зи ке и све тла/бо је/сли кар ства, ко ји је за о ку пљао 
па жњу умет ни ка, на уч ни ка и фи ло зо фа од у век, а на ро чи то од кра ја XIX и то ком це лог 
XX ве ка, ка да су се ова два фе но ме на при бли жи ла то ли ко да су ме ђу њи ма гра ни це 
по ста ле на из глед не ви дљи ве. То „спа ја ње“ два различитa фе но ме на од ви ја ло се у овом 
пе ри о ду у окви ру по је ди нач них по е ти ка умет ни ка, али и у сту ди ја ма на уч ни ка из 
обла сти ме ди ци не, пси хо ло ги је, те не у ро на у ка. Без пре ју ди ци ра ња на струч ност у по ме-
ну тим обла сти ма, за ла же ње у ове сфе ре од ви ја ће се са мо у оној ме ри у ко јој је по треб но 
да се пој мо ви, стра те ги је, те о ри је и хи по те зе из ових обла сти са гле да ју у од но су на 
умет нич ке те о ри је и прак се, као евен ту ал не или екс пли цит не те о риј ске и/или струк ту-
рал не осно ве и/или ин спи ра ци је ко је су по слу жи ле умет ни ци ма за кре и ра ње од ре ђе них 
умет нич ких (му зич ких или ви зу ел них) де ла. По ла зе ћи од те зе да је нај ра зли чи ти је 
умет нич ке си не сте зи је, као вр ло ин ди ви ду ал не звуч но/му зич ко-ви зу ел не ком по зи-
ци о не струк ту ре ко ји ма се же ли по сти ћи мул ти сен зор ни ефе кат за рад ви ше стру ког 
уни со ног ан га жо ва ња раз ли чи тих чу ла, нај бо ље мо гу ће раз у ме ти по сред ством не у-
ро ло шких-уро ђе них си не сте зи ја, ко је су ин те грал ни део по је дин ца и ње го вог на чи на 
пер цеп ци је све та, са гле да на су те о риј ска за па жа ња пси хо ло га и не у роп си хо ло га, те 
на у чни ка ко ји фе но ме ну си не сте зи је при ла зе из до ме на дру штве них на у ка и умет но сти 
– Цито ви ћа (Ric hard Cyto wic), Иглмана (Da vid M. Ea gle man), Ван Кам пе на (Cre tien van 
Cam pen), Хaлсмана (Ro bert Huls man), Марк са (Law ren ce E. Marks) и Ка ва ла ра (Da ni 
Ca val la ro), ко ји раз два ја ју ис ку ства си не сте та и не си не сте та на осно ву њи хо вог звуч-
но-ви зу ел ног ис ку ства. Умет нич ко де ло ко је екс пли цит но зах те ва од ре ци пи јен та 
ана жо ва ње ви ше чу ла мо гу ће је сма тра ти де лом ко је иза зи ва си не стет ско ис ку ство, 
оту да га је мо гу ће свр ста ти у ка те го ри ју умет нич ких си не сте зи ја. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: си не сте зи ја, au di tion colorée, хро ме сте зи ја, умет нич ка си не
сте зи ја, звук-бо ја, си не стет ско ис ку ство.

* ne di ca.ko lic @gmail.co m
** Ова сту ди ја на ста ла је то ком ан га жо ва ња на про јек ту Фа кул те та му зич ке умет но сти 

Иден ти те ти срп ске му зи ке у свет ском кул тур ном кон тек сту, ко ји под бро јем ОН 177019 
фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Вла де Ре пу бли ке Ср би је, 
а под мен тор ством ред. проф. др Ти ја не По по вић Мла ђе но вић.
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О си не сте зи ји, као и о ра зним си не стет ским ис ку стви ма, ис пи са-
не су мно ге стра ни це од ан тич ких вре ме на до да нас. Сви ти на пи си 
омо гу ћа ва ју нам да пра ти мо раз вој ка ко са мог фе но ме на си не сте зи је, 
та ко и ње го вог тер ми но ло шког од ре ђе ња и раз у ме ва ња ко је се вре ме-
ном ме ња ло. По ме ну ти фе но мен, ко ји у фо ку су има ме ђу чул не од но се, 
про у ча ва ли су фи ло зо фи, пси хо ло зи, пси хо а на ли ти ча ри, не у ро на уч-
ни ци и умет ни ци. Сва ко је у свом по љу де ла ња при шао ко рак бли же ка 
раз у ме ва њу си не сте зи је. Та ко су, на при мер, сли ка ри и књи жев ни ци, 
а пре све га пе сни ци, ура ња ли у свет му зи ке у по тра зи за ми стич ним 
и ап стракт ним са др жа ји ма, и че сто су се слу жи ли му зич ком тер ми-
но ло ги јом, те су сво ја де ла на зи ва ли сим фо ни ја ма, нок тур ни ма, итд. 
Мно га умет нич ка де ла на ста ла у пе ри о ду fin de siè cle-а, али и у дру гим 
исто риј ским пе ри о ди ма, на ро чи то то ком XX ве ка, има ју си не стет ски 
по тен ци јал. Тер ми но ло шка од ре ђе ња де ла, од но сно на зи ви ко ји у се би 
са др же од ред ни це из дру гих умет нич ких ме ди ја,1 ни су је ди ни па ра-
ме тар за од ре ђи ва ње де ла као си не стет ског – при мар ни кри те ри ју ми 
за де фи ни са ње умет нич ке си не сте зи је про на ла зе се у уну тра шњим 
струк ту ра ма умет нич ких де ла. 

На кон што је по јам и кон цепт си не сте зи је уве ден и у дис курс тео-
ри је и исто ри је умет но сти, ка ко би се при бли жи ла и об ја сни ла по тре ба 
мно гих умет ни ка да у сво јим опу си ма ис тра жу ју ме ђу чул не и ме ђу ме-
диј ске од но се и ти ме до ти чу гра ни це си не стет ских ис ку ста ва, мно ги 
на уч ни ци у до ме ну не у ро на у ка ре ши ли су да де фи ни шу пре ци зни ју гра-
ни цу из ме ђу си не сте зи је као не у ро ло шког фе но ме на и си не сте зи је ко ја 
до ми ни ра у умет нич ким прак са ма, од но сно умет нич ке си не сте зи је.

Раз у ме ва ње не у ро ло шког фе но ме на, од но сно оп ште/ре ал не/би о-
ло шке си не сте зи је, ње них ме ха ни за ма и по јав но сти, омо гу ћа ва нам да 
‘ви ди мо’ зву ке/му зи ку ло ги ком ви зу ел но/ли ков ног, од но сно да ‘чу је мо’ 
сли ке пре ма му зич ким за ко ни то сти ма и да про на ђе мо скри ве не или 
не-та ко-очи глед не ве зе из ме ђу ова два умет нич ка ме ди ја, ве зе ко је се, 
углав ном, об ја шња ва ју ме та фо ром као при мар ним сред ством. Уз то, 
нео п ход но је да се са гле да ју, пре по зна ју и де фи ни шу кри те ри ју ми и 
сред ства ко ја нам омо гу ћа ва ју да опи ше мо ме ђу чул не од но се под стак-
ну те умет нич ким де ли ма, од но сно срод не од но се ме ђу раз ли чи тим 
умет нич ким ме ди ји ма, ко ји би до при не ли бо љем раз у ме ва њу пој ма и 
кон цеп та умет нич ких си не сте зи ја.

Тер мин си не сте зи ја, ко ји се да нас ко ри сти као од ред ни ца не у ро-
ло шког ста ња то ком ко јег раз ли чи ти ‘спо ља шњи’ аген си ак ти ви ра ју два 
(или, рет ко, ви ше) чу ла ре ци пи јен та исто вре ме но, на уч но је пре ци зи ран 

1 У му зи ци су то, на при мер, „сли ке“ и „ски це“, у сли кар ству „сим фо ни је“, „ком по зи ци је“, 
„кон цер ти“, „нок тур на“, „фу ге“, „со на те“, и та ко да ље.
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тек кра јем XIX ве ка. Ети мо ло шки, реч си не сте зи ја има ко рен у ан тич-
ком грч ком је зи ку и фор му ли са на је син те зом два тер ми на σύν [syn/син-] 
– ‘за јед но’, и αἴσ θ ησις [-aest he sis/есте зис] – ‘oсећати’, што у до слов ном 
пре во ду зна чи ‘за јед но oсећати’. Још од ан тич ких вре ме на, овај не у ро-
ло шки фе но мен опи си ва ли су и раз ли чи то тер ми но ло шки од ре ђи ва ли 
мно ги на уч ни ци из раз ли чи тих ди сци пли на – ме ди ци не, пси хо ло ги је, 
фи ло зо фи је, те не у ро на у ка, као и мно ги умет ни ци. Упра во то је усло-
ви ло број не тер ми но ло шке и зна чењ ске ‘му та ци је’ овог је дин стве ног 
фе но ме на то ком ви ше ве ков ног пе ри о да. То ком XIX ве ка, кон цепт си-
не сте зи је на шао се у фо ку су мно гих сту ди ја. У овом пе ри о ду од ви ја ла се 
зна чај на де ба та у ве зи са при ро дом на стан ка си не сте зи је, ње ним тер-
ми но ло шким од ре ђе њем, као и о усло вље но сти ма и по сле ди ца ма, а 
глав на пи та ња од но си ла су се на то да ли је си не сте зи ја об лик па то-
ло ги је или ал тер на тив на ма ни фе ста ци ја ин те ли ген ци је. 

Је дан од нај зна чај ни јих са вре ме них на уч ни ка и ис тра жи ва ча фе-
но ме на си не сте зи је, Ри чард Сajтовик (Ric hard Cyto wic), пред ло жио је, 
кра јем XX ве ка, „ра зу мљи ви ју де фи ни ци ју“ овог фе но ме на, ве ру ју ћи 
да је си не сте зи ја „на след но ста ње то ком ко јег ак ти ви ра ју ћи сти му ланс 
[звук, бо ја, сло во, број..., прим. аут.] иза зи ва ау то мат ску, не на мер ну, 
афек том за си ће ну и све сну пер цеп ци ју чул ног или кон цеп ту ал ног свој-
ства ко је се раз ли ку је од ини ци јал ног сти му лан са“ (Cyto WiC, ea gle man 
2009: 112).

До да нас, на уч ни ци су пре по зна ли и де фи ни са ли на де се ти не ти-
по ва си не сте зи ја, ко је ‘опи су ју’ фе но мен исто вре ме ног чул ног до жи-
вља ја бо је и уку са, бо је и ми ри са, зву ка и ми ри са, тем пе ра ту ре и бо је, 
уку са и до ди ра, до ди ра и ми ри са, до ди ра и ви зу ел них сен за ци ја, итд.2 
Као је дан од нај че шће за бе ле же них и нај за сту пље ни јих ви до ва си не-
сте зи је, и у кон тек сту овог ра да нај зна чај ни јих, је сте обо је но слу ша ње 
(енгл. co lorhe a ring) или хро ме сте зи ја (енгл. chro mest he sia). Овим тер-
ми ни ма об ја шња ва се по ја ва ка да зву ци / му зич ки па ра ме три ини ци-
ра ју исто вре ме ну пер цеп ци ју ви зу ел них еле ме на та (све тла/бо је), или 
vi ce ver sa.

До са да шња ис тра жи ва ња ука зу ју на то да нај за сту пље ни ја си не-
стет ска ис ку ства пре вас ход но укљу чу ју и при су ство бо је. Сход но томе, 
а ка ко бе ле же мно ги ау то ри, пр ви тер ми ни ко ји ма је де фи ни сан фе но-
мен си не сте зи је из ве де ни су из тер ми на „бо ја“ или га у се би са др же 
(je Wan sKi, sim ner, day, rot hen, Ward 2018: 1). Оту да је бо ја, уз звук, при-
мар ни па ра ме тар и у кон тек сту ис тра жи ва ња умет нич ких си не сте зи ја 
из му зи ко ло шке ви зу ре. 

2 Нај ак ту ел ни ји по да ци до ступ ни су на официјeлном сај ту си не сте те и ис тра жи ва ча 
Шона Де ја (Sean A. Day) <http://www.daysyn.com/Types-of-Syn.html>.
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Од не ја сних обо је них пред ста ва до au di tion colorée –  
раз вој тер ми на и те о ри је

Исто вре ме но чул но опа жа ње бо ја и то но ва му зич ке ле стви це, сло-
ва ал фа бе та и бо ја, бо ја и бро је ва, као и бо ја и на зи ва да на у не де љи, 
међу пр ви ма је за бе ле жио као соп стве на си не стет ска ис ку ства Ге орг 
Сакс (Ge org To bi as Lud wig Sachs, 1786–1814) и то у фор ми ме ди цин ске 
ди сер та ци је о ал би ни зму, због че га се овај спис сма тра пр вим до ку-
мен то ва ним кли нич ким слу ча јем си не сте зи је. Не упо тре бља ва ју ћи 
тер мин си не сте зи ја, Сакс је сво ја си не стет ска ис ку ства опи сао као 
„не ја сне обо је не пред ста ве ко је су му се ја ви ле пред очи ма“ (je Wan sKi, 
sim ner, day, rot hen, Ward 2018: 2).3 

Пр ви тер мин ко ји је са др жао реч „бо ја“ – hyper chro ma top sie (per
cep tion de trop de co u le urs), а ко јим је опи са но ис ку ство исто вре ме не 
пер цеп ци је мно штва бо ја, на лик на си не стет ско, фор му ли сао је Шарл 
Огист Еду ард Кор наз (Char les Au gu ste Édouard Cor naz, 1825–1911) у 
сво јој док тор ској ди сер та ци ји о бо ле сти ма ока 1848. го ди не, као су-
прот ност chro ma todysop sie – сле пи лу за бо је (јewansKi,simner,Day,
rot hen, Ward 2018: 2). Осам на ест го ди на ка сни је, фран цу ски фи зи чар 
Ша ба ли је (Cha ba li er) уво ди тер мин pseudochromesthésie за озна ча ва ње 
„пер цеп ци је ла жних бо ја“ (јewansKi,simner,Day,rothen,warD2018:2).

Пр ва упо тре ба тер ми на си не сте зи ја за бе ле же на је у пре да ва њи ма 
из обла сти пси хо ло ги је фран цу ског док то ра Ал фре да Вил пија на (Al fred 
Vul pian, 1826–1886), Le con sur la physi o lo gie, об ја вље них 1866. го ди не. 
Су прот но на шој да на шњој упо тре би овог тер ми на, Вол пен је си не сте-
зи ју опи сао као „ре ак ци ју чо ве ка на сун че ву све тлост пра ће ну ки ја-
ви цом“. Он је уз тер мин synesthésie ко ри стио и син таг му sen sa ti ons 
associée (здру же ни осе ћа ји), од но сно њен пан дан са не мач ког го вор ног 
под руч ја – Mi temp fin dun gen, ко ји је увео не мач ки док тор Јо ха нес Ми лер 
(Jo han nes Müller) (јewansKi,simner,Day,rothen,warD2018:2)

Не ко ли ко го ди на ка сни је, 1873, Ау стри ја нац Фи де лис Алојз Нус-
ба у мер (Fi de lis Alo is Nus sba u mer, 1848–1919) пред ста вио је се бе као 
пр вог си не сте ту и ау то ра ко ји је тер ми но ло шки пр ви од ре дио овај фе-
но мен, де фи ни шу ћи га као su bjec ti ve Far be nemp fin dun gen („су бјек тив ни 
осе ћа ји бо је“), и пред ло жио тер мин Pho nop sie за TöneSe hen – спо соб ност 
да се ви де то но ви (јewansKi,simner,Day,rothen,warD2018:2–3).

Гу став Те о дор Фех нер (Gu stav The o dor Fec hner, 1801–1887), у до ме-
ну пси хо ло ги је и не у ро на у ка, по све тио се ис пи ти ва њу тзв. обо је них 
ви зи ја. Сво је уви де об ја вио је у дво том ној сту ди ји Vor schu le der Aesthеtik 

3 Ка ко на во де ау то ри, у ори ги нал ном спи су Сакс је упо тре био сле де ће ла тин ске опи се: 
„ob scu ra re pra e sen ta tio“ и „ip sam re pra e sen ta ti o nem co lo ra tam vi de ri“ (je Wan sKi, sim ner, day, 
rot hen, Ward 2018: 2). 
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(1876), а по себ но је ука зао на „мо гућ ност ин тер пре ти ра ња му зи ке на 
раз ли чи те на чи не“, по твр ђу ју ћи да „му зи ка мо же би ти по ве за на са раз-
ли чи тим асо ци ја ци ја ма ко је мо гу да за ме не ре чи“ (јewansKi,simner,Day,
rothen,warD2019:2–4).

Ин те ре со ва ње за си не сте зи ју на гло је по ра сло на кон 80-их го ди-
на XIX ве ка, ка да је ути цај ни по ли мат сер Френ сис Гал тон (Sir Frаncis 
Gal ton, 1822–1911) пи сао о „ви зу ел ним бро је ви ма“ и о њи хо вој ве зи са 
раз ли чи тим фор ма ма.4 Он је сма трао да се си не сте зи је раз ви ја ју у по ро-
ди ца ма, од но сно да су ге нет ски пред о дре ђе не, као и да су си не сте зи је, 
за пра во, ва ри јан те спо соб но сти кре и ра ња мен тал них сли ка.

Па ул Блој лер (Paul Ble u ler, 1857–1939) и Карл Ле ман (Karl Leh mann, 
1858–1940), ути цај не лич но сти у обла сти пси хи ја три је, још као сту ден-
ти ме ди ци не де фи ни са ли су шест раз ли чи тих ти по ва си не сте зи је, од 
ко јих се по след њи од но си на естет ско ис ку ство по ве за но сти све тла и 
зву ка. Сво је уви де об ја ви ли су у мо но гра фи ји Zwangsmässi ge Lic htemp
fin dun gen durch Schall und ver wand te Er sche i nun gen auf dem Ge bi e te der 
an dern Sin ne semp fin dun gen (јewansKi,simner,Day,rothen,warD2019:
7–8). Они су од ба ци ли Нус ба у ме ров тер мин pho nop sie сма тра ју ћи да 
је фе но мен све тло сти да ле ко ком плек сни ји и све о бу хват ни ји од тер-
ми на „бо ја“, и уве ли син таг ме Se cun däremp fin dun gen oder Se cun därvor
stel lun gen (секундарни осе ти или се кун дар на имагинација), не си гур ни 
у од ре ђе њу да ли фе но мен има ве зе са осе ти ма или са има ги на ци јом. 
По ред то га, на ве ли су и ли сту „дво стру ких осе та“, ка ко су још на зи ва-
ли фе но мен си не сте зи је, што пред ста вља пр ве об ја вље не при ме ре си-
не сте зи ја у ко ји ма ми рис, до дир, бол и укус де лу ју као „оки да чи“ за 
си не стет ска ис ку ства. Они су от кри ли на чи не на ко је су ком би но ва ни 
„оки да чи“ (од но сно, „при мар ни осе ћа ји“) и њи хо ви „исто вре ме ни ци“ 
(„се кун дар ни осе ћа ји“), и по др жа ли су иде ју о ана ло ги ји из ме ђу си не-
сте зи је и уста ље них об ли ка пер цеп ци је, иде ју ко ју ће ве ћи на ау то ра 
XX ве ка од ба ци ти, о че му ће би ти ре чи ка сни је.

Блој ле ро ва и Ле ма но ва мо но гра фи ја је пр ва у исто ри ји у пот пу но-
сти по све ће на фе но ме ну си не сте зи је, и још ва жни је, она је ини ци ра ла 
да љи раз вој кон цеп та си не сте зи је и на ста нак но вог тер ми на – обо је но 
слу ша ње, и ње го вих екви ва ле на та на не мач ком и фран цу ском је зи ку 
– Farbenhören и au di tion co lorée. На и ме, на не мач ком го вор ном под-
руч ју овај тер мин увео је не по зна ти ау тор, ко ји је ре цен зи ју Блој ле ро-
ве и Ле ма но ве књи ге об ја вио у днев ним но ви на ма у Бе чу, упра во под 
на сло вом Das Far ben hören . Ово је био пр ви пут да не по зна ти ау тор ову 
син таг му ко ри сти ка ко би об ја снио не фе но мен хро ме сте зи је ка кав да-
нас по зна је мо, не го си не сте зи ју у це ли ни. Ре принт овог члан ка и ујед но 

4 То је да нас де фи ни са но као se qu en cespa ce synest he sia.
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пр ви фран цу ски пре вод, О обо је ном слу ша њу (De l’a u di tion colorée), 
објавиo је Луј Ма ри Алек сис Пе дро но (Lo u is Ma rie Ale xis Pédrono) 1882. 
го ди не. Чла нак је до пу нио пре гле дом свих на пи са о фе но ме ну си не сте-
зи је и де таљ ним опи сом свих осо ба ко је има ју спо соб ност да „чу ју у 
бо ја ма“, а ме ђу кри те ри ју ме је свр стао и бу ку, гла со ве и тем бр (јewansKi,
sim ner, day, rot hen, Ward 2019: 10).

На кон ње го вог члан ка у Фран цу ској је по ра сло ин те ре со ва ње за 
фе но мен си не сте зи је и Фран цу зи убр зо по ста ју нај зна чај ни ја на ци ја за 
ис тра жи ва ње си не сте зи је у на ред ној де ка ди. Та ко ђе, до 80-их го ди на 
XIX ве ка, овим фе но ме ном ба ви ли су се на уч ни ци у обла сти ме ди ци не, 
с об зи ром на то да је спо соб ност си не стет ског пер ци пи ра ња ини ци-
јал но сма тра на ме ди цин ским обо ље њем, а од 1889. го ди не пси хо ло зи 
да ју свој из у зет но зна ча јан до при нос, по ве зу ју ћи си не сте зи ју са има-
ги на ци јом и не све сним. Упра во те го ди не у Па ри зу је одр жан пр ви 
ме ђу на род ни сим по зи јум о си не сте зи ји, што се сма тра кључ ним мо-
мен том за на уч но ис тра жи ва ње овог фе но ме на – Congrès in ter na ti o nal 
de psycho lo gie physi o lo gie. На овом сим по зи ју му ор га ни зо ва на је одво-
је на сек ци ја по све ће на фе но ме ну au di tion colorée, на че му су на ро чи то 
ин си сти ра ли пси хо ло зи Те о дор Флур ноа (Théodore Flo ur noy, 1854–1920) 
и Еду ард Гру бер (Edu ard Gru ber, 1861–1896), уз зах тев да се том син таг-
мом обе ле жа ва ју све вр сте си не сте зи ја(јewansKi,simner,Day,rothen,
Ward 2019: 10). На кон ове кон фе рен ци је у Фра нцу ској су об ја вље не три 
књи ге о си не сте зи ји ко је су у свом на сло ву са др жа ле син таг му au di tion 
colorée, ко ја је (још увек) упо тре бља ва на за об ја шња ва ње оно га што 
се да нас сма тра оп штом си не сте зи јом (je Wan sKi, sim ner, day, rot hen, 
Ward 2018: 3–4).

Јед ну од њих, под на сло вом L’A u di tion coloréе. Étu de sur les fa us ses 
sen sa ti ons se con da ri es physi o lo gi qu es et par ti cu liè re ment sur les pse u do
sen sa ti ons de co u le urs associées aux per cep ti ons ob jec ti ves des sons (Pa ris: 
Oc ta ve Doin) об ја вио је Фер ди нанд Су а рез де Мен до за (Fer di nand Su a rez 
de Men do za, 1852–1918) 1890. го ди не, и у њој ис пи сао (до тог тре нут ка 
на чи ње ну) нај ду жу ли сту по зна тих си не сте та ко ји има ју спо соб ност 
исто вре ме ног чул ног пер ци пи ра ња бо ја. Он је овај фе но мен на звао 
fa us se sen sa ti ons se con da i re и кла си фи ко вао га у пет раз ли чи тих вр ста, од 
ко јих је сва ка за сно ва на на по је ди нач ном чу лу: La pseudophotesthésie 
(ла жни осе ћа ји чу ла ви да); La pse u doacouesthésie (ла жни осе ћа ји чу ла 
слу ха); La pseudosphrésesthésie (ла жни осе ћа ји чу ла ми ри са); La pseudo
gousesthésie (ла жни осе ћа ји чу ла уку са); La pse u doapsiesthésie (ла жни 
осе ћа ји чу ла до ди ра) (je Wan sKi, sim ner, day, rot hen, Ward 2018: 4–5).

Ин те ре сант но је да је као ре ак ци ју на не дав но об ја вље ну Мен до зи-
ну мо но гра фи ју, као и на пи се умет ни ка fin de siè cleа, не мач ки кри ти чар 
Макс Нор дау (Max Nor dau, 1849–1923) на пи сао мо но гра фи ју на сло вље ну 
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En tar tung (1892), у ко јој је фе но мен си не сте зи је опи сао као де ге не ра-
ти ван (јewansKi,simner,Day,rothen,warD2019:14).

Жил Миjе (Ju les Mil let), у сво јој док тор ској ди сер та ци ји по све ће ној 
си не сте зи ји, на сло вље ној Au di tion coloréе (Мontpellier: Ha me lin frè res, 
1892), на чи нио је ди фе рен ци ја ци ју из ме ђу свих ти по ва ком би но ва них 
осе ћа ја и увео ди стинк ци ју из ме ђу пој мо ва synesthésie – ко јим обе ле-
жа ва све вр сте ком би но ва ња чу ла, и au di tion colorée – ко јим ука зу је 
ис кљу чи во на исто вре ме ну пер цеп ци ју бо ја и зву ко ва (je Wan sKi, sim ner, 
day, rot hen, Ward 2018: 5). Ово је ујед но и пр ви пут да су тер ми ни 
упо тре бље ни она ко ка ко их ми да нас ко ри сти мо. 

Нај оп шир ни ји при ступ си не сте зи ји у XIX ве ку об ја вио је у фор ми 
мо но гра фи је под на сло вом Des Phénom ènes de Synop sie (1893) Те о дор 
Флур ноа, про фе сор пси хо ло ги је, ко ји је при сту пио кри тич ком раз ма тра-
њу до та да шње тер ми но ло ги је и ње не кла си фи ка ци је, уо чио њи хо ва 
огра ни че ња и пред ло жио упо тре бу но вог тер ми на: synop sia. По себ но 
про бле ма тич ним и зна чењ ски огра ни че ним сма трао је тер мин обо је но 
слу ша ње, те је у раз ма тра ње увео тер мин ви зу ел на си не сте зи ја (Synesthé
sie vi su el le ou Synop sie) (јewansKi,simner,Day,rothen,warD2019:15–16).

Ме ри Ви тон Кал кинс (Mary Whi ton Cal kins, 1892–1896) 1895. го дине 
у Ame ri can Jo ur nal of Psycho logy об ја ви ла је ре цен зи ју књи ге Т. Флур ноа 
под на сло вом „Synæsthe sia“, и ти ме до при не ла афир ма ци ји тер ми на 
си не сте зи ја, ко ји ви ше ни је био си но ним са as so ci a ted sen sa ti ons и 
se con dary sen sa ti ons, већ је опи сан упра во она ко ка ко га да нас упо тре бља-
ва мо. На не мач ком је зи ку, тер мин Synästhe sie пр ви пут је упо тре био 
пси хо лог Ри чард Хе ниг (Ric hard Hen nig, 1874–1951) у окви ру свог тек ста 
„Ent ste hung und Be de u tung der Synop sien“ (у Ze itschrift für Psycho lo gie 
und Psysi o lo gie der Sin ne sor ga ne 10: 183–222) 1896. го ди не, та ко ђе на 
осно ви књи ге Т. Флур ноа. Ка ко све до чи Је ван ски, иа ко је од 1896. го ди-
не тер мин си не сте зи ја пред ста вљен у раз ли чи тим пре во ди ма на мно гим 
је зи ци ма, ни је био од јед ном и при хва ћен (je Wan sKi, sim ner, day, rot hen, 
Ward 2018: 5), а ње го вој по нов ној ак ту е ли за ци ји, кра јем XX ве ка, нај-
ви ше је до при нео Цитовић. 

Си не сте зи ја као умет нич ки фе но мен 
У пе ри о ду fin de siè clea умет ни ци ‘пре у зи ма ју’ ис тра жи вач ку 

па ли цу и по чи њу да пре и спи ту ју свет кроз лу пу си не сте зи је. Мо жда и 
као по сле ди ца прет ход но по ме ну тих ис тра жи ва ња и на пи са, ком по зи-
то ри, сли ка ри, књи жев ни ци и дру ги, укљу чи ли су се у раз ма тра ње овог 
(услов но ре че но) но вог фе но ме на, а при дру жи ли су им се и за го вор ни-
ци ау то мат ског пи са ња, спи ри ту а ли зма, те о зо фи је. Ду хом тог вре ме на 
пре о вла да ва ла је иде ја о чул ним ко ре спо дент но сти ма, тј. са гла сји ма 
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(cor re spon dan ces)5, ко ја је пре у сме ри ла па жњу са си не сте зи је као ме ди-
цин ског/пси хо ло шког фе но ме на на си не сте зи ју као умет нич ки фе но мен.

Ме ђу тим, ова ин те ре со ва ња за раз ли чи те ма ни фе ста ци је са гла сја 
ме ђу чу ли ма, на ро чи то са гла сја ока и уха, од но сно ви зу ел ног/бо је и 
аку стич ког/зву ка, мо гу ће је пра ти ти од ан тич ких вре ме на и ло ци ра ти 
их у на пи си ма на ста лим у го то во сва ком исто риј ском пе ри о ду. Оту да и 
Цитовић скре ће па жњу на то да је си не сте зи ја при сут на у чи та вој људ-
ској исто ри ји, али у раз ли чи тим ма ни фе ста ци ја ма и тер ми но ло шки 
раз ли чи то од ре ђе на, док Ка ва ла ро при ме ћу је да су се љу ди тру ди ли 
да „из ми сле си не сте зи ју, мно го пре не го што је она би ла пре по зна та 
као фи зи о ло шки услов“ (Cаvallaro2013: 18).

Пр ве опи се ис ку ста ва ко ја би да нас мо гла би ла свр ста на у си не-
стет ска, мо гу ће је про на ћи у де ли ма ан тич ких грч ких фи ло зо фа ко ји 
су ис тра жи ва ли чо ве ко ва чу ла и чул ну пер цеп ци ју све та. Је дан од њих 
био је и Пла тон (Πλάτων, 427–347. п. н. е.), ујед но и је дан од пр вих ми-
сли ла ца ко ји је опи сао си не стет ску при ро ду од но са бо ја–звук, у свом 
Ми ту о Еру, у де се тој књи зи Др жа ве (Πολιτεία, око 380. п. н. е.), у ком 
сва ка од осам пла не та има се би свој ствен тон ко ји пе ва ју си ре не и раз-
ли чи ту ни јан су све тло сти, од но сно бо ју, чи ме је оства ре на хар мо ни ја 
сфе ра. У но ви јој исто ри ји, ‘ма те ри ја ли за ци ју’ ове ан тич ке иде је пру-
жио је по чет ком XVI II ве ка Исак Њутн (Isac New ton, 1643–1727), у свом 
де лу Оп ти ка (Op ticks, 1704). Ту је опи сао екс пе ри мент дис пер зи је све-
тло сти (пре ла ма ња ‘бе ле’ сун че ве све тло сти кроз оп тич ку при зму), 
ко јом је ге не ри сан спек тар од 7 раз ли чи тих бо ја, а на осно ви њи хо вих 
та ла сних ду жи на, од но сно фреквенцијa, пред ло жио је њи хо ву ана ло-
ги ју са 7 то но ва Це-дур ле стви це, ве ру ју ћи да је хар мо ни ју бо ја мо гу ће 
оства ри ти по узо ру на му зич ку хар мо ни ју, а да све то има пот по ру у 
ма те ма тич ким и фи зич ким за ко ни то сти ма.

Као спе ци фи чан од го вор на Њут но ву те о ри ју, у сво јој сту ди ји Fabern
 le hre (1810) Ге те (Jo han W. von Go et he, 1749–1832) је из ло жио те зу да бо је 
на ста ју ин тер ак ци јом све тло сти и сен ке и да је пер цеп ци ја боја ап со лут-
но су бјек тив но ис ку ство. Де фи ни шу ћи пер цеп ци ју на овај на чин, Ге те 
је фо кус пре у сме рио са ем пи риј ске ре ал но сти и ег закт них на у ка на чу ла, 
има ги на ци ју и кре а тив ност (shaWmil ler 2002: 71).

По ред ових, то ком дру ге по ло ви не XIX ве ка, на пи са но је мно штво 
сту ди ја и те о ри ја о од но су тон/звук–бо ја – не ке од њих су: The Prin ci ples 
of Light and Co lor (1878) Бе би та (E. Bab bit), Ele men tary Co lor (1895) Мил-
то на Бре дли ја (M. Bra dley), Har mo ni es of To nes and Co lo urs (1883) Хјуа 

5 Тер мин ко ји је афир ми сао Бо длер сво јом исто и ме ном чу ве ном по е мом. Ви ше о са гла
сји ма (уха и ока) у пе ри о ду fin de siè cle-а, а на ро чи то у кон тек сту ства ра ла штва Кло да Де би-
си ја и ње го вих са вре ме ни ка, у: Петковић2018.
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(F. J. Hug hes), Co lo urMu sic (1844) Џеј мсо на (D. D. Ja me son), So und & 
Co lo ur: The ir Re la ti ons, Ana lo gi es & Har mo ni es (1869) Mекдоналда (J. 
D. Mac do nald), The The ory of Co lor in Its Re la tion to Art and ArtIn du stry 
(1876) Бе цол да (Dr. W. von Bez old).

Ме ђу пр вим умет ни ци ма ко ји су би ли за ин те ре со ва ни да ове звуч-
но-ви зу ел не од но се из ми са о ног и ап стракт ног ‘пре ве ду’ у опи пљи во 
и ре ал но ста ње кон стру и шу ћи му зич ке ин стру мен те ко ји су по ред зву-
ко ва про из во ди ли и бо је – co lor in tru ments, био је фран цу ски је зи у та 
Луј Бер тран Ка стел (Lo u is Bеrtrand Ca stel, 1688–1757). Он је још у XVI II 
ве ку, ин спи ри сан Њут но вом те о ри јом о од но су све тла/бо ја и то но ва, кон-
стру и сао cla ve cin ocu la i re – чем ба ло оспо со бље но да при ли ком при-
ти ска дир ки еми ту је њи ма ана лог не бо је. Ка стел је Њут но ву ска лу од 7 
то но ва и све тло сних ен ти те та раз ло жио на ска лу од 12 хро мат ских то-
но ва и њи ма од го ва ра ју ћих 12 ни јан си бо ја (Col loPy 2000; 2009; Cam Pen 
2008: 46).

По ред ње га, бри тан ски из у ми тељ Алек сан дер Во лас Ри минг тон 
(Ale xan der Wal la ce Ri ming ton, 1854–1918) кон стру и сао је ор гу ље са 
мо гућ но шћу еми то ва ња све тла (Co lo urOr gan), на чи ји врх је по ста вио 
14 си ја ли ца раз ли чи тих бо ја. Та ко ђе ин спи ри сан Њут но вом иде јом, на-
ро чи то сег мен том да му зи ка и бо је сво је ко ре не има ју у ви бра ци ја ма, 
раз ло жио је спек тар бо ја на од ре ђе не то но ве и ин тер ва ле ко ји су ана-
лог ни му зич ким ок та ва ма, та ко да исти то но ви сви ра ни у ви шој или 
ни жој ок та ви ‘про из во де’ исте бо је али раз ли чи те ни јан се (све тли је или 
там ни је) и са ту ра ци је (Col loPy 2000; 2009; Cam Pen 2008: 49).

Све ове те о ри је и екс пе ри мен ти ве ро ват но су ути ца ли на ве ли ку 
про ме ну у му зи ци ко ја се до го ди ла кра јем XIX ве ка, ка да су ра ни је 
‘при мар ни’ еле мен ти то на – ви си на и тра ја ње, по ста ли се кун дар ни и 
усту пи ли сво је ме сто ин тен зи те ту (ди на ми ци) и, на ро чи то, бо ји (ин-
стру мен та ци ји, ар ти ку ла ци ји), ко ји су у овом пе ри о ду пре у зе ли при-
мар ну и функ ци о нал ну уло гу у од ре ђе њу струк ту ре ком по зи ци је. Ова 
про ме на још ви ше је охра бри ла умет ни ке да се упу сте у умет нич ка 
ис тра жи ва ња од но са бо је и зву ка.

Мно ги ау то ри из два ја ју Ри хар да Ваг не ра (Ric hard Wag ner, 1813–
1883) као ини ци ја то ра свих ових про ме на, ко ји је сво јом иде јом Ge samt
kun stwerk-а ре ак ту е ли зо вао са гла сја ме ђу раз ли чи тим умет но сти ма. 
Ути цај ње го вих иде ја од ра зио се на ства ра ла штво сим бо ли ста и аван-
гард них умет ни ка, ме ђу њи ма и на фран цу ског пе сни ка и кри ти ча ра 
Шар ла Бо дле ра (Char les Ba u de la i re, 1821–1867), ко ји је, на кон Ваг не ро-
вог кон цер та 1860. го ди не – на ком је сви рао од лом ке из Тан хој зе ра, 
Ло ен гри на, Укле тог Хо лан ђа ни на, Три ста на и Изол де – упу ћи вао компо-
зи то ру пи сма за хвал но сти ела бо ри ра ју ћи да је до жи вео „нај ве ће му зич-
ко за до вољ ство ика да“, пра ве ћи си не стет ске ана ло ги је из ме ђу му зи ке 
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и сли кар ства упо тре бом ме та фо ра или се по зи ва ју ћи на тер ми но ло ги ју 
сли кар ства ка ко би до ча рао ути ске о Ваг не ро вој му зи ци (shawmiller 
2002: 51–52). 

Бо длер је био је дан од пр вих умет ни ка у овом пе ри о ду ко ји је поку-
шао да уста но ви уни вер зал ни ‘тран сла ци о ни’ ал го ри там из ме ђу чу ла и 
да ин те лек ту а ли зу је фе но мен си не сте зи је. Упра во ова ко кон ци пи ра на 
си не сте зи ја је сте цен трал на тач ка Бо дле ро ве есте ти ке и по е ти ке, бу-
ду ћи да је „ве ро вао да људ ски ум има уро ђе ну тен ден ци ју да до жи ви, 
или да раз у ме, је дан чул ни фе но мен кроз ан га жо ва ње дру гог чу ла“ 
(shawmiller 2002: 52). Ње го ве по е ме у ци клу су Цве ће зла (Les fle urs 
du mal, 1857) пу не су ме та фо рич ких, си не стет ских по тен ци ја ла. Јед на 
од нај ва жни јих, у овом сми слу, упра во је по е ма Са гла сја (Cor re spon den
ces), ко ја је ви ше не го би ло ко ја дру га ути ца ла на чи тав сим бо ли стич ки 
по крет. Ка ко пи ше Шо-Ми лер (Si mon Shaw-Mil ler), та ква „са гла сја су 
че сто бли ска псе у до ре ли ги о зним иде ја ма и те о зоф ском по кре ту“; ау тор 
бе ле жи да је Бо длер по твр дио да су му схва та ња швед ског на уч ни ка, 
фи ло зо фа и ми сти ча ра Ема ну е ла Шве ден бор га (Ema nuel Swe den borg, 
1688–1772) по слу жи ла као ин спи ра ци ја. На и ме, Шве ден борг је ве ро вао 
да „чул на са гла сја у ду хов ном све ту са мо опо на ша ју (као у огле да лу) 
чул на са гла сја ко ја по сто је у при ро ди и за ла гао се за ва жност има ги-
на ци је и ин ту и ци је“ (shawmiller 2002: 53).6 Има ги на ци ја је и ду ша 
са гла сја у Бо дле ро вом на ра ти ву, а кључ ни аспект има ги на ци је музи
кал ност. Тим тер ми ном озна че на је екс пре сив на упо тре ба ли ни је и 
бо је, у по ре ђе њу са рит мом и то ном, ме ло ди јом и хар мо ни јом (Cаvallaro
2013: 167–168).

Ар тур Рем бо (Art hur Rim baud, 1854–1891) још је је дан пе сник у чи-
јој по е ти ци до ми ни ра ју си не стет ска са гла сја, а чи ји је со нет Са мо гла
сни ци (Les voyel les, око 1875) па ра диг ма гра фем–бо ја си не сте зи је (веза 
сло ва, тј. са мо гла сни ка и бо ја).

Уоп ште но по сма тра ју ћи, у овом пе ри о ду уста ли ла се иде ја да је сли-
кар ска па ле та екви ва лент кла ви ја ту ри. У до ме ну сли кар ства зна ча јан 
до при нос ис тра жи ва њу му зич ко-ви зу ел них са гла сја сво јим опу си ма 
пру жи ли су Ма тис (Hen ri Ma tis se, 1869–1954), Тар нер (Jo seph Mal lord 
Wil li am Tur ner, 1775–1851), Мо не (Cla u de Mo net, 1840–1926), Ре но ар 
(Au gu ste Re no ir, 1841–1919), Ван Гог (Vin cent Van Gogh, 1853–1890), Ви-
слер (Ja mes Ab bott McNe ill Whi stler, 1834–1903), Чи ур ли о нис (Mi ka lo jus 
Kon stan ti nas Či ur li o nis, 1875–1911), а по том и Марк (Franz Mark, 1880–1916), 

6 Ка ко на во ди Ван Кам пен, Бо длер је у сво јој књи зи есе ја Les pa ra dis ar ti fi ci els (1860), 
пи сао о сво јој упо тре би ха ши ша то ком ко је је до жи вља вао хи пе р сен зи бил ност и хи пе ре сте
зи ју. Уз то, ау тор пи ше да је Бо длер био са мо је дан од умет ни ка ко ји су при су ство ва ли оку пља-
њи ма под на зи вом „фан та зи ја“ – тој гру пи су при па да ли и Бал зак (Ho noré de Bal zac), Ди ма 
(Ale xan der Du mas), Иго (Vic tor Hu go), Де ла кроа (Eugène De lac ro ix) и др. (Cam Pen 2008: 106–113).
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Кан дин ски (Was sily Kan dinsky, 1866–1944), Кле (Paul Klee, 1879–1940), 
Мон дри јан (Pit Mon drian, 1872–1944), Рот ко (Mark Rot hko, 1903–1970) и 
дру ги, у чи јим опу си ма сли ке че сто у на сло ву са др же му зич ке од ред-
ни це, по пут „сим фо ни ја“, „хар мо ни ја“, „нок тур но“, „со на та“, „фу га“. 
Не са мо због на сло ва већ, при мар но, због сли кар ских тех ни ка, хар мо-
ни ја бо ја и, уоп ште, уну тра шње гра ђе де ла, ве ћи на оства ре ња ових 
ау то ра има ју си не стет ски по тен ци јал те су по год на за ис пи ти ва ње и 
ин тер пре та ци ју звуч но-ви зу ел них од но са. Та ко је, на при мер, ин спи-
ри сан му зич ким екс пе ри мен ти ма Шен бер га (Ar nold Schönberg, 1874–
1951), Марк од био кон вен ци о нал не по став ке хар мо ни је и ко ри стио је 
бо ју као сред ство за по сти за ње ви зу ел ног ефек та екви ва лент ног ди со-
нан ци у му зи ци. Па ул Кле се на пре да ва њи ма у Ба у ха у су, при об ја шња-
ва њу еле ме на та и тех нич ких прин ци па на ко ји ма се за сни ва сли кар ска 
умет ност, слу жио му зич ком тер ми но ло ги јом, те је го во рио о зву ку, то ну, 
рит му, по ли фо ни ји, хар мо ни ји, со нор но сти, ин тен зи те ту, ди на ми ци, 
ва ри ја ци ја ма бо је.7 Кан дин ски је на нај ди рект ни ји на чин по ве зао свој-
ства то на, спе ци фич но сти му зич ких ин стру ме на та са свој стви ма бо је, 
по кре та, емо ци ја. О то ме је нај де таљ ни је пи сао у сту ди ји Con cer ning 
The Spi ri tual in Art (1911). Чи тав ње гов опус мо гу ће је по сма тра ти као 
ма ни фе ста ци ју си не стет ских про ми шља ња, а у нај пот пу ни јем об ли ку 
‘ожи вео’ их је у „сцен ској ком по зи ци ји“, сво је вр сној „обо је ној дра ми“ 
Der gel be Klang (1912).8 Мо но хром ним по вр ши на ма јед ног од пред-
став ни ка ап стракт ног екс пре си о ни зма, Мар ка Рот ка, ин хе рент на је 
ви брант ност му зи ке. 

Звуч но-ви зу ел не умет нич ке си не сте зи је до ми нант не су и у опу си-
ма ком по зи то ра Кло да Де би си ја (Cla u de De bussy, 1862–1918), Мо ри са 
Ра ве ла (Ma u ri ce Ra vel, 1875–1937), Ја на Си бе ли ју са (Jean Si be li us, 1865–
1957), Ђер ђа Ли ге ти ја (György Li ge ti, 1923–2006) и дру гих, а екс пли цит-
но у де ли ма Алек сан дра Скр ја би на (Ale xan der Scri a bin, 1872–1915) и Оли-
ви јеа Ме си ја на (1908–1992).

Скр ја бин је, као и ве ћи на умет ни ка тог пе ри о да, био под ути ца јем 
те о зоф ских раз ми шља ња, на ро чи то Ма дам Бла ват ски (Ma da me Bla vat-
sky) и ње не сту ди је The Sec ret Doc tri ne (1888), где је ис пи са но ве ро ва ње 
да је све по сто ја ње уре ђе но на се дам ни воа, у ран гу од нај ма те ри јал-
ни јег или фи зич ког, до нај ви шег, нај ду хов ни јег; али и иде јом Е. Бе сан 

7 Ви ше о то ме по гле да ти у: Klee, 1953; 1961; 1962; 1966; 1968; 1973; Bo u lez 1989; Колић 
2016.

8 Су зан Стајн пи ше да је Жу ти звук за пра во „сцен ска ком по зи ци ја II“, да јој прет хо ди 
Зе ле ни звук као „сцен ска ком по зи ци ја I“, а да је на кон ње сли кар на пи сао и „сцен ску ком по-
зи ци ју III – Цр но и бе ло“, као и Љу би ча сто, ко је је ства рао у пе ри о ду од 1909. и 1914. го ди не 
(Stein1983:61–66). Ви ше о по ве за но сти зву ка/му зи ке и бо је у опу су Кан дин ског вид. у: Kan
dinsKy 1914; 1947; 1974; 1981; Kolić 2016.
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(An nie Be sant) и Лед бе те ра (C. W. Lеadbеater) да „зву ци про из во де обли-
ке као и бо је... сва ко му зич ко де ло оста вља иза се бе им пре си ју и овој 
при ро ди, ко ја... је ја сно ви дљи ва и ра зу мљи ва они ма ко ји има ју очи да 
ви де“. Ови на ве де ни ста во ви има ли су ве ли ког уде ла у Скр ја би но вим 
про ми шља њи ма и му зич ким ар ти ку ла ци ја ма ве за то на ли те та и бо је, 
ко је је ко ри стио у сво јим де ли ма (shawmiller 2002: 59–60). То је нај е ви-
дент ни је у Ми сте ри ју му (Myste ri um, 1902), мул ти ме ди јал ном пер фор-
ман су у ко јем су ком би но ва ни звук, све тлост, ми рис, осе ћај, игра и де кор; 
као и у Про ме те ју (Pro met he us: Po em of Fi re, op. 60) – „пр вој си не стет-
ској сим фо ниј ској по е ми“ (Cаvallaro2018: 64) – у чи ју пар ти ту ру је 
ком по зи тор до пи сао де о ни цу за ta sti e re per lu ce (кла ви ја ту ру за све тла). 
Ње го во схва та ње би ло је да исто вре ме но пер ци пи ра ње бо је са од го ва-
ра ју ћим зву ком ства ра „мо ћан пси хо ло шки ре зо на тор за слу ша о ца“.9

Цитовић на во ди да је Оли ви је Ме си јан био би ди рек ци о ни си не сте-
та (2018: 84) и да је спа ја ње ком плек сних бо ја са му зи ком и зву ци ма 
из при ро де оства рио уну тар мо ду са са огра ни че ним бро јем тран спо-
зи ци ја.10 Због звуч но-ви зу ел не ком плек сно сти мо ду са, ком по зи тор је 
го во рио о „акор ди ма бо ја“, од но сно о „акор ди ма ко ји зву че као бо је“ 
(Cyto WiC 2018: 84). Ком по зи тор је са гле дао три ти па бо је них зву ко ва: 
1) мо но хро мат ски, 2) ком би на ци ја две бо је (пла во-на ран џа ста) и 3) ком-
плек сни ја ком би на ци ја па ро ва („си во и злат но“), ком би на ци ја три боје 
(„на ран џа ста, злат на и млеч но бе ла“), или до ми нант на јед на бо ја „за-
мр ља на, ис пре се ца на, ис пр ска на, об ру бље на дру гом бо јом или ви ше 
њих“ (Cyto WiC 2018: 84). У кон вер за ци ја ма са Кло дом Са мју е лом (Cla u de 
Sa muel), об ја вље ним под на сло вом Mu sic and Co lor, Ме си јан је об ја снио 
да су за ње га бо ја и му зи ка увек по ве за не, али да без об зи ра на ко ли-
чи ну и ком плек сност хар мо ни ја и ор ке стра ци је (зву ко ва и бо ја), ко је 

9 Кам пен на во ди да је „Скр ја бин био по зван у Лон дон да сво је иде је и си не стет ска ис ку-
ства пре зен ту је екс пе ри мен тал ном пси хо ло гу Чар лсу Ма јер су (Char les Myers)“ и да је то био 
„пр ви пут да је та ко ве ли ки умет ник био под врг нут пси хо ло шком ис пи ти ва њу сво је си не-
стет зи је“. По ред то га, „у ин тер вјуу са Ма јер сом, ком по зи тор је ис та као да је по стао све стан 
сво јих си не стет ских ис ку ста ва се де ћи на јед ном кон цер ту по ред Рим ског-Кор са ко ва (Ни ко лай 
Ан дре е вич Рим ский-Кор са ков, 1844–1908), и ко мен та ри шу ћи да је де ло у де-мо лу ко је су 
слу ша ли жу то, док је Рим ски-Кор са ков од го во рио да је за ње га у бо ји зла та, те да је од та да 
Скр ја бин на ро чи ту па жњу по чео да по кла ња пер ци пи ра њу ко ло ри та од ре ђе них то на ли те та 
[...] али не и по је ди нач них то но ва“. Исти ау тор на во ди да су „дру ги исто ри ча ри и кри ти ча ри 
ис та кли да је Скр ја бин из гра дио две раз ли чи те си не стет ске схе ме: лич ну – ко ју ни је ко ри-
стио јав но, и уни вер зал не си не стет ске ве зе ко је би сва ки по је ди нац мо гао да раз у ме, а за ко је 
је ин спи ра ци ју нај ве ро ват ни је цр пео из спи са Хе лен Бла ват ски (Cam Pen 2008: 50–53).

10 Дру ги мо дус је, на при мер, ме ша ви на љу би ча сте, пла ве и пур пур не, док тре ћим мо-
ду сом до ми ни ра на ран џа ста са еле мен ти ма цр ве них и зе ле них пиг ме на та, тач ка ма злат не и 
млеч но бе лом са пре ли ва ју ћим од сја ји ма опа ла. Све до чан ства о Ме си ја но вим ком би на ци ја ма 
бо ја и зву ко ва/то но ва на ла зе се у спи си ма ње го вих би о гра фа, у ко пи ја ма бе ле жа ка ко је је 
пи сао о сво јим ком по зи ци ја ма, па чак и у пар ти ту ра ма у ко ји ма је уно сио на зи ве бо ја и ви-
зу ел них ефе ка та (Cyto WiC 2018: 84). 
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слу ша лац углав ном чу је, све те бо је оста ју из ван оп се га пер цеп ци је 
про сеч ног слу ша о ца (shawmiller 2002: 85).11

Због ста но ви шта слич них овом, мно ги ис тра жи ва чи фе но ме на си-
не сте зи је твр де да ова ква са гла сја по сто је и оста ју са мо као је дан аспект 
„уну тра шње ре ал но сти“ ко ји је те шко вер ба ли зо ва ти (shawmiller 2002: 
85). То је на ро чи то ин те ре сант но у кон тек сту над ре ал не умет но сти и 
свих тих звуч но-ви зу ел них иро ни ја ко је ан га жу ју сва чо ве ко ва чу ла 
– на кон што 1917. Апо ли нер (Gu il la u me Apol li na i re, 1880–1918) ‘де фи-
ни ше’ над ре а ли зам, Ан дре Бре тон (An dré Bre ton, 1896–1966) у ис тој 
сфе ри се за ла же за над моћ сно ва и има ги на ци је, док Ђор ђо де Ки ри ко 
(Gi or gio de Chi ri co, 1888–1978) за кри вљу ју ћи про стор сли кар ство пре-
и на чу је у pit tu ra me ta fi si ca. Ре не Ма грит (René Ma grit te) и Сал ва дор Да ли 
(Sal va dor Dalí, 1904–1989) при дру жу ју се овој гру пи. Му зич ке ком по зи-
ци је ко је су на сли чан на чин „пе ва ле“ о не че му из ван са ме му зи ке мо гу 
се пре по зна ти, пре све га, у опу су Ери ка Са ти ја (Eric Sa tie, 1866–1925). 
У опу си ма ових ау то ра ме та фо ре и сим бо ли на ла зе се ме ђу при мар ним 
сред стви ма из ра жа ва ња. Ове ма ни фе ста ци је умет нич ких/уну тра шњих 
ре ал но сти Ка ва ла ро на зи ва си не стет ским иро ни ја ма (2013: 129).

Усло жња ва ње од но са зву ка и бо је, од но сно, ка ко то фор му ли ше 
Ти ја на По по вић Мла ђе но вић, „ства ра ње псе у до мор фо зе му зи ке са сли-
кар ством или сли кар ства са му зи ком, од но сно, нај те шње по ве зи ва ње 
ових ди сци пли на ре а ли зо ва но је ком по зи ци ја ма-му зич ким гра фи ка ма 
или у сли ка ма-ли ков ним ви зу е ли за ци ја ма му зи ке“ (ПоПовићМлаЂено
вић2015) ко је за мах до би ја ју 50-их го ди на XX ве ка, али чи је се пр ве 
на зна ке ло ци ра ју у але а то рич ким за пи си ма му зи ке у ко је су ин кор по-
ри ра не гра фич ке-ли ков не струк ту ре, у опу су Ер ла Бра у на (Ear le Brown, 
1926–2002), Ане сти са Ло го те ти са (Ane stis Lo got he tis, 1921–1994), Ма-
у ри си ја Ка ге ла (Ma u ri cio Ka gel, 1931–2008), Сил ва на Бу со ти ја (Sylva no 
Bus sot ti, 1931), Ман фре да Кел ке ла (Man fred Kel kel, 1929–1999).

Си не сте зи ја vs умет нич ка си не сте зи ја
Мо гу ће је да су на ве де не умет нич ке ин тер пре та ци је си не сте зи је ини-

ци ра ле ин тен зи ви ра ње ис тра жи ва ња си не сте зи ја у дру гој по ло ви ни XX 
ве ка, ка да су не у ро ло зи и пси хо ло зи у фо кус ис тра жи ва ња ста ви ли и 
раз ли чи те умет нич ке прак се, ин ди ви ду ал не по е ти ке ком по зи то ра, 
сли ка ра и књи жев ни ка ко ји су си не стет ска ис ку ства ин те гри са ли у 

11 Ме си јан је све сво је иде је о по ве за но сти зву ка и бо је обра зло жио у на пи си ма на ста лим 
у пе ри о ду од 1949. до 1992. го ди не, а об ја вље ним у осмо том ном Трак ту o рит му, о бо ји и о 
ор ни то ло ги ји (Tra ité de Rythme, de Co u le ur, et d’Or nit ho lo gie). Пр ви том до сту пан је у .pdf фор-
ма ту у пре во ду на ен гле ски је зик на ин тер нет адре си <https://mo no skop.or g/ima ges/1/1f/Mes si aen_ 
Oli ver_Tre a ti se_on_Rhythm _Co lor_an d_Or nit ho logy_Vo l_1.pd f>
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сво је опу се или су се тру ди ли да их сво јим де ли ма ево ци ра ју код ре-
ци пи је на та. То је раз лог за што је ве ћи на са вре ме них на уч ни ка из ових 
обла сти по ку ша ла да на пра ви стро гу ди фе рен ци ја ци ју из ме ђу не у ро-
ло шке или ствар не/ре ал не/уро ђе не си не сте зи је и умет нич ких си не
сте зи ја. 

Ка ва ла ро је вр ло екс пли цит но на са мом по чет ку сво је књи ге ис та-
кла да „си не сте зи ја не би тре ба ло да бу де схва ће на као пред мет за ба-
ве и зна ти же ље за умет ни ке и на уч ни ке, да се њо ме игра ју у сло бод но 
вре ме или у мо мен ти ма еу фо ри је, као што је че сто слу чај“ (Cаvallaro
2013: 3–4), због че га је ва жно на пра ви ти оштру гра ни цу из ме ђу ре ал
не/не у ро ло шке си не сте зи је и умет нич ке си не сте зи је (Cаvallaro2013: 
4–5). Пр ву ау тор ка де фи ни ше као „не же ље ну/не на мер ну и би о ло шку“, 
пре ци зни је, као ин те грал ни сег мент чо ве ко вог пер ци пи ра ња све та, 
ко ји не мо же би ти ве штач ки или на кнад но про из ве ден на исти на чин 
код осо бе ко ја ни је си не сте та. Дру га се са сто ји од про ми шље них, кон-
стру и са них чул но-укр ште них ефе ка та ко је ства ра ју умет ни ци, а ко ји ма 
се ини ци ра ме ша ње чул них ути са ка и осе та као сред ства ко му ни ци-
ра ња њи хо вих ви зи ја. Ко ли зи ју си не сте зи је и умет но сти Ка ва ла ро је 
опи са ла има ју ћи на уму три основ не ка те го ри је ар те фа ка та: 1) де ла ко ја 
су ре зул тат спон та ног пер ци пи ра ња ре ал но сти пра вих си не сте та; 2) де ла 
ко ја су ство ри ли умет ни ци ко ји ни су си не сте те већ су са мо све сно ко-
ри сти ли сред ства ко ји ма је мо гу ће ево ци ра ти си не стет ске ефек те и ис ку-
ства; и 3) „си не сте зи ја у оку по сма тра ча“ – де ла чи ји се си не стет ски 
по тен ци јал от кри ва тек у уму ре ци пи јен та (Cаvallaro2013: 117–119).

Сај мон Шо-Ми лер на су прот не у ро ло шкој си не сте зи ји по ста вља 
кул ту ро ло шку или кон тек сту ал ну си не сте зи ју, ме ђу ко ји ма је гра ни ца 
вр ло ма гло ви та и чи је је ме ђу соб но „укр шта ње и ме ша ње не из бе жно“. 
Ау тор овај свој став об ја шња ва ти ме да ско ро сва ко од нас у про це су 
ре цеп ци је све та/умет но сти фор ми ра асо ци ја ци је ко је мо гу би ти опи са-
не у тер ми ни ма кул ту ро ло шке си не сте зи је. Он ис ти че и да је на кул-
ту ро ло шком ни воу ме ђу чул на сти му ла ци ја по не кад у на уч ном дис-
кур су на зва на и „псе у до си не сте зи ја“, а да је „раз ли ко ва ње та ко зва не 
‘ствар не’ (не у ро ло шке) и ‘псе у до’ (кул ту рал не) си не сте зи је пу ко пре-
те ри ва ње“ (shawmiller 2002: 54).

Ба рон-Ко ен (Ba ron-Co hen) и Ха ри сон (Har ri son) раз ли ку ју пет 
ти по ва си не сте зи ја: 1) раз вој ну (de ve lop men tal) – уро ђе ну, ау то мат ску, 
не же ље ну и ду го роч ну (не ме ња се то ком вре ме на); 2) не у ро па то ло шку 
(ne u ro pat ho lo gi cal) – иза зва ну оште ће њи ма у од ре ђе ним де ло ви ма мо зга; 
3) ме та фо рич ку или псе у до си не сте зи ју (me tap ho ric/pse u dosynest he tic) 
– сво је вољ но „ак ти ви ра на“, осми шље на и пре де фи ни са на, ко ју про на-
ла зи мо код мно гих умет ни ка ко ји ства ра ју ‘си не стет ска’ де ла; 4) асо
ци ја тив ну – та ко ђе псе у до си не сте зи ју (as so ci a ti ve/pse u dosynest he tic) 
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– у пот пу но сти за сно ва на на на у че ним асо ци ја ци ја ма; и 5) си не сте
зи ју иза зва ну упо тре бом нар ко ти ка (drugin du ced) (Corrêa 2015: 75).

Не у роп си хо лог Ро берт Халсмeн (Ro bert Huls man) пред ло жио је 
раз ли ко ва ње два ти па пер цеп ци је – си не стет ску (synest he sia), ка да се 
по сред ством сти му ла ци је јед ног чу ла ак ти ви ра мул ти сен зор на пер цеп-
ци ја (као ка да зву ци ак ти ви ра ју и пер цеп ци ју бо ја), и син хро не стет ску 
(synchro nest he sia), ко ја је ре зул тат син хро не сти му ла ци је два или ви ше 
чу ла (као при исто вре ме ној пер цеп ци ји ме ло ди је и њој срод не ви зу ел не 
ани ма ци је), чи ме је код ре ци пи јен та иза зван осе ћај њи хо ве ме ђу соб не 
усло вље но сти (Cam Pen 2008: 146–147). На до ве зу ју ћи се на ову Халс-
ма но ву ди фе рен ци ја ци ју, Кам пен ис ти че да је „си не сте зи ја про ду же на 
форма син хро не сте зи је“ и да су њи хо ве раз ли ке пре се квент не не го 
стро го одво је не. Он то об ја шња ва ти ме да, на при мер, де ца ко ја ни су 
си не сте те има ју спо соб ност по ве зи ва ња зву ко ва и бо ја ‘спо ља’, док де ца 
си не сте те то чи не ‘из ну тра’. Дру гим ре чи ма, ако осо бе ко је ни су си не-
сте те мо гу да по ве жу бо ју и звук, си не сте те мо гу да пер ци пи ра ју по ве-
за ност бо је и зву ка (Cam Pen 2008: 149).

Аме рич ки пси хо лог Ло ренс Маркс (Law ren ce E. Marks), ко ји је 70-их 
го ди на XX ве ка ме ђу ак ту ел на пси хо ло шка ис тра жи ва ња ‘вра тио’ фе но-
мен си не сте зи је (не по сред но пре ње не зва нич не ‘ре не сан се’ на ред не де-
це ни је у на пи си ма Цитовића), па жњу је усме рио на ус по ста вља ње си-
сте ма о ве зи си не сте зи је и је зи ка, од но сно сло ва, по себ но са мо гла сни ка. 
Тач ни је, по шав ши од иде је да су сва жи ва би ћа ро ђе не си не сте те, али да 
њи хо ве си не стет ске опа жај не спо соб но сти сла бе сра змер но од ра ста њу, 
Маркс на во ди да се при ли ком те „ког ни тив не тран зи ци је“ си не сте зи-
ја ни је пот пу но из гу би ла, са мо је про ме ни ла сво је ‘ста ње’ – од „чи сто 
чул ног до чул но-вер бал ног или чак пот пу но вер бал ног“. Због то га он 
за кљу чу је да „си не сте зи ја као ме ђу мо дал на ма ни фе ста ци ја зна че ња у 
чи сто чул ној фор ми [...] ни је, у осно ви, дру га чи ја од не-си не стет ског [...] 
ап стракт ног вер бал ног зна че ња“ (Cаvallaro2013: 25).

Кључ не ре чи ко је су углав ном упо тре бља ва не за ди фе рен ци ја ци ју 
умет нич ке или кул ту ро ло шке си не сте зи је од не у ро ло шке је су: ме та фо-
ра, не све сно, има ги на ци ја, ап страк ци ја.12

Цитовић (2018) је пи сао о ствар ним или раз вој ним си не сте зи ја ма 
и о си не сте зи ја ма ко је се ко ри сте у све ту умет но сти, об ја шња ва ју ћи да 
би си не сте зи ју тре ба ло раз у ме ти као мул ти ди мен зи о нал ни спект aр на 
чи јем вр ху се на ла зе пер цеп ту ал не си не сте зи је, а на дну кон вен цио
нал не ме та фо ре, док су на ме ђу ни во и ма сме ште на ис ку ства на лик на 
ви зу ел не пред ста ве ин спи ри са не му зи ком.

12 Ви ше о уло зи ме та фо ре, фан та зи је, не све сног у про це су му зич ког ми шље ња и ми-
шље ња о му зи ци, а на осно ви са зна ња му зи ко ло ги је, му зич ке те о ри је, пси хо ло ги је му зи ке, 
оп ште пси хо ло ги је, не у ро на у ка, у: PoPovićmlađenović2009.
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Кам пен (2008) об ја шња ва да се „си не сте зи ја за и ста не укла па у кри-
те ри ју ме ме та фо ре“, а ка ко би по ве зао ова два тер ми на – ме та фо ра и 
си не сте зи ја – пред ла же спе ци ја лан вид ме та фо ре – си не стет ске ме
та фо ре (synest he tic me tap hors). Оне би, пре ма ње го вом ми шље њу, 
пред ста вља ле оне фи гу ре у го во ру ко ји ма се ‘зна чењ ска по ру ка’ пре-
но си са јед ног чу ла на дру го, чи ја би по јав ност би ла у скла ду са чул ним 
ис ку стви ма осо ба ко је ни су си не сте те, а ко ја би мо гла пред ста вља ти и 
ре ал на ис ку ства си не сте та.

Пре ма Шо-Ми ле ру, „за хва љу ју ћи ис кљу чи во Ваг не ру, му зич ка ме-
та фо ра је у ди ску си ја ма о умет но сти има ла при мар но ме сто на по чет ку 
XX ве ка“ (2002: 36–38). Чи ње ни ца је да је му зи ку као нај ап стракт ни ју 
умет нич ку фор му ве о ма иза зов но вер ба ли зо ва ти из ван струч не тер ми-
но ло ги је те о ри је му зи ке, и да та кав по ду хват че сто зах те ва упо тре бу 
ме та фо ре. Ме ђу тим, ме та фо ра ни је са мо ре то рич ко сред ство. У ту ма че њу 
Ла ко фа (Ge or ge La koff) и Џон со на (Мark Јohnson) „ме та фо ра ни је са мо 
ствар је зи ка, све де на на ре чи... на про тив, људ ски ми са о ни про це си су 
ве ћи ном ме та фо рич ки“ (shawmiller 2014: 13). Иа ко ве ћи на прет ход-
но на ве де них ау то ра ис ти че да ме та фо ра не сме би ти по и сто ве ће на са 
ре ал ном си не сте зи јом – обра зла жу ћи да су ње на ви со ко ин ди ви ду а ли-
стич ка при ро да и не по но вљи вост пот пу но не у по ре ди ве са ме та фо рич ким 
ве за ма ко је су ре зул тат ин тен ци је и мо гу гра ди ти си стем при мен љив 
на ве ћи број по је ди на ца – го то во сви су са гла сни у то ме да је чи тав људ-
ски кон цеп ту ал ни си стем у би ти ме та фо ри чан. Ка ко то по дроб ни је 
об ја шња ва ју Цитовић и Иглмен – ме та фо ра не за ви си од спо соб но сти 
умет ни ка да кре и ра ап стракт ни је зик, не го од на ше фи зич ке ин тер ак-
ци је са кон крет ним, чул ним све том. Ме та фо ре су уко ре ње не у на шу 
исто ри ју, про на ла зе се у свим кул ту ра ма, за то не чу ди што њи ма опи са-
на ме ђу чул на ис ку ства има ју по тен ци јал „си не стет ских екви ва ле на та“ 
(Cyto WiC, ea gle man 2011: 166). 

Звуч нови зу ел на пер цеп ци ја – мо гу ћи при сту пи  
звуч нови зу ел ним умет нич ким си не сте зи ја ма

„Али ми не би смо сме ли да за бо ра ви мо да је сва ки осе ћај 
уоп ште но си не стет ски. То зна чи да не по сто ји ни ка ква 

при мар на раз дво је ност из ме ђу раз ли чи тих чу ла. 
Изо ло ва ни чул ни осе ти про из вод су ана ли за. 

Пер цеп ци ја је си не стет ска.“

– Пол Шил дер (Paul Schil der)  
(1935. го ди не; shawmiller 2014: 21)

Тех но ло шка от кри ћа с кра ја XX ве ка по мо гла су ег закт ни јем из-
у ча ва њу фе но ме на си не сте зи је, а ти ме и умет нич ких си не сте зи ја, те 
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пре и спи ти ва њу кон крет ни јих ве за зву ка/то но ва/му зи ке и све тло сти/
бо је/сли кар ства. Сво ђе ње хро ме сте зи је, од но сно звуч но-ви зу ел на умет-
нич ке си не сте зи је, на са мо ова два ен ти те та – звук и бо ју, су зи ло би при-
ступ овом вр ло ком плек сном фе но ме ну. По ред бо је, као тач ке пре се ка 
ску по ва зву ко ва/му зи ке и бо ја / ви зу ел них умет но сти, њи хо ву по ве за ност 
мо гу ће је ло ци ра ти, и по треб но је раз ма тра ти, и по сред ством дру гих 
за јед нич ких тер ми но ло шких и фе но ме но ло шких од ред ни ца – тон (у 
кон тек сту сли кар ства – ни јан са), хар мо ни ја (бо ја и зву ко ва), кон траст, 
гра да ци ја, ска ла, ри там, струк ту ра, фор ма, ком по зи ци ја, по ли фо ни ја, 
ди со нан ца, итд. Аку стич ки/му зич ки ен ти те ти на ко је си не сте те нај че-
шће ре а гу ју су: тон ска ви си на, то на ли тет, тем бр, тип акор да, ме ло ди-
ја, ди на ми ка. Ова кав при ступ у раз у ме ва њу оп ште/ре ал не/не у ро ло шке 
си не сте зи је до при но си и бли ски јем раз у ме ва њу звуч но-ви зу ел них 
умет нич ких си не сте зи ја.

Тон ска ви си на мо же да ути че на мно штво раз ли чи тих ма ни фе-
ста ци ја си не стет ског ис ку ства, бу ду ћи да је до ка за но да про ме не тон-
ских ви си на ути чу на ја сно ћу, ин тен зи тет, ве ли чи ну исто вре ме них 
ви зу ел них ен ти те та. Чак и осо бе ко је ни су си не сте те, ви ше тон ске 
ви си не од ре ђу је као ‘све тли је’, а ни же као ‘там ни је’. Ин тру мен тал ни 
тем бр има у то ме зна чај ну уло гу – исти тон од сви ран, на при мер, на 
фла у ти и ви о лон че лу про из во ди дру га чи је си не стет ско ис ку ство. 
Mелодијски ин тер ва ли та ко ђе мо гу би ти од ре ђе ни ма пи ра њем кон-
тра ста све тло – там но: уз уз ла зне ме ло диј ске ин тер ва ле ак ти ви ра ју 
се све тли ји ви зу ел ни на дра жа ји, а уз си ла зне там ни ји; та ко ђе, што је 
ин тер вал ши ри, гра да ци ја све тла и та ме по ста је све ја ча. Ди на ми ка и 
ар ти ку ла ци ја ути чу на са ту ра ци ју бо ја – од бле дих до ин тен зив них. 
На по је ди но раз ли ко ва ње бо ја мо же да ути че и жа нр му зич ког де ла, 
од но сно ка рак тер и стил, или све у куп на ат мос фе ра (shawmiller 2014: 
20–21).

На сли чан на чин ор га ни за ци ја еле ме на та не ког ви зу ел ног ен ти-
те та мо же да ути че на ак ти ви ра ње чу ла слу ха и екви ва лент них звуч-
них/му зич ких асо ци ја ци ја. Мно ги ви зу ел ни умет ни ци на сто ја ли су 
да им пле мен ти ра ју (му зич ки) ри там као глав но упо ри ште сво јих 
му зич ко-ви зу ел них сен зи бил но сти. На при мер, на из ме нич ном упо-
тре бом вер ти кал них и хо ри зон тал них ли ни ја, раз ли чи те де бљи не и 
тек сту ре, по зи ци о ни ра них у сме ру на ви ше или на ни же, оја ча них или 
осла бље них раз ли чи тим ком би на ци ја ма бо ја, кон стру и ше се по крет 
ме ђу уну тра шњим обра сци ма сли ке. Сла га ње то плих и хлад них то но ва, 
ком пле мен тар них бо ја, ути че на пер цеп ци ју звуч но-ви зу ел не хар мо ни-
је. По ли фо не звуч не струк ту ре ‘при зи ва ју’ се сло је ви тим ви зу ел ним 
тек сту ра ма.
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(Си не стет ска) ре ал ност је у оку/уху/уму ре ци пи јен та
Цитовић се за ло жио за про ме ну на чи на на ко ји фор му ли ше мо и 

раз у ме ва мо пи та ња „шта је пер цеп ци ја?“ и „шта је ре ал но?“, обра зла-
жу ћи да са вре ме на ис тра жи ва ња пер цеп ци је ре ал но сти до ка зу ју да 
по је ди нач не ка рак те ри сти ке обје ка та – по пут бо је, об ли ка, по кре та, 
тек сту ре – мо гу би ти одво је не од са мог објек та и пер ци пи ра не не за-
ви сно, или за јед но са објек ти ма ко је пер ци пи ра мо дру гим чу ли ма. Јер, 
људ ски ум је је дин стве ни иде ал ни ен ти тет ко ји по сто ји не за ви сно од 
све та ко ји пер ци пи ра. На при мер, ка да ис тра жу је мо ви зу ел не ме ха ни зме, 
уви ђа мо да мо зак кон стру и ше ве ћи ну оно га што узи ма мо за ‘објек тив не’ 
ви зу ел не по дат ке. Бо ја, на при мер, ни је иза зва на ду жи ном та ла са све-
тло сти ко ја се ре флек ту је на по вр ши ни, ни ти је у ве зи са би ло ко јим 
очи глед ним фи зич ким ква ли те том у би ло ко јој тач ки објек та. Оно што 
ви ди мо док гле да мо на ше окру же ње, сма тра ау тор, у ве ли ком про цен-
ту је на ша лич на ин вен ци ја (Cyto WiC 1989: 18). Бо ја не по сто ји као објек-
тив но фи зич ко свој ство спо ља шњег све та, она, као и сам вид, по сто ји 
са мо у мо згу, од но сно у уму по сма тра ча.

Има ју ћи на уму све прет ход но по ме ну те аспек те звуч но-ви зу ел не 
умет нич ко-си не стет ске пер цеп ци је, мо же мо се сло жи ти са Кам пе но вом 
тврд њом да је по ста вље на оштра ли ни ја из ме ђу пер цеп ци је осо ба које 
има ју уро ђе ну си не сте зи ју и оних ко ји је са мо стал но раз ви ја ју, од но сно 
из ме ђу си не сте зи је и умет нич ке си не сте зи је, у ства ри, за ма гље на 
(Cam Pen 2008: 165). „Ре ал ност је мно го ви ше су бјек тив на не го што људи 
прет по ста вља ју“, за кљу чу ју Цитовић и Иглмен, она ни је фик си ра на 
спо ља у фи зич ком све ту и наш мо зак је не при хва та па сив но, не го је пре 
у сва ком по је дин цу уни кат но кон стру и са на кроз фил три ра ње све га што 
усва ја мо соп стве ним чу ли ма (Cyto WiC, ea gle man 2011: 21). Чак иа ко 
умет нич ка де ла ни су ре зул тат ма те ри ја ли зо ва ња ре ал них си не стет ских 
ис ку ста ва, или уко ли ко не са др же или не от кри ва ју екс пли цит но свој 
си не стет ски по тен ци јал, мно га од њих има ју моћ да про ши ре људ ску 
пер цеп ци ју, да ан га жу ју има ги на ци ју и кре а тив ност, и про бу де ис тра-
жи вач ки при ступ све ту ко ји нас окру жу је, да ак ти ви ра ју те по ти сну те 
си не стет ске по тен ци ја ле у на ма са ми ма. 
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Ne da A. Ne sto ro vić

Onsound-visual(ar ti stic) synest he si as in the ory and prac ti ce

Sum mary

Re se arch of the so und-vi sual synest he sia was ini ti a ted by the re flec tion on the the-
o ri za tion of the com plex re la ti on ship bet we en so und/mu sic and light/co lor/pa in ting, which 
was al ways in the cen ter of the at ten tion of ar tists, sci en tist, and phi lo sop hers, espe ci ally 
at the end of the 19th cen tury and thro ug ho ut 20th cen tury when this two phe no me na be-
ca me so clo se that the bor ders bet we en them be ca me al most in vi si ble. This “bin ding” of 
two dif fe rent phe no me na hap pe ned in this pe riod in the in di vi dual po e tics of the ar tists, 
but al so in the sci en ti fic ar tic les in the fi eld of me di ci ne, psycho logy, and ne u ro sci en ce. 
Wit ho ut pre ju di ce to the ex per ti se in the men ti o ned fi elds, del ving in to the se sphe res will 
ta ke pla ce only to the ex tent that it is ne ces sary to un der stand the con cepts, stra te gi es, 
the o ri es, and hypot he ses in the se are as in re la tion to ar ti stic the o ri es and prac ti ces, as well 
as pos si ble (or ex pli cit) the o re ti cal and/or struc tu ral ba ses and/or in spi ra ti ons that ser ved 
the ar tists to cre a te cer tain ar ti stic (mu si cal or vi sual) works. Star ting from the the sis that 
the most di ver se ar ti stic synest he sia, as an in di vi dual (so und/mu sic-vi sual) com po si ti o nal 
struc tu res which aim to ac hi e ve a mul ti-sen sory ef fect to ha ve mul ti ple uni son en ga ge ment 
of dif fe rent sen ses, are best un der stood thro ugh ne u ro lo gi cal synest he sia (as an in te gral 
part of an in di vi dual and his/her mo de of per ce i ving the world), the the o re ti cal ob ser va ti-
ons of psycho lo gists and ne u ropsycho lo gists are con si de red, as well as of the sci en tists 
who ap pro ach the phe no me non of synest he sia from the do main of so cial sci en ces and arts 
– Ric hard Cyto wic, Da vid M. Ea gle man, Cre tien van Cam pen, Ro bert Huls man, Law ren-
ce E. Marks, and Da ni Ca val la ro – who dif fe ren ti a te the ex pe ri en ces of synest he tes and 
non-synest he tes ba sed on the ir so und-vi sual ex pe ri en ce. A work of art that ex pli citly 
re qu i res the re ci pi ent to en ga ge mo re sen ses can be con si de red the work that evo kes a 
synest he tic ex pe ri en ce, hen ce, it can be ca te go ri zed as the part of the ar ti stic synest he sia.

Keywords: synest he sia, l’a u di tion colorée, chro mest he sia, ar ti stic synest he sia, 
so und-co lor, synest he tic ex pe ri en ce.
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UDC 78.071.1:929 Debussy C.

МА РИ ЈА Д. СИ МО НО ВИЋ
Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет му зич ке умет но сти, докторанд*

Ори ги нал ни на уч ни рад / Ori gi nal sci en ti fic pa per

СТВА РА ЛАЧ КА ФАН ТА ЗИ ЈА О ПРО ШЛО СТИ  
МУ ЗИ КЕ У ШЕСТ АН ТИЧ КИХ ЕПИ ГРА ФА  

КЛО ДА ДЕ БИ СИ ЈА∗∗

СА ЖЕ ТАК: Има ју ћи у ви ду спе ци фич но ин те ре со ва ње Кло да Де би си ја за фе но-
ме не као што су са ња ри ја, има ги на ци ја, фан та зи ја – о ко јем све до че и по је ди на ње го ва 
де ла: Prélu de à l’aprèsmi di d’un fa u ne, Syrinx, Le Fa u ne из Fêtes ga lan tes у ко ји ма се 
фан та зи ја, има ги на ци ја, са ња ри ја и ми то ло шки свет пре кла па ју, про жи ма ју, у овом 
ра ду ће се, по ред са гле да ва ња фе но ме на фан та зи је, ана ли зи ра ти Де би си је во де ло Шест 
ан тич ких епи гра фа. Реч је о ком по зи ци ји ко ја већ и са мим на сло вом, по том и тек сту-
ал ним пред ло шком, као и дру гим (се би свој стве ним из ра жај ним) сред стви ма ука зу је 
на то да је реч о ства ра лач кој фан та зи ји о про шло сти (му зи ке). Де би си за тек сту ал ни 
пред ло жак по ме ну тог де ла би ра од ре ђе не по е ме из збир ке Би ли ти си не пе сме Пје ра 
Лу и са; с тим у ве зи, на осно ви ана ли тич ког и ком па ра тив ног при сту па, у ра ду ће се раз-
мо три ти и ме ђу соб ни од нос два „ан тич ка све та“ (књи жев ног и му зич ког) и ука за ће се 
на то ко јим ком по зи ци о но-тех нич ким по ступ ци ма ком по зи тор ево ци ра и ин тер пре-
ти ра од ре ђе не ан тич ке сли ке, те кре и ра свој соп стве ни ан тич ки му зич ки свет, од но сно 
фан та зи ју о ан тич кој про шло сти му зи ке.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Клод Де би си, Шест ан тич ких епи гра фа, фан та зи ја, про шлост, 
му зич ка про шлост, фан та зи ја о про шло сти му зи ке.

Спе ци фич но ин те ре со ва ње Кло да Де би си ја (Cla u de De bussy) за свет 
про шло сти, по себ но му зич ке про шло сти (све до ан тич ких вре ме на), 
ко је до не кле под ра зу ме ва и вр ло на гла ша ва свет фан та сти ке, фан та зи је, 
са ња ри је, огле да се у то ме да је у сво јим ком по зи ци ја ма че сто ко ри стио 
де ла Сте фа на Ма лар меа (Stépha ne Mal larmé) (L’aprèsmi di d’un fa u ne), 

* ra do va no vic ma ri ja91@gmail.com
** Ова студија настала је као резултат рада на про јек ту Ка те дре за му зи ко ло ги ју Фа кул-

те та му зич ке умет но сти у Бе о гра ду Иден ти те ти срп ске му зи ке у свет ском кул тур ном кон
тек сту (бр. 177019) 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 – у окви ру ко јег је и овај рад на пи сан.
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По ла Вер ле на (Paul Ver la i ne) (Fêtes ga lan tes – Le Fa u ne) те Пје ра Лу и са 
(Pi er re Louÿs) (Chan so nes de Bi li tis) ко ја сво јим са др жа јем ја сно ис ти чу 
ан тич ке (ми то ло шке) сли ке, а ти ме и фан та зиј ске/сно ви ђај не све то ве, 
или се осла њао на њих. По ме ну то ком по зи то ро во ин те ре со ва ње „ишчи-
та ва“ се и из на сло ва ње го вих де ла: Prélu de à l’aprèsmi di d’un fa u ne, Six 
épi grap hes an ti qu es, Fan ta i sie, Syrinx, Rêve, La flûte de Pan из Chan so nes 
de Bi li tis, Le fa u ne: Un vi e ux fa u ne de ter re cu i te из Fêtes ga lan tes; по том 
и ње го вих раз ми шља ња ко ја вр ло ука зу ју на зна чај фан та зи је, има ги-
на ци је, са ња ри је за свет му зи ке. Ау тор на во ди: „Му зи ка је упу ће на на 
та јан стве не ве зе из ме ђу при ро де и има ги на ци је“, „Же лим да за пи шем 
свој му зич ки сан“ (ПоПовићМлаЂеновић2008: 52–53). Та ко ђе, за ни мљи-
во је и ње го во за па жа ње да по себ ност му зи ке фран цу ских умет ни ка 
(у од но су на му зи ку не мач ких умет ни ка) ле жи упра во у фан та зи ји 
(пре ма FulCher 2001: 210). На и ме, бу ду ћи да ан тич ки свет (пре вас ход но 
свет ан тич ке Грч ке), а ти ме и фе но мен (ан тич ке) фан та зи је, пред ста вља 
зна ча јан и пло до но сан ‘про стор’ за (ства ра лач ку фан та зи ју) Кло да Де-
би си ја, као и дру гих умет ни ка findesièclеa Фран цу ске, у ра ду ће се 
ука за ти на спе ци фич но сти по ме ну тог ан тич ког ‘про сто ра’. По том ће 
се ана ли тич ки и ин тер пре та тив но при сту пи ти са гле да ва њу Де би си-
је ве фан та зи је о му зич кој про шло сти у Шест ан тич ких епи гра фа (Six 
épi grap hes an ti qu es, 1914).

Зна чај ан ти ке/ан тич ког у фран цу ској (му зич кој) умет но сти  
у fin-de-sièclе-у

Клод Де би си је ства рао и де ло вао на раз ме ђи ве ко ва (на кра ју XIX 
и по чет ком XX ве ка). Тач ни је, ства рао је у пе ри о ду ка да је фран цу ска 
на ци ја про па ги ра ла ства ра ње „чи сте“ фран цу ске (му зич ке) умет но сти, 
ства ра ње ау тен тич них фран цу ских де ла про чи шће них од ути ца ја стра них 
кул ту ра, а у ци љу ства ра ња „чи стог“ на ци о нал ног иден ти те та.1 С тим 
у ве зи, у пе ри о ду с кра ја XIX и по чет ка XX ве ка ја вља се по ја ча но ин-
те ре со ва ње за фран цу ску (умет нич ку/му зич ку) про шлост, за оно што 
је њи хо ва тра ди ци ја/тра ди ци о нал на вред ност (ка да је реч о му зи ци, 
умет ни ци се по зи ва ју на ства ра ла штво Ра моа [Jean-Phi lip pe Ra me au], 
Ку пре на [François Co u pe rin], да кле, на оно што је (та да) би ла њи хо ва 
„кла сич на“ умет ност). Ме ђу тим, по ред окре та ња соп стве ној про шло-
сти, фран цу ски умет ни ци у пе ри о ду findesièclе-а, у ци љу ства ра ња 
ау тен тич не умет но сти, обра ћа ју се и ан ти ци као не че му што је те мељ 

1 (По ја ча на) те жња ка ства ра њу „чи стог“ на ци о нал ног иден ти те та ја вља се као по сле-
ди ца рат них де ша ва ња – под се ти мо да је у Фран цу ско-пру ском ра ту 1870. го ди не Фран цу-
ска до жи ве ла по раз од стра не Не ма ца, док је у Пр вом свет ском ра ту (бу ду ћи да је би ла на 
стра ни по бед ни ка) од не ла по бе ду над Нем ци ма.
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ци ви ли за ци је ко јој при па да ју, а са мим тим и као не че му што је не про-
мен љи ва, нео бо ри ва, не за мен љи ва (умет нич ка) вред ност. По ја ча но 
ин те ре со ва ње за ан ти ку се, ка да је реч о му зич кој умет но сти, мо же 
при ме ти ти већ на осно ву на сло ва мно гих ком по зи ци ја ау то ра као што 
су Ка миј Сен-Санс (Ca mil le Sa int-Saëns): Spar ta cus (1863), Les No ces de 
Prométhée (1867), Le Ro u et d’Omp ha le (1871), Phaéton (1873), La je u nes se 
d’Her cu le (1877), La lyre et la har pe (1879), Chant sap hi quе (1892), An ti go ne 
(1893), Hymne a Pal las Athéné (1894); Га бри јел Фо ре (Ga briel Fa uré): Pro
méthée (1900), Pénélo pe (1907–1912); Клод Де би си: Prélu de à l’aprèsmi di 
d’un fa u ne (1894), La flûte de Pan из Tro is Chan sons de Bi li tis (1894), Le 
Fa u ne из Fêtes ga lan tes (1904), Syrinx (1913), Six épi grap hes an ti qu es (1914); 
Мо рис Ра вел (Mau ri ce Ra vel): Dap hnis and Chloe (1912) и дру ги.

Фан та зов/фан та зиј ски (ме ђу)про стор
Узи ма ју ћи у об зир прет ход но на ве де не му зич ке ком по зи ци је (и њи-

хо ву те ма ти ку), као и мно га књи жев на де ла из то га пе ри о да, мо же се 
ре ћи да је упра во ан ти ка, од но сно ан тич ка Грч ка, са сво јим (ми то ло шким) 
сли ка ма/при ча ма/те ма ма умет ни ци ма findesièclеa Фран цу ске отво-
ри ла вра та јед ног но вог све та фан та зи је – све та ан тич ке фан та зи је. Дру-
гим ре чи ма, чи ни се да су умет ни ци по ме ну тог пе ри о да ис тра жу ју ћи и 
от кри ва ју ћи свет ан ти ке већ би ва ли у јед ном спе ци фич ном про сто ру 
фан та зи је/фан та стич ног. С тим у ве зи, а има ју ћи на уму и ин те ре со ва ње 
Кло да Де би си ја за фан та зи ју, има ги на ци ју, са ња ри ју, у да љем то ку 
тек ста би ће пред ста вље ни глав не осо бе но сти и зна че ња/ту ма че ња фан-
та зи је ка ко у ан тич кој Грч кој та ко и мо дер ном до бу (у пе ри о ду XIX и 
XX ве ка). 

Ста ри Гр ци су ве ро ва ли да сно ви ма вла да ју од ре ђе на бо жан ства 
– Ὄνειροι/Оне и рои. Ме ђу бо го ви ма сно ва (One i roi) се, у Ови ди је вим 
Ме та мор фо за ма, по ред Мор фе ја (Morp he us) и Фо бе то ра/Ике ла (Pho be-
 tor/Ice los), по ми ње и Фан таз (Phan ta sos)2 за ко га се сма тра да је по ве зан 
са на стан ком и раз во јем фе но ме на фан та зи је. Фан таз је љу ди ма у сну 
пред ста вљао сли ке не жи вих ства ри. На и ме, те сли ке има ле су сим бо-
лич но зна че ње и мо гле су се од но си ти на су бјек то ву про шлост, са да-
шњост и/или бу дућ ност. Дру гим ре чи ма, Фан та зо ве сли ке/пред ста ве 
су иза по вр шин ског сло ја скри ва ле дру го, ду бље зна че ње и не ка да су 
има ле уло гу (под)се ћа ња, а не ка да пред ви ђа ња, ви зи је (што зна чи да су 
се у не ком мо мен ту Фан та зо ве сли ке су сре та ле, про жи ма ле, ме ша ле 
са ре ал но шћу). На и ме, бог Фан таз је био по знат и по то ме што је љу-
ди ма у сну до ча ра вао при јат не сли ке (ПоПовићМлаЂеновић2009: 345), 

2 Вид. и: <https://en.wi ki pe dia.or g/wi ki/One i ro i ac.>
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ле пе пред ста ве, од но сно дру гу, леп шу ре ал ност. Сто га, узи ма ју ћи у об зир 
(и) по да так да је фан та зи ја до би ла на зив по бо гу Фан та зу и да је у ста ро-
грч ком је зи ку (φαντασία) зна чи ла ми сао, пред ста ву (ПоПовићМлаЂено
вић2009: 345), од но сно (као и ‘Фан та зо ви сно ви’) зна чи ла је мен тал не 
сли ке, има ги нар не, (за)ми шље не пред ста ве, мо же се ре ћи да се фан та-
зи ја раз ви ла као на ста вак, на до град ња ‘Фан та зо вих сно ва’, то јест, да се 
раз ви ла из чо ве ко ве по тре бе да на ста ви, про ду жи свој бо ра вак у леп шој 
ре ал но сти.

Тре ба по ме ну ти и то да се фан та зи ја и да нас, у скла ду са сво јим 
по ре клом (‘Фан та зо вим сно ви ма’), по ве зу је са тер ми ни ма као што су: 
уо бра зи ља, ма шта, при ви ђе ње, ви зи ја, са ња ри ја. Дру гим ре чи ма, по-
ве зу је се са тер ми ни ма ко ји под ра зу ме ва ју сли ке, (за)ми шље не сли ке, 
ап стракт ну ре ал ност, од но сно, ко ји под ра зу ме ва ју мен тал ну, ум ну ак тив-
ност (бу ду ћи да се ра ди о ства ра њу/кре и ра њу/за ми шља њу (но вих) сли ка). 
С тим у ве зи, као јед на од без број мен тал них/ум них/пси хич ких/пси-
хо ло шких ак тив но сти фан та зи ја је би ла, а и да нас је, пред мет ин те ре-
со ва ња ра зних ди сци пли на – пси хо ло ги је, пси хо а на ли зе, фи ло зо фи је, 
ан тро по ло ги је, есте ти ке и дру гих. У скла ду са ра зним ди сци пли на ма 
– раз ли чи тим те о рет ским по став ка ма, по сто је и ра зна ту ма че ња фе-
но ме на фан та зи је. Та ко, Ми лош Илић у окви ру те о ри је и фи ло зо фи је 
ства ра ла штва3 фан та зи ју по сма тра као нај бо ље сред ство за бег од по-
сто је ћег и ухо да ног, као „спо соб ност ми шље ња по стра ни“, као има ги-
нар ну ак тив ност ко ја је бли ска сно ви ма, али се не из јед на ча ва са њи ма 
већ са та ко зва ним днев ним сно ви ма, да кле, „као при ват но од и гра ва ње 
днев ног сна“; за тим, Сиг мунд Фројд (Sig mund Freud) у обла сти пси-
хо а на ли зе о фан та зи ји пи ше као о дру гом, фан та стич ном све ту ко ји 
је оства ре ње су бјек то вих (све сно скри ве них или не све сних) же ља; Јунг 
(Carl Gu stav Jung), та ко ђе у обла сти пси хо а на ли зе (у де лу Пси хо ло шки 
ти по ви),4 под фан та зи јом под ра зу ме ва фан та зму (ко ја пред ста вља 
ком плекс пред ста ва ко ји се од дру гих ком плек са пред ста ва раз ли ку је 
ти ме што му спо ља не од го ва ра ни ка кво ре ал но ста ње ства ри)5 и има ги-
на тив ну де лат ност (што је не по сред ни из раз пси хич ке енер ги је ко ја 
све сти мо же би ти да та са мо у об ли ку сли ка и са др жа ја); по том, у пси-
хо ло ги ји фан та зи ја се по сма тра као све сно пре о бра жа ва ње пред ста ва 
и та ко да ље.6

3 У: Mi loš Ilić, Te o ri ja i fi lo zo fi ja stva ra laš tva, Niš, Gra di na, 1979.
4 Carl Gu stav Jung, Psycho lo gische Typen, Zu rich, Rascher Ver lag, 1921.
5 Иа ко се јед на фан та зма мо же за сни ва ти на ствар но по сто је ћим до га ђа ји ма из про шло-

сти, њен са др жај ипак не од го ва ра спо ља шњој ре ал но сти, ви ше о на ве де ном вид. у: PoPović
mlađenović 2009: 361–364.

6 О ту ма че њу фе но ме на фан та зи је у ра зним епо ха ма, ди сци пли на ма и умет но сти ма, 
вид. у: PoPovićmlađenović 2009: 347–415.
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Да кле, на осно ву све га на ве де ног ја сно је да се фан та зи ја и да ље 
схва та као спо соб ност за ми шља ња (но вих) сли ка, кре и ра ња ап стракт не, 
леп ше ре ал но сти, као има ги на тив на де лат ност ко ја мо же пре ме шта ти 
и спа ја ти ре ал не сли ке про шло сти / сли ке се ћа ња са но вим ире ал ним 
сли ка ма и та ко „кре и ра ти“ бес крај но мно го раз ли чи тих све то ва.7 Сто га, 
уко ли ко фан та зи ја има ту моћ да спа ја, пре ме шта, ком би ну је сли ке про-
шло сти, са да шњо сти, (мо гу ће) бу дућ но сти, то јест, ре ал не и ире ал не 
сли ке, мо же се ре ћи да она има моћ да про дре или чак да вла да тим 
про сто ром из ме ђу све то ва – сна и ја ве, све сног и не све сног, про шлог 
и бу ду ћег, се ћа ња и уо бра зи ље – тим (ме ђу)про сто ром бу ду ћи да (пре-
ме шта њем, ком би но ва њем сли ка) уре ђу је из глед и са др жај ‘про сто ра’.

Де би си је ва фан та зи ја у Шест ан тич ких епи гра фа

Јед но од (ви ше) Де би си је вих де ла пу тем ко јих он за ла зи и са ко јим 
слу ша о це „увла чи“ у фан та зиј ски (ме ђу)про стор је сте већ по ме ну то 
де ло, Шест ан тич ких епи гра фа. 

Тек сту ал на осно ва на ко јој ово де ло по чи ва је су Би ли ти си не пе сме 
(Les Chan sons de Bi li tis, 1894) Пје ра Лу и са. Ово ни је је ди на Де би си је ва 
ком по зи ци ја ко ја по чи ва на Би ли ти си ним пе сма ма, чак се Шест ан тич
ких епи гра фа по ја вљу ју као (крај њи) ре зул тат из вр ше них ре ви зи ја и 
тран скрип ци ја Де би си је вих прет ход них де ла ко ја су за сно ва на на од-
ре ђе ним по е ма ма из по ме ну те збир ке пе са ма Пје ра Лу и са. Тач ни је, 
Де би си је 1897. го ди не на пи сао де ло за со ло глас и кла вир пре ма три 
Лу и со ве по е ме из Би ли ти си них пе са ма – Tro is chan sons de Bi li tis: La 
Flu te de Pan, La Che ve lu re и Le tom be au des Naïades. За тим, 1900–1901. 
на пи сао је му зи ку (за две фла у те, две хар фе и че ле сту) ко ја би би ла 
прат ња ре ци та ци ји два на ест Би ли ти си них пе са ма (Chant pa sto ral, Les 
Com pa ra i sons, Les con tes, Chan son, La par tie d’os se lets, Bi li tis, Le tom be au 
sans nom, Les co ur ti sa nes egypti en nes, L’eau pu re du ba sin, La dan se u se 
aux cro ta les, Le so u ve nir de Mna si di ca и La plui du ma tin).8 По том, ком-
по зи тор је ре ви ди рао и тран скри бо вао му зи ку за прат њу, те оства рио 
ком по зи ци ју за кла вир Шест ан тич ких епи гра фа9 (ко ја има шест ста-
во ва – Po ur in vo qu er Pan, di eu du vent d’été, Po ur un tom be au sans nom, 
Po ur que la nu it so it pro pi ce, Po ur la dan se u se aux cro ta les, Po ur l’égypti enn 
и Po ur re mer ci er la plu ie au ma tin). 

7 Због че га и је сте кључ ни аспект за умет ност, од но сно за на ста нак умет нич ких де ла.
8 Де би си је углав ном ком по но вао но ву му зи ку за прат њу ре ци та ци ји Би ли ти си них 

пе са ма, са мо ма ли део му зи ке је раз вио из ори ги нал них те ма ко ри шће них у Tro is Chan so nes 
de Bi li tis, вид.: astil la 2007: 2–3.

9 По сто ји вер зи ја за че ти ри ру ке (1914) и за кла вир со ло (1915); у овом ра ду ће се раз ма-
тра ти вер зи ја пи са на за че ти ри ру ке.
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На и ме, пре не го што пре ђе мо на са гле да ва ње и ту ма че ње Де би-
си је ве ком по зи ци је, по треб но је освр ну ти се на по ме ну ту збир ку пе-
са ма Пје ра Лу и са бу ду ћи да це лу збир ку (од 143 по е ме и три епи та фа) 
про жи ма ат мос фе ра ан ти ке. С тим у ве зи, за ни мљи во је от кри ти на 
ко ји на чин, од но сно ко јим сред стви ма, Пјер Лу ис „кре и ра“ ат мос фе ру 
ан тич ког до ба. На са мом по чет ку де ла он усме ра ва чи та о це на то да 
се ра ди о апо кри фу. Тач ни је, Пјер Лу ис (све сно и сми шље но) ис ти че 
(ла жни по да так) да су Би ли ти си не пе сме пре вод тек сто ва ко ји да ти ра ју 
из 600. го ди не п. н. е. и да је њи хов ори ги нал ни ау тор (ста ро)грч ка 
пе сни ки ња Би ли тис, са вре ме ни ца и при ја те љи ца пе сни ки ње Сап фо 
(Sap pho/Σαπφώ). За пра во, ра ди се о ве ли кој Лу и со вој ми сти фи ка ци ји.10 
По том, ау тор по се же за умет но шћу ан тич ке Грч ке, тач ни је, да је вр ло 
ди рект не ре фе рен це на књи жев ност ста ро грч ке пе сни ки ње Сап фо та ко 
што кроз Би ли ти си не пе сме про вла чи лик Мна си ди ке, ко ја се по ја-
вљу је као јед на од во ље них же на у по е зи ји Сап фо (astil la 2009: 9). 
Та ко ђе, сва ка пе сма у збир ци Пје ра Лу и са са др жи че ти ри про зне стро фе 
ко је ка рак те ри шу нај ра зли чи ти је про ме не рит ма на лик Сап финој по-
е зи ји, што и Лу ис ис ти че (KerBs 2000: 11). На и ме, мо же се при ме ти ти 
и бли скост Би ли ти си них пе са ма са Фи ло стра то вим (Lu ci us Fla vi us 
Phi lo stra tus / Φλάβιος Φιλόστρατος) де лом Жи вот Апо ло на (Τὰ ἐς τὸν 
Τυανέα Ἀπολλώνιον). На лик Апо ло но вом жи во ту у Фи ло стра то вом делу, 
Пјер Лу ис пред ста вља Би ли ти син жи вот кроз сли ке по чев од де тињ-
ства, па до зре ло сти (Bu co li qu es en Pamphylie, Élégi es à Mytilè ne, Épi
gram mes dans l’île de Chypre). За па жа се и то да је Би ли тис из Пам фи-
ли је и да је бли ска при ја те љи ца Сап фо – исто као и жен ски лик (Da-
mophylo s) из Фи ло стра то вог де ла.11 Ан тич ку ат мос фе ру ау тор та ко ђе 
при зи ва ко ри сте ћи се ми то ло шким би ћи ма (Пан, На и де – ним фе), али 
и те р ми ни ма свој стве ним ан тич кој Грч кој (по ред мно гих ана хро ни за-
ма по ми ње me to pion, myrhh – ми рис чи ја ети мо ло ги ја се же до грч ког 
ми та – Myrh ha).12

Иа ко је це ла збир ка (ди рект но или ин ди рект но) про же та ан тич ким 
еле мен ти ма (по сред ством ми то ло ги је, књи жев но сти), Де би си за сво је 

10 По је ди ни кри ти ча ри (Paul Gi nisty, Ul rich von Wi la mo witz-Mo el len dorf) при ме ти ли 
су да се ра ди о не до вољ ном по зна ва њу и не а де кват ној упо тре би (ста ро)грч ког је зи ка, те 
ис ти чу да су Би ли ти сне пе сме је дан вид књи жев не игре и да је њи хов ау тор за пра во Пјер 
Лу ис, ви ше о то ме вид. у: KerBs 2000.

11 http://www.li vi us.or g/so ur ces/con tent/phi lo stra tus-li fe-of -apol lo ni us/phi lo stra tus-li fe-of 
-apol lo ni us-1.26-30/. 

Та ко ђе, бу ду ћи да се обра зо ва ње Пје ра Лу и са те ме љи на кла сич ној књи жев но сти, 
сма тра се да је ве ли ка мо гућ ност да је био упо знат са по ме ну тим Фи ло стра то вим де лом, 
вид.: KerBs 2000: 9.

12 За ети мо ло ги ју ре чи вид.: <https://en.wi ki pe dia.or g/wi ki/Myrr h>, а о грч ком ми ту 
Myrr ha вид. на: <https://en.wi ki pe dia.or g/wi ki/Myrr ha ac.>
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де ло би ра по е ме ко је ди рект но упу ћу ју на ан тич ки свет, ан тич ку умет-
ност, те ан тич ку Грч ку. Шест ан тич ких епи гра фа за по чи ње ко ма дом 
на сло вље ним Про бу ди мо Па на, бо га лет њег ве тра (Po ur in vo qu er Pan, 
di eu du vent d’été) и ти ме нас упу ћу је на Па сто рал ну пе сму (Chant Pa
sto ral) Пје ра Лу и са из ко је ова ре че ни ца по ти че, од но сно упу ћу је нас 
на јед ну ан тич ку па сто рал ну сли ку. По ме ну ту по е му Пјер Лу ис за по-
чи ње при зи ва њем Па на (Пе вај мо и про бу ди мо Па на, бо га лет њег ве
тра / Il fa ut chan ter un chant pa sto ral, in vo qu er Pan, di eu du vent d’été),13 
по сле че га сле ди па сто рал на сли ка – ли ва да са ста дом ова ца, Би ли тис 
под др ве том ма сли не ка ко по сма тра Се ле нис док узи ма цвет и уми ва 
се у по то ку, а за тим се по е ма за вр ша ва по чет ном ре че ни цом Пе вај мо 
и про бу ди мо Па на, бо га лет њег ве тра. Да кле, чи ни се да нас ау тор 
(Пјер Лу ис) по чет ном ре че ни цом по зи ва/‘увла чи’ у јед ну ан тич ку, па-
сто рал ну фан та зи ју, јер са мим тим што при зи ва Па на – бо га па сто-
рал них, зе ле них, ле пих про сто ра, а опет бо га ста да, сло бо де, ди вљи не, 
по жу де – при зи ва оног ко ји омо гу ћа ва од ви ја ње нај скри ве ни јих фан-
та зи ја. Дру гим ре чи ма, овим де лом и овим по ступ ком (при зи ва њем 
Па на) за ла зи мо у онај ме ђу про стор фан та зи је где се су сре ћу пра ста ре/
ар хе тип ске сли ке (при зи ва ње бо га) са („ре ал ним“/мо гу ћим) сли ка ма 
љу ба ви, че жње, при ро де. Оно што је за ни мљи во је сте да Де би си је ва 
му зи ка у пот пу но сти од го ва ра овој ан тич кој па сто рал ној ат мос фе ри 
по е ме – ко мад по чи ње (со ло) те мом ко ја пен та тон ским ни зом (g a c d f) 
на ви ше и на ни же, од но сно луч ним по кре том, уме ре ном ди на ми ком, оби-
та ва њем у обла сти in g / in B, озна ком у сти лу па сто ра ле (style d’u ne 
pa sto ra le), те про ду жа ва њем то но ва (лу ком) на ја ком так то вом де лу 
(чи ме као да раз вла чи, рас те же вре ме) ства ра ат мос фе ру ире ал ног/има-
ги нар ног, од но сно ат мос фе ру па сто рал не фан та зи је (вид. при мер 1). 
Дру гим ре чи ма, чи ни се да нас по чет на те ма, као и ре че ни ца Пе вај мо 
и про бу ди мо Па на, бо га лет њег ве тра, уво ди/по зи ва у ‘про стор’ фан-
та зи је. Ком по зи тор то ком це лог ко ма да ра ди са еле мен ти ма те ме, те су 
све вре ме тра ја ња ко ма да по ме ну ти то но ви ни за (g a c d f), на ко ји ма 
се за сни ва те ма, (слу шно) вр ло при сут ни. Да кле, ком по зи тор не са мо да 
за сни ва глав ну те му ко ма да на пен та тон ском ни зу већ се мо же ре ћи 
да цео ко мад оства ру је раз ви ја њем и ра дом са по чет ним је згром (те ме) 
– пен та тон ским ни зом, и ти ме нас све вре ме тра ја ња ко ма да оба ви ја 
ат мос фе ром па сто рал не фан та зи је.

Из прет ход не па сто рал не сли ке ком по зи тор нас во ди у там ни ју, 
ми сте ри о зну сли ку Без и ме ни гроб (Po ur un tom be au sans nom). У исто-

13 Пре вод свих сти хо ва (са фран цу ског на срп ски је зик) ко ри шће них у ра ду пре у зет је 
из: Ср ђан Р. Фур ту ла, Све ти слав Ба јић, Ми шко Сте ва но вић (ур.), Би ли ти си не пе сме – Пјер 
Лу ис, Бе о град: Укро ни ја, 2004.
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и ме ној по е ми Пје ра Лу и са, на ко ју нас сво јим на сло вом упу ћу је овај 
ко мад, Мна си ди ка во ди Би ли тис на гроб љу бав ни це сво је мај ке на 
ко јем пи ше: „Ни је ме смрт отр гла и од не ла из жи во та, већ не ви дљи ве 
из вор ске Ним фе. Од ма рам се ов де под ла ком зе мљом са Ксан ти ном 
од ре за ном ко сом. Не ка ме она је ди на опла ку је. Не ка зу јем сво је име“ 
(Ce n’est pas la mort qui m’a en levée, ma is les Nymphes des fon ta i nes. Je 
re po se ici so us une ter re légère avec la che ve lu re co upée de Xant hô. Qu’el
le se u le me ple u re. Je ne dis pas mon nom). По том, Би ли тис и Мна си ди-
ка схва та ју да не мо гу пре ли ти њен гроб – „Јер, ка ко би и по зва ле 
без и ме ну ду шу из оног мно штва у Ха де су?“ (Car com ment ap pe ler une 
âme in con nue d’en tre les fo u les de l’Hadès?). Да кле, у овој чи ни се там-
ни јој по е ми у ко јој вла да ат мос фе ра ми сте ри о зно сти, упи та но сти, 
го то во не до ку чи во сти, ау тор на из глед „ма лим“ по ступ ком (по ми ња-
њем Нимфи) отва ра вра та ка чи та вом јед ном ире ал ном све ту. Дру гим 
ре чи ма, чи ни се да се Ним фе по ја вљу ју као „знак“ ко ји во ди у ‘про стор’ 
ире ал ног, ко ји оста вља мо гућ ност за „по сто ја ње“ ире ал ног. Да кле, 
ау тор по се же за ан тич ком (ми то ло шком) сли ком и по ста вља је / из ме-
шта у јед но но во (при вид но) ре ал но окру же ње, те опет за ла зи у онај 
(ме ђу)про стор фан та зи је где се су сре ћу (пра ста ре) сли ке про шло сти / 
сли ке се ћа ња (Ним фе) и (мо гу ће) сли ке ре ал но сти. На и ме, оно што се 

При мер 1. Cla u de De bussy, Six épi grap hes an ti qu es, Po ur in vo qu er Pan,  
di eu du vent d’été, Modéré – dans le style d’u ne pa sto ra le, т. 1–9.
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још мо же при ме ти ти је сте да ова по е ма, по сред ством нат пи са на гро-
бу, про ти че у „ди ја ло гу“ ово стра ног, „ре ал ног“ (Би ли тис и Мна си ди-
ка), и оно стра ног (нат пи сом на гро бу – оног ко ји „ре ал но“ ни је ту). 
Да кле, као да се од ви ја у (ме ђу)про сто ру из ме ђу ре ал ног и ире ал ног. 
У ову ат мос фе ру ми сте ри о зно сти, не до ку чи во сти, Де би си уво ди це-
ло сте пе ном ме ло ди јом у pi a no ди на ми ци са озна ком Tri ste et lent (вид. 
при мер 2а). По ме ну ту ат мос фе ру Де би си у то ку ко ма да под вла чи ко-
ри шће њем/сме њи ва њем до ми нант них и ума ње них сеп та ко ра да без 
раз ре ше ња (вид. при мер 2б) – да кле као пи та ња без од го во ра. На и ме, оно 

б) Cla u de De bussy, Six épi grap hes an ti qu es, Po ur un Tom be au sans nom, Tri ste et lent, т. 13–20.

При мер 2. а) Cla u de De bussy, Six épi grap hes an ti qu es, Po ur un Tom be au sans nom,  
Tri ste et lent, т. 1–3.
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в) Cla u de De bussy, Six épi grap hes an ti qu es, Po ur un Tom be au sans nom, Tri ste et lent, т. 32–35.

што под вла чи ми сао да се ра ди о ‘про сто ру’ из ме ђу ре ал ног и ире ал ног 
све та је сте то што ко мад про ти че на гра ни ци ти ши не, на гра ни ци чуј ног 
и не чуј ног, зву ка и не зву ка. Тач ни је, ко мад по чи ње у pi a no ди на ми ци, 
али већ по сле два так та пре ла зи у pp, за тим је упо тре ба по ме ну тих до-
ми нант них и ума ње них сеп та ко ра да „озна че на“ ди на ми ком più pp, на кон 
че га се ни жу озна ке per den do, pp éto uf fe, com me une pla in te lo in ta i ne, те 
на са мом кра ју ком по зи тор да је обр тај до ми нант ног сеп та кор да (кварт-
сек ста корд) али без раз ре ше ња уз озна ке très re te nu, più pp, per den do 
(вид. при мер 2в) – као да на са мом кра ју по ста вља пи та ње (без од го во ра): 
„Јер, ка ко би и по зва ле без и ме ну ду шу из оног мно штва у Ха де су?“ и 
звук не ста је. Да кле, као да сам ко мад про ти че у (ме ђу)про сто ру чуј ног/
опи пљи вог/ре ал ног и не чуј ног/нео пи пљи вог/не ре ал ног. 

Тре ћи ко мад Ноћ је при јат на (Po ur que la nu it so it pro pi ce) по ве зан 
је са Пе смом (Chan son) Пје ра Лу и са у ко јој Би ли тис тра га за сво јом љу-
бав ни цом.14 Би ли тис се обра ћа сен ка ма др ве ћа, ли ва ди, ре ци, ста за ма 
и ули ци, те из раз го во ра са њи ма са зна је да су је ули це од ве ле у Сард 
– у дом Кра ља („О бе ли дру ме, цар ски дру ме, ка жи ми куд је од ве де? – У 
злат ну ули цу ко јом се ула зи у Сард“ / O ro u te blan che, ro u te de la vil le, 
dismoi, où l’astu con du i te? — A la rue d’or qui en tre à Sar des). У овој 
фан та стич ној по е ми у ко јој сен ке др ве ћа, ре ке, ста зе, ули це има ју моћ 
го во ра ау тор при зи ва моћ и ве ли чан стве ност ан тич ког до ба – ан тич ког 
гра да Сар да/Сар ди са. Да кле, по но во се ра ди о по се за њу за ан тич ком 
сли ком и ње ном из ме шта њу, по ста вља њу у но во окру же ње. На и ме, оно 
што пре о вла да ва у овој по е ми је сте Би ли ти си но осе ћа ње не ми ра, узне-
ми ре но сти, не из ве сно сти при ли ком тра га ња за љу бав ни цом и упра во 
та ат мос фе ра вла да и Де би си је вим пре ли дом. По ме ну ту ат мос фе ру 

14 Иа ко на слов ко ма да не ука зу је ди рект но на Лу и со ву Пе сму, сма тра се да је ко мад 
по ве зан са овом по е мом за то што нај ве ћи део му зи ке (овог ко ма да) чи ни упра во она му зи ка 
ко ја је би ла (1901. го ди не ка да је Де би си ура дио му зи ку за прат њу два на ест Би ли ти си них 
пе са ма) прат ња ре ци та ци ји по ме ну те Лу и со ве Пе сме у ко јој Би ли тис тра га за сво јом љу бав-
ни цом. Ви ше о то ме вид. у: KerBs 2000.
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„кре и ра“ прат ња оства ре на у ви ду по на вља ња/ре пе ти ци је то но ва (на 
са мом по чет ку се ра ди о пре ла ма њу ок та ва на то ну d, за тим фи гу ри ра-
њу око то на d, те сле де ду гач ке ре пе ти ци је то на h, па ре пе ти ци је то на as 
– до пред крај ко ма да). Та ко ђе, као што се при ме ћу је из ве сна гра да ци ја 
у по е ми у сми слу пре де ла од ли ва да и ре ка, пре ко пу те ва и ста за, сти же 
се до ве ли чан стве ног Сар ди са. Та ко при ме ћу је мо гра да ци ју и у му зич-
ком то ку – ком по зи тор на по чет ку ко ма да из ла же (јед но гла сну) ме ло ди-
ју ма лог оби ма (у оби му квар те) са прат њом у пре ло мље ним ок та ва ма, 
за тим при ли ком по нов ног из ла га ња те ме усло жња ва прат њу (и рит-
мич ки и хар мон ски – ра ди се о ма лом дур ском сеп та кор ду на то ну d), 
по том озна ка ма Ani mez pro gres si ve ment, Ani mez to jo urs и по ја ча ва њем/
из ла га њем те ме у акорд ском об ли ку (у дру гом кла ви ру у тер ца ма, у 
пр вом у квар та ма и сек ста кор ди ма) ау тор оства ру је гра да ци ју му зич-
ког то ка и пра ти гра да ци ју по е ме (вид. при мер 3).

Че твр ти ко мад За пле са чи цу са ка ста ње та ма (Po ur la dan se u se 
aux cro ta les) до но си сли ку у ко јој Би ли тис учи Myrr hi ni dion (чи је је име 
из ве де но од ан тич ке ре чи Myrrh) да игра са ка ста ње та ма, то јест, по ка зу-

При мер 3. Cla u de De bussy, Six épi grap hes an ti qu es, Po ur que la Nu it So it Pro pi ce,  
Lent et ex pres sif, т. 1–11.
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је јој ка ко да се уви ја, по ме ра ку ко ве, др жи ка ста ње те, те при ву че па жњу 
на се бе. Ком по зи тор за ову сли ку би ра по кре тљи ви ји тем по An dan ti no, 
те број ним озна ка ма и че стом сме ном ру ба та и ри те ну та (sans ri gu e ur, 
po co ru ba to, mol to ru ba to, ri te nu to), али и по кре ти ма – гли сан ди ма, 
ука зу је на то да се ра ди о сло бод ни јем му зич ком то ку, о сло бод ној игри 
пле са чи це. Та ко ђе, раз ла га њем ако ра да, а по том и крат ким, луч ним 
па са жи ма – као му зич ким ара бе ска ма, до ча ра ва уви ја ње, окрет, игру 
(вид. при мер 4).

Пе ти ко мад За Егип ћан ку (Po ur l’égyptiennе) сво јим на сло вом 
упу ћу је на по е му Пје ра Лу и са Еги пат ске кур ти за не (Les Co ur ti sa nes 
égypti en nes). По ме ну та по е ма ис ти че ти ши ну, мир но ћу ко ја вла да у со-
ба ма по ме ну тих кур ти за на, али и „је зик“ ко јим го во ре: „Оне вр ло до бро 
раз у ме ју грч ки, а ова мо се пра ве да га го во ре рђа во, ка ко би нам се под-
сме ва ле на свом је зи ку; али ми, План га и ја, зуб за зуб, от по че смо ме ђу 
со бом ли диј ски и оне се он да од мах уз не ми ри ше“ (El les com pren nent 

При мер 3.
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При мер 4. Cla u de De bussy, Six épi grap hes an ti qu es, Po ur La Dan se u se aux cro ta les,  
An dan ti no, т. 1–17.



114

le hel lène et fe ig nent de le par ler mal po ur se ri re de no us dans le ur lan gue; 
ma is no us, dent po ur dent, no us par lons lydien et el les s’in qu iè tent to ut à co up). 
Да кле, пот пу но би ва мо уве де ни у ан тич ку сли ку, у ан тич ки свет. По-
ме ну та ста тич ност, мир но ћа, у ко ма ду се огле да у прат њи – пе дал но 
др жа ње то на еs из над ког се у син ко пи ра ном рит му из ла же квин та (b). 
Oвакав вид прат ње тра је то ком це лог ко ма да (из у зев не ко ли ко так то ва 
пред крај ко ма да где квинт ну прат њу за ме њу је ок тав на). Из над овог ста-
тич ног сло ја се у пр вом од се ку пре ли да од ви ја хро ма ти зо ва на ме ло-
диј ска ли ни ја, док се у дру гом де лу пре ли да над по ме ну том ста тич ном 
осно вом из ла же акорд ска ме ло ди ка (вид. при мер 5). Да кле, при ме ћу је мо 
да се на за јед нич кој осно ви (прат њи у обла сти in еs) при ка зу ју две 
сли ке – ли не ар на/ли ниј ска и акорд ска – као два бли ска, а раз ли чи та 
је зи ка – хе лен ски и ли диј ски (оног истог ан тич ког до ба). Та ко ђе, мо же 
се при ме ти ти да и овај ко мад про ти че на гра ни ци ти ши не од p до pp 
пре ко sem pre pp до ppp – или је мо жда бо ље ре ћи да се ко мад од ви ја 
у ‘про сто ру’ ти ши не (у при ват ним со ба ма еги пат ских кур ти за на).

При мер 5. Cla u de De bussy, Six épi grap hes an ti qu es, Po ur l’Égypti en ne, Très modéré, т. 13–24.
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Ше сти ко мад но си на зив За хвал ност ју тар њој ки ши (Po ur re mer
ci er la plu ie au ma tin) и до ча ра ва сли ку (из по е ме La plu ie au ma tin) 
пр ве ју тар ње ки ше и Би ли тис ка ко пи ше сти хо ве у пе ску. Схва та ју ћи 
да су све кур ти за не оти шле са сво јим парт не ри ма, да је мла ди не при-
ме ћу ју, а да су је ста ри за бо ра ви ли, са осе ћа њи ма ту ге и уса мље но сти 
она пи ше: „Да, они ко ји ће се во ле ти по сле ме не, пе ва ће за јед нич ки 
мо је стро фе“ (Ce ux qui ai me ront après moi chan te ront mes strop hes en
sem ble). Док она пи ше, ка пи ки ше пра ве оти ске у пе ску и сти хо ви ма 
пе сме. Да је реч о сли ци ко ја „при ка зу је“ ки шу по твр ђу је де о ни ца 
пр вог кла ви ра ко ја од са мог по чет ка до (го то во са мог) кра ја има исту 
мо но то ну (do ux et mo no to ne) сли ку – кон стант но не про ме ње но по на-
вља ње мо ти ва (вид. при мер 6а). Ти ме, чи ни се, ком по зи тор до ча ра ва 
оно ви бри ра ње, шу шта ње при ли ком па да ња ки ше. Ме ђу тим, оно што 
је мо жда нај за ни мљи ви је у ве зи са овим ко ма дом је сте то да оног мо-
мен та ка да се пре ки не по ме ну ти мо тив (ки ше) ком по зи тор (на са мом 
кра ју ко ма да) из ла же по чет ну те му пр ве ми ни ја ту ре (!), те му ко ја 

При мер 6. а) Cla u de De bussy, Six épi grap hes an ti qu es, Po ur re mer ci er la plu ie au ma tin, 
Modérément animé, т. 1–8.
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су ге ри ше Пе вај мо и про бу ди мо Па на, бо га лет њег ве тра. Шта ви ше, 
ком по зи тор удва ја ову те му – из ла же је си мул та но у де о ни ца ма со пра-
на и ал та (пр вог кла ви ра) (вид. при мер 6б). Овим по ступ ком ком по зи-
тор као да нас бу ди, трг не, то јест, под се ти да се све вре ме ра ди о сну/
са ња ри ји/фан та зи ји. Као да су ге ри ше да су про те кли ко ма ди, про те кла 
му зи ка, раз ли чи те сли ке фан та зи је ко је су се ни за ле, али и ус по ста-
вља ле од нос јед на са дру гом. Да кле, по нов ним из ла га њем ове те ме као 
да по твр ђу је ми сао да смо све вре ме у (ме ђу)про сто ру фан та зи је у 
окви ру ко јег је мо гу ће спа ја ње, јук ста по ни ра ње, али и уод но ша ва ње 
нај ра зли чи ти јих све то ва/сли ка. С дру ге стра не, ти ме што (по но во) при-
зи ва Па на као да (по но во) по зи ва на са ња ри ју, од но сно оста вља отво-
ре на вра та за на ста вља ње, про ду жи ва ње фан та зи је – оста вља про стор 
за оно лич но од и гра ва ње (днев ног) сна.

б) Cla u de De bussy, Six épi grap hes an ti qu es, Po ur re mer ci er la plu ie au ma tin,  
Modérément animé, т. 53–62.
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* * *
Ана ли тич ко раз ма тра ње ци клу са Шест ан тич ких епи гра фа Кло да 

Де би си ја по ка за ло је да ау тор не са мо да по се же за ан тич ким (ми то-
ло шким) те ма ма већ и за му зич ким сред стви ма (као што су пен та то-
ни ка, це ло сте пе ност, те тра хор дал ни по кре ти и др.) ко ја по ти чу из тих 
про шлих (ан тич ких) вре ме на. Шта ви ше, та му зич ка сред ства је су осно ва 
на ко јој и из ко је се из гра ђу је цео ци клус, а ту осно ву (ни зо ве, „обра сце“ 
ко ји по ти чу још из ан тич ког до ба) ком по зи тор пре зна ча ва и угра ђу је 
у „но ви“ му зич ки је зик, тач ни је, у свој му зич ки је зик ко ји је (са да) нов. 
Јер, про ме на осно ве сва ка ко има кон се квен це и на цео (ком по зи то ров) 
му зич ки је зик (у Шест ан тич ких епи гра фа). Са о бра зно осно ви ме ња 
се и „гра ма ти ка“ му зич ког је зи ка. Ра ди се о „гра ма ти ци“ ко ја ни је стро-
га, пред ви ди ва, утвр ђе на, већ ко ја је флек си бил на, про мен љи ва – она 
у ко јој се су сре ћу, про жи ма ју (ан тич ке) сли ке про шло сти / сли ке се ћа-
ња са ау тен тич ним, у да том тре нут ку, уис ти ну но вим (за)ми шље ним 
сли ка ма.

Мо же се ре ћи и да ова ком по зи ци ја све до чи о то ме на ко ји на чин 
Клод Де би си до жи вља ва (ан тич ку) про шлост. Од но сно, мо же се ре ћи 
да је овај ци клус му зич ки за пис ком по зи то ро ве (ства ра лач ке) фан та-
зи је о ан тич кој про шло сти. Тач ни је, ци клус Шест ан тич ких епи гра фа 
је сте Де би си је ва ком по зи ци ја ‘са да шњо сти’ му зич ке про шло сти. 
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Ma ri ja D. Si mo no vić

ArtisticFantasyabouttheMusicalPastinSix An ti que Epi graphs  
byClaudeDebussy

Sum mary

Con si de ring Cla u de De bussy’s gre at in te rest in phe no me na such as re ve rie, ima gi-
na tion, or fan tasy and his at tac hment to an ci ent, fan ta stic, and mytho lo gi cal con tents 
(which are ena bled by phe no me na such as ima gi na tion or fan tasy), te sti fied in his works 
li ke Prélu de à l’aprèsmi di d’un fa u ne, Syrinx, and Le Fa u ne from Fêtes ga lan tes (in 
which re ve rie/ima gi na tion/fan tasy and mytho lo gi cal “worlds” over lap, per me a te), this 
pa per analyzes De bussy’s com po si tion Six épi grap hes an ti qu es (1914), with the help of 
in ter pre ta tion of the phe no me non of fan tasy it self. For the tex tu al ba se of this work, the 
com po ser cho o ses cer tain po ems from the col lec tion of The Songs of Bi li tis by Pi er re 
Lo u is. Ac cor dingly, this pa per con si ders, ba sed on the analyti cal and com pa ra ti ve ap pro-
ac hes, the re la ti on ship bet we en the two (li te rary and mu sic) “an ci ent worlds”. It is po in ted 
out which com po si ti o nal and tec hni cal met hods the com po ser evo kes, in ter pre ting an ci ent 
“ima ges” and cre a ting his own an ci ent mu sic world, that is, a fan tasy abo ut the an ci ent 
mu si cal past.

Keywords: Cla u de De bussy, Six épi grap hes an ti qu es, fan tasy, an ti que world, mu si cal 
past, fan tasy abo ut mu si cal past.
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UDC 78.071.1:929 Ravel M.

МИ ЛИ ЦА Д. ЛА ЗА РЕ ВИЋ
Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет му зич ке умет но сти, док торанд*

Ори ги нал ни на уч ни рад / Ori gi nal sci en ti fic pa per

ПРИ ЛОГ ТУ МА ЧЕ ЊИ МА  
РА ВЕ ЛО ВЕ ОПЕ РЕ ДЕ ТЕ И ЧА РО ЛИ ЈЕ:  

ЈЕ ДАН ЈУН ГОВ СКИ ПРИ СТУП**

СА ЖЕ ТАК: У ра ду се раз ма тра му зич ко-дра ма тур шка це ли на опе ре Де те и 
ча ро ли је Мо ри са Ра ве ла на осно ву мо де ла пси хе Кар ла Гу ста ва Јун га. Ана ли тич ко-ин-
тер пре та тив ним при сту пом ука зу је се на мо гу ће са гле да ва ње овог Ра ве ло вог оства ре ња 
као сво је вр сне „све сно-не све сне це ли не“ у спо ља шњој ма ни фе ста ци ји (бу ду ћи да је реч 
о му зич ком де лу), у ко јој се мо гу са гле да ти кључ ни про це си и чи ни о ци Јун го вог ди на-
мич ког пси хич ког фе но ме на – про це си про гре си је и ре гре си је ли би да, као и ар хе тип ске 
пред ста ве.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Мо рис Ра вел, Де те и ча ро ли је, Карл Гу став Јунг, ана ли тич ка 
пси хо ло ги ја, ар хе тип ске пред ста ве. 

Ин три гант на, вр ло ком плек сно и сло је ви то уоб ли че на јед но чи на 
опе ра Де те и ча ро ли је (L’en fant et les sor tilè ges, 1920–1925)1 Мо ри са 
Ра ве ла (Ma u ri ce Ra vel) ин тер пре ти ра на је на раз ли чи те на чи не у ра-
спо ну од пси хо ло шких до со ци о ло шких ту ма че ња (Kil Pa triCK 2008). 

* mi li ca la za re vic @li ve.co m
** Овај рад је на стао на осно ву се ми нар ског ра да „Дра ма тур ги ја опе ре Де те и ча ро ли је 

Мо ри са Ра ве ла из пер спек ти ве ди на ми ке пси хе“, ко ји је пи сан у окви ру пред ме та Му зи ка и 
не све сно на дру гој го ди ни док тор ских ака дем ских сту ди ја, под мен тор ством доц. др На де 
О’Бра јен, школ ске 2017/2018. го ди не.

1 Опе ра Де те и ча ро ли је сво је вр стан је жан ров ски хи брид ко ји је Де бо ра Ме вр с пра-
вом на зва ла опе ром-ба ле том (ma Wer 2006: 4). Ау тор ли бре та је фран цу ска књи жев ни ца 
Си до ни Га бри јел Ко лет (Si do nie-Ga bri el le Co let te), ко ја је ли бре то пи са ла има ју ћи у ви ду 
иде ју ства ра ња ове опе ре (ma Wer 2010). Пре ма ре чи ма Еми ли Ели сон Кил па трик (Emily 
Ali son Kil pa trick), рад Ра ве ла и Ко лет на овом му зич ко-сцен ском де лу је сте је дан од је дин-
стве них при ме ра бли ске са рад ње ком по зи то ра и ли бре ти сте (ma Wer 2010), или ка ко је то 
– осла ња ју ћи се на ис тра жи ва ње Кил па трик – ис та кла Су зан Јан Вен Неу (Su san Yuan Wen 
Nheu), „текст и му зи ка у Де те и ча ро ли је је су ре зул тат јед не од нај ве ћих са рад њи 1920-их“ 
(yuan Wen nheu 2014: 1). Де таљ ни је о са рад њи Ра ве ла и Ко лет, као и ге не зи де ла, вид.: ore stein 
1975; ma Wer 2010; yuan Wen nheu 2014.
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Jунговско, у до са да шњој ли те ра ту ри по то ме је дин стве но ту ма че ње овог 
Ра ве ло вог оства ре ња из ло жи ла је Еми ли Ели сон Кил па трик у сво јој 
док тор ској ди сер та ци ји Је зик ча ро ли је: де тињ ство и бај ка у му зи ци 
Мо ри са Ра ве ла / The lan gu a ge of En chant ment: Child hood and Fa iryta le 
in the Mu sic of Ma u ri ce Ra vel (2008).2 У са же ти јем освр ту ау тор ка се фо-
ку си ра ла на ту ма че ње сим бо ла опер ског на ра ти ва у сми слу Јун го вих 
(Carl Gu stav Jung) ар хе ти по ва (ар хе тип ве ли ке мај ке, ани ме, ар хе тип 
де те та) и ком плек са (сен ка), не раз ра ђу ју ћи да ље овај јун гов ски при ступ 
опе ри Де те и ча ро ли је. Има ју ћи у ви ду раз ли чи те при ме не Јун го вих 
кон це па та на по љу му зи ке (meDić 2012), овом при ли ком на сто ја ћу да 
ука жем на јед но мо гу ће јун гов ско ту ма че ње, од но сно је дан мо гу ћи јун-
гов ски при ступ му зич ко-дра ма тур шкој це ли ни Ра ве ло ве опе ре Де  те 
и ча ро ли је. Мо ја на ме ра је да по ка жем да се му зич ко-дра ма тур шка це-
ли на овог де ла мо же ту ма чи ти као сво је вр сна „све сно-не све сна це ли на“ 
у спо ља шњој ма ни фе ста ци ји (бу ду ћи да је реч о му зич ком де лу) осла-
ња ју ћи се на Јун гов мо дел пси хе, као и на од ре ђе на ана ли тич ка за па-
жа ња и за кључ ке Еми ли Ели сон Кил па трик из на ве де не сту ди је. Од-
но сно, по ла зим од те зе да се на му зич ко-дра ма тур шком пла ну опе ре 
мо гу са гле да ти кре та ње ли би да и не све сни ре гу ла то ри усме ра ва ња 
пси хич ких про це са, тј. ар хе тип ске пред ста ве.

Мој циљ, при то ме, ни је пре у зи ма ње ком пе тен ци ја ана ли тич ког 
пси хо ло га. Ана ли тич ка пси хо ло ги ја ов де фи гу ри ра као по моћ на ди-
сци пли на му зи ко ло ги ји, са ко јом се удру жу је у по љу хер ме не у тич ког 
при сту па му зич ком де лу, од но сно, ка ко би то ре као Бе ри слав По по вић, 
у тра га њу за „сми слом још скри ве ни јим иза сми сла” (PoPović 1998: 123) 
или, пре ма ре чи ма Мир ја не Ве се ли но вић Хоф ман, у тра га њу за „сим-
бо лич ким ви шком струк ту рал ног уре ђе ња му зич ког де ла“, за „ње го вим 
са др жин ским сре ди штем“ (веселиновићХоФМан2007: 298). Па жња, 
при то ме, не ће би ти усме ре на на от кри ва ње ау то би о граф ских мо ме на та 
у опе ри Де те и ча ро ли је ни ти на пси хо ло ги ју ства ра о ца. Ана ли тич ко- 
-ин тер пре та тив ним при сту пом, фо ку си ра ћу се на осве тља ва ње му зич-
ко-дра ма тур шке це ли не ком по зи ци је из пер спек ти ве Јун го вог ди на мич-
ког пси хич ког фе но ме на. Мо је по ла зи ште је сте му зич ко де ло схва ће но 
као текст у Дал ха у со вом (Carl Dahlha us) сми слу, при че му јун гов ски 

2 Ни је зго рег на овом ме сту по ме ну ти да је ме ђу пси хо а на ли тич ким ту ма че њи ма опе ре 
Де те и ча ро ли је до ми нант но фрој дов ско (Sig mund Freud) усме ре ње, ко јем ау тор овог тек ста 
ни је на кло њен (то ни по што не зна чи да се ума њу је зна чај Фрој до вог ра да за мо гу ћа ин тер-
ди сци пли нар на „ин тер фе ри ра ња“ пси хо а на ли зе и му зи ко ло ги је!). Пре ма уви ду Кил па три-
ко ве, пр ву пси хо а на ли тич ку ин тер пре та ци ју из ло жи ла је Ме ла ни Клајн (Me la nie Klein) 
Бри тан ском пси хо а на ли тич ком дру штву мар та 1927. го ди не (ma Wer 2002), ко ја је по том ути-
ца ла на дру ге ау то ре (Kil Pa triCK 2008; вид. та ко ђе ma Wer 2002). У де таљ ни јем кри тич ком 
освр ту на текст Клај но ве, Кил па три ко ва је, по ред оста лог, с пра вом ис та кла да је при ме ре-
ни ји јун гов ски при ступ кон цеп ци ји Ра ве ло ве опе ре (Kil Pa triCK 2008).
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прин цип ту ма че ња сим бо ла и Јун го ва те о риј ска по став ка не све сног 
не прет хо де ана ли зи де ла, већ се ука зу ју post fac tum као плод на те о-
риј ска осно ва за „от кри ва ње да љих сло је ва зна че ња“, ко јем се „на да“ 
Ри чард Смит (ma Wer 2002: 210).3

Ис ти чу ћи ау то но ми ју пси хич ког фе но ме на, Јунг од ре ђу је пси ху као 
вр ло ди на ми чан или, ка ко сам ка же, „ре ла тив но за тво рен, енер гет ски 
си стем“, ко ји се за сни ва на кон стант ном про то ку жи вот не, пси хич ке 
енер ги је ко ју на зи ва ли би до (jung 1884: 76, 77).4 Ме ђу нај зна чај ни јим 
фе но ме ни ма ду шев ног жи во та је су про гре си ја и ре гре си ја ли би да. 
Про гре си ја је не пре ста ни про цес при ла го ђа ва ња на усло ве спо ља шње 
сре ди не, а ре гре си ја је при ла го ђа ва ње на усло ве вла сти тог уну тра шњег 
све та. Про гре си ја и ре гре си ја не од но се се на ево лу ци ју и ин во лу ци ју, 
већ је су са мо раз ли чи ти прав ци кре та ња ли би да ко ји ма се по сти же, или 
пак не по сти же, при ла го ђа ва ње ин ди ви дуе на усло ве спо ља шњег, од но-
сно уну тра шњег све та (jung 1884). Про гре си ја ли би да, тј. за до во ље ње 
зах те ва спо ља шње сре ди не, по сти же се по мо ћу за у зе тог ста ва (екс тро-
верт ног или ин тро верт ног). Тај про цес по чи ва на одр жа ва њу рав но те же, 
уза јам ном деј ству про тив реч них па ро ва. Уко ли ко је за у зе ти став не ком-
па ти би лан са зах те ви ма сре ди не, до ла зи до на по на ко ји во ди кон флик ту, 
тј. бор би су прот но сти. Та да на сту па ре гре си ја, про цес кре та ња ли би-
да уна зад ка не све сном де лу пси хе и дру гим пси хич ким функ ци ја ма, 
ко је су ре ла тив но не све сне и сто га не ис ко ри шће не, не у ве жба не, не из-
ди фе рен ци ра не (jung 1884). Ре гре си јом се ове функ ци је ак ти ви ра ју и 
ти ме до пи ру до све сти, али у ин ком па ти бил ном об ли ку, у из ве сној ме ри 
ис кри вље не. Ак ти ви ра ју ћи не све сно ста ње ства ри, ре гре си ја кон фрон-
ти ра свест са про бле мом пси хе уме сто са про бле мом спо ља шњег при-
ла го ђа ва ња, те нај зад во ди до нео п ход но сти при ла го ђа ва ња пси хи, 
уну тра шњем ду шев ном жи во ту (jung 1884). Ме ђу тим, бу ду ћи да у 
ин ком па ти бил ним са др жа ји ма пси хе ле же „кли це но вих жи вот них 
мо гућ но сти“, „мо гућ но сти об на вља ња жи во та“, ра ђа се но ва про гре-
си ја или про гре си ја про ме ње не вр сте, ко ја пред ста вља бо ље при ла го-
ђа ва ње на усло ве сре ди не (jung 1884: 106). 

За при ла го ђа ва ње од го вор ни су, да кле, ка ко све сни та ко и не све-
сни пси хич ки про це си ко ји су у кон стант ној ме ђу соб ној ин тер ак ци ји 
(ма да то ни је увек слу чај). Не све стан део пси хе, на и ме, је сте дру ги 
пси хич ки си стем ко ји ег зи сти ра по ред све сти, за пра во би ло ис под или 

3 Смит је је дан од ау то ра ко ји је не кри тич ки при хва тио ту ма че ње Ме ла ни Клајн (ma Wer 
2002).

4 По сре ди је, ина че, при ме ње ни пси хо ло шки по јам енер ги је ко ји се, ка ко на во ди Јунг, 
„у на шим раз ма тра њи ма ја вља као сек су ал на, ви тал на, ин те лек ту ал на, мо рал на итд. ‘енер-
ги ја’, дру гим ре чи ма у об ли ку на го на, чи ја нам очи глед на, ди на мич ка при ро да да је за пра во 
ства ра ње па ра ле ли зма са фи зич ким сна га ма“ (jung 1884: 99).
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из над по ља све сти. Јер, ка ко то ка же Јунг, „свест ни је ни ка кво ов де а 
не све сно ни ка кво та мо. Пси ха на про тив пред ста вља све сно-не све сну 
це ли ну“ (jung 1884: 297). Сво је вр сни „не све сни ре гу ла тор“, „пси хо и дан“, 
тј. „тран сцен дент ни фак тор“ уоб ли ча ва ња пси хич ке енер ги је, је сте 
ар хе тип по се би ко ји ни је до сту пан све сти и ко ји је као та кав не ви дљив, 
нео па жа јан и не пред ста вљив (jung 1884: 302, 311), али се ипак у по љу 
све сти ма ни фе сту је фраг мен тар но, за пра во деј ству је кроз по ја ву архе-
тип ске пред ста ве или пра сли ке (ре ци мо, као ар хе тип мај ке, оца, де те та, 
ани ма, ани мус или ар хе тип ја ства). 

Ар хе тип ске пред ста ве пред ста вља ју уро ђе не, на сле ђе не ко лек тив-
не фе но ме не, „ти пич не об ли ке по на ша ња, ко ји ка да се пре ве ду у свест, 
из гле да ју као пред ста ве“ (jung 1884: 326), али са ме ни су пред ста ве. Оне 
се по ја вљу ју у по љу све сти у ви ду сим бо ла и то у сно ви ма, фан та зи-
ја ма, ми то ви ма, бај ка ма, ре ли ги ји и умет но сти, чак и у па ра пси хо ло-
шком ис ку ству (јунг 1996). Ар хе ти по ви је су ди на мич ки чи ни о ци ко ји 
се ис по ља ва ју у по бу да ма (јунг 1996). Мо гу да бу ду ис це љу ју ћи или 
де струк тив ни, али ни ка да ни су ин ди фе рент ни (јунг 1996). Ре про ду-
ку ју се у свим вре ме ни ма и на свим ме ри ди ја ни ма, без об зи ра на ра сне, 
на ци о нал не, ет нич ке, пол не, мен тал не, ге о граф ске и тем по рал не услов-
но сти (meDić 2012). Они при па да ју сфе ри ду хов ног и њи хо ва по ја ва је 
увек ну ми но зног ка рак те ра (јунг 1996). Њи хо во по ре кло је у под руч ју 
ко је је Јунг озна чио као ко лек тив но не све сно, а то је нај ду бљи не ли чан 
слој не све сног, ко ји је за јед нич ки свим љу ди ма и ко ји „чу ва и пре но си 
за јед нич ко пси хо ло шко на сле ђе чо ве чан ства“ (јунг 1996: 116). Ода тле 
чо век, пре ма Јун гу, ни је ро ђен као та бу ла ра са, он је са мо ро ђен не све-
стан („the hu man mind is not born a ta bu la ra sa“, jung 1969: 342), а са 
со бом но си „ко лек тив не ми са о не мо де ле људ ског ума“ ко ји му омо гу-
ћа ва ју да схва та и де ла на ти пич но људ ски, а не на не ки дру ги на чин 
(јунг 1996: 80). За то Јунг ис ти че да ар хе тип ске пред ста ве је су „не све-
сни ре гу ла то ри“, „фак то ри мо ди фи ка ци је и мо ти ва ци је“ (jung 1884: 
302), од но сно, ка ко об ја шња ва Хел мут Харк (Hel mut Hark), „ду шев не 
жи вот не си ле“ ко је уре ђу ју ду шев на до жи вља ва ња у про це си ма оце-
ло тво ре ња, ин ди ви ду а ци је и са мо о ства ре ња сва ког чо ве ка“ (1998: 26). 

Кон цепт ин ди ви ду а ци је је сте у су шти ни цен трал ни кон цепт Јун-
го ве те о ри је не све сног а озна ча ва про цес пси хич ког са зре ва ња или 
ра ста су бјек та кроз сје ди ње ње су прот них сна га у се би, од но сно ус по-
ста вља ње уса гла ше но сти, рав но те же не све сног и све сног де ла ње го ве 
пси хе, оства ре ње то тал но сти – це ло ви те пси хе, ко ји се од ви ја то ком 
це ло куп ног жи во та пу тем де ло ва ња ар хе тип ских пред ста ва и про це са 
про гре си је и ре гре си је ли би да (јунг 1996). Ствар ни про цес ин ди ви ду-
а ци је за пра во је, ка ко по ен ти ра Ма ри Лу ис фон Франц (Ma ri Lo u is von 
Franc), све сно по ми ре ње са вла сти тим уну тра шњим цен тром, пси хич ким 
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је згром ко је је Јунг озна чио као Ја ство (јунг 1996). Ја ство је из вор свих 
ар хе тип ских пред ста ва и уро ђе них пси хич ких тен ден ци ја ка струк ту ри, 
ре ду и ин те гра ци ји, од но сно нај фун да мен тал ни ји тво рац пси хич ке це-
ло ви то сти и ре да, ује ди њу ју ћа си ла, пси хо и дан/тран сцен дент ни фак тор 
уре ђе ња мно гих по лар но сти у пси хич ком жи во ту (јунг 1996; stajn 2007).

Мно ги аспек ти украт ко опи са не ди на ми ке пси хе мо гу се са гле да-
ти кроз дра ма тур ги ју Ра ве ло ве опе ре или, ка ко је сам ком по зи тор жан-
ров ски од ре дио, „лир ске фан та зи је“ Де те и ча ро ли је, ко ја пред ста вља 
пр во ост варе ње у исто ри ји опе ре уоп ште фо ку си ра но ис кљу чи во на 
лик Де те та и ње гов пси хич ки свет. Лик Де те та по ста вљен је у на ра тив 
бај ке (Kil Pa triCK 2008) као глав ни про та го ни ста, али опе ра ни је са мо 
при ча о де те ту и „ча ро ли ја ма“, већ лу ци дан при каз пси хич ког, од но сно 
фан та стич ног све та без и ме ног му шког де те та ста ро сти шест до се дам 
го ди на.

По сре ди је спе ци фи чан трет ман бај ке, са срећ ним за вр шет ком. Рад-
ња опе ре ло ци ра на је у деч јој со би и ар ти ку ли са на је кроз низ сце на 
ор га ни зо ва них у два де ла. Пр ви део об у хва та екс по зи ци ју и део за пле-
та, кон крет но сце не ча ро ли ја ко је се од но се пре те жно на не жи ви свет 
(сце не Фо те ље и Сто ли це, Са та, Чај ни ка и Шо ље, Ва тре, Па сти ра и Па-
стир ке, Прин це зе, Го спо ди на Арит ме ти ке, тј. до ма ћег за дат ка, и Мач ки). 
Опе ра по чи ње пре ко ром Мај ке упу ће ном ле њом Де те ту (ни је ура ди ло 
до ма ћи за да так). При то ме, вр ло симп то ма тич но, лик Мај ке се по ја вљу-
је са мо де ли мич но (ка ко је на зна че но у ли бре ту, ви ди се са мо ве ли ка 
сук ња), а пре ко ре но Де те, ко је оста је са мо у со би, при ка зу је се као 
бун тов но и де струк тив но де те ко је бе сно уни шта ва пред ме те по со би 
(екс по зи ци ја). Сле ди пак низ „ча ро ли ја“ (по че так за пле та) – пред ме ти 
по со би, чак и до ма ћи за да так, као и ли ко ви из бај ки ожи вља ва ју и 
го во ре. У дру гом де лу опе ре, со ба се ча ро ли јом пре тва ра у врт пре пун 
очо ве че них би ља ка и жи во ти ња, ко је та ко ђе го во ре и ко је је Де те та ко-
ђе прет ход но му чи ло. Дру ги део је, та ко, уоб ли чен кроз низ сце на „жи-
вих ча ро ли ја“, тј. жи вог ба штен ског све та би ља ка и жи во ти ња (сце не 
Вр та, Др ве та, Ви ли ног ко њи ца, Сла ву ја, Ши шми ша, Жа бе, Ве ве ри це, 
бор бе жи во ти ња и сла вља). Жи во ти ње су нај пре су прот ста вље не Де-
те ту, ко је у мо мен ту осе ћа ња уса мље но сти – због без у спе шног по ку ша ја 
да се спри ја те љи са њи ма – до зи ва Мај ку. Жи во ти ње, за јед но са ожи вље-
ним пред ме ти ма, на па да ју Де те, на ста вља ју ћи по том бор бу ме ђу со бом, 
при че му ве ве ри ца би ва по вре ђе на (кул ми на ци ја). Сле ди дра ма тур шки 
обрт: Де те пре ви ја ша пу ве ве ри ци (пе ри пе ти ја) и па да у сан пре мо ре-
но (по че так рас пле та), те му про таг они сти „не жи ве“ и жи ве при ро де 
пра шта ју, пе ва ју ћи му по ча сну пе сму (јер је по ста ло до бро). Де ло се 
за вр ша ва, опет крај ње симп то ма тич но, бу ђе њем Де те та и ње го вим 
по здра вом Мај ци.
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По сма тра но из јун гов ске ви зу ре, це ло куп на опе ра Де те и ча ро ли је 
пред ста вља сим бо лич ки при каз пси хич ких про це са ко ји се до га ђа ју 
у пси хи Де те та. Ка ко је већ при ме ти ла Кил па трик, у овој при чи не ма 
за бај ку ка рак те ри стич них, аван ту ри стич ких пу то ва ња и хе рој ских 
по ду хва та (Kil Pa triCK 2008). Мо гло би се, ме ђу тим, ре ћи да је пу то ва ње 
ин тер на ли зо ва но у Де те то вом пси хич ком „пу ту“ ка по ка ја њу (Kil Pa triCK 
2008), за пра во пре о бра жа ју од де струк тив ног усме ре ња ње го ве пси хе 
ка „ства ра лач ком“, тј. по нов ном бу ђе њу и об но ви, ус по ста вља њу пси-
хич ке рав но те же из ме ђу све сног и не све сног де ла пси хе. У сно ви ма, 
бај ка ма и ли те ра ту ри че сто се као сим бол про це са ин ди ви ду а ли за ци је 
ја вља не ка екс пе ди ци ја у не по зна те зе мље (јунг 1996). Ов де је то свет 
Де те то вих ча ро ли ја, очо ве че них пред ме та, би ља ка и жи во ти ња. Сим-
бо лич ки, то је свет раз ли чи тих ак те ра пси хе Де те та. Сам лик Де те та 
мо же се по сма тра ти као сим бо лич ни пред став ник кре та ња ли би да5 
ко је у ис ку ству ар хе ти по ва, пре све га мај ке и ани ме, ре зул ти ра пре о бра-
жа јем, тј. при ла го ђа ва њем пси хе на усло ве спо ља шњег, али и уну тра-
шњег све та. 

Ода тле ни је нео бич на опи са на кон цеп ци ја опе ре у два де ла. Ве-
ћи на пр вог де ла опе ре са сце на ма ча ро ли ја пре те жно не жи вог све та 
сим бо лич ки пред ста вља све стан део Де те то ве пси хе. На то ре фе ри ра 
нај пре чи ње ни ца да се рад ња у пр вом де лу опе ре до га ђа у вре ме да на. 
Јер дан је сим бол све сног ста ња пси хе. Та ко ђе, у екс по зи ци ји, ка ко је 
прет ход но на зна че но, Де те је при ка за но као бун тов но, де струк тив но, па 
и опа ко. Сва ка „ча ро ли ја“ ко ја сле ди пред ста вља сво је вр сну „лек ци ју“ за 
Де те. Ожи вље ни пред ме ти ко је је Де те уни шти ло ука зу ју му на ње го-
ве гре шке, али га не кон фрон ти ра ју са про бле мом ди рект но већ ви ше 
по сред но, углав ном иг но ри шу ћи ње го во при су ство (Kil Pa triCK 2008). 
Сим бо лич ки по сма тра но, ов де је на де лу упра во про цес про гре си је о 
ко јој Јунг го во ри. За у зе ти по чет ни све сни став Де те та по ку ша ва да 
сје ди ни су прот но сти и по стиг не рав но те жу кроз „ча ро ли је“, тј. ожи-
вље не пред ме те, од но сно да се при ла го ди на усло ве спо ља шњег све та. 
То, ме ђу тим, са мо де ли мич но успе ва у мо мен ту ка да Де те жа ли за сво-
јом сло мље ном шо љом („Ах, мо ја ле па шо ља“). Ди рект но су о ча ва ње 
са про бле мом до га ђа се у сце ни Ва тре у ко јој Ва тра не по сред но ука-
зу је Де те ту на опа сност („да ће се рас то пи ти као па ху љи ца“). Крај ње 
проми шље но, крај ове сце не и це ло куп ни да љи ток опе ре од ви ја се 
то ком но ћи, да кле у не све сном де лу пси хе Де те та; јер ноћ је сим бол 
не све сног. Јун гов ски ре че но, као да је ли би до све сне са др жа је са да 
„од нео“ у не све сно, што зна чи и мо ме нат де ло ва ња ре гре си је ко ја, како 

5 На овој на чин Јунг је ана ли зи рао мит о ки ту-ажда ји, јер мит уоп ште пред ста вља пси-
хо ло шке чи ње ни це (jung 1884).
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је по ме ну то, ак ти ви ра дру ге, ре ла тив но не све сне, не раз ви је не, не ис ко-
ри шће не пси хич ке функ ци је. Ов де је ин фе ри ор на пси хич ка функ ци ја 
не сум њи во осе ћај на функ ци ја, чи је ће ак ти ви ра ње ре зул ти ра ти по зи-
тив ним пси хо ло шким пре о бра жа јем услед по ја ве ар хе ти па ани ме – 
сим бо ли са ног у ли ку Прин це зе и по том по ја ве ар хе ти па мај ке сим бо-
лич но да тог у об ли ку ба ште. 

Ани ма, на и ме, као ар хе тип ду шев ног жи во та и жен ско сти у не све-
сном код му шкар ца, тј. уну тра шња сли ка же не или скри ве на и не све сна 
жен скост у му шкар цу, је сте пер со ни фи ка ци ја свих жен ских пси хо ло-
шких те жњи у му шкој пси хи и пред ста вља на сле ђе ни пси хич ки си стем 
при ла го ђа ва ња (јунг 1996; harK 1998). Али као и сви ар хе ти по ви, може 
да има по зи тив но и не га тив но деј ство. Не га тив не ани ме, ме ђу ко ји ма 
су и прин це зе, иза зи ва ју раз ли чи та на гла ше но емо тив на ста ња, па и 
де струк тив на на сто ја ња пси хе, и мо гу да на ве ду чо ве ка чак и на са мо-
у би ство (јунг 1996). По зи тив не ани ме, ко је се обич но ја вља ју у об ли-
ку бо жан ства или све ти це (јунг 1996; harK 1998), има ју уло гу ускла-
ђи ва ња чо ве ко ве пси хе са пра вим уну тра шњим вред но сти ма, од но сно 
во ди ча по уну тра шњем све ту ко ји омо гу ћа ва ве зу са ар хе тип ским осно-
ва ма ду шев ног жи во та и ти ме ин те гри шу сна ге оздра вље ња Ја ства (јунг 
1996). Лик Прин це зе у опе ри ипак де лу је по зи тив но на пси хич ки свет 
Де те та. Јер уло га Прин це зе је сте кон фрон ти ра ње Де те та са ње го вим 
кључ ним про бле мом ко ји је емо тив не при ро де, ко ји да кле ни је из спо-
ља шњег већ из уну тра шњег све та. Ова сце на је сте лир ска кул ми на ци ја 
или лир ско чво ри ште, сво је вр стан „емо тив ни чвор“ це ло куп ног де ла 
из ко га се да ље „пле ту ни ти“ драм ске рад ње. У су сре ту са Прин це зом 
Де те пр ви пут осе ћа љу бав и по тре бу за за шти том, те по сте пе но по чи ње 
да раз у ме спо ља шњи свет, али и соп стве ни уну тра шњи свет, на шта 
нај пре ин ди рект но ука зу ју сце на Го спо ди на Арит ме ти ке, тј. до ма ћег 
за дат ка ко ји са да не иза зи ва бес и де струк тив на на сто ја ња Де те то ве 
пси хе, и сце на Мач ки, ко ја пред ста вља сво је вр сно су о ча ва ње, за пра во 
раз у ме ва ње на гон ске сфе ре. 

Раз у ме ва ње и при хва та ње спо ља шњег и уну тра шњег све та до ла-
зи до пу ног из ра жа ја у дру гом де лу опе ре кроз ре гу ла ци ју ар хе ти па 
мај ке – „фак то ру уре ђи ва ња ис ку ства ‘мај чин ског’ у сва ком чо ве ку“ 
(harK 1998: 30). Иа ко се по ја вљу је са мо на по чет ку, лик Мај ке при су тан 
је то ком це лог де ла кроз ча ро ли је и по на ша ње Де те та (Kil Pa triCK 2008). 
По сре ди је по зи тив но де ло ва ње ар хе ти па мај ке, ко је се ис по ља ва у 
не жно сти, до бро ти, му дро сти, ра ђа њу и на ста ја њу, као ме сто ма гич не 
про ме не и по нов ног ро ђе ња, а мо же да се по ја ви у раз ли чи тим сим бо-
лич ним об ли ци ма, нпр. као жи во ти ња или врт (harK 1998: 30–31). Оту да 
ни је нео бич но што је ме сто ко нач не „ма ги чне про ме не“ пси хе Де те та у 
опе ри упра во врт са жи во ти ња ма и што то ком ни за сце на про та го ни сти 
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жи ве при ро де не су о ча ва ју Де те са про бле ми ма спо ља шњег све та (уни-
ште ним пред ме ти ма), већ са про бле ми ма уну тра шњег све та – осе ћа њи ма, 
и то уса мље но сти и гу бит ка као по сле ди цом Де те то вих де струк тив них 
де ла. Ли би до ов де пак успе ва да из ба лан си ра и сје ди ни су прот но сти, 
што се у нај ве ћој ме ри ис по ља ва у мо мен ту пре ви ја ња ве ве ри чи не шапе, 
ко ји ука зу је на то да Де те ви ше ни је en fant ter ri ble ко је не ма осе ћа ње 
за спо ља шњи свет (Kil Pa triCK 2008), већ да га истин ски раз у ме, као што 
схва та и при хва та соп стве ну при ро ду и уло гу у том све ту. Да кле, поја-
ва и де ло ва ње по зи тив них ар хе ти по ва ани ме и мај ке у про це су ре гре-
си је, у кре та њу ли би да у ду бље не све сне сло је ве пси хе, ак ти ви ра ли су 
ифе ри ор ну емо тив ну функ ци ју и про дор не све сних или, мо жда бо ље, 
по ти сну тих емо тив них са др жа ја у све стан, са да пре о бра жен део пси хе. 
То је на са мом кра ју де ла до дат но на гла ше но и из у зет ним сцен ским ре-
ше њем – по ја вом све тла у мо мен ту Де те то вог бу ђе ња и по здра ва Мајци.

Овај сло же ни про цес кре та ња ли би да ре а ли зо ван је и спе ци фич-
ном му зич ком дра ма тур ги јом опе ре Де те и ча ро ли је – спе ци фич ном 
струк ту ром/об ли ком и му зич ким сти ло ви ма сце на, као и те мат ским/
мо тив ским пла ном. У пр вом де лу опе ре, пре ци зни је, до сце не Ва тре, 
го то во све сце не су за о кру же не струк ту ре, тро дел не фор ме6 и ра ђе не 
су у раз ли чи тим сти ло ви ма (нпр. гро теск ни ба хов ски ме ну ет у сце ни 
Фо те ље и Сто ли це или фок строт и „ки не ска му зи ка“ у сце ни Чај ни ка 
и Шо ље),7 али пре те жно у ди со нант ни јем про то ку ко ји оста је у окви ру 
то нал но сти. Лик Де те та ка рак те ри шу му зич ки из раз пр вен стве но ње-
го вог вре ме на и би то нал ни „из ли ви“ ње го вог бе са (Kil Pa triCK 2008: 178). 
По ме ну ти не у спе ли про цес про гре си је, тј. по ми ре ња су прот но сти, и 
при ла го ђа ва ње на усло ве спо ља шњег све та ов де се, да кле, ја сно огле да 
у струк тур ном и стил ском ди фе рен ци ра њу сце на. Сце на Ва тре – мо ме-
нат про до ра ли би да у не све сно, као и сце не ко је по том сле де, раз у ђе ни-
је су струк ту ре и пре те жно у фор ми раз ви је не пе сме. Ка ко је по ме ну то, 
сце на Прин це зе пред ста вља лир ски кли макс це лог де ла, а ра ђе на је у 
им пре си о ни стич ком сти лу. Исти ка рак тер и стил има крат ка, ујед но 
је ди на ари ја по ве ре на Де те ту ко ја не по сред но сле ди, што и на му зич-
ком пла ну, на ро чи то ди ја тон ским са звуч ји ма и „при хва та њем“ то на ли-
те та Прин це зи ног мо но ло га (Ес-ду ра), ука зу је на аси ми ла ци ју ар хе-
ти па ани ме, као и на по зи тив но де ло ва ње ре гре си је. 

6 Струк ту ру сце на опе ре Де те и ча ро ли је већ је де таљ ни је при ка за ла Кил па трик (Kil
Pa triCK 2008).

7 Вр ло ин три гант ном ука зу је се ана ли за уло ге игре уоп ште, у сми слу му зич ког жан-
ра у опе ри за сту пље ног у раз ли чи тим об ли ци ма и у ви ду пле са, с тим у ве зи и раз ли чи тих 
ин сце на ци ја опе ре, по сле дич но и ин тер пре та ци ја. По ла зи ште та кве вр сте ана ли зе, ко ја за-
слу жу је за себ ну сту ди ју, тре ба ло би да бу де нај пре те мељ но ис пи ти ва ње ли бре та и му зи ке, 
као и Ра ве ло вих на пи са о ба лет ској умет но сти. 
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При мер 1. a) Сед ма сце на, по че так Прин це зи ног мо но ло га, Ес-дур

б) Сед ма сце на, по че так Де те тове ари је, Ес-дур
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Ода тле, му зич ка струк ту ра сце на у дру гом, пре те жно „не све сном“ 
де лу опе ре је сте у пот пу но сти про ком по но ва на. Му зич ки ток кре ће 
се у ра спо ну од вр ло ди со нант них, хро ма ти зо ва них (сце на бор бе жи-
во ти ња), па и ато нал них „пло ха“ (сце на Др ве та) до пот пу но то нал них, 
ди ја тон ских, као што је то на са мом кра ју опе ре (ве се ље жи во ти ња). 
При то ме, за вр шна ка ден ца де ла (V-I Ге-ду ра) – са ти пич но Ра ве ло вим 
до да тим ди со нан ца ма, ре кло би се, сим бо лич но ука зу је на јун гов ску 
ин те гра ци ју су прот но сти, одр жа ва ње рав но те же (кон со нан це и ди со-
нан це), ко нач ну по твр ду бо љег при ла го ђа ва ња усло ви ма сре ди не. 

При мер 2. За вр шна сце на, по след њи так то ви опе ре

При ла го ђа ва ње ли ка Де те та огле да се и на те мат ском/мо тив ском 
пла ну опе ре. Овом при ли ком освр ну ће мо се са мо на по је ди не мо мен-
те из ла га ња два нај зна чај ни ја те мат ска/мо тив ска ен ти те та опе ре – лајт-
те му Де те та и лајт мо ти ва Мај ке,8 ко ји су да ти на са мом по чет ку опе ре: 
пен та тон ска ме ло ди ја по ве ре на две ма со ло обо а ма, ко јом по чи ње це-
ло куп но де ло, пред ста вља лајт те му Де те та; пр ва по ја ва „хар мон ске 
прат ње“, ве зе са звуч ја IV9 и V ступ ња основ ног то на ли те та е-мо ла,9 
са ка рак те ри стич ним ско ком чи сте квар те, је сте лајт мо тив Мај ке.

8 Ра ве лов трет ман лајт мо ти ва не под ра зу ме ва Ваг не ров тип лајт мо тив ске тех ни ке, тј. 
сло же ни си стем бо га тог, „бес крај ног“ раз ви ја ња лајт мо ти ва.

9 У пи та њу је вр ло нео бич на по ја ва ве зе оса мо ста ље ног IV9 и мол ске до ми нан те пот-
пу но не тра ди ци о нал но ре ше на. До ду ше, оса мо ста ље не ди со нан це, као и че сто не функ цио-
на лан трет ман ако ра да, је су ка рак те ри сти ка Ра ве ло ве хар мо ни је. 
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При мер 3. а) Пр ва сце на, лајт мо тив Де те та, т. 1–9

б) Пр ва сце на, лајт мо тив Мај ке, т. 35–38

Ве за по ме ну тих са звуч ја и ин те р вал квар те из ла жу се, за пра во, 
то ком опе ре и за себ но, та ко ђе и у тран сфор ми са ном ви ду (ре ци мо, чи ста 
квар та у ви ду пре ко мер не, тј. три то ну са).10 Лајт те ма Де те та и лајт мо тив 
Мај ке по ја вљу ју се у свим кључ ним дра ма тур шким мо мен ти ма. Та ко, 
на при мер, пр ви мо ме нат ка да Де те по чи ње да осе ћа ка ја ње у сце ни 
Чај ни ка и Шо ље из ла же се ње го ва лајт те ма у че ле сти, нај пре, у ви ду 
прат ње де о ни це Шо ље, а по том де о ни це са мог Де те та у прет ход но по-
ме ну том тре нут ку ње го ве жа ло сти за по ло мље ном шо љом. За тим, у 
мо мен ту ве се ља у за вр шној сце ни, на кон ра до сног ус кли ка ре чи „ма ма“ 
у хо ру жи во ти ња лајт мо тив Мај ке до но си цео ор ке стар у ff ди на ми ци. 
Јер, ка ко не по сред но у фу га ту на ста вља хор жи во ти ња, „оно је до бро, 
Де те је му дро“ као и ње го ва ма ма. За то се и це ло куп на опе ра за вр ша-
ва лајт те мом Де те та (у де о ни ци обое) и лајт мо ти вом Мај ке – са да 

10 То је при ме тио и Ри чард Смит, ко ји је та ко ђе за па зио да кон цеп ци ја опе ре у два де ла 
има дра ма тур шки и сим бо лич ки сми сао. Вид. ау то ро ву ана ли зу у: ma Wer 2002.
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по ме ну том за вр шном ка ден цом у гу дач ком пар ту, за јед но са ско ком 
чи сте квар те у де о ни ци Де те та ко је по здра вља Мај ку (при мер 2). Ово 
„при хва та ње“ лајт мо ти ва Мај ке у Де те то вој де о ни ци не дво сми сле но 
по твр ђу је по зи тив но де ло ва ње ар хе ти па мај ке. Де те та ко по ста је хе рој 
ко ји у су о че њу са са мим со бом, са не све сним ак те ри ма соп стве не пси-
хе, успе ва да по бе ди се бе са мог, тј. де струк тив но на сто ја ње пси хе на 
свом пу ту пси хич ког са зре ва ња и ра ста. 

Ре кло би се, на по слет ку, да је Ра вел од ред ни цом „лир ска фан та-
зи ја“ же лео да ука же на то да је опи са на лир ска тран сфор ма ци ја ли ка 
Де те та је ди но и би ла мо гу ћа кроз ча ро ли је, фан та зи је, сво је вр сне „ка-
та ли за то ре“ не све сних про це са и са др жа ја. Јер, ка ко се мо гло ви де ти, 
ча роб ни, не ствар ни, фан та стич ни свет свој ствен деч јој пси хо ло ги ји, 
у опе ри по ста је за пра во сво је вр стан „екран“ све сних и не све сних про-
це са – про це са про гре си је и ре гре си је ли би да, и не све сних са др жа ја 
пре вас ход но емо тив не шар же. У том сми слу, опе ра Де те и ча ро ли је 
је сте сво је вр сна сту ди ја све сних и не све сних пси хич ких про це са глав-
ног ли ка, Де те та, ко је му зич ки ток у пот пу но сти ре флек ту је.
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Mi li ca D. La za re vić

AJungianApproachtoRavel’sOpera 
The Child and the En chant ments

Sum mary

This pa per de als with the mu si cal-dra ma tic units of the ope ra The Child and the 
En chant ments by Ma u ri ce Ra vel ba sed on the mo del of psyche by Carl Gu stav Jung. 
Analyti cal-in ter pre ta ti ve ap pro ach to the dra ma turgy of the ope ra and its spe ci fic mu si cal 
re a li za tion – in terms of the struc tu re and form of the sce nes and the ir mu si cal styles, as 
well as in terms of the the ma tic plan of the in di vi dual sce nes (le it mo tifs) – in di ca ted a 
pos si ble vi ew of the ope ra as a kind of “con sci o us-un con sci o us en tity” in an ex ter nal 
ma ni fe sta tion (sin ce it is a pi e ce of mu sic), in which the li bi do mo ve ment, the pro ces ses 
of pro gres sion and re gres sion, as well as the ar chetypa l ima ges can be iden ti fied. In ot her 
words, it has been shown that the ma gi cal, un real, and fan ta stic world in he rent in child 
psycho logy, in the ope ra be co mes a kind of “screen” of con sci o us and un con sci o us pro-
ces ses and un con sci o us con tents of pri ma rily emo ti o nal we ight. In this sen se, the ope ra 
The Child and the En chant ments tur ned out to be a kind of study of the con sci o us and 
un con sci o us psychic pro ces ses of the main cha rac ter, which the mu si cal flow fully re flects.

Keywords: Ma u ri ce Ra vel, The Child and the En chant ments, Carl Gu stav Jung, 
analyti cal psycho logy, ar chetypa l ima ges.
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ПРЕ ДРАГ A. ЂО КО ВИЋ
Уни вер зи тет у Ис точ ном Са ра је ву, Му зич ка ака де ми ја*

Ори ги нал ни на уч ни рад / Ori gi nal sci en ti fic pa per

ЗО РИ СЛА ВА М. ВА СИ ЉЕ ВИЋ  
О ЦР КВЕ НОМ ПО ЈА ЊУ И МО КРАЊ ЧЕ ВОЈ  

МЕ ТО ДИ ЦИ НА СТА ВЕ ПО ЈА ЊА

СА ЖЕ ТАК: Зо ри сла ва М. Ва си ље вић спа да ме ђу на ше рет ке ака дем ске му зи-
ча ре ко ји су срп ско цр кве но по ја ње до ве ли у ве зу с на став ним про це сом. Мо гућ ност 
ин те гра ци је цр кве ног по ја ња у на ста ву сол фе ђа не дво сми сле но је на ли ни ји ње ног 
ста ва да му зич ко обра зо ва ње код Ср ба тре ба де лом да се ба зи ра на соп стве ном му-
зич ком на сле ђу. Раз ма тра ње Мо крањ че ве ме то ди ке на ста ве по ја ња, као и на чи на на 
ко ји се по ја ње учи ло у про шло сти, пред ста вља не ве ли ки али зна ча јан сег мент бо га тог 
на уч но-пе да го шког опу са Зо ри сла ве Ва си ље вић. Зна лач ки је про ми шља ла о то нал ним 
осно ва ма срп ског цр кве ног по ја ња, че му је мо гла до при не ти оглед на на ста ва Мо крањ-
че вог Осмо гла сни ка са уче ни ци ма сред ње му зич ке шко ле, као и сту ден ти ма Фа кул-
те та му зич ке умет но сти. Ана ли зу оних на пе ва ко ји не ко ре спон ди ра ју са европ ским 
то нал ним си сте мом с раз ло гом је спро ве ла по ре ђе њем с на род ним пе сма ма. Зо ри сла ва 
Ва си ље вић се, ме ђу тим, не кри тич ки при кло ни ла су бјек тив ном ста ву Ко сте Ма ној ло-
ви ћа, по чи јем ми шље њу је по ја ње ко је је Сте ван Мо кра њац за пи сао у Ср би ји бо ље и 
ау тен тич ни је од оног ко је се пе ва ло у Вој во ди ни и фру шко гор ским ма на сти ри ма, што 
је оста ви ло про стор спе ку ла ци ја ма о по ре клу и це ло ви то сти срп ског по ја ња.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Зо ри сла ва Ва си ље вић, цр кве но по ја ње, ме то ди ка на ста ве цр кве-
ног по ја ња, Сте ван Мо кра њац, Осмо гла сник.

Зо ри сла ва М. Ва си ље вић (1932–2009) би ла је углед на про фе сор ка 
Фа кул те та му зич ке умет но сти у Бе о гра ду где је ду ги низ го ди на пре-
да ва ла сол фе ђо и ме то ди ку на ста ве овог пред ме та. О ре зул та ти ма ње ног 
пе да го шког ра да нај бо ље све до чи им пре сив на уџ бе нич ка ли те ра ту ра 
ко ју је на ме ни ла уче ни ци ма основ них и сред њих му зич ких шко ла, као 
и сту ден ти ма уни вер зи те та. Њен до при нос ме то ди ци на ста ве сол фе ђа 
у окви ру срп ског му зич ког школ ства је не мер љив. Афир ми са ла је соп-
стве ну ме то ду на звав ши је ком би но ва ном функ ци о нал ном ме то дом. 

* djo ko vic piz@gmail.com 
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У зре лој фа зи де ло ва ња и на уч ног ра да проф. Зо ри сла ве Ва си ље вић 
на шла се област срп ске цр кве не му зи ке ко ја је у му зич ким кру го ви ма 
со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је би ла ре ла тив но не по зна та. Слу чај но, или 
не, овај пе ри од ње ног ства ра лач ког ра да по кло пио се са уру ша ва њем 
до та да шњег срп ског, од но сно ју го сло вен ског кул тур ног мо де ла, што ју 
је, чи ни се, на гна ло да про ми шља о про пу сти ма у му зич кој кул ту ри, 
кон крет но му зич ком обра зо ва њу, али и да ука зу је на ино ва тив не пу те-
ве и ре ше ња. Не сре ђе не му зич ке при ли ке сво га до ба до ве ла је у ве зу 
са по гре шно во ђе ним про це сом му зич ког обра зо ва ња то ком це лог ХХ 
ве ка, у че му је ви де ла од го вор ност срп ске му зич ке ели те. По ра же на 
„три јум фом“ та ко зва не но во ком по но ва не на род не му зи ке, тач ни је ње ном 
оп ште при хва ће но шћу у по след њим де це ни ја ма ХХ ве ка, про фе сор ка 
Ва си ље вић је у сво јој док тор ској ди сер та ци ји раз лог за уру ша ва ње 
му зич ке кул ту ре у Ср би ји до ве ла у ве зу с не по зна ва њем соп стве не 
му зич ке тра ди ци је, ка ко све тов не, та ко и цр кве не. За кљу чи ла је да је 
срп ска му зич ка пе да го ги ја тре ба ло да се ба зи ра не то ли ко на ис ку ству 
дру гих на ро да и њи хо вих му зич ких иди о ма, ко ли ко на соп стве ном, 
срп ском, и то пре све га ко ри шће њем и об ра дом на род них, али и цр кве-
них ме ло ди ја.1 Сма тра ла је да је то би ло ста но ви ште са мог Сте ва на 
Мо крањ ца, чи ји је пе да го шки лик ра све тли ла у свом де лу Рат за срп
ску му зич ку пи сме ност, књи зи ко ја је при мар ни из вор за пи са ње ове 
сту ди је.

За раз ли ку од ве ћи не срп ских ака дем ских му зи ча ра сво га до ба, 
Зо ри сла ва Ва си ље вић се афир ма тив но од но си ла пре ма срп ској цр кве ној 
му зи ци, што је ве ро ват но би ла по сле ди ца ње ног бли ског од но са пре ма 
тра ди ци о нал ној на род ној му зич кој ба шти ни.2 Не сум њи во бла го на кло-
на пре ма ства ра лач ком опу су сво га оца, ет но му зи ко ло га Ми о дра га 

1 На ше му зич ко школ ство је у де це ни ја ма по сле Дру гог свет ског ра та па све до не дав но 
би ло та ко осми шље но да су из на став них про гра ма ис кљу че ни сви са др жа ји ко ји би мо гли 
би ти до ве де ни у ве зу са пра во слав ном ду хов ном тра ди ци јом. Уче ни ци и сту ден ти му зи ке 
се то ком шко ло ва ња упо зна ју са об ли ци ма ри мо ка то лич ког и про те стант ског бо го слу же ња 
(ми се, ре кви је ми, па си је), али не и са пра во слав ним (ли тур ги ја, опе ло и др.). Из ве сни по ма ци 
су на пра вље ни у но ви је вре ме, али, су штин ски, ри ги дан од нос пре ма пра во слав ној цр кве ној 
– као ма те ри ји ко ја тре ба у нај ма њу ру ку рав но прав но да се про у ча ва са ре ли ги о зном му-
зи ком дру гих тра ди ци ја – до да нас ни је про ме њен (Маринковић 1994: 139).

2 У на сто ја њу да до сег не европ ске и свет ске стан дар де у из у ча ва њу и про мо ви са њу 
умет нич ке му зи ке, али и да сле ди над на ци о нал ни ју го сло вен ски кул тур но-по ли тич ки мо дел, 
нај ве ћи део срп ске ака дем ске му зич ке за јед ни це иг но ри сао је соп стве но му зич ко на сле ђе 
ко је се од но си на област ду хов не му зи ке. Раз у ме се, та кав став био је ге не ри сан ју го сло вен-
ским по ли тич ким си сте мом ате и стич ког усме ре ња у ко јем су тра ди ци о на ли зам и осо би то 
ма ни фе ста ци је цр кве ног жи во та у јав ном дис кур су, на ро чи то срп ском, би ли стро го кон тро-
ли са ни. Кон це ра та пра во слав не му зи ке прак тич но ни је би ло. Ду хов на му зи ка Сте ва на 
Мо крањ ца у ње го вом род ном гра ду, ипак, ни је мо гла би ти иг но ри са на, осим што се до са мог 
кра ја иде о ло ги је со ци ја ли зма, то јест, до 90-их го ди на ХХ ве ка, ни је сме ла из во ди ти у не-
го тин ским цр ква ма (ДесПић 1990).
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Ва си ље ви ћа, ин те ре со ва ње проф. Ва си ље вић за срп ско цр кве но по ја ње 
чи ни се ло гич ним. Ово ин те ре со ва ње је, ре кло би се, на ста вак по ро-
дич не тра ди ци је, тим пре што је и сам Ва си ље вић за бе ле жио сво ја за-
па жа ња о цр кве ним гла со ви ма, по ре де ћи их са на род ним ме ло ди ја ма. 
Ста во ви про фе сор ке Ва си ље вић о цр кве ној му зи ци и по ја њу мо гу се 
про це њи ва ти из две раз ли чи те ви зу ре, пе да го шко-ана ли тич ке и исто-
ри о граф ско-му зи ко ло шке. С об зи ром на то да је ње но по ље де ло ва ња 
би ла му зич ка пе да го ги ја, са свим је ра зу мљи во што је оста ви ла траг 
упра во у до ме ну по јач ке пе да го ги је, ука зав ши на мо гу ће аспек те са-
вла да ва ња осмо гла сних на пе ва. Чи ни ла је то де таљ ним про у ча ва њем 
Осмо гла сни ка Сте ва на Мо крањ ца, на сто је ћи да про ник не и у ње го ву 
ме то ди ку уче ња по ја ња. Му зи ко ло шка раз ма тра ња и фор му ла ци је о 
ко ји ма ће би ти ре чи у овом тек сту, по не кад су за сно ва ни на сте ре о ти-
пи ма, а по не где не до ста је увид у ши ри кон текст, на шта тре ба да ука же 
кри тич ки осврт у овој сту ди ји. 

Као што је ре че но, проф. Ва си ље вић је ис тра жи ва ла мо гу ће ви-
до ве Мо крањ че ве на ста ве у Бо го сло ви ји „Све тог Са ве“ у Бе о гра ду. 
Ис тра жи ва ње је до пу ни ла усме ним ис ка зи ма Јел ке Ста ма то вић, чла ни-
це Бе о град ског пе вач ког дру штва из вре ме на са мог Мо крањ ца, као и 
Бо го љу ба Ћир ко ви ћа, не ка да управ ни ка Па три јар шиј ске би бли о те ке 
ко ји је о то ме слу шао од про те Мир ка Па вло ви ћа (†1977), Мо крањ че вог 
уче ни ка. Ве ро до стој ност ових ис ка за, у ко је проф. Ва си ље вић није 
сум ња ла (или ни је же ле ла да сум ња), ствар је лич не про це не. За кљу-
чив ши да је Мо крањ че во ре ше ње Осмо гла сни ка епо хал но с по зи ци је 
му зич ке на ста ве у Бо го сло ви ји, до да ла је да би „мир не ду ше мо гло да 
бу де увр шће но у ана ле раз во ја на уч не му зич ке пе да го ги је“ (васиљевић 
2000: 206). 

Ова квом за кључ ку прет хо дио је лич ни рад проф. Ва си ље вић на 
Мо крањ че вом Осмо гла сни ку са уче ни ци ма сред ње шко ле и сту ден ти-
ма Фа кул те та му зич ке умет но сти у Бе о гра ду са ко ји ма је, ка ко на во ди, 
проб но пе ва ла свих осам гла со ва. За хва љу ју ћи упра во тој про грам ској 
ино ва ци ји, она је у соп стве ном пе да го шком ра ду до шла до ори ги нал них 
за кљу ча ка ко ји се мо гу до ве сти у ве зу са мо гу ћим ви до ви ма уче ња осмо-
гла сних на пе ва. То се од но си и на де фи ни са ње то нал ног устрој ства 
цр кве них на пе ва, нео п ход но у са вре ме ној на ста ви сол фе ђа. Као што је 
по зна то, по је ди ни цр кве ни гла со ви су са чу ва ли из вор ну мо дал ност, иа ко 
им је Сте ван Мо кра њац при за пи си ва њу до де лио мо дер ни тон ски род. 
По ре чи ма проф. Ва си ље вић, ла тент на мо дал ност је пред ста вља ла по-
те шко ћу оним сту ден ти ма ко ји „ни су до сти гли спо соб ност са вла ђи ва ња 
инер ци је уо би ча је ног кре та ња пре ма пред зна ци ма дур ско-мол ских 
ле стви ца“ (васиљевић 2000: 264). Про у ча ва ју ћи Мо крањ че ву ме то ди-
ку на ста ве по ја ња, Зо ри сла ва Ва си ље вић је за кљу чи ла да је то нал не 
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осно ве кла сич ног ду ра и мо ла при бли жио на шем на род ном цр кве ном 
пе ва њу, те да је Мо кра њац пи о нир у том ра ду. Ова кав став, мо гли би-
смо ре ћи, оче ки ван је и ло ги чан од стра не мо дер ног на став ни ка сол-
фе ђа и ме то ди ча ра. Не ја сно је, ме ђу тим, за што Зо ри сла ва Ва си ље вић 
ни је ко мен та ри са ла мо дал но устрој ство у гла со ви ма и на пе ви ма у ко-
ји ма је то очи глед но, већ са мо у 5. и 6. Глас 1, на при мер, од ли чан je 
при мер дор ског мо ду са. Исти на, он је ма ње пре по зна тљив у при ме ри-
ма ко је је Ва си ље ви ће ва на ве ла, а ко ји се од но си на пса лам ски стих 
Го спо ди во звах, за пи сан са мо гла сним на пе вом. Тро пар ски на пев ко јим 
су за пи са не не ке дру ге пе сме у 1. гла су има ју из ра зи те од ли ке дор ског 
мо ду са са фи на ли сом на то ну ге, што нас упу ћу је на за кљу чак да су 
пе сме тро пар ског на пе ва мо жда про ма кле ње ној па жњи. Слич но се 
мо же ре ћи за ме ло ди ју 6. гла са са мо гла сног на пе ва. Ана ли зи ра ју ћи ме-
ло диј ске фор му ле у окви ру овог на пе ва, Мо кра њац је кон ста то вао да „се 
не кре ћу пра вил но ни по јед ној у те о ри ји при зна тој мол ској ле стви ци“ 
(МокрањаЦ 1964: 7). Про блем од ре ђи ва ња тон ског ро да цр кве ним на пе-
ви ма раз у ме и са ма Ва си ље ви ће ва, те кон ста ту је „да су се у ме ло ди ја ма 
срп ског цр кве ног по ја ња мо ра ли са чу ва ти оста ци ста ри јег ви зан тиј ског 
пе ва ња“ (васиљевић 2000: 201). Но ви ја ис тра жи ва ња пра во слав ног 
цр кве ног по ја ња у све ту и код нас, за ко је Зо ри сла ва Ва си ље вић ни је 
зна ла, ба ци ла су но во све тло на ту ма че ње ка ко те о риј ских та ко и прак-
тич них пи та ња бо го слу жбе не му зи ке. У цр кве ним за пи си ма пра во-
слав ног по ја ња уо чен је сте но граф ски прин цип ко ји мо же до при не ти 
ре ла ти ви за ци ји тон ског устрој ства у гла со ви ма. На су прот кла сич ној 
европ ској му зи ци, не прин ци пи јел на по ја ва то но ва у за пи си ма цр кве-
ног по ја ња, по пут про ла зни ца или скрет ни ца (ко је је и Ва си ље ви ће ва 
ана ли зи ра ла), оте жа ва ју од ре ђи ва ње ле ствич ног низа, услов но го во ре ћи 
то на ли те та, бу ду ћи да се ови то но ви мо гу до ве сти у ве зу са укра ша-
ва њем, ко је се по не кад под ра зу ме ва, а по не кад не, због че га, ко нач но, 
њи хо ва по ја ва ни је бит нa за утвр ђи ва ње тон ског ро да у цр кве ним на-
пе ви ма (lin gas 2003). Уо ста лом, по ре ђе њем Мо крањ че вог са за пи си ма 
осмо гла сног по ја ња оста лих срп ских ме ло гра фа мо же се уо чи ти ра зно-
ли кост у на чи ну при ме не ал те ро ва них то но ва. Сви ти за пи си, као и 
Мо крањ чев, са др же лич ни пе чат за пи си ва ча, од но сно ка зи ва ча. Упра во 
због то га те о риј ско раз ма тра ње на пе ва без лич ног по јач ког ис ку ства 
ни је увек ме ро дав но.

Не за ви сно од ове чи ње ни це, проф. Ва си ље вић је из не ла свој ори ги-
нал ни став о об ра ди цр кве них на пе ва ко ри шће њем са вре ме ног дур-мол 
си сте ма од стра не Мо крањ ца, и мо гу ће раз ло ге иг но ри са ња мо дал ног 
устрој ства у не ким гла со ви ма срп ског цр кве ног по ја ња. На и ме, сма тра-
ла је да је „Мо кра њац мо рао сво је ђа ке у Бо го сло ви ји учи ти за ко ни ма 
ду ра и мо ла ка ко би их оспо со био да из во де и ком по но ва ну ду хов ну 
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му зи ку“. Али, не са мо ду хов них пе са ма већ и на род них, ко је је прет ход-
но тре ба ло зна ти за пи са ти, јер је Мо кра њац, пре ма проф. Ва си ље вић, 
у не до стат ку обра зо ва них му зи ча ра „у бу ду ћим све ште ни ци ма ви део 
лич но сти ко је ће са ку пља ти на род но му зич ко бла го“ (васиљевић 2010: 
199). Тре ба под се ти ти да су и пре Мо крањ ца про фе со ри Кар ло вач ке бо-
го сло ви је упра во то тра жи ли од сво јих ђа ка, баш као и Ти хо мир Осто јић 
од но во сад ских гим на зи ја ла ца. 

Осим те о риј ско-естет ског вред но ва ња и про це њи ва ња гла со ва 
срп ског осмо гла сни ка, зна чај на су и про ми шља ња проф. Ва си ље вић 
о прак тич ном по ја њу, ко ја су у осно ви струч на. За ни мљи во је да је Ва-
си ље ви ће ва без лич ног ис ку ства прак тич не при ме не осмо гла сног по ја ња 
на бо го слу же њи ма – чи је ли тур гич ко, од но сно му зич ко-хим но граф ско 
устрој ство пред ста вља при мар ни оквир за це лис ход но вред но ва ње и 
по и ма ње са мих на пе ва – при лич но тач но за кљу чи ва ла о про бле ми ма 
и иза зо ви ма ко ји сто је пред цр кве ним пој ци ма. Не до ста так тог ис ку ства 
на до ме сти ла је, чи ни се, де таљ ним уви дом у нот не за пи се цр кве ног 
по ја ња Сте ва на Мо крањ ца и, раз у ме се, те мељ ним по зна ва њем оп ште 
ме то ди ке уче ња (нот ног) пе ва ња.

Про фе сор ка Ва си ље вић је би ла у пра ву ка да је за кљу чи ла да „цр кве-
ним пој ци ма ни је по тре бан ап со лут ни слух!“ Ис пи ту ју ћи Мо крањ че во 
све сно за пи си ва ње свих гла со ва Осмо гла сни ка in f, ка ко би се „лак ше 
и угод ни је мо гле про чи та ти и на у чи ти ме ло ди је“, као и ње го во на че ло 
да ће сва ки по јац узе ти ин то на ци ју пре ма при ро ди сво га гла са, проф. 
Ва си ље вић је за кљу чи ла да је ау тор Осмо гла сни ка ишао ка „из гра ђи-
ва њу ре ла тив ног слу ха (не ре ла тив ног име но ва ња, на шта на и ла зи мо 
у To ni ka-Do  ме то ди)“. Она кон ста ту је да „док чи тач гле да јед ну тон ску 
ви си ну, он из во ди дру гу“, а да ни је ни све стан да за пи се за пра во тран-
спо ну је. Ис прав но је и ње но за па жа ње да пој ци у цр кви ме ња ју ин то на-
ци ју пре ма ам би ту су на и ла зе ће ме ло ди је и да, с те стра не, Мо крањ чев 
за пис да је до вољ ну ин фор ма ци ју. Са гла ша ва ју ћи се са Мо крањ че вом 
ар гу мен та ци јом у ве зи са ре ла тив ним слу хом, она за кљу чу је да ау тор 
„ни је си сте ма ти зо вао Осмо гла сник за на ста ву у му зич кој шко ли, не го 
за Бо го сло ви ју“ (васиљевић 2010: 196–198). 

Зо ри сла ва Ва си ље вић, та ко ђе, до бро раз у ме из о ста нак такт них 
цр та у за пи си ма Осмо гла сни ка. Ре фе ри ра ју ћи се на Мо крањ чев ис каз 
да ме три ка ових пе са ма ле жи у рит му са мог тек ста, она за кљу чу је да 
је уки да ње такт них цр та све сно учи ње но из по тре бе „за из гра ђи ва њем 
фра зе о ло ги је и кли ше то ло ги је цр кве них на пе ва“. На ро чи то ово дру го. 
Ро го бат ним из ра зом – кли ше то ло ги ја, она по ја шња ва по тре бу за фор-
ми ра њем из ве сних кли шеа у са мим на пе ви ма ко ји тре ба да по слу же, 
ка ко на во ди, „из гра ђи ва њу спо соб но сти ко ри шће ња утвр ђе них ме ло ди ја 
по је ди них гла со ва и за дру ге тек сто ве из Ми не ја, од но сно за ‘кро је ње’ 
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на пе ва“ (васиљевић 2010: 94). То је са свим тач но. Не по ми њу ћи Мо крањ-
чев из раз став, или не зна ју ћи за тер ми не фор му ла, од но сно обра зац, 
ко јим се у струк тур ном по гле ду (пре ма ви зан тиј ском узо ру) од ли ку ју 
срп ски цр кве ни на пе ви – због че га уво ди тер мин кли ше – проф. Ва-
си ље вић уо ча ва уну тра шње устрој ство у на пе ви ма. Кли шее, тач ни је 
фор му ле, по треб но је раз вр ста ти, ди фе рен ци ра ти. На осно ву пред ви ди-
ве сме не кли шеа-обра за ца у Мо крањ че вом Осмо гла сни ку, за кљу чи ла 
је да по ме ну ти збор ник има од ли ке уџ бе ни ка из ко јег јед ном на у че не 
утвр ђе не ме ло ди је слу же као осно ва ви шим ни во и ма уче ња по ја ња. Јер, 
по зна то је да кро је ње цр кве них ме ло ди ја, то јест, њи хо во ме ло диј ско 
при ла го ђа ва ње раз ли чи тим хим но граф ским са др жа ји ма, ни је мо гу ће 
без све сног ком би но ва ња фор му ла, које је проф. Ва си ље вић услов но 
на зва ла кли ше.

Про це њу ју ћи од нос и ве зу прак тич ног по ја ња са нот ним пред ло-
шци ма у по јач ким збор ни ци ма, Ва си ље ви ће ва на осно ву кри тич ких 
на пи са о по ја њу и цр кве ној му зи ци ис прав но за кљу чу је да на ши пој ци 
без струч но во ђе не на ста ве сол фе ђа ни су мо гли тач но да ин то ни ра ју 
за пи са не на пе ве, ни ти то да нас мо гу. „Од у пи ра ње но вим тон ским од-
но си ма по сле ди ца је уко ре ње ног на чи на пе ва ња и сви ра ња“ (пре ма осе-
ћа њу тра ди ци о нал не му зич ке то нал но сти – прим. П. Ђ). „То се мо же 
ко ри го ва ти са мо ду го трај ним и струч ним ра дом, као и при су ством 
хар мон ског ин стру мен та.“ За пре гла сно по ја ње у цр кви проф. Ва си-
ље вић је ве ро ват но у пра ву ка да твр ди да је „пре гла сно по ја ње у цр кви 
пре не то као ма нир из се о ског пла нин ског пе ва ња“ (васиљевић 2010: 
30). Ова по ја ва, тј. пе ва ње као скан ди ра ње, звуч но не при ла го ђе но про-
сто ру у ко јем се из во ди, при сут на је и у дру гим тра ди ци ја ма.

Су ми ра ју ћи ре зул та те Мо крањ че вог пе да го шког ра да у Бо го сло-
ви ји, Зо ри сла ва Ва си ље вић за кљу чу је да је:

Мо кра њац без узор ни ка по ста вио пр во прȃво на род но цр кве но нот-
но пе ва ње. Ви со ки сте пен ње го ве на ста ве у Бо го сло ви ји по твр ђу је и рад 
на дик та ти ма на род них пе са ма [...] Он је ус пео да пре мо сти јаз из ме ђу 
му зич ког обра зо ва ња кла сич ног ти па и цр кве не на род не му зич ке тра ди-
ци је, те да му зич ки опи сме ни сво је уче ни ке у Бо го сло ви ји (васиљевић 
2010: 209). 

Тре ба по ме ну ти да је проф. Ва си ље вић ко мен та ри са ла и пред мо-
крањ чев ске ме то де уче ња по ја ња у Бо го сло ви ји. Уче ње по слу ху ни је 
по ми ња ла, али је сте уџ бе ни ке по ја ња са три ла ма, при ми тив ним гра-
фич ким зна ци ма ко ји ма су се уче ни ци и на став ни ци ко ри сти ли, или 
бо ље ре ћи њи ма се по шта па ли у про це су на ста ве. Као и ве ћи на да на-
шњих обра зо ва них му зи ча ра, Зо ри сла ва Ва си ље вић је о та ко зва ним 
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уџ бе ни ци ма Ни ко ле Три фу но ви ћа го во ри ла са од ре ђе ном до зом пре-
зи ра. Си стем три ла овог све ште ни ка (по ко ји ма су не ки и од лич но по-
ја ли) мо же се про це ни ти са мо у кон тек сту оно вре ме не по јач ке прак се 
у Ср би ји ко ја је, као што се зна, још увек би ла му зич ки нео пи сме ње на. 
Тај „си стем“, ма да је ко чио про дор мо дер ног нот ног пи сма у цр кве но 
по ја ње, мо жда би се мо гао са гле да ти као епи зо да у ево лу тив ном про-
це су мо дер ни за ци је по јач ке прак се.3 Три ли ра ње, ме ђу тим, до да нас 
слу жи као при ми тив на ал тер на ти ва нот ним цр кве ним збор ни ци ма 
код нас (МиоДраг 2014). 

Да је Зо ри сла ва Ва си ље вић у пра ву ка да ка же да је Мо кра њац био 
успе шан у му зич ком опи сме ња ва њу бо го сло ва ви ди се и по то ме што 
је ме ђу њи ма би ло и на ста вља ча ње го вог де ла. То су пре све га Ко ста 
Ма ној ло вић, епи скоп Да ма скин Гр да нич ки, те све ште ни ци Ми ли во је 
Црв ча нин и Мир ко Па вло вић. По зна то је да су, по пут Мо крањ ца, и они 
ба шти ни ли ка ко цр кве ну та ко и све тов ну му зи ку, за пи си ва ли је и хар-
мо ни зо ва ли. Упр кос то ме, кон ста та ци ја проф. Ва си ље вић да Мо крањ чев 
пе да го шки рад и осо би то ње го ва ме то ди ка уче ња по ја ња ни су на ста-
вље ни, већ на пу ште ни, чи ни се тач ном. Да ли је то ме на ру ку ишла че ста 
сме на на став ни ка по ја ња у Бо го сло ви ји „Све тог Са ве“ (Јо ван Зор ко, 
Сте ван Хри стић, Ко ста Ма ној ло вић, и дру ги) или је то би ла по сле ди-
ца оп штих ме ђу рат них ре фор ми у окви ру ко јих су срп ски му зи ча ри, 
као што је по зна то, тра га ли за но вим на ци о нал ним (ју го сло вен ским) 
му зич ким сти лом упо ре до са при хва та њем мо дер них европ ских трен-
до ва (Милојевић 1940), пи та ње је ко је зах те ва по себ но ис тра жи ва ње. 
Проф. Ва си ље вић је за кљу чи ла да је за по ста вља ње оп ште на род не му-
зич ке тра ди ци је у ме ђу рат ном пе ри о ду уда љи ло срп ске ком по зи то ре од 
на ро да. Из гле да да ни Мо крањ че ву ме то ди ку на ста ве по ја ња у Бо го сло-
ви ји ни су до вољ но по зна ва ли ни ти при зна ва ли ње го ви са вре ме ни ци, 
што се де ли мич но мо же на слу ти ти на осно ву ми шље ња др Ми ло ја 
Ми ло је ви ћа из 1914, по след ње го ди не Мо крањ че вог жи во та и ра да.4 

За ти ра ње Мо крањ че вог ме то да уче ња цр кве ног по ја ња на ро чи то 
ће би ти из ра же но у дру гој по ло ви ни ХХ ве ка. Стра да ње је рар хи је 
Срп ске пра во слав не цр кве то ком Дру гог свет ског ра та и њен не за ви дан 

3 Би ло је у то ме и су ко ба ин те ре са. Док се о об ја вљи ва њу за пи са цр кве ног по ја ња из 
ру ко пи сне за о став шти не Кор не ли ја Стан ко ви ћа ни је по ми шља ло, а исто вре ме но оду го вла-
чи ло са штам па њем Мо крањ че вог Осмо гла сни ка, уџ бе ни ци са три ла ма ко је је за уче ни ке 
Бо го сло ви је „Све тог Са ве“ при ре дио бе о град ски ђа кон, по том све ште ник Ни ко ла Три фу-
но вић има ли су ви ше из да ња (Павловић 1985: 158–165).

4 „И ако за не ко ли ко по след њих го ди на на ста ва му зи ке у Бо го сло ви ја ма, на ро чи то у 
Бо го сло ви ји Св. Са ве, има при клад ни ји об лик зах те ви ма умет но сти, ипак се ре зул тат не по сти-
же, јер се ису ви ше ра пид но пре ла зи пре ко основ них пој мо ва да би се мо гла до би ти со лид на 
осно ва за да љи спе ци ја лан за да так умет нич ког де ло ва ња у цр кви“ (Милојевић 1914: 54–55).
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дру штве ни и ма те ри јал ни ста тус на кон ра та ути ца ли су не по вољ но на 
оп шти при лив кан ди да та у бо го сло ви ја ма. У скла ду с тим, пи та ње њи-
хо вих му зич ких и гла сов них по тен ци ја ла по ста ло је бес пред мет но, 
што је у од ре ђе ној ме ри де тер ми ни са ло ни во и ква ли тет на ста ве по-
ја ња, на жа лост, и до на ших да на. О не струч ном во ђе њу на ста ве по ја-
ња у бо го сло ви ја ма и по гре шним ме то дич ким упут стви ма све до чи 
уред ба Све тог ар хи је реј ског Си но да СПЦ из 1960. го ди не у ко јој се 
на во ди да ће се „це ло куп но цр кве но пе ва ње, осим Ве ли ког, из у ча ва ти 
без но та“ (МиоДраг 1994: 131). Има ли ја сни јег при ме ра за бо ра вља ња 
Мо крањ че вог ме то да уче ња по ја ња?

Као што је ре че но, упра во су бли скост са тра ди ци о нал ним му зич ким 
ства ра ла штвом и на кло ност ка ње му омо гу ћи ли Зо ри сла ви Ва си ље вић 
да ана ли зу Мо крањ че вог Осмо гла сни ка са гле да из ви зу ре ет но му зи-
ко ло га. Би ла је убе ђе на да је тог ста но ви шта био и Мо кра њац („чо век 
из на ро да са по зна ва њем на род них и цр кве них пе са ма“). Ме то до ло шки 
по сту пак у ње ним ана ли за ма за сно ван је, да кле, на по ре ђе њу цр кве них 
на пе ва са на род ним пе сма ма. Очи то је да се ко ри сти ла ис ку ством Мио-
дра га Ва си ље ви ћа, пр вог на шег ет но му зи ко ло га ко ји је пи сао о при-
су ству основ них на че ла срп ских цр кве них гла со ва у на род ним ме ло-
ди ја ма (васиљевић 1964). За кљу чи ла је чак да по тен ци јал ну на ста ву 
Осмо гла сни ка у му зич ким шко ла ма мо же да во ди ис ку сни на став ник 
ко ји „мо ра по зна ва ти и на род ну му зи ку и до не кле на ше цр кве но по ја ње“ 
(васиљевић 2010: 193). Без на ме ре да се проф. Ва си ље вић спо чи та ва 
оно што ни је би ла ње на при мар на област де ло ва ња, исти не ра ди мо ра 
се ре ћи да тон ске осно ве срп ских цр кве них на пе ва пре вас ход но тре ба 
ана ли зи ра ти кроз по ре ђе ње са ви зан тиј ско-грч ким на пе ви ма, о че му је 
још пот крај XIX сто ле ћа пи сао Ти хо мир Осто јић (остојић 1896). Ана-
ли зи ра ју ћи Мо крањ чев Осмо гла сник, и Егон Ве лес (Wel lesz) по чет ком 
ХХ ве ка ука зао је на ви зан тиј ско по ре кло на пе ва (Петровић 1996), док 
су но ви ја ис тра жи ва ња по твр ди ла ве ли ку слич ност ме ђу срп ским и 
гр чким цр кве ним гла со ви ма (Пено 1999). Уо ста лом, и Ко ста Ма ној ло-
вић је на по ми њао пре вас ход ни ути цај грч ке псал ти ке на на ше по ја ње.5 
На род на му зи ка је сва ка ко има ла ути цај на цр кве не на пе ве, али ни ка-
ко при ма ран, ка ко би се мо гло за кљу чи ти из на во да проф. Ва си ље вић. 
При су ство и ко ри шће ње кон крет них мо ти ва из на род них пе са ма као 
прин цип из град ње цр кве них ме ло ди ја, осим из у зет но, ни је на уч но 
до ка за но. По зна те су, ме ђу тим, на род не пе сме са до слов ном цр кве ном 

5 „Ка да сам за мо лио чи ча Ни ко лу, бив. учи те ља а са да цр кве ног пе ва ча у цр кви Св. 
Бо го ро ди це у Би то љу, да ми пе ва по тим зна ци ма [не у ма ма – прим. П. Ђ.], он ми је пе вао и 
мо гао сам да кон ста ту јем: да је то пе ва ње, ко је је ствар но она ко ка ко се пе ва у грч кој цр кви 
са мо на сло вен ски је зик пре ве де но, у осно ви исто као и пе ва ње срп. пра во слав не цр кве“ (Ма
нојловић 1988: 160).
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ме ло ди јом. Нај тач ни је је, због то га, го во ри ти о ме ђу за ви сном од но су 
на ше цр кве не и на род не пе сме ко ји је из не дри ла исто ри ја срп ског на-
ро да. На род на тра ди ци ја је, са свим сво јим ма ни фе ста ци ја ма, услед 
не по вољ них исто риј ских окол но сти не рет ко би ла је ди ни кул тур ни 
обра зац. Ве зу цр кве не и на род не му зи ке мо жда по нај пре тре ба тра жи ти 
у кон тек сту из во ђач ке прак се, с об зи ром на то да су, ка ко у про шло сти 
та ко и да нас, мно ги цр кве ни пој ци би ли обич ни љу ди из на ро да ко ји 
цр кве не на пе ве ни су учи ли из нот них збор ни ка, већ су их по ја ли про-
сто ср дач но, баш као и на род не пе сме. Овај фе но мен до дат но је ак ту е-
ли зо вао Сте ван Мо кра њац до пи сав ши у на сло ву свог Осмо гла сни ка 
„срп ско на род но цр кве но по ја ње“. 

Чи ни се, ме ђу тим, да је проф. Ва си ље вић придев на род но уз по јам 
срп ско цр кве но по ја ње схва ти ла од већ бу квал но. На сто је ћи да уста но ви 
за јед нич ке па ра ме тре срп ској про фа ној и са крал ној му зи ци, у кон тек-
сту ства ра ња спе ци фич но срп ске му зич ке пе да го ги је, проф. Ва си ље вић 
цр кве но по ја ње сма тра ви дом осо би тог на род ног ства ра ла штва. Због 
то га и кон ста ту је да је „Мо крањ че ва на ста ва у Бо го сло ви ји би ла на ме-
ње на на ро ду, очу ва њу срп ске све тов не и цр кве не тра ди ци је“. Она, та-
ко ђе, кон ста ту је да је Мо кра њац „по ста вио пр во пра во на род но цр кве но 
нот но пе ва ње” (васиљевић 2010: 209) по твр див ши га ра дом на дик та-
ти ма на род них пе са ма. Сти че се, да кле, ути сак да Зо ри сла ва Ва си ље вић 
под пој мом на род но у кон тек сту цр кве ног по ја ња под ра зу ме ва му зич ко 
ства ра ла штво за сно ва но на на род ним пе сма ма. Ана ли зи ра ју ћи са мо гла-
сни на пев 6. гла са, за кљу чу је: „Не пре по зна је мо ли у овим ста бил ним 
то но ви ма за ко но мер ност те тра хор дал них од но са на ше на род не му зи-
ке“ (васиљевић 2010: 205). Ипак, придев на род но се, у осно ви, не од-
но си на про ве ни јен ци ју цр кве них на пе ва, то јест, њи хо во струк тур но 
и естет ско по ре кло и устрој ство. Од ред ни ца на род но има со ци о ло шке 
атри бу те, јер ука зу је на то да је срп ско бо го слу жбе но по ја ње не са мо 
цр кве на већ и оп ште при хва ће на кул тур на тра ди ци ја, вла сни штво свих 
пра во слав них Ср ба без об зи ра на про стор и др жа ве у ко ји ма жи ве.

Ка да Зо ри сла ва Ва си ље вић ка же Мо крањ че во „пра во на род но 
цр кве но по ја ње“, мо же се за кљу чи ти да по сто ји и не ко дру го срп ско 
по ја ње ко је ни је пра во. То дру го по ја ње она име ну је кар ло вач ким по-
ја њем. Пра ве ћи ја сну раз ли ку из ме ђу ова два ви да по ја ња у окви ру 
срп ске по јач ке прак се, она на гла ша ва да је Мо кра њац имао из ра же ну 
же љу да „са чу ва од за бо ра ва срп ско цр кве но по ја ње, ко је је да ле ко 
ви ше са чу ва ло ар ха ич не од ли ке од кар ло вач ког по ја ња“. Ов де проф. 
Ва си ље вић не дво сми сле но ре фе ри ра на ста но ви ште Ко сте Ма ној ло ви-
ћа по ко ме је по ја ње ко је је Сте ван Мо кра њац за пи сао у Ср би ји ау тен тич-
ни је од оног ко је се пе ва ло у Вој во ди ни и фру шко гор ским ма на сти ри-
ма, на осно ву че га је на чи нио ја сну ди стинк ци ју из ме ђу кар ло вач ког и 
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бе о град ског по ја ња. Бе о град ско по ја ње (тер мин ко ји је Ма ној ло вић 
кон стру и сао), ме ђу тим, ни је ни шта дру го до ме ло граф ски опус и стил 
Сте ва на Мо крањ ца у до ме ну цр кве ног по ја ња ко ји се, по Ма ној ло ви-
ће вим ре чи ма, од кар ло вач ког раз ли ку је ре дук ци јом ме ли за ма и укра са, 
а од ли ку је се и „озбиљ ном ме ло диј ском ли ни јом“. Без ја сни је ар гу мен-
та ци је Ма ној ло вић је кар ло вач ке ме ло ди је сма трао по све тов ња че ним, 
а узро ке је ви део у „угод ни јем на чи ну жи во та све ште ни ка и ка лу ђе ра, 
као и цр кве них ве ли ко до стој ни ка, и њи хов до дир са свет ском кул ту ром 
и све тов њач ким жи во том, на ро чи то Не ма ца и Ма џа ра“ (Манојловић 
1988: 169). Ово Ма ној ло ви ће во ста но ви ште је, осо би то код не у пу ће них, 
отво ри ло про стор спе ку ла ци ја ма о це ло ви то сти ли тур гиј ског по ја ња 
код Ср ба, док чак и про сеч ни срп ски по јац кроз бо го слу жбе ну прак су 
раз у ме да је, упр кос из ве сним по кра јин ским раз ли ка ма, на ше цр кве но 
по ја ње у осно ви јед но и не де љи во, што су по твр ди ли ме ло гра фи по пут 
Ба рач ког и Ла ста ви це. Проф. Ва си ље вић је, ме ђу тим, с пу ним по ве ре-
њем при хва ти ла Ма ној ло ви ћев ис каз (а ка ко и не би с об зи ром на то 
да је као Мо крањ чев нај бли жи уче ник сма тран нај ве ћим ау то ри те том 
за цр кве но по ја ње) оти шав ши ко рак да ље, до да ју ћи и сво је ми шље ње 
да је „за пи си ва ње пра во слав ног срп ског цр кве ног по ја ња мо ра ло иза-
зва ти не го до ва ње кар ло вач ких ве ли ко до стој ни ка и свих при ста ли ца 
кар ло вач ког цр кве ног пје ни ја, јер је Мо кра њац, као што се зна, за пи сао 
‘ср би јан ско’ цр кве но по ја ње“ (васиљевић 2010: 258).6 

Исти не ра ди, нео п ход но је ис та ћи да „ср би јан ско“ по ја ње, то јест, 
по ја ње у Кне же ви ни, од но сно Кра ље ви ни Ср би ји у ко јој је жи вео и 
де ло вао Мо кра њац, ни је има ло, ни ти да нас има, сво ју по себ ност или 
ау тен тич ност, већ да је, као што је ре че но, део оп ште срп ске цр кве но-
по јач ке тра ди ци је, без об зи ра на то ка ко је на зи ва но. Шта ви ше, ду бљи 
увид у исто ри ју на стан ка Мо крањ че вог Осмо гла сни ка не дво сми сле но 
ука зу је на то да је из вор тог за пи са кар ло вач ко по ја ње, тач ни је, Кар ло-
вач ка бо го сло ви ја. У Пред го во ру свог Осмо гла сни ка Мо кра њац на во ди 
да је збор ник за бе ле жио „по пе ва њу ста ро га, од лич но га пој ца и знал ца 
на шег цр кве ног по ја ња г. Јо ва на Ко сти ћа“. Про то ђа кон Ко стић био је 
на став ник Бо го сло ви је у Бе о гра ду пре Мо крањ ца, а као ђак исте шко ле 
по ја ње је учио од све ште них ли ца ко ја су до шла из Ау стриј ске ца ре ви-
не. Ано ним ни пи сац је сво је вре ме но за пи сао да је „г. Мо кра њац ста вио 
у но те по ја ње она ко ка ко су га пре да ва ли вла ди ка Га ври ло и Ев ге ни је“ 
(анониМ 1912: 207). Осим Га ври ла По по ви ћа и Ев ге ни ја Си мо но ви ћа 
(ко ји је као по то њи епи скоп ти моч ки над гле дао и по др жа вао по ја ње 

6 Код Зо ри сла ве Ва си ље вић, баш као и код Ко сте Ма ној ло ви ћа, уо ча ва ју се из ве стан 
ани мо зи тет и не при ме ре но кри ти зер ство у од но су на кул тур не при ли ке и де лат ни ке ме ђу 
Ср би ма у Ау стриј ској ца ре ви ни. Осим из у зет но, обо је кроз на гла ше но су бјек тив не на ра ти ве 
да ју пред ност оним кул тур ним про це си ма ко ји су ар ти ку ли са ни ју жно од Са ве и Ду на ва.
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де ча ка Сте ва на Мо крањ ца у ста рој не го тин ској цр кви), Ко сти ћу су 
по ја ње пре да ва ли и ар хи ман дри ти Са во Јов шић, као и Те о до си је Мра-
о вић, по то њи ми тро по лит Ср би је. Ис тра жи ва ње је по ка за ло да су сви 
по ме ну ти углед ни пој ци и на став ни ци по ја ња до шли из Ау стриј ске 
ца ре ви не, да су би ли пи том ци Кар ло вач ке бо го сло ви је, где су на у чи ли 
по ја ти по срем ско кар ло вач ком сти лу. Њих је на сле дио про то ђа кон Јо ван 
Ко стић, при хва тајући и њи хо во по ја ње ко је је као бо го слов на у чио по 
слу ху (Перић 2016). Јо ван Ко стић би, да кле, је ди но мо гао би ти пр ви 
Ср би ја нац ко ји је цр кве но по ја ње пре да вао у Бо го сло ви ји „Све тог Са ве“.

Су ми ра ју ћи на уч ни рад и ис тра жи ва ње Зо ри сла ве Ва си ље вић у 
до ме ну срп ске цр кве не му зи ке, мо же се за кљу чи ти да по ред из ве сних 
не до ре че но сти и не кри тич ког при хва та ња ту ђих ста во ва она пред ста-
вља ју ори ги нал ни до при нос, осо би то у на ста ви сол фе ђа. Из о стао је 
увид у на ста ву по ја ња у нај ва жни јим вој во ђан ским шко ла ма као што 
су Кар ло вач ка бо го сло ви ја, гим на зи је у Кар лов ци ма и Но вом Са ду, те 
сом бор ска Пре па ран ди ја, у ко ји ма су му зи ку и по ја ње пре да ва ли 
углед ни све ште ни ци и мо на си, знал ци по ја ња ка кав је био Ти хо мир 
Осто јић, али и ака дем ски му зи ча ри Ду шан Ко тур и Иси дор Ба јић, што 
би мо гло по слу жи ти као полазиште за вред но ва ње Мо крањ че вог ра да 
у Бо го сло ви ји „Све тог Са ве“. Осим де ли мич ног уви да у Осмо гла сник 
Кор не ли ја Стан ко ви ћа ни су кон сул то ва ни нот ни по јач ки збор ни ци за-
пи са ни за по тре бе ау стриј ских Ср ба пре Мо крањ че вог Осмо гла сни ка. 
Они би ука за ли на то да се Мо кра њац ко ри стио ис ку ством сво јих прет-
ход ни ка и да ни је био, ка ко се ве ру је, пи о нир у том по слу. Узи ма ју ћи 
у об зир, ме ђу тим, да се Зо ри сла ва Ва си ље вић цр кве ним по ја њем ипак 
ба ви ла спо ра дич но, и то пре вас ход но као пе да гог и ме то ди чар, тре ба 
ис та ћи ње не за слу ге упра во у том до ме ну. Раз ма тра ње Мо крањ че ве 
ме то ди ке на ста ве по ја ња у Бо го сло ви ји у осно ви пред ста вља убе дљи ву 
хи по те зу за сно ва ну на из вр сној ин ту и ци ји проф. Ва си ље вић. С пра вом 
је сма тра ла да је гре шка то што Мо крањ чев ме тод уче ња по ја ња ни је 
за жи вео у бо го сло ви ја ма, јер у том слу ча ју не би би ла мо гу ћа прак са 
ко ју има мо да нас, то јест, да цр кве но по ја ње у бо го сло ви ја ма пре да ју 
му зич ки нео бра зо ва ни или де ли мич но обра зо ва ни на став ни ци. За раз-
ли ку од сво јих прет ход ни ка, па и са вре ме ни ка, у срп ској цр кве ној му-
зи ци проф. Ва си ље вић је уо чи ла дра го це ну на уч но са знај ну гра ђу и 
по тен ци ја ле за афир ма ци ју на ци о нал ног му зич ког ку ри ку лу ма. Ова 
иде ја у Ср би ји на уни вер зи тет ском ни воу до да нас ни је раз ма тра на. 
Упра во је то раз лог ње ног за ла га ња да ви ше гла сни Осмо гла сник Кор не-
ли ја Стан ко ви ћа, да нас већ и об ја вљен, по ста не део стал не ли те ра ту ре 
срп ских сту де на та му зи ке, а да исто и ме ни збор ник Сте ва на Мо крањ ца, 
као јед но гла сна збир ка цр кве них на пе ва у на ста ви сол фе ђа, по слу жи 
као из вор за упо зна ва ње соп стве не му зич ке тра ди ци је. 
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Pre drag A. Đo ko vić

ZorislavaM.VasiljevićonChurchChantingand 
Mokranjac’sChantTeachingMethod

Sum mary

The Ser bian church mu sic ca me in to the fo cus of the ma tu re pha se of Prof. Zo ri sla-
va Va si lje vić’s sci en ti fic work as so met hing that had been re la ti vely unk nown in the 
aca de mic cir cles. By chan ce or not, this pe riod of her work co in ci ded with the bre ak down 
of the Ser bian, or rat her Yugo slav cul tu ral mo del, which, as it se ems, in spi red her to think 
over the draw backs in the mu sic cul tu re, or, mo re pre ci sely, in mu sic edu ca tion, as well 
as to sug gest the new, in no va ti ve ways and so lu ti ons. She as so ci a ted the di sor ga ni zed 
si tu a tion in the mu sic of her ti me with the wr ongly led pro cess of mu sic edu ca tion du ring 
the en ti re 20th cen tury, and she held the Ser bian mu sic eli te re spon si ble for that. De fe a ted 
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by “the tri umph” of the so-cal led newly-com po sed folk mu sic, or, mo re pre ci sely, by its 
wi de ac cep tan ce in the last de ca des of the 20th cen tury, in her doc to ral dis ser ta tion, Prof. 
Va si lje vic ga ve the re a son for the col lap se of mu sic cul tu re in Ser bia in re la tion to the 
lack of know led ge of our mu sic tra di tion, both se cu lar and sac red. She con clu ded that 
Ser bian mu sic pe da gogy sho uld ha ve been ba sed not so much on the ot her na ti ons’ mu sic 
ex pe ri en ce and idi oms, but mo re on its own, Ser bian, pri ma rily by using and ma king 
ar ran ge ments of both folk and church me lo di es. She con si de red this to be al so the opi nion 
of Ste van Mo kra njac, who se pe da go gi cal le gacy she had por trayed in her work A War for 
Ser bian Mu sic Li te racy, the bo ok which is a pri mary so ur ce of this pa per. By studying 
Mo kra njac’s chant te ac hing met hods, Zo ri sla va Va si lje vić con clu ded that he had drawn 
the to nal fo un da tion of clas si cal ma jor and mi nor systems clo ser to our na ti o nal church 
chan ting and that he had been a pi o ne er in do ing that. Prof. Va si lje vić pre sen ted her ori-
gi nal ap pro ach to the tre at ment of church chants by using the con tem po rary ma jor-mi nor 
system by Mo kra njac and the pos si ble re a sons for the ig no ring of mo dal or ga ni za tion in 
so me mo des of the Ser bian church chan ting. Na mely, Zo ri sla va Va si lje vić be li e ved that 
“Mo kra njac must ha ve ta ught his stu dents in the Se mi nary on the ru les of ma jor and mi nor 
sca les to ena ble them to per form al so the com po sed spi ri tual mu sic”.

Apart from eva lu a ting the mo des of Ser bian Oc to ec hos in terms of the ory and aest-
he tics, Prof. Va si lje vić al so sha red so me in te re sting tho ughts on prac ti cal chan ting, which, 
es sen ti ally, re pre sent the ex pert opi nion. It is in te re sting that Va si lje vić, alt ho ugh lac king 
per so nal ex pe ri en ce in the prac ti cal im ple men ta tion of the chants in church ser vi ces – 
who se li tur gi cal, i.e. mu si cal and hymno grap hic or ga ni za tion is a ba sic fra me work for an 
ex pe di ent eva lu a tion and com pre hen sion of the chants – mostly drew ac cu ra te con clu si ons 
on the pro blems and chal len ges that lay be fo re the church chan ters. It se ems that she com-
pen sa ted the lack of ex pe ri en ce with de ta i led in sight in to Mo kra njac’s church chan ting au to-
graphs and, of co ur se, with her tho ro ugh know led ge of ge ne ral sin ging te ac hing met hods.

It se ems, ho we ver, that Prof. Va si lje vić un der stood the term na ti o nal too li te rally. 
Alt ho ugh it co uld be said that the word na ti o nal pre su mes a po ten ti ally free church-folk 
mu si cal he ri ta ge, this term do es not re fer to the pro ve nan ce of the church chants, i.e. to 
the ir struc tu ral and aest he tic ori gin and or ga ni za tion. Ho we ver, in an at tempt to esta blish 
the com mon pa ra me ters in Ser bian pro fa ne and sac ral mu sic and in the con text of cre a ting 
a spe ci fi cally Ser bian mu sic pe da gogy, Prof. Va si lje vić con si ders church chan ting as a form 
of ex cep ti o nal folk he ri ta ge. She al so sta tes that Mo kra njac “esta blis hed the first true 
na ti o nal church chan ting”.

When Zo ri sla va Va si lje vić uses the term Mo kra njac’s “real na ti o nal church chan ting” 
it co uld be con clu ded that the re is al so so me ot her form of the Ser bian chan ting which is 
not real. She na med it Kar lov ci chant. By ma king a cle ar dis tin ction bet we en the se two 
tra di ti ons of chan ting wit hin the Ser bian chan ting prac ti ce, she emp ha si zes that Mo kra-
njac ex pres si vely wis hed to “ke ep the Ser bian church chan ting from ob li vion, as it had 
pre ser ved the ar cha ic fe a tu res mo re than the Kar lov ci chant”. Un do ub tedly, Prof. Va si-
lje vić re fers in this re gard to Ko sta Ma noj lo vic’s stand po int that the chants no ta ted by 
Ste van Mo kra njac in Ser bia we re mo re aut hen tic than the chants sung in Voj vo di na and 
Fruš ka Go ra mo na ste ri es. Ho we ver, a de e per in sight in to the hi story of the cre a tion of the 
Mo kra njac’s Oc to ec hos un do ub tedly pro ves that the so ur ce of that wri ting is the Kar lov ci 
chan ting, or mo re pre ci sely, the Se mi nary in Kar lov ci. 

By sum ming up the sci en ti fic work and re se arch of Zo ri sla va Va si lje vić in the fi eld 
of the Ser bian church mu sic, it co uld be con clu ded that, re gar dless of so me va gu e ness and 
un cri ti cal ac cep tan ce of ot her opi ni ons, they re pre sent an ori gi nal con tri bu tion, espe ci ally 
to the sol feg gio te ac hing. Her work lacks an in sight in to the chant te ac hing in the most 
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im por tant scho ols in Voj vo di na, such as Kar lov ci and No vi Sad High Scho ols, whe re mu sic 
and chan ting we re ta ught by Mo kra njac’s con tem po ra ri es and aca de mic mu si ci ans Du šan 
Ko tur and Isi dor Ba jić, and which co uld ha ve been used as a plat form for the eva lu a tion of 
Mo kra njac’s work in the St. Sa va Se mi nary. Apart from a par tial in sight in to the Oc to ec hos 
by Kor ne li je Stan ko vić, no ot her chan ting she et mu sic col lec ti ons, which had been writ ten 
down to me et the ne eds of the Au strian Serbs be fo re Mo kra njac’s Oc to ec hos, we re con-
sul ted. Had she do ne that, it co uld ha ve been con clu ded that Mo kra njac had re lied on his 
pre de ces sors’ ex pe ri en ces and that he was not, as it is ge ne rally be li e ved, a pi o ne er in 
that fi eld. Ge ne rally spe a king, Prof. Va si lje vić’s la tent ani mo sity to wards cul tu ral and 
mu sic li fe north of the Sa va and the Da nu be is no ti ce a ble. Ho we ver, ta king in to con si de-
ra tion that she de alt with the chan ting only oc ca si o nally, pri ma rily as a pe da go gue and a 
te ac hing ex pert, it sho uld be emp ha si zed that her ac hi e ve ments lay pri ma rily in that do main. 
The con si de ra tion of Mo kra njac’s chant te ac hing met hods in the Se mi nary es sen ti ally 
re pre sents a per su a si ve hypot he sis ba sed on Prof. Va si lje vić’s ex cel lent in tu i tion. She 
rightfully con si de red a mi sta ke the fact that Mo kra njac’s met hod of chant te ac hing had 
not been used in the se mi na ri es. Pro of of that loss is a prac ti ce we ha ve to day, i.e. the 
church chan ting be ing ta ught by mu si cally une du ca ted or par ti ally edu ca ted te ac hers. 
Con trary to both her pre de ces sors and con tem po ra ri es, Prof. Va si lje vić no ti ced a va lu a ble 
sci en ti fic and cog ni ti ve ma te rial in the Ser bian church mu sic, as well as the po ten ti als for 
the af fir ma tion of the na ti o nal mu sic cur ri cu lum. This idea has not been con si de red at 
the uni ver sity le vel in Ser bia to this day. That was the re a son why she put her ef forts into 
ma king the polypho nic Kor ne li je Stan ko vić’s Oc to ec hos a part of stan dard li te ra tu re for 
Ser bian mu sic stu dents, whi le Ste van Mo kra njac’s Oc to ec hos, as a col lec tion of mo nop ho nic 
church chants, was sup po sed to ser ve as a so ur ce for get ting fa mi li ar with our na ti o nal 
mu sic tra di tion wit hin the sol feg gio te ac hing.

Keywords: Zo ri sla va Va si lje vić, church chan ting, te ac hing met hod of church chan ting, 
Ste van Mo kra njac, Oc to ec hos.
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СЕЋАЊА, ГРАЂА, ПРИЛОЗИ
UDC 792.97(497.113 Novi Sad)”1941/1968”

ЗО РАН Р. ЂЕ РИЋ
Срп ско на род но по зо ри ште у Но вом Са ду

Уни вер зи тет у Ба њој Лу ци, Ака де ми ја умјет но сти*

ПО ЗО РИ ШТЕ ЛУ ТА КА У НО ВОМ СА ДУ  
ОД 1941. ДО 1968. ГО ДИ НЕ

СА ЖЕ ТАК: По зо ри ште лу та ка ко је је осно ва но при Со кол ском дру штву у Но вом 
Са ду, 1932. го ди не, пре ста ло је са ра дом у фе бру а ру 1941. го ди не. По сле Дру гог свет ског 
ра та, већ 1945. го ди не, али овог пу та у но вим, со ци ја ли стич ким дру штве ним усло ви-
ма, по зо ри ште лу та ка у Но вом Са ду по чи ње са ра дом, нај пре под име ном Вој во ђан ско 
град ско по зо ри ште лу та ка (до пред крај 1951), по том као По зо ри ште лу та ка (1952–1968) 
и, нај зад, од 23. но вем бра 1968. до да нас као По зо ри ште мла дих. На осно ву са чу ва не 
гра ђе, на сто ја ће мо да ре кон стру и ше мо ње го ву де лат ност, пре све га кроз ре пер то ар, 
ука зу ју ћи на пи сце, ре ди те ље, лут ка ре-ани ма то ре и дру ге са рад ни ке, као и на оне 
ко ји су во ди ли ово по зо ри ште у пе ри о ду ка да је оно тра га ло за сво јим умет нич ким 
иден ти те том.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: По зо ри ште лу та ка у Но вом Са ду, Вој во ђан ско по зо ри ште лу та ка, 
Град ско по зо ри ште лу та ка, По зо ри ште мла дих, од 1941. до 1968. го ди не, пред ста ве за 
де цу, ре пер то ар.

По зо ри ште лу та ка у Но вом Са ду,  
од 1941. до 1945. го ди не

О ра ду По зо ри шта лу та ка (по не кад се о ње му пи ше и као о Лут-
кар ском по зо ри шту) у Но вом Са ду, од 1941. до 1945. го ди не1 са чу ва но 
је вр ло ма ло по да та ка. 

Пред по че так Дру гог свет ског ра та, од но сно прекидa ра да По зо-
ри шта лу та ка, но во сад ски Дан је об ја вио јед ну крат ку вест:

* zor dje@g mail.com 
1 О ра ду По зо ри шта лу та ка у Но вом Са ду, од осни ва ња 1932. го ди не до 1941. го ди не, 

пи сао сам у ра ду „По зо ри ште мла дих у Но вом Са ду: од лут кар ске сек ци је Со кол ског дру-
штва до про фе си о нал ног по зо ри шта лут ка.“ Збор ник Ма ти це срп ске за сцен ске умет но сти 
и му зи ку 48 (2013): 231–242.
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Пр ва пред ста ва но во сад ског де чи јег по зо ри шта да је се у че твр так 
27. о. м. у 16 ча со ва, у дво ра ни Спо мен-до ма. На про гра му су два игро-
ка за, со ко сце не, ба лет и дру ге ин те ре сант не тач ке. Ула зни це од 2 до 
16 пу ште не су у про да ју на по зо ри шној бла гај ни Спо мен-до ма.2

Је да на е стог мар та 1941. го ди не, у Да ну је об ја вљен ду жи чла нак, 
под на сло вом „На ма лој по зор ни ци кре ћу се лут ке и го во ре гла со ви ма 
не ви дљи вих ста ти ста а но во сад ски ма ли ша ни их по сма тра ју и слу ша ју 
с ужи ва њем“:

По ред Ба но вин ског по зо ри шта, чи ја се зо на тра је не ко ли ко ме се ци, 
Но ви Сад има још јед но по зо ри ште, за чи је по сто ја ње мно ги Но во са ђа ни 
ве ро ват но уоп ште на зна ју. Иа ко је оно ма ло, Лут кар ско по зо ри ште Со-
кол ског дру штва Но ви Сад, ипак је и оно – по зо ри ште ко је, као и оно ве-
ли ко, има сво ју дво ра ну, сво је осо бље, глум це, сво ју пу бли ку, ре пер то ар, 
а што је нај ва жни је ње го ва „се зо на“ тра је пре ко це ле го ди не, из у зев за 
вре ме школ ског рас пу ста.

Про ла зе ћи по ред Спо мен-до ма, ве ро ват но сте већ и ви ви де ли уз 
ве ли ке ре клам не та бле на ко ји ма се об ја вљу је про грам На род ног по зо-
ри шта и две ма ле на ко ји ма сте че сто чи та ли: У не де љу по сле под не, у 
3 са та Цр вен ка па или Ћо са код кра ља или Хра бра дру жи на, Зла то ру ни 
ован, Су ђа је, Ма ла до бро твор ка, Ба ба ро га итд. Ето, по ред тих огла сних 
та бли про шли смо и ми про шле не де ље, али око њих смо на и шли на 
го ми лу осно ва ца ко ја је ту жно гле да ла у ис пи сан пла кат на ком је пи-
са ло: „Да нас не ма прет ста ве“.

– Не ма за то што спре ма ју Сне жа ну – об ја шња ва је дан ма ли осно вац.
И за и ста, док ула зи мо кроз ма ла вра та („улаз за умет ни ке“) чу је мо 

глас су јет не кра љи це: „Огле да ло мо је, ре ци ми...“ Ма ло не зго дан мо ме нат 
за раз го вор, као и на ве ли кој по зор ни ци за вре ме про бе, али „ре жи сер“, 
про чел ник лут кар ског от се ка г. Жар ко Штр бо ја [под ву као З. Ђ.], ина че, 
у при ват ном жи во ту слу жбе ник Но во сад ског елек трич ног д. д, оста вља 
да љу ре жи ју свом за ме ни ку г-ци Ма ри ји Штр бо ја и по ка зу је нам све 
што нас ин те ре су је. 

Као што је по зна то, Са вез со ко ла по све ћу је ве ли ку па жњу лут кар-
ском по зо ри шту јер се ти ме да је нај мла ђи ма јед на ко ри сна за ба ва у не-
де љу по под не, ка да де те има сло бод ног вре ме на ко је че сто не зна на шта 
да ис ко ри сти, та ко да је че сто слу чај да де ца не де љом од ла зе у био скоп 
или у ве ли ко по зо ри ште где има ју при ли ку да ви де мно ге ства ри ко је 
још ни су за де цу. У лут кар ском по зо ри шту, пак, де ци се при ка зу ју мно-
го број не ле пе бај ке ко је пре но се сво је ма ле гле да о це у цар ство ма ште 
и раз ви ја ју код њих на кло ност ка до бру ко је увек на кра ју мо ра да до-
не се по бе ду над злом. У по след ње вре ме, чак, до ла зе на по зор ни цу 
лут кар ског по зо ри шта и ко ма ди из са да шњег жи во та са ствар ни јом 

2 Дан, Но ви Сад, 26. 2. 1941, стр. 7.
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са др жи ном и ја ком вас пит ном тен ден ци јом, али мо же се ре ћи да ма ла 
пу бли ка и јед не и дру ге при ма са ве ли ким за до вољ ством, из на ла зе ћи 
се би љу бим це, при че му на рав но Ћо са, до ви тљи вац и не ста шко има 
нај ви ше при ста ли ца.

У Но вом Са ду Лут кар ско по зо ри ште Со кол ског дру штва ра ди још 
од 1933. го ди не. Оно је по ста ло вр ло по пу лар но у ре до ви ма мно гих 
осно ва ца, па и уче ни ка ни жих раз ре да сред њих шко ла из ко јих се ре-
гру ту је ње го ва пу бли ка. Са мо за по след ња три ме се ца ово по зо ри ште 
да ло је 18 прет ста ва а са да спре ма Сне жа ну. За ову „све ча ну пре ми је ру“ 
вр ше се већ ве ли ке при пре ме. „Сце но граф“ по зо ри шта г. Вељ ко Му лић, 
ина че град ски чи нов ник, из ра дио је де кор, спре мље не су и др ве не гла-
ве па ту ља ка и оста лих ли ца у овом ко ма ду а та ко ђе су са ши ве ни и 
„ко сти ми“. Па и „глум ци“ вред но уче сво је уло ге и одр жа ва ју про бе. 
Иа ко се они ни кад не по ја вљу ју пред „пу бли ком“, ко ја че сто и буч но 
апла у ди ра, не њи ма, не го лут ка ма, ко је је ди но жи ца и кон ци у ру ка ма 
ве штог „ма ни пу лан та“ ожи вљу ју, за и ста је за по хва лу са ко ли ко пре-
да но сти и вред но ће ра де они, не ви дљи ви, ис под и над ми ни ја тур ном 
по зор ни цом ко ја се од оне ве ли ке, сем по ди мен зи ја ма, ни по че му дру-
гом не раз ли ку је. 

„Тру па“ лут кар ског по зо ри шта са ста вље на је ве ћи ном од ђа ка, 
ко ји или по зајм љу ју свој глас др ве ним глум ци ма или по упут стви ма 
г-це Ра дин ке Са бљар и про чел ни ка г. Штр бо је, ко ји су свр ши ли спе ци-
јал ни лут кар ски курс, ко ји при ре ђу је Са вез со ко ла, „ма ни пу ли шу“ с 
лут ка ма. Ту су, на пр., Ми ли ца Вра нић, Ми ли ца Бе ри са вље вић, За гор-
ка Ра до са вље вић, За гор ка Ми лић, Ми ра Пе тро вић и Ми ра Вој но вић, 
за тим Жив ко Аћан ски, Ми лош Бог да но вић, Ми лен ко Бе ри са вље вић, 
Вла да Ву че тић, Ми ро слав Пе тро вић, Во ја Ми шић, Не дељ ко Вра нић, 
Бра ни слав Ла зић, Бо ра Ми шић, Звон ко Пше нич ник, Жар ко Са бљар и 
дру ги. Сви они има ју сво је „ро ле“ ко је и нај бо ље „ле же“, али да не би смо 
мо ра ли да ка же мо, на пр., име сим па тич не „ве шти це“ или „Ба ба Ро ге“, 
бо ље да то из о ста ви мо. 

Про ба и да ље тра је. На сце ни су па туљ ци. Ре жи сер да је упут ства, 
нер ви ра се и тра жи по на вља ње. Та ко је то, исто као у пра вом по зо ри шту. 
Јер ко мад се мо ра до бро спре ми ти. Мно го број ни ма ли гле да о ци не сме-
ју би ти раз о ча ра ни, јер и они зна ју да кри ти ку ју, и то још ка ко. Али ипак, 
и по ред то ли ког тру да око спре ма ња ле пе бај ке Сне жа не, вред ни лут-
ка ри ни су ни ове не де ље оста ви ли сво је гле да о це без прет ста ве, не го 
су да ли по уч ни ко мад Бра цу и се ку, је дан од мно гих ко је има ју на свом 
бо га том „ре пер то а ру“. Сне жа ну ће, ве ро ват но, да ти ове не де ље.3 

Овај текст је зна ча јан из ви ше раз ло га, али ов де се не ће о њи ма рас-
пра вља ти. Ука за ћу са мо на две гре шке: пр ва се од но си на го ди ну осни-
ва ња По зо ри шта – ов де је за бе ле же на 1933. го ди на, а По зо ри ште је 

3 Дан, 11. 3. 1941, стр. 4. Ау тор тек ста ни је пот пи сан. 
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осно ва но 1932. го ди не, док је пр ва пре ми је ра из ве де на 1933. го ди не. 
Дру га гре шка је учи ње на у пи са њу име на та да шњег про чел ни ка Лут-
кар ског по зо ри шта – на пи са но је Жар ко, а реч је, не ма сум ње, о Жив-
ку Штр бо ји. За ову при ли ку је нај ва жни ја на ја ва но ве пред ста ве и 
пре ми је ра ко ма да Сне жа на (и се дам па ту ља ка). 

Оно што но ви нар Да на и не слу ти (или ба рем не об ја вљу је), до ла-
зак ра та и пре кид ра да (не са мо) По зо ри шта лу та ка, про на ла зи мо у 
бе ле шци Жив ка Штр бо је. На ко ма ду хар ти је, на че твр тој, пре са ви је ној 
стра ни ци, он оста вља сле де ће по дат ке:

По след ња пред ста ва мар та ме се ца 1941 год. Сне жа на и 7 Па ту ља ка.

Ис под ово га је под ву че на ли ни ја. На пи са но је са мо: 

Оку па ци ја 1941 год. По на ло гу вла сти се стра Ма ра пре да ла је кљу-
че ве се кре та ру Цр њан ском за да љи по сту пак.4

Ме ђу па пи ри ма ко је је са чу вао Штр бо ја, на ла зи се и је дан лист на 
ква дра ти ће, на ко ме је за пи сан ре пер то ар 1941. го ди не: ко мад Ћо са као 
пе вач, од и гран је два пу та – 19. и 26. ја ну а ра; Цр ни ла буд – 2. фе бру а ра; 
Цр вен ка пи ца – 9. фе бру а ра; још јед на пред ста ва, не чи тљи вог име на 
– од и гра на је 13. и 16. фе бру а ра. Пр ва про ба Сне жа не је би ла 2. мар та 
1941. го ди не. „Да ва на“ је 16. мар та. При ход је био 642 ди на ра. Ис под 
је на пи са но, ве ли ким штам па ним сло ви ма, не зна се чи јом ру ком: 

14 МАР ТА ПРЕ КИ НУО РАД ОТИ ШАО ЗА БА ЊА ЛУ КУ.5

Пре ма по да ци ма Со кол ског дру штва, од 27. мар та до 13. апри ла 
1941. го ди не, „те кли су по след њи да ни Со кол ског дру штва“, а са њи ма 
и По зо ри шта лу та ка Со кол ског дру штва Но ви Сад.6 

На кон април ског сло ма, тач ни је 13. апри ла, Со кол ски дом је био у 
ру ка ма оку па то ра. По нос ју го сло вен ског и но во сад ског со кол ства, На-
род ни спо мен-дом  Кра ља Алек сан дра I Ује ди ни те ља, по стао је Le ven te 
ot hon (дом ле вен та ша), 

бе ле же со ко ли. Као и још јед ну ва жну чи ње ни цу:

4 Сви па пи ри ко ји су са чу ва ни на ла зе се у ар хи ву По зо ри шног му зе ја Вој во ди не. 
5 Из за бе ле жа ка са чи ње них 1. сеп тем бра 2005. го ди не, у ко ји ма су се ћа ња Жив ка Штр боје, 

са зна је мо да је он био тај ко ји је 1941. оти шао у Ба ња лу ку: „У Ба ња Лу ци сам био, у ро ву, 
да бра ним Ју го сла ви ју“ (стр. 2).

6 Вид. на сај ту Со кол ског дру штва „Вој во ди на“, у ре фе ра ту ко ји се од но си на пе ри од 
од 1919. до 1941. го ди не.
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Из Спо мен – до ма, за вре ме зло гла сне ра ци је, ја ну а ра 1942. го ди не 
сла ти су но во са ђа ни на стре ља ње. На оба ли Ду на ва стре љан је и гур нут 
под лед, за јед но са сво јим со ко ли ма и ве сла чи ма и др Иг њат Па влас.7

Пре ма ве ћи ни по да та ка до ко јих се мо гло до ћи: По зо ри ште лу та ка 
ни је ра ди ло од 1941. до 1945. го ди не. 

У Бил те ну број 1 (од 26. ок то бра 1982), сто ји по да так:

Од ула ска фа ши ста до кра ја дру гог свет ског ра та По зо ри ште лу-
та ка ни је ра ди ло, ма да су кви слин зи кра ђом лу та ка и ин вен та ра, у не-
ко ли ко ма хо ва, по ку ша ва ли и же ле ли да об но ве ње гов рад.8

У пу бли ка ци ји Че ти ри де це ни је По зо ри шта мла дих Но ви Сад 
1931–1971, ко ју је уре дио Ми ро слав Ан тић, а штам пао но во сад ски „Днев-
ник“, 1972. го ди не, из но си се сле де ћа тврд ња:

Пре ма уве ра ва њи ма са вре ме ни ка, те а тар је ра дио и за вре ме ра та, 
што је до каз да је је зик лут ке уни вер за лан и да је де те у осно ви де те, 
без об зи ра на све људ ске ка та кли зме што га окру жу ју.9

Ни ко од тих „са вре ме ни ка“ ни је оста вио увер љи ве до ка зе о ра ду 
По зо ри шта лу та ка то ком ра та. На про тив, све ви ше је до ка за да је по 
из би ја њу Дру гог свет ског ра та у Но вом Са ду пре стао сва ки по зо ри шни 
жи вот. Део На род ног по зо ри шта Ду нав ске ба но ви не (ка ко се у то вре ме 
на зи ва ло Срп ско на род но по зо ри ште ко је је, као и По зо ри ште лу та ка, 
би ло сме ште но у згра ди Со кол ског до ма), при вре ме но је оти шао у Сме-
де ре во, где је у стра шној екс пло зи ји по ги ну ло се дам на ест глу ма ца. 
По сле ове тра ге ди је оста так тру пе (уз са гла сност Ми ни стар ства про-
све те) на ста вио је рад у Пан че ву, све вре ме ра та, под име ном Ду нав ско 
на род но по зо ри ште или По зо ри ште Ду нав ске ба но ви не.10

У Ар хи ву гра да Но вог Са да на ла зи се по да так о при мо пре да ји по-
зо ри шта 1941. го ди не. У при ло гу је по пис по зо ри шног ин вен та ра у згра-
ди Со кол ског до ма, као и по да так да је гра до на чел ник (др Ми клош Нађ 
[dr Nagy Miklós]) до зво лио да по зо ри ште бес плат но ко ри сти стру ју и 
згра ду, али је управ ник по зо ри шта Де же Ја коб фи (Ja kob fi Deszö) од био 
да пот пи ше при мо пре дај ни за пи сник ин вен та ра по зо ри шта.11

7 Исто.
8 Бил тен број 1, стр. 4.
9 Текст је пот пи сан ини ци ја ли ма Б. З. Иза њих, нај ве ро ват ни је, сто ји ду го го ди шњи 

управ ник По зо ри шта мла дих Бо шко Зе ко вић. Вид. у: Четиридеценијепозориштамладихнови
Сад 1931–1971: 22–23.

10 Вид. сајт Срп ског на род ног по зо ри шта у Но вом Са ду: https://www.snp.org.rs/?pa ge_id =238
11 „Град ско на чел ни штво сло бод ног кра љев ског гра да Но вог Са да.“ У: Исто риј ски 

ар хив гра да Но вог Са да, фонд 259 [распон 1941–1944, књ. 198, ку ти ја 116], број 39869, го ди на 



152

Вој во ђан ско по зо ри ште лу та ка
По за вр шет ку Дру гог свет ског ра та, 1945. го ди не, По зо ри ште лу-

та ка у Но вом Са ду об на вља рад. У по ме ну тој пу бли ка ци ји (Че ти ри 
де це ни је По зо ри шта мла дих...), овај по че так се опи су је ова ко:

Го ди не 1945. по зо ри ште лу та ка сту па на но ви ко ло сек у со ци ја ли-
стич ким дру штве ним од но си ма ко ји му омо гу ћа ва ју бо ље фор ме кул-
тур но-умет нич ког жи во та. Ови и ова кви од но си, упо ре до са раз во јем 
Но вог Са да, да ју те а тру под стрек да уве ћа број сво јих пред ста ва. Та ко он, 
на при мер, да је и по три пред ста ве днев но, што до ка зу је да је по зо ри шни 
жи вот у Но вом Са ду не у по ре ди во раз ви је ни ји у од но су на пред рат ни 
и рат ни пе ри од.12

У Бил те ну из 1982. го ди не, за бе ле же но је:

Не по сред но по сле по бе де на род не ре во лу ци је, у со ци ја ли стич ким 
дру штве ним усло ви ма, по зо ри ште лу та ка у Но вом Са ду од мах по чи ње 
са ра дом, нај пре под име ном Вој во ђан ско град ско по зо ри ште лу та ка (до 
пред крај 1951), по том као По зо ри ште лу та ка (од 1952–1968) и, нај зад, 
од 23. но вем бра 1968. до да нас као По зо ри ште мла дих.13

У по сле рат ном на зи ву по зо ри шта лу та ка, у ма ши но пи су ко ји је 
са чу ван као спи сак екс по на та из ло жбе „По зо ри ште мла дих (1931–1981)“, 
бри са но је и по но во пи са но „град ско“, та ко да се овај придев на шао уз 
име „Вој во ђан ско по зо ри ште лу та ка“. Ве ро ват но је у пи та њу гре шка, 
а умет ну ти придев се од но си на по то њи на зив по зо ри шта: „Град ско 
по зо ри ште лу та ка“. 

У на став ку тек ста сто ји:

Све сно ми си је ко ју му је дру штво по ве ри ло оно је све до осни ва ња 
про фе си о нал них по зо ри шта лу та ка у Су бо ти ци (да нас – Деч је по зо ри-
ште) и Зре ња ни ну (нај пре По зо ри ште лу та ка, а по том Лут ка-сце на На-
род ног по зо ри шта „То ша Јо ва но вић“), тј. све до по чет ка пе де се тих го-
ди на би ло је ди но по зо ри ште за де цу у САП Вој во ди ни ко је је сво ју 
де лат ност, по ред Но вог Са да, про ши ри ва ло на под руч је Сре ма, Бач ке и 
Ба на та. На сто ти не пред ста ва из ве де них у шко ла ма, до мо ви ма кул ту ре, 
по зо ри шти ма и са ла ши ма из ме ђу Срем ске Ми тро ви це и Су бо ти це, Сом-

1941. На по ме на: Спис је на ма ђар ском је зи ку. У ње му се не по ми ње име гра до на чел ни ка, 
ко ји је, у том пе ри о ду, од апри ла 1941. до сеп тем бра 1944. го ди не, био, ка ко се на во ди у 
Ви ки пе ди ји, ви тез др Ми клош Нађ. До осло бо ђе ња, ок то бра 1944. го ди не за ме њу је га Ан тал 
Нађ (Nagy An tal). Пр ви по сле рат ни гра до на чел ник Но вог Са да је био Алим пи је По по вић 
(од ок то бра 1944. до 1949), ко ји је, пре то га, био све ште ник у Ус пен ској и Ал ма шкој цр кви. 

12 Исто, стр. 23.
13 Бил тен број 1, стр. 4. 
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бо ра и Вр шца, нај ре чи ти је го во ре о на по ри ма и же ља ма ко је је та да 
ма ло број ни, али хо мо ге ни ко лек тив но во сад ских лут ка ра по ку ша вао и 
успе вао да оства ри у овој ета пи сво га раз вит ка.14

Та „ми си ја“ је са др жа на и у ње го вом та да шњем на сло ву – вој во-
ђан ско. И ре пер то ар је био са чи њен пре ма та квој иде ји:

Ре пер то ар ски усме рен ка сцен ским пре зен та ци ја ма бај ки и при ча 
са из ра же ном со ци јал ном по ен том, оно је та да не са мо оба вља ло вас-
пит но-обра зов ну ми си ју ши ром Вој во ди не, не го је, ви ше стру ко, на док-
на ђи ва ло от ки ну те и оте те да не де тињ ства и то пли ну раз ру ше ног и 
уни ште ног ро ди тељ ског до ма. У овом пе ри о ду Вој во ђан ско по зо ри ште 
лу та ка има ло је ми си ју ко је, да нас, мо жда, ни смо ни све сни. Без ње га 
и упра во вас по ста вље них обра зов но-вас пит них уста но ва у на шој По кра-
ји ни, у тим по лет ним да ни ма об но ве и из град ње чи та ве зе мље, кул тур ни 
жи вот би, не ма сум ње, био не пот пун.15

На из ло жби по во дом 50 го ди на По зо ри шта мла дих би ли су из ло-
же ни лут ке, пла ка ти, фо то гра фи је, ру ко пи си, као и ко пи је са чу ва них 
до ку ме на та. На осно ву спи ска екс по на та са ове из ло жбе, а де ли мич но 
и са мих екс по на та, мо же да се са чи ни и пре глед ре пер то а ра тог пе ри о да 
ра да По зо ри шта. Из дво ји ће мо са мо ко ма де, ко ји су из во ђе ни до 1953. 
го ди не:

Ћо са код Кра ља Олу је (1946), без име на ау то ра ко ма да
С. Мар шак, Др ве ни двор (1948)
С. Пре о бра жен ски, До бар друг (1949)
Ба жов – Перм јак, Сре бр ни пап чић (1949)
Б. Ћо пић – В. Ко лак, Шум ски ђак (1950)
др Јан Ма лик – Лоп ти ца ско чи ца (1952).

Ре пер то ар је, не сум њи во, бри жљи во пра вљен. Ау то ри су из со ци-
ја ли стич ких (ко му ни стич ких) зе ма ља, „про ве ре ни дру го ви“: од Са-
му и ла Мар ша ка 16, нај по зна ти јег со вјет ског пи сца за де цу, до др Ја на 
Ма ли ка17, нај по зна ти јег че шког лут ка ра. Из ме ђу је и наш пи сац за 

14 Исто, стр. 4–5.
15 Исто, стр. 5.
16 Са му ил Мар шак (1887–1964), ру ски со вјет ски пе сник, дра ма тург, пре во ди лац, књи-

жев ни кри ти чар. На пи сао је ве ли ки број ко ма да за де цу и за лут кар ско по зо ри ште, од Мач ки ног 
до ма (из 1922), пре ко Два на ест ме се ци (1949), до Па мет них ства ри (1964). О угле ду ко ји је 
ужи вао у Со вјет ском Са ве зу све до че и при зна ња ко ја је до био: два пу та Ле њи но ву и чак че-
ти ри пу та Ста љи но ву на гра ду, као и дру га др жав на при зна ња.

17 Др Јан Ма лик (dr Jan Ma lik, 1904–1980), ле ген дар ни че шки лут кар, пи сац, ре ди тељ, 
те о ре ти чар, ди рек тор По зо ри шта лу та ка у Пра гу, про фе сор лут кар ства на пра шкој Ака де-
ми ји, ду го го ди шњи се кре тар Пре зи ди ју ма UNI MA, а по том и по ча сни члан Пре зи ди ју ма. 
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де цу, Бран ко Ћо пић18. Ре пер то ар при ме рен ми си ји ко ју му је дру штво 
на мет ну ло, али и иде ја ма оних ко ји су га та да во ди ли (Зо ра Ка ра ђи-
но вић, На да Ву ко са вљев, Ва са Ко лак, Не дељ ка Узе лац).

Ко мад Са му и ла Мар ша ка, Др ве ни двор, овог пу та као Др ве ни дво
рац, по ста вљен је на сце ни Град ског по зо ри шта лу та ка и 50-их го ди на, 
у ре жи ји Ве ли ми ра Жи во ти ћа, глум ца Срп ског на род ног по зо ри шта 
ко ји је ре жи рао и Мар ша ков ко мад Мач кин дом. Жи во тић је по ста вио 
и Мрк ши ће ву Сне жну кра љи цу, по том Чи ча То ми ну ко ли бу, као и ко мад 
У цар ству па ту ља ка Мла де на Ши ро ле, у се зо ни 1954/55. за (сад већ 
са мо) По зо ри шта лу та ка.19

И Лоп ти ца ско чи ца др Ја на Ма ли ка је ви ше пу та ин сце ни ра на. У 
се зо ни 1954/55. по ста вио је Оли вер Но ва ко вић, ре ди тељ Срп ског на род-
ног по зо ри шта. У се зо ни 1956/57. овај ко мад је ре жи рао Бо ра Ха на у ска. 

Ево име на глу ма ца-ани ма то ра ко ји су у то вре ме би ли у По зо ри-
шту: Ру жи ца Брун ско, Ми хај ло Па влов, Ма ри на Ке рац, Ан ки ца Жив ни, 
Еми ли ја Об ра до вић, Са ва Че кић, Ол га Адам, Тин ка Ра до ван, Ра до мир 
Па влов, Со фи ја Јан ко вић, Ми лан Пут ни ко вић, Бо жи ца Мак сић, Ду шан 
Ви дић, Ђор ђе Рас по по вић, Дра го слав Ма то вић, Ми о драг Сав ков, Бо-
ри во је Ми лић, и дру ги. 

„Код деч је пу бли ке при ли ком схва та ња по зо ри шта лу та ка до ми нант-
ни су баш зна ко ви по зо ри шта лу та ка због че га упра во у деч јој пу бли ци 
ово по зо ри ште до сти же нај ве ћу сна гу естет ске ин фор ма ци је. Код од-
ра сле пу бли ке, при ли ком схва та ња по зо ри шта лу та ка, че сто се де ша ва 
да су до ми нант ни зна ко ви по зо ри шта са жи вим глум ци ма, због че га 
ова пу бли ка ни је у ста њу да при ми све из ра зе по зо ри шта лу та ка“, при-
ме тио је Пјо тр Бо га тир јев, још 30-их го ди на ХХ ве ка. Чи ни ми се да је 
ова на по ме на још увек де ло твор на, на ште ту лут кар ства, од но сно ње-
го вог озбиљ ни јег трет ма на у по зо ри шном из ра жа ва њу.

Ре пер то ар по зо ри шта за де цу, као и сва ке се зо не, хе те ро ген је, те шко 
упо ре див са ре пер то а ром драм ског по зо ри шта, мо жда и због чи ње ни це 
да је ши рем ау ди то ри ју му, па и по зо ри шним кри ти ча ри ма и те о ре ти ча-

Јан Ма лик је био тво рац и те о ре ти чар лут кар ског по зо ри шта, али и осни вач Му зе ја лут кар-
ских кул ту ра, ко ји ове го ди не при пре ма из ло жбу ње му у част, а по во дом обе ле жа ва ња 110 
го ди на од ње го вог ро ђе ња. 

18 Бран ко Ћо пић (1. ја ну ар 1915. – 26. март 1984), срп ски и ју го сло вен ски књи жев ник. 
Уче ство вао у На род но о сло бо ди лач кој бор би, на стра ни пар ти за на. По ред ро ма на, при по ве-
да ка и по е зи је, на пи сао је и две дра ме: До жи вља ји Ву ка Бу ба ла и Од у ми ра ње ме ђе да, као и 
30 књи га за де цу, од ко јих су мно ге дра ма ти зо ва не и адап ти ра не за лут кар ску и деч ју сце ну: 
У сви је ту ме двје да и леп ти ро ва (1940), Је же ва ку ћи ца (1949), При че ис под зма је вих кри ла 
(1950), Пи је тао и мач ка (1952), До жи вља ји мач ка То ше (1954), Ор ло ви ра но ле те (1957), Дје да 
Три шин млин (1960), Ма га ре ће го ди не (1960), Гла ва у клан цу, но ге на вран цу (1971), Ли јан 
во ди ка ра ва не (1975).

19 Пре ма пла ка ти ма пред ста ва, ко ји су ре про ду ко ва ни у пу бли ка ци ји Че ти ри де це ни је 
По зо ри шта мла дих, Но ви Сад 1972.
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ри ма, ма ње по знат. У че му је спе ци фич ност пред ста ва за де цу, по себ на 
уло га и зна чај ко је оне има ју у вас пи та ва њу нај ма њих по зо ри шних гле да-
ла ца? У то ме је и по себ ност овог, пре вас ход но лут кар ског, сцен ско-му-
зич ког од но са те а тар ског до жи вља ја. Пред ност (у по гле ду не по сред ног 
до жи вља ва ња ка да је реч о пу бли ци ко јој су нај ве ћим де лом ове пред-
ста ве на ме ње не), али не до ста так (ка да се ми сли на од су ство озбиљ ни је 
кри тич ке, те о риј ске, есте тич ке ре цеп ци је и ме диј ског пра ће ња).

По во дом пред ста ва за де цу мо гло би се го во ри ти и о још по не чем. 
То је ак ту ел на про бле ма ти ка и да нас – ју го сло вен ска лут кар ска дра ма-
тур ги ја – од су ство вред них ори ги нал них тек сто ва за лут кар ску сце ну. 
Бај ке и ве чи те об ра де по зна тих при ча за де цу – ре пер то ар ска по тре ба, 
или је ди ни из лаз у од су ству од го ва ра ју ћих но вих при ча, од но сно ау тор-
ских при сту па са вре ме них до ма ћих пи са ца за деч ју сце ну. Не до ста так 
лут кар ских шко ла и сту ди ја ко је зах те ва ју спе ци фи чан при ступ лут-
кар ству и од ре ди те ља и од глу ма ца. Стал не ма те ри јал не по те шко ће и 
не до вољ на ула га ња у раз вој лут кар ске тех но ло ги је и, с њом, умет но сти. 
Про блем по зо ри шне кри ти ке тих пред ста ва за де цу – да ли по сто ји? 
ко ме су кри ти ке на ме ње не? Про блем вред но ва ња уоп ште. Од нос лут кар-
ских еле ме на та и тзв. жи вих пред ста ва. Као и мно ги дру ги ко ји спа да ју 
у до мен прак се, бо га тог ис ку ства игра ња и тра ја ња пред нај за хвал ни јом 
пу бли ком ко ја од ра ста, а да ли, баш увек, и ње но по зо ри ште с њом?20

Град ско по зо ри ште лу та ка
На ре пер то а ру Град ског по зо ри шта лу та ка у Но вом Са ду, то ком 

1953. го ди не, би ло је се дам лут кар ских пред ста ва: пет је пре ми јер но 
из ве де но, а две су пре не те из прет ход них се зо на. По но во су из во ђе не 
пред ста ве Др ве ни двор Са му и ла Мар ша ка и Лоп ти ца ско чи ца др Ја на 
Ма ли ка. Из дво ји ћу три пре ми јер на ко ма да: Ма чак у чи зма ма, Х. Ра-
ши ћа, пре ми јер но је из ве ден 8. фе бру а ра, Зве зда на (не где и Зве зда на 
де вој ка, пун на зив ове бај ке је Зве зда на – де вој ка са сре бр ном зве здом на 
че лу), Жељ ка Хе ла, има ла је пре ми је ру 11. апри ла, и Опа ки цар (не где 
и Опа сни цар), та ко ђе Жељ ка Хе ла, са пре ми је ром 31. ма ја. 

То ком 1954. го ди не, на ре пер то а ру је би ло шест пред ста ва: Сне
жна кра љи ца, деч ја дра ма у 4 чи на и 5 сли ка, Бо ри сла ва Мрк ши ћа21, 

20 Ово је из вод из мог при ло га у ан ке ти Ал ма на ха по зо ри шта Вој во ди не, на те му „Пе-
ри од при ла го ђа ва ња“. Чи ни ми се да се укла па у прет ход но пи са ње о по сле рат ном пе ри о ду 
Вој во ђан ског по зо ри шта лу та ка, ка сни је Град ског по зо ри шта лу та ка и По зо ри шта лу та ка 
Но ви Сад. Вид.: алманахпозориштавојводине 1993: 29–30.

21 Бо ри слав Мрк шић (Bo ri slav Mrk šić, 1924–2011), хр ват ски и ју го сло вен ски ре ди тељ, 
драм ски пи сац, нај пре се ба вио ТВ и ра дио дра ма тур ги јом, по том те о ри јом и исто ри јом 
лут кар ског и аван гард ног по зо ри шта, сцен ске умет но сти уоп ште. Пре да вао лут кар ство на 
са ра јев ској ака де ми ји сцен ских умет но сти. Ре жи рао је у свим ју го сло вен ским лут кар ским 
и по зо ри шти ма за де цу. Об ја вио је: Ан то ло ги ју ТВ дра ма (у ко јој је ње го ва сту ди ја „Дра ма 
на ма лом екра ну“), За греб 1966; По е ти ку ра дио дра ме, За греб 1967; Ри јеч и ма ска. При ступ 
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Чи чаТо ми на ко ли ба, ко ју је пре вео и пре ра дио Дин ко Мо ро вић, Мач
кин дом, по зо ри шна игра са при ло гом и епи ло гом, Са му и ла Мар ша-
ка, У цар ству па ту ља ка, Мла де на Ши ро ле, Пе тар Пан, драм ска бај ка 
Бер на и Хе ла, и Ша ре на ре ви ја Оли ве ра Но ва ко ви ћа. У ли сту Днев ник, 
3. сеп тем бра 1954. го ди не, на ја вљу је се но ва се зо на пре ми је ром бај ке 
У цар ству па ту ља ка. Пре ми је ра је би ла 26. сеп тем бра. У тек сту се по-
ми ње са рад ња са Срп ским на род ним по зо ри штем, као и са Лут кар ским 
по зо ри штем из Са ра је ва. Ис ти че се да ће се, по ред ре дов ног тер ми на 
игра ња пред ста ва, не де љом од 11 и 16 ча со ва, пред ста ве за ка зи ва ти 
пре ма же ља ма шко ла.

Се зо на 1955/1956. го ди на на ја вље на је у ли сту Днев ник:

Ве ли ко ин те ре со ва ње де це за По зо ри ште лу та ка у Но вом Са ду
ЛУТКЕНЕЋЕСПАВАТИ

Три пре ми је ре до кра ја се зо не

У то ку ове се зо не По зо ри ште лу та ка у Но вом Са ду уве ло је нов 
си стем ре пер то а ра. Ра ни је су но ви ко ма ди спре ма ни, из во ђе ни не ко 
вре ме и ски да ни са ре пер то а ра јер је до ла зио нов ко мад. То је би ло 
усло вље но, до не кле, сла бом по се том и не до вољ ним ин те ре со ва њем 
пу бли ке. Ме ђу тим, са да су се ства ри из ме ни ле и че сто је ре до ван број 
пред ста ва не до во љан да при ми све ма ли ша не ко ји же ле да до ђу. 

Сад ће сви ко ма ди ко ји су из во ђе ни од по чет ка се зо не оста ти и 
да ље на ре пер то а ру све до лет њег пре ки да. То су Би бер че, Зла тан зуб, 
Ма ли Гун ду лић и Ча роб ни лон чић. Та ко лут ке не ће би ти ба че не у ма га-
зи не, не го ће и да ље игра ти за сво је ма ле љу би те ље. До кра ја се зо не 
би ће при пре мље на и из ве де на три ко ма да. Са да се спре ма Хај ди, по 
дра ма ти за ци ји Вој ми ла Ра ба да на, за тим до ла зе Баш Че лик, од Пре дра-
га Све ти ћа ни на и Про лећ ни сан, од Мла де на Ши ро ле. Из са мог ре пер-
то а ра ви ди се да су за до во ље не по тре бе и пред школ ске, и школ ске, 
од ра сли је де це. За на мла ђе се да ју пред ста ве не де љом пре под не а за 
ста ри ју де цу че тврт ком и не де љом по сле под не. 

Чи ње ни су по ку ша ји да се ре ши про блем по зор ни це ко ја је ису ви-
ше ма ла и пра вље на за по тре бе пре 25 го ди на, али за са да не ма из гле да 
да се до ђе до ве ће. Због не по де сне по зор ни це не мо гу се на ре пер то ар 
ста ви ти ве ћа де ла ко ја би че сто бо ље од го ва ра ла по тре ба ма шко ла. 

Не дав но је име но ван но ви Са вет По зо ри шта лу та ка ко ји ће ути ца-
ти на да љи раз вој ове уста но ве. И у ра ни јим го ди на ма упра ва је те жи-
ла да при ву че па жњу дру штве них рад ни ка и да обез бе ди дру штве ни 
ути цај и дру штве ну по моћ у из бо ру ре пер то а ра, али је Са вет био са мо 

сцен ској умјет но сти, За греб 1971; Др ве ни осмје си. Есе ји из по ви је сти и исто ри је лут кар
ства, За греб 1975 (но во из да ње: За греб 2006), Аван гар да уми ре мла да: ка за ли шни огле ди, 
За греб 1978.
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са ве то дав ни ор ган и че сто га је би ло те шко ску пи ти. Оче ку је се да ће 
но ви Са вет би ти ак тив ни ји, уто ли ко ви ше што је са да ње го ва од го вор-
ност ве ћа, а рад са мог по зо ри шта бо љи.

М. Мћ22

У овом ли сту су на ја вље не и дру ге пре ми је ре. Из дво ји ћу две: Вол
шеб ни ма га рац, ко мад Јо ва на Сте ри је По по ви ћа ко ји је дра ма тур шки 
об ра дио за де цу и ре жи рао глу мац СНП Сте ван Ша ла јић23, и Хај ди, 
ко ји је по ро ма ну Јо ха не Спи ри 24 дра ма ти зо вао Вој мил Ра ба дан25 а 
ре жи рао Ша ла јић. Пр ва пред ста ва је ујед но и пр ва адап та ци ја овог 
Сте ри ји ног ко ма да за лут ке, при пре мље на и ре а ли зо ва на у окви ру 
про сла ве 150-го ди шњи це ро ђе ња и 100-го ди шњи це смр ти Ј. С. По по-
ви ћа, док је Хај ди но во ви ђе ње кла си ка деч је ли те ра ту ре. 

Уз Вол шеб ног ма гар ца, на сце ни је игран ко мад Злат ка Шпо ља ра 
У Ца ра Тро ја на ко зје уши, дра ма ти за ци ја на род не бај ке. То ком ма ја 1956. 
го ди не, Вој во ђан ско лут кар ско по зо ри ште, ка ко пи ше у Днев ни ку, го-
сто ва ће у Са ра је ву.26

Хај ди оста је на ре пер то а ру и сле де ће се зо не; 1957. се об на вља Лоп
ти ца ско чи ца др Ја на Ма ли ка, а пре ми јер но из во де: Шу ма Стри бо
ро ва, Пи но кио, Хра бри миш и пу сто лов ни ви те зо ви, Зби ља и ша ла и 
Атом ска бај ка. 

По во дом два де сет пе то го ди шњи це лут кар ског по зо ри шта, у Днев
ни ку је об ја вљен ин те ре сан тан текст:

Новосадскиобућар–оснивачЛуткарскогпозоришта
Он је био и ре жи сер, и кро јач и во дич лу та ка

У окви ру:

Још 1932. осно ва но је у Но вом Са ду Лут кар ско по зо ри ште ко је ће 
ове го ди не про сла ви ти два де сет пе то го ди шњи цу сво га ра да. Осно вао га 
је је дан но во сад ски обу ћар ко ји је ско ро осам го ди на био ње гов управ ник 
и ре ди тељ.

22 Днев ник, Но ви Сад, 20. ја ну ар 1956.
23 О лут кар ским ре жи ја ма Сте ва на Ша ла ји ћа (1929–2002), пр ва ка срп ског глу ми шта, 

ве ли ког глум ца Срп ског на род ног по зо ри шта, не ма по да та ка у по сто је ћим би о гра фи ја ма. 
Не знам за што, али овај сег мент ње го вог ра да је из о ста вљен.

24 Јо ха на Спи ри (Jo han na Spyri, 1827–1901), швај цар ска књи жев ни ца, ау тор ка ви ше 
књи га за де цу, од ко јих је нај по зна ти ја Хај ди. 

25 Вој мил Ра ба дан (Voj mil Ra ba dan, 1909–1988), хр ват ски дра ма тург и драм ски пи сац, 
на пи сао ви ше од 50 игро ка за за де цу и омла ди ну. Об но вио За гре бач ко ка за ли ште лу та ка, 
1948. го ди не. 

26 Днев ник, од 8. де цем бра 1956.
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12марионетаизЉубљане

Ла зар Дра гић био је та да мла ди обу ћар ски рад ник и оми љен ме ђу 
за на тлиј ском омла ди ном. Као та лен то ван ама тер-глу мац ту ма чио је 
раз не уло ге у мно гим ко ма ди ма ко је је спре ма ло кул тур но-умет нич ко 
дру штво „Не вен“. Јед ног да на при спео је у Но ви Сад по зив Лут кар ског 
по зо ри шта из Љу бља не на ви ше ме сеч ни те чај ру ко ва ња ма ри о не та ма, 
ко је су се у не ким гра до ви ма већ по че ле уво ди ти за де цу. Дра гић је 
при хва тио пред лог да по ђе у Љу бља ну. 

По за вр шет ку те ча ја, Дра гић је са со бом из Љу бља не до нео 12 ма-
ри о не та до вољ них за лак ше ко ма де. То су би ли па туљ ци, Сне жа на, 
ве шти ца, прин це за, Ки ћа, цар. Из Љу бља не до нео је и по тре бан елек трич-
ни уре ђај и јед ну ма лу по зор ни цу. И ето, то је био по че так ра да но во сад-
ског Лут кар ског по зо ри шта. 

Атеље–исподпозорнице

Пр ве пред ста ве да ва не су у ста рој дво ра ни та да шњег Со кол ског 
дру штва. Про зо ри су би ли за мра че ни обич ном но вин ском хар ти јом а 
сав ин вен тар и ате ље по зо ри шта на ла зи ли су се ис под по зор ни це. Дра-
гић је он де у по чет ку сам, а по сле са сво јим ма лим ан сам блом про во дио 
да не. Сам је „рен ди сао“ лут ке за но ве пред ста ве и бо јио ку ли се. Од 
обу ћа ра по стао је шмин кер, цр тач, кро јач, про на ла зач но ве „па пир не 
ка ше“ за гла ве лу та ка. Он је био управ ник по зо ри шта и ре ди тељ, а 
исто вре ме но и тех нич ки шеф ко ји па ли и га си ра зно бој не си ја ли це и 
во дич лу та ка по по зор ни ци. 

Ње гов ан самбл са чи ња вао је још не ко ли ко во ди ча лу та ка, Ми о драг 
Љу бо је вић и дру ги и не ко ли ко де во ја ка ко је су од кро јач ких от па да ка 
до бро вољ но ши ле ха љи не за лут ке код сво јих ку ћа.

Недељомутри...

По зо ри ште је обич но ра ди ло не де љом по под не од три са та, а ула-
зни це су се про да ва ле по два ди на ра. Као пр ва пре ми је ра да ван је Зла
то ру ни ован.

– Пр вих да на ис кр са ва ле су раз не не зго де – ка же Дра гић. – Би ла је 
пра ва му ка по де си ти све кон це ко ји су по кре та ли ру ке и но ге лут ка ма. Оне 
су због то га не кад из гле да ле упра во сме шне. Та ко је и уло гу јед ног па туљ-
ка ко ји не сме да про бу ди прин це зу до био глу мац са нај ду бљим ба сом...

Дра гић је у Лут кар ском по зо ри шту ра дио све до 1938. го ди не ка да 
се по но во, због сла бе за ра де у по зо ри шту, вра тио у сво ју обу ћар ску 
рад њу... 

Ј. Ву ле тић27

27 Днев ник, од 26. ма ја 1957. 
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У тек сту има пу но ко ри сних ин фор ма ци ја о по че ци ма ра да Лут-
кар ског по зо ри шта у Но вом Са ду, али је из не то и не ко ли ко не тач них 
по да та ка. Нај пре, да је управ ник Лут кар ског по зо ри шта од осни ва ња 
1932. го ди не до 1938. го ди не био Ла зар Дра гић. Он је, до на пу шта ња 
по зо ри шта, био ре ди тељ го то во свих лут кар ских пред ста ва, али је про-
чел ник Лут кар ског по зо ри шта био са мо до 1936. го ди не, ка да упра ву 
пре у зи ма проф. Бо ри во је Ко стић, а по том Бо жи дар Вал тро вић28. У тек сту 
се, за тим, твр ди да је лут кар ски те чај тра јао ви ше ме се ци и да га је 
ор га ни зо ва ло Лут кар ско по зо ри ште у Љу бља ни. Тај те чај је тра јао осам 
да на и био је са ве зни лут кар ски те чај, одр жан у Љу бља ни, у ју лу 1932. 
го ди не, а на ње му је, за и ста, био со кол ски „брат Дра гић Ла зар“.29

Из но ви на са зна је мо да је у Но вом Са ду го сто ва ло не мач ко по зо-
ри ште лу та ка и 12. апри ла 1957. го ди не из ве ло Фа у ста, је дан од нај-
чу ве ни јих лут кар ских ко ма да на ме њен, пре све га, од ра слој пу бли ци. 
По зо ри ште лу та ка на ја вљи ва ло је „де чи ји ко мад без лу та ка“. Реч је о 
ко ма ду Ле по ти ца и звер Н. С. Гре ја, ко јим за по чи ње но ва се зо на, 1958. 
го ди не. То је, ујед но, и пр ва тзв. жи ва пред ста ва, од но сно пред ста ва 
за де цу без лу та ка. 

Об на вља ју се пред ста ве из прет ход не се зо не: Зби ља и ша ла Вој ми-
ла Ра ба да на, Атом ска бај ка Ми ро сла ва Ан ти ћа и Ни ко ле Ра до ше ви ћа 
и Лоп ти ца ско чи ца др Ја на Ма ли ка. Пре ми јер но се из во де: Пал чи ца (18. 
ма ја), Ба сти јен и Ба сти је на (Мо цар то ва опе ра, са мо за де цу из над 7 
го ди на, 30. ок то бра) и Уз бу на у шу ми Ра до ва на Ми ки ћа (28. де цем бра). 

А о све ту лут кар ског по зо ри шта, о тој „ку ћи бај ки“, пи са но је у 
Днев ни ку:

Кад се упа ле све тиљ ке на по зор ни ци де чи јих ма шта ри ја
КУЋАБАЈКИ

Де ца не го ду ју про тив атом ског ка пе та на

Ов де на ма лој сце ни По зо ри шта лу та ка жи ви ша ро ли ки свет де-
чи јих ма шта ри ја. У од ре ђе ни час па ле се ра зно бој не све тиљ ке и као у 
не ка квој ча ро ли ји, ја вља ју се шум ске жи во ти ње, до бре ба ке, па ја ци, 
ме две ди, и, у но ви је вре ме, атом ски ка пе та ни. 

28 Оп шир ни је: Ђерић, Динић 2014.
29 У пу бли ка ци ји 70 го ди на По зо ри шта мла дих, Но ви Сад 2001, а по том и на но вом 

сај ту По зо ри шта мла дих, на во ди се да је Ла зар Дра гић био док тор. Ниг де ни сам мо гао да 
про на ђен ту ин фор ма ци ју. Пре ће би ти да је реч о по гре шном чи та њу скра ће ни це „бр.“ од 
„брат“, ко ја је нај че шће ста ја ла уз име Ла за ра Дра ги ћа док је био про чел ник Лут кар ског 
по зо ри шта. Ако је, ка ко ви ди мо у тек сту из Днев ни ка, он био обу ћар и том се за на ту по сле 
не ко ли ко го ди на вра тио, он да не ви дим раз ло ге за ње го во по гре шно ти ту ли ра ње. Док то ри 
су, не сум њи во, би ли Иг њат Па влас, ста ре ши на Со кол ског дру штва Но ви Сад, по ко ме је ка-
сни је и ули ца у ко јој се на ла зи Спо мен-дом  до би ла име, То ма Јо ва но вић, та ко ђе ста ре ши на 
Со ко ла у пред рат ном пе ри о ду, и Вла ди мир Бе лај чић, пред сед ник Про свет ног од бо ра Со кол-
ског дру штва Но ви Сад.
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Не,не,немојдаидеш

Ево... Змај Бе лај пред ло жио је те ве че ри Лоп ти ци Ско чи ци да на пу-
сти ба ку и де ду и да с њим по бег не. Змај је од па пи ра, а ње га је оду вао 
ње гов не при ја тељ – ве тар из јед ног град ског пар ка. 

У гле да ли шту су све очи упр те на сце ну. 
– Не, не, не, не мој да идеш, Лоп ти це – до ви ки вао је буц ма сти де чак 

за бри нут за ње ну не из ве сну суд би ну. 
Тај уз вик при хва ти ли су и сви оста ли. 
– Не, не, не! Не мој...
Ме ђу тим, не мир на Лоп ти ца раз би ла је ба кин лон чић и у стра ху 

од ка зне по бе гла је са зма јем у не из ве сност. Шта ће се до го ди ти? Где је 
крај? Де ца из пу бли ке на ба кин по зив ду ва ју пре ма по зор ни ци да би 
ода гна ли злог зма ја. Они у то ме успе ва ја, а Лоп ти цу осло ба ђа ју...

То је исе чак јед не при че са ко јом ма ли ша ни жи ве пун час. А оста ле? 
Ко ли ко ту има ту ге и ра до сти, пла ча и сме ха? Атом ски ка пе тан угро-
жа ва жи во те њи хо вих љу би ма ца. То је до вољ но па да се дво ра ном про-
ло ми искре но нео до бра ва ње.

Оддрветаикрпедојунакадечијихснова

А пре не го што се упа ле ша ре не све тиљ ке сав жи вот по чи ње у 
ра ди о ни ци, на дре бан ку, уз по моћ ду бо ре зач ког ала та ра ђа ју се ју на ци 
де чи јих сно ва. Ка жу: за јед ну лут ку по треб но је да се утро ши са мо не-
ко ли ко са ти, али за то по не кад ни је до вољ но ни ме сец да на да би се ожи-
вео же ље ни ју нак ове или оне бај ке. По треб но је про на ћи нај а де кват-
ни ји лик по је ди них хе ро ја и то по мо ћу бо ја и оде ла од сви ле и дру гог 
нај фи ни јег ма те ри ја ла. Сва ка је лут ка ску по це на. За гла ву се ко ри сти 
ли по во, а за те ло вр би но др во. Сва ки де таљ, сва ки ми ли ме тар, мо ра се 
угла ча ти и ја сно уоб ли чи ти. 

А по том не ви дљи ви глум ци, го ре на мо сто ви ма из над по зор ни це, 
по мо ћу „кр ста ча“ и ко на ца, за по чи њу за ни мљи ве игре сво јих ин три-
гант них ју на ка ко ји им увек пу не ку ћу до по след њег ме ста. 

Б. К.30

У го ди ни ко ја сле ди, 1959, пре ми јер но су из ве де на три ко ма да: 
Злат ни пе тлић Ма ри је Ку лун џић31, Сан ма ле Ве сне Па вла Ба чи ћа и 
Хај ка Р. Ми ли ћа, а об но вљен је Мо ца ртов ко мад Ба сти јен и Ба сти је на.

30 Днев ник, од 1. апри ла 1957.
31 Ма ри ја Ку лун џић (1916–1998), срп ска и ју го сло вен ска лут кар ска ре ди тељ ка. По кре ну-

ла је Ђач ко по зо ри ште лу та ка у Срем ским Кар лов ци ма, где је ра ди ла као про фе сор не мач ког 
је зи ка до 1950. го ди не. Он да је иза бра на за ре ди те ља и умет нич ког ди рек то ра бе о град ског 
Ма ри о нет ског по зо ри шта, где оства ру је мно ге успе шне ре жи је ма ри о нет ских пред ста ва. Аутор-
ка је књи ге Мој жи вот с лут ком (1988), по том По гле да у исто ри ју свет ског лут кар ства (1997). 
Ре жи ра ла је ви ше пред ста ва у По зо ри шту лу та ка, од но сно По зо ри шту мла дих у Но вом Са ду. 
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Го ди на 1960. је у зна ку пред ста ве Пат ки ца Жут ки ца, ко а у тор ство 
Гер нет –Гу ра вич32. Ова кла сич на ги њол-пред ста ва за нај мла ђе би ће на 
ре пер то а ру до кра ја ХХ ве ка. Јед на је од нај и зво ђе ни јих лут кар ских 
пред ста ва у По зо ри шту лу та ка у Но вом Са ду.

Го ди не 1961. би ле су пре ми је ре сле де ћих ко ма да: Н. Хо џа, Ча роб на 
ти ква, Ј. Ску па – Ф. Ве ниг, Срећ ко ме ђу бу ба ма, Зла та Ви дак, Де ча чић 
ко ла чић, Ста ша Је лић, Цр вен ка па и Олег Но ва ко вић, Две ко зи це. Пред ста-
ва Срећ ко ме ђу бу ба ма је има ла нај ви ше успе ха код нај мла ђе пу бли ке.

Го ди не 1962. из два ја ју се три ко ма да: А. Ка ра нов – В. Лев шин, Хва
ли са ви ма чак, Јан Ма лик, Бај ка из ча роб не ке си це, и Ела Фиц Вај лдер 
(El la Fitz Wil der), Па ту љак сме шу љак. 

Сле де ће го ди не се об на вља Цар Ћи ра, ко мад ко ји је на пи сао Ми-
ха и ло Сре те но вић33, а ко ји је пр ви пут из ве ден још на по чет ку ра да 
Лут кар ског по зо ри шта. Јо ван Пут ник34 пи ше сво ју вер зи ју Фа у ста – 
Чу до твор ни док тор Фа уст, и по ста вља је на лут кар ску сце ну. Исте 
го ди не је по ста вљен ко мад Ва сје Стан ко ви ћа, Цр ни гу са ри.

Две су за па же не пред ста ве из 1964. го ди не: Ко ли ко је са ти? Збиг ње-
ва Вој ће хов ског (Zbig ni ew Woj ci ec how ski) и Так том, лак том, фак том 
по тек сту Ра до ми ра Су бо ти ћа. За хва љу ју ћи ко ма ду пољ ског ау то ра 
Збиг ње ва Вој ће хов ског, те го ди не По зо ри ште лу та ка из Но вог Са да 

32 На спи ску екс по на та за из ло жбу „По зо ри ште мла дих (1931–1981)“ по гре шно је за пи-
са но ко а у тор ство овог ко ма да, као Гер на то ва –Гу ре ви че ва, а та гре шка је пре у зе та са пла ка та 
и афи ше за ову пред ста ву. Ко мад Гу шче (Гусёнок) на пи са ле су за јед но Ни на Гер нет (1904–1982) 
и Т. Гу ре вич. Он је у Ју го сла ви ји по гре шно пре во ђен, нај че шће као Пат ки ца Жут ки ца или 
Пат ки ца Блат ки ца. Ни на Гер нет је јед на од нај и стак ну ти јих со вјет ских и ру ских лут ка ра. 
Сви ње ни ко ма ди су пре ми јер но из ве де ни у те а тру С. В. Обра сцо ва.

33 Ми ха и ло Сре те но вић (1866–1934) био је пло дан и по ма ло за по ста вљен пи сац. Љу-
би те љи ма књи ге у пр вој по ло ви ни ХХ ве ка до бро су по зна та ње го ва де ла: Де во јач ки гроб, 
Би сер ка, Сми ља, Ми ли ћев гроб, Је тр ве, Си но вац, Ро ди тељ ски грех, Свет, Пр ви срп ски уста
нак, Ђа кон Ава кум, Кр ва ве при че, Мо рав ка, Чар ла ма и дру га, од ко јих су мно га из во ђе на као 
по зо ри шни ко ма ди ши ром Ср би је. Ми ха и ло Сре те но вић је ау тор осам уџ бе ни ка за основ ну 
шко лу, али је пи сао и за нај мла ђе, као што су књи ге: Мо је ра до ва ње, Ђер дан, Све тли да ни, 
Цр ни да ни и дру ге.

34 Др Јо ван Пут ник (1914–1983), драм ски, опер ски и лут кар ски ре ди тељ, ди рек тор по-
зо ри шта, по зо ри шни кри ти чар, те о ре ти чар и пе да гог. За вр шио Фи ло зоф ски фа кул тет и По-
зо ри шни од сек Му зич ке ака де ми је у Бе о гра ду. Као ре ди тељ, с успе хом се опро бао у го то во 
свим драм ским жан ро ви ма. Из ве сно вре ме био је ди рек тор Дра ме Срп ског на род ног по зо ри-
шта у Но вом Са ду. Ка сни је је ан га жо ван, као ре ди тељ, у Бе о град ском драм ском по зо ри шту, 
где је с успе хом по ста вио Каф кина и Пи ран де лова де ла. У Па ри зу је де ло вао као ре ди тељ у 
Le the a tre en tre de ux mon des (По зо ри ште из ме ђу два све та). За ре жи је До ма но ви ће ве Стра дије, 
На ста си је ви ће ве Код ве чи те сла ви не и Се ли мо ви ће вог Дер ви ша и смр ти до био Сте ри ји не 
на гра де. Јо ван Пут ник је об ја вио низ есе ја, сту ди ја и на пи са о пси хо ло ги ји и те о ри ји драм ског 
ства ра ња. Пост хум но му је об ја вље на књи га Про ле го ме на за по зо ри шну есте ти ку, Сте ри-
ји но по зор је, Но ви Сад, 1985 (при ре дио Зо ран Јо ва но вић) – пре ма: Пе тар Мар ја но вић, Но во
сад ска по зо ри шна ре жи ја 1945–1974, Ака де ми ја умет но сти – По зо ри шни му зеј Вој во ди не, 
Но ви Сад, 1991. У зре ња нин ско по зо ри ште уво ди но ву есте ти ку, као и ве ли ки број мла дих 
умет ни ка свих про фи ла – пре ма сај ту: http://de nis-lut kar.com /dnk -lut kar stva/
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го сто ва ло је у Пољ ској. О том го сто ва њу пи са ли су пољ ски ли сто ви 
Ку рир пољ ски, Три бу на лу ду, Жи ће Вар ша ви, Екс прес вје чор њи.

Вар шав ска Три бу на лу ду је у тек сту „Су срет де це и лут ка ра“ за-
бе ле жи ла и ово:

Та ко смо, ето, има ли при ли ку да ви ди мо и По зо ри ште мла дих из 
Но вог Са да ко је је го сто ва ло у вар шав ском по зо ри шту „Гу ли вер“ са ко-
ма дом Ко ли ко је са ти? пољ ског ау то ра Збиг ње ва Вој ће хов ског. Но во са-
ђа ни су до не ли ма ри о не те – лут ке ко је се ве о ма рет ко сре ћу код нас. 
Пред ста ва се ма ли ша ни ма нео бич но сви де ла, јер су је пра ти ли с ве ли ким 
ин те ре со ва њем, што се од ра жа ва ло у њи хо вим не пре ста ним апла у зи ма, 
као и мно штву пи та ња ко ја су упу ћи ва ли за вре ме па у зе пре во ди о цу овог 
тек ста Бо шку Зе ко ви ћу. На ро чи то им се сви де ла сце на са сун цо кре ти ма.35

А но во сад ски Днев ник, у тек сту „Сву да ср дач но“, за кљу чу је да су 
се По ља ци о овом го сто ва њу по хвал но из ра зи ли.36

Краљ Абе це де Јо зе фа и Ха не Ле ко ви (Jo zef, Ha na Le kovy) обе лежа-
ва по че так се зо не 1965. го ди не, а Лет у ва си о ну Ми ли во ја Ра да ко ви ћа 
њен крај.

У се зо ни 1966/67. стал ни ре ди тељ По зо ри шта лу та ка Ми ли во је 
Ра да ко вић37 по ста ви ће ко ма де: Др во се ча Го ран Вој ми ла Ра ба да на (26. 
сеп тем бра 1966), По бу на игра чи ца Ра до ва на Вол фа и На пу то ва њу 
Ју зе фа Ли па (Ju zef Li pa), 19. фе бру а ра 1967. По зна ти лут кар из Зре њани-
на, Шан дор Хар тиг38, ре жи рао је свој текст Зим ска бај ка (пре ми је ра 
27. де цем бар 1966). 

У на ред ној се зо ни, 1967/68, Ра да ко вић ре жи ра ко мад Б. Ми ха ље ви-
ћа39 Зе ко, Зри ко и Јаг ње (пред ста ву са ги њо ли ма, ко ја ће се ду го игра ти 

35 Три бу на лу ду, Вар ша ва, 1964. На ве де но пре ма: Четиридеценијепозориштамладих
новиСад 1931–1971. 1972: 20. 

36 Днев ник, 1964. На ве де но пре ма: ЧетиридеценијепозориштамладихновиСад 1931–
1971. 1972: 18.

37 Ми ли во је Ра да ко вић (1925–2015), до а јен срп ског лут кар ства. У По зо ри шту мла дих 
је од 1960. до 1970. го ди не, као ре ди тељ и кре а тор лу та ка. Пре ла зи у Де чи је по зо ри ште у Су-
бо ти цу, где оста је до 1979. го ди не, ка да по ста је уред ник Де чи јег игра ног и лут кар ског про гра-
ма на Те ле ви зи ји Но ви Сад. Сни ма две лут кар ске ТВ се ри је: Из ми шљан караз ми шљан ка и 
Лут ко мен ди ја. Сни мио је и пр ви лут кар ски филм код нас, Мрав пе ша ди нац, 1992. го ди не. 

38 Шан дор Хар тиг (Har tig Sándor, 1925–2002), до а јен лут кар ства, из Зре ња ни на. Играо 
је и ре жи рао у ма тич ном по зо ри шту, али и у дру гим ју го сло вен ским лут кар ским по зо ри-
шти ма. До бит ник је Ок то бар ске на гра де гра да Зре ња ни на за ду го го ди шњи глу мач ки и 
ани ма тор ски рад у Лут кар ском по зо ри шту, као и Ор де на за слу га за на род. Ме ђу на род ни 
фе сти вал по зо ри шта за де цу до де лио је Хар ти гу на гра ду „Ма ли принц“. О ње го вом ра ду 
вид. књи гу: По зо ри шна лут кар ни ца Шан до ра Хар ти га. При ре дио Лу ка Хај ду ко вић. Но ви 
Сад: По зо ри шни му зеј Вој во ди не, 2009. 

39 Бран ко Ми ха ље вић (Bran ko Mi ha lje vić, 1931–2005), хр ват ски ком по зи тор и књи жев-
ник. Ве ли ку по пу лар ност је сте као као ау тор пе са ма за де цу, ме ђу ко ји ма је по зна та пе сма 
„Зе ко и по то чић“. За осјеч ко Дјеч је ка за ли ште је на пи сао два де се так му зич ко-сцен ских 



163

на сце ни овог по зо ри шта) и но ву вер зи ју Пат ки це Жут ки це (5. ок то бра 
1967). 

Од 1961. го ди не управ ник По зо ри шта лу та ка био је Бо шко Зе ко-
вић, ко ји о свом по слу ка же:

Жи вим ме ђу љу ди ма ко ји ме ња ју људ ско ср це, али не опе ра ци јом, 
не го јед ним ду го трај ним, пе да го шким и људ ским по ступ ком опле ме-
њи ва ња де те та; са тим див ним „вра та ри ма“ што, на ка пи ја ма но вог и 
не по зна тог, ло ме гво зде не шип ке и ма ли ша ну, ко ји тек што је за ко ра чио 
у жи вот, ши ром отва ра ју ви ди ке и во де их у свет истин ског ху ма ног.

Во лим свој по сао, јер знам да, мо жда пре ро ди те ља, од шко ле или 
ули це, мо ја уста но ва у де те ту ства ра пр ву ча ро ли ју и по ру ку. Оста вља 
му је у ду ши, и та по ру ка он да тра је за сва вре ме на.40

Ево та да шњег ко лек ти ва По зо ри шта лу та ка: Влај ко Ву ко сав, Ру-
жи ца На жди, Еми ли ја Об ра до вић, Ан ки ца Жив ни, Алек сан дра Кра-
вља нац, Је ле на Сли јеп че вић, Во ји слав Цин коц ки, Јев та Ду ша но вић, 
Си ни ша Ра до са вље вић, Ол ги ца Во ји но вић, Те ре за Чам бор, Сла ви ца 
Ле чић, Ру жи ца Па пић, Вла ди мир Жи ва нов, Шан дор Сар ваш, Сло бо-
дан Ми шић и Ве ра Гез.

По зо ри ште лу та ка је као стал ни члан Ме ђу на род не ор га ни за ци је 
по зо ри шта лу та ка (UNI MA) и Ме ђу на род ног удру же ња по зо ри шта за 
де цу и омла ди ну (ASI TEJ) би ло по зна то ши ром све та, у обе Аме ри ке, 
у Ази ји, Афри ци, Ау стра ли ји и свим зе мља ма Евро пе, пре ко кон та ка та, 
фе сти ва ла, су сре та и свет ских кон гре са, а на ро чи то пре ко го сто ва ња 
у Ма ђар ској, Ру му ни ји, Пољ ској, За пад ној Не мач кој, СССР и дру гим 
зе мља ма. Та ко је Но ви Сад, пре ко Те а тра мла дих, за ко ра чио у свет и у 
исто вре ме био нај го сто љу би ви ји до ма ћин (она ко ка ко то Вој во ђа ни већ 
уме ју) том све ту ко ји му је до ла зио у го сте.41

Ре зи ми ра ју ћи ове успе хе По зо ри шта мла дих, управ ник Бо шко 
Зе ко вић за кљу чу је:

Са мо за хва љу ју ћи ен ту зи ја зму ма лог и пре га лач ког ко лек ти ва 
би ло је мо гу ће из вр ши ти ова ко огро ман по сао од по себ ног пе да го шко- 

де ла. Ње гов ко мад Зе ко, Зри ко и Ја ње (1958) је дан је од нај ду го веч ни јих по зо ри шних хи то ва 
бив ше Ју го сла ви је. По ред ње га, игра ни су и ко ма ди Ми шић Гриц ко (1960) и Ве ли ки шум ски 
до га ђај (1963). Дјеч је ка за ли ште у Оси је ку но си ње го во име. 

40 Бо шко Зе ко вић, у: ЧетиридеценијепозориштамладихновиСад 1931–1971. 1972: 3–4. 
По зо ри ште мла дих је 1995. го ди не уста но ви ло на гра ду са име ном Бо шка Зе ко ви ћа, ду го го-
ди шњег управ ни ка. На гра да се до де љу је за све у ку пан до при нос у раз во ју лут кар ства, а уру-
чу је то ком Су сре та про фе си о нал них по зо ри шта лу та ка Ср би је. 

41 ЧетиридеценијепозориштамладихновиСад 1931–1971. 1972: на не ну ме ри са ним 
стра ни ца ма.
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-обра зов ног зна ча ја. Ти ме је те а тар, у исто вре ме, до при нео про ши ре њу 
и про ду бље њу при ја тељ ских од но са ме ђу по зо ри шти ма лу та ка у оста-
лим на шим брат ским ре пу бли ка ма и угле ду Ју го сла ви је ши ром све та 
и до ка зао да по зо ри ште ове вр сте мо же мно го до при не ти у ме ђу др жав-
ним од но си ма.42

Ис так ну ти по зо ри шник Лу ка До тлић, у свом крат ком при ло гу за 
све ча ну пу бли ка ци ју по во дом 40 го ди на По зо ри шта мла дих, пи ше:

Ка да је по чет ком три де се тих го ди на кре ну ло у Но вом Са ду пр во 
Лут кар ско по зо ри ште у два-три ма ха сам се уве рио шта је оно зна чи ло 
за но во сад ске ма ли ша не, и ко ли ко сам ја у сво ме де тињ ству из гу био 
не ма ју ћи мо гућ но сти да га по се ћу јем.

[...]
По зо ри ште за де цу – да или не? Три сто ти не и три дест три пу та 

ве ли ко – ДА! Јер без ње га де тињ ство не би има ло сво ју нај у збу дљи ви-
ју ро ман ти ку, сво ју нај леп шу по е зи ју, сво ју бес крај ну сре ћу и без мер ну 
ле по ту. А де ци, при зна ће те, ду гу је мо и то, и још мно го то га дру гог. 

За то је за ме не по зо ри ште за де цу јед на од нај ве ћих те ко ви на и 
нај леп ших те ко ви на ко је је ци ви ли за ци ја да ро ва ла нај мла ђи ма.43

ИЗ ВО РИ
Исто риј ски ар хив гра да Но вог Са да, ар хив ска гра ђа По зо ри шта мла дих у Но вом 

Са ду, ар хив ска гра ђа По зо ри шног му зе ја Вој во ди не, Би бли о те ка Ма ти це срп ске, лич ни 
ар хив.
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Zo ran R. Đe rić

PuppetTheaterinNoviSadfrom1941to1968

Sum mary

The Pup pet The a ter, which was esta blis hed in 1932 as a part of the So kol So ci ety 
in No vi Sad, ce a sed to ope ra te in Fe bru ary 1941. Af ter the Se cond World War, al ready 
in 1945, the Pup pet The a ter in No vi Sad was re o pe ned but this ti me in a new, so ci a list 
so ci ety. Un til the end of 1951 it ope ra ted un der the na me of the Voj vo di na City Pup pet 
The a ter, then as the Pup pet The a ter (1952–1968) and, fi nally, from No vem ber 23, 1968, 
un til to day as the Youth The a ter. This pa per at tempts to re con struct its ac ti vi ti es, ba sed 
on the pre ser ved ma te rial, pri ma rily thro ugh the re per to i re, po in ting to wri ters, di rec tors, 
pup pe te ers, ani ma tors, and ot her col la bo ra tors, as well as to tho se who led this the a ter in 
the pe riod when it was se ar ching for its ar ti stic iden tity.

Keywords: Pup pet The a ter in No vi Sad, Voj vo di na Pup pet The a ter, City Pup pet 
The a ter, Youth The a ter, from 1941 to 1968, plays for chil dren, re per to i re.
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UDC 791.632:929 Rossellini R.

ДУ БРАВ КА Љ. ЛА ЗИЋ и ГВО ЗДЕН Р. ЂУ РИЋ
Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Ака де ми ја умет но сти Но ви Сад*

Ори ги нал ни на уч ни рад / Ori gi nal sci en ti fic pa per

НЕО РЕ А ЛИ СТИЧ КИ ПРИ СТУП ИЗ РА ДИ  
СЦЕ НА РИ ЈА У ФИЛ МУ РИМ, ОТВО РЕ НИ ГРАД  

РО БЕР ТА РО СЕ ЛИ НИ ЈА 

СА ЖЕ ТАК: Фил мо ви Ро бер та Ро се ли ни ја има ју ве ли ки удео у из град њи су-
штин ског, есен ци јал ног нео ре а ли стич ког из ра за. Пр ви филм ње го ве рат не три ло ги је 
Рим, отво ре ни град кру ци јал на је ком по нен та ко ја гра ди, мо же се ре ћи, „нео ре а ли-
стич ку фор му лу“ при ме ње ну и на оста ле ви зу ел не умет но сти тог пе ри о да. Ана ли зом 
овог фил ма се от кри ва спе ци фи чан при ступ у из ра ди сце на ри ја ко ји, као та кав, при-
па да ме то до ло шком при сту пу ре а ли за ци је нео ре а ли стич ких фил мо ва и ука зу је на 
по сто ја ње од ре ђе не схе ме и при сту па ко ји се мо же на ћи и у де ли ма оста лих ау то ра 
нео ре а ли зма и ко ја ти ме, не ми нов но, ути че и на це ло куп ни опус нео ре а ли стич ког 
по кре та.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ро бер то Ро се ли ни, Рим, отво ре ни град, сце на рио, нео ре а ли-
стич ки филм ски по крет, ка рак те ри сти ке нео ре а ли стич ког по кре та.

Је дан од зна чај них филм ских пра ва ца за ко је се мо же ре ћи да су 
из ме ни ли филм ску умет ност је сте ита ли јан ски нео ре а ли зам. У окви-
ру овог прав ца из у зет но зна чај но ме сто при па да Ро бер ту Ро се ли ни ју 
(Ro ber to Ros sel li ni) као нај ти пич ни јем пред став ни ку све га оно га што 
ита ли јан ски нео ре а ли зам пред ста вља, те се у том сми слу из два ја Ро се-
ли ни је ва три ло ги ја: Рим, отво ре ни град (Ro ma, città aper ta) 1945; Па и за 
(Paisà) 1946. и Не мач ка, го ди не нул те (Ger ma nia an no ze ro) 1948, ко ја 
пред ста вља не са мо спе ци фич ну це ли ну не го и са жи ма све ње го ве 
бит не ка рак те ри сти ке. Ро се ли ни је ва три ло ги ја је на ста ла у пе ри о ду 
од че ти ри го ди не и сво јом иде јом, фор мом и са др жа јем пот кре пљу је 
основ ну нит нео ре а ли стич ког прав ца. Она је зна чај на и због на чи на 
ре а ли за ци је фил мо ва: упо тре бе филм ских еле ме на та и про дук ци о них 

* du brav ka.la zic @gmail.co m; gvo zden.dju ric @gmail.com 
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по сту па ка у до ба за вр шних рат них го ди на ко ји ће се ка сни је по ја ви ти 
као филм ске ме то де и код оста лих ре ди те ља ита ли јан ског нео ре а ли зма. 

Иа ко је, хро но ло шки по сма тра но, Рим, отво ре ни град дру ги по 
ре ду сни мљен нео ре а ли стич ки филм – пре ње га је ре а ли зо ван филм 
Опсесијa (Os se si o ne)1 1943. го ди не Лу ки на Ви скон ти ја (Luc hi no Vi scon-
ti), по основ ном осе ћа њу ин тер пре та ци је ре ал но сти, он је ипак бли жи 
нео ре а ли стич ком схва та њу жи во та. Рим, отво ре ни град је сна жан 
филм са при чом исто риј ски уко ре ње ном у ита ли јан ском по кре ту от по-
ра, жи во ту све ште ни ка дон Мо ро зи ни ја и ње го вој бор би про тив на ци-
стич ке оку па ци је. Кроз цео филм при сут но је на гла ша ва ње на ци о нал ног 
по но са и хра бро сти љу ди ак ту ел ног до ба. Сни мљен је ско ро од мах на кон 
осло бо ђе ња у ма лом ави њон ском сту ди ју (Фелини 1991: 59) и у ре ал ним 
рим ским екс те ри је ри ма. Ро се ли ни је, да кле, осе тио дух вре ме на и пре-
нео га у филм у нај бо љем мо гу ћем тре нут ку, та ко да по што ва ње ствар них 
до га ђа ја усме ра ва ту ма че ње фил ма Рим, отво ре ни град на хро ни ку 
свог вре ме на. Због ове (до та да не у о би ча је не) фор ме у ки не ма то гра-
фи ји, по сто ји ве ли ки број ко мен та ра ко ји се од но се на мо дус и ме ха-
ни зам на стан ка овог фил ма, као и чи та ва те о ри ја о ори ги нал но сти и 
раз ли чи то сти Ро се ли ни ја као ре ди те ља. Ње го ва по тре ба да ство ри 
за и ста но ве мо да ли те те ко ји ће иза зва ти и про би ти ри гид ни де тер ми-
ни зам екс пре сив них фор ми ко је су до та да би ле ва же ће, ство ри ла је 
ка пи тал но де ло ита ли јан ског нео ре а ли зма ко је ће оста ви ти ду бок траг 
у чи та вој исто ри ји свет ске ки не ма то гра фи је. 

Ви зу ел на пер цеп ци ја пу бли ке тог пе ри о да би ла је не на вик ну та на 
ова кву филм ску фор му (до та да су у Ита ли ји сни ма ни пот пу но дру га-
чи ји ду го ме тра жни фил мо ви2 ко ји су по го до ва ли уста ље ном схва та њу 
мо ра ла, еска пи стич ки по свом са др жа ју и без ре ал не ве зе са објек тив-
ним жи вот ним окол но сти ма). Кључ за успех фил ма Рим, отво ре ни 
град би ла је ком би на ци ја вре ме на, епо хе, те ме и пот пу но раз ли чи тог 
на чи на при по ве да ња филм ске при че од до та да шњег. У вре ме ка да је 
пр ви пут при ка зан, филм је био дру га чи ји од до та да шњих филм ских 
про дук ци ја. Жи вот не чи ње ни це при ка за не у сво јој нај и скре ни јој фор ми 

1 Оп се си ја је сте филм ко ји је пр ви рас ки нуо са ве за ма до та да шњег ма ни ра со ци јал но- 
-кон зер ва тив них фил мо ва „бе лих те ле фо на“, али је ипак сво јим по ре клом ве зан за ли те рар но 
де ло – ро ман По штар увек зво ни два пу та Џеј мса М. Кеј на (Ja mes M. Cain) и са мим тим има 
од ре ђе ну до зу ин тер пре та ци је има ги нар ног, а не ре ал ног и ствар ног. Мо жда је ис прав ни је 
по сма тра ти Оп се си ју као на јав ни филм нео ре а ли стич ког по кре та: он му вре мен ски прет хо ди 
и у ве зи је с њим кроз рас кид са до та да шњим филм ским ма ни ром. Од нео ре а ли зма га, јед-
но став но, одва ја „сти ли за ци ја ре ал но сти“ ко јом је ин тер пре ти ран Кеј нов ро ман.

2 Фил мо ви овог пе ри о да су на зва ни фил мо ви ма бе лих те ле фо на бу ду ћи да се у не ком од 
ка дро ва сни мље них у ен те ри је ру са лон ског ти па увек, као ре кви зит, на ла зио бе ли те ле фон 
као ста ту сни сим бол.
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ути чу на све оп шти ути сак објек тив ног днев ни ка и та да шњу пу бли ку 
под се ћа на тек за вр ше ни пе ри од у исто ри ји Ита ли је.3 

По себ но је ин те ре сант но освр ну ти се на спе ци фи чан ме то до ло шки 
при ступ у ра ду на сце на ри ју ко ји је на пи сао Ро се ли ни у са рад њи са 
Сер ђом Ами де и јем (Ser gio Ami dei) и Фе де ри ком Фе ли ни јем то ком при-
прем ног пе ри о да за сни ма ње фил ма Рим, отво ре ни град. Ка ко из во ри 
(Bru net te 1987: 44) на во де, и сце на рио је на пи сан у ду ху нео ре а ли стич-
ког при сту па из ра ди филм ског де ла: ко ри сте ћи мо мен тум вре ме на и 
ко лек тив ног осе ћа ја. Не по сто је ди рект ни пи са ни из во ри ко ји го во ре о 
де таљ ној при пре ми за ра ђа ње ини ци јал не иде је о фил му Рим, отво ре
ни град. Ме ђу тим, из ве сно је да је ори ги нал на на ме ра би ла да се сни ми 
филм о жи во ту дон Мо ро зи ни ја, пар ти зан ског све ште ни ка ко га су уби-
ли на ци сти не по сред но пре на стан ка фил ма. Због га ран та успе шно сти 
фил ма, ан га жо ва ни су (по сред ством Фе ли ни ја) Ал до Фа бри ци (Al do 
Fa bri zi), ко ји је већ био по пу лар ни ко ми чар, и (као дру ги из бор за уло гу 
Пи не4) Ана Ма ња ни (An na Mag na ni), ко ја је и сте кла свет ску сла ву овом 
уло гом. Оста ли глум ци до шли су са ра зних стра на, углав ном не кон-
вен ци о нал них фил му, и спа да ју у гру пу не про фе си о нал них глу ма ца 
ко ји су сво јим уде лом офор ми ли је дан од атри бу та, ка сни је че сто упо-
тре бље них у нео ре а ли стич ком фил му – упо тре бу на тур шчи ка.

Основ ну иде ју о сни ма њу крат ког фил ма о жи во ту дон Мо ро зи-
ни ја, са до ку мен тар ним им пул сом (по из ја ва ма Фе де ри ка Фе ли ни ја и 
Сер ђа Ами де и ја) Ро се ли ни је про ши рио још јед ном иде јом о сни ма њу 
дру гог крат ког фил ма ко ји се за сни ва на бор би де це-пар ти за на про тив 
Не ма ца. Бри ли јан тан спој ова два са др жа ја у је дан ду го ме тра жни филм 
ре зул ти рао је јед но став ним сце на ри ом ко ји је у исто вре ме био про жет 
и ис пре пле тан на мно го раз ли чи тих ни воа. Фе ли ни је све до чио: „И тако, 
то ком јед не не де ље, ра де ћи у мо јој ку ћи [...] на пи са ли смо сце на рио 
ко ји је по стао Рим, отво ре ни град али, искре но, без мно го убе ђе ња“ 
(Bru net te 1987: 43).

Рим, отво ре ни град ини ци ра ви ше стру ку ана ли зу, али је и нај у пе-
ча тљи ви ји ука за тељ Ро се ли ни је ве про ме не као ре ди те ља. То је не ти пи-
чан филм и за Ро се ли ни ја5 и за оп шту ки не ма то гра фи ју, и од сту па њем 
од до та да шње на ра тив не струк ту ре и из град њом но ве уз по моћ до ку мен-
тар них им пул са узе тих из ре ал но сти пред ста вља иза зов до та да шњем 
кон вен ци о нал ном фил му:

3 Го ди не 1943. ка да је сни мљен Рим, отво ре ни град, са ве знич ке тру пе су осло бо ди ле 
Рим и ве ћи део Ита ли је, те је Му со ли ни је ва (Be ni to Mus so li ni) вла да по ра же на. Ме ђу тим, 
бор бе за пот пу но осло бо ђе ње и крај ра та тра ја ле су све до 1945. го ди не.

4 Ро се ли ни је пр во бит но хтео да ан га жу је Кла ру Ка ла маи (Clarа Ca la mai), глав ну глу-
ми цу у фил му Оп се си ја.

5 La Na ve Bi an ca (1941), Un Pi lo ta Ri tor na (1942), L’Uo mo dal la Cro ce (1943).
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Нај ве ро ват ни је об ја шње ње за про ме ну ко ја је пред ста вље на фил-
мом Рим, отво ре ни град је чи ње ни ца да је, по пр ви пут, Ро се ли ни је ва 
при ча би ла то ли ко моћ на и то ли ко по треб на да се ис при ча да је ини-
ци јал ни на ра тив ни им пулс от кло нио ње го ве суп тил ни је и, мо жда ти пич-
ни је, ин те ре се. Са ма ре ал ност је по ста ла конвенци о нал но „дра ма тич на“, 
на не ки на чин, пу тем спе ци фич не се ри је до га ђа ја [...] и мо жда се јак 
си ноп сис чи нио као нај бо ље сред ство да се та ре ал ност за бе ле жи (Bru
net te 1987: 44).

Да кле, са ма ре ал ност по ста је „кон вен ци о нал но дра ма тич на“ ко-
ри сте ћи им пулс ак ту ел ног вре ме на, те се мо же ре ћи да је Рим, отво
ре ни град по че так Ро се ли ни је вог за о кре та у ау тор ском при сту пу, ко ји 
ће се раз ви ти у окви ру рат не три ло ги је са још на ред на два фил ма.6 
Ро се ли ни упо тре бља ва на ра тив ни при ступ у ре а ли за ци ји фил ма спрам 
гру бо ски ци ра ног сце на ри ја, али по сти же екс по зи ци ју у ја сним цр та ма 
и бр зим тем пом пре до ча ва са др жај и раз ви так филм ске при че. У од ре-
ђе ним сег мен ти ма се чи ни да филм ски на ра тив има при зву ке на сле ђа 
аме рич ког игра ног фил ма, за шта се „за слу ге“ при пи су ју ко сце на ри-
сти, Сер ђу Ами де и ју: 

Сер ђо Ами деи, ко ме се при пи су ју (или за ме ра ју) ови еле мен ти по-
пу лар ног на ра ти ва, сам је ја сно ука зао на њи хо ву крај њу кон вен ци о нал-
ност: Рим, отво ре ни град је на стао, на жа лост, на ста ро мо дан на чин. Из 
ре ал ног жи во та, на рав но, али ста ро мод но и у сми слу тех ни ке и сце на-
ри ја (Bru net te 1987: 44).

Мо же се ре ћи да се и сам Ро се ли ни слу жи ди рект ним илу стра ци-
ја ма ко је гра де мо рал ну по ру ку фил ма на ско ро ме ло дра ма ти чан на чин: 
уби ство труд не же не у то ку хе рој ског су прот ста вља ња на ци сти ма; му-
че ње пар ти за на; ком про ми то ва ност и ко рум пи ра ност са рад ни ка на ци ста 
итд. Упр кос то ме, нај зна чај ни ја те ма (и ак це нат фил ма) је сте парт нер-
ски од нос из ме ђу ко му ни ста и ка то лич ке цр кве ко ји је ус пео да опи ше 
ко ри сте ћи се жи вот ним чи ње ни ца ма и ти ме из гра ди нов филм ски је зик. 
Филм се аде кват но за вр ша ва ду гим ка дром па но ра ме Ри ма, чи ме под-
се ћа на глав ног про та го ни сту фил ма (Рим се, као мо тив, по ја вљу је и 
то ком тра ја ња фил ма, би ло у фор ми по за ди не или ин ди рект ним су ге-
сти ја ма по је ди ним асо ци ја ци ја ма). 

Сто га, пр ви пра ви филм нео ре а ли зма, са свим сво јим но вим ка рак-
те ри сти ка ма, свој успех у ве ли кој ме ри ду гу је ску пу чи ни ла ца да тог 
вре ме на из ко јег је ство рен, али и ге ни јал но сти ау то ра Ро бер та Ро се-
ли ни ја ко ји сво јим ин стинк том и тем пе ра мен том пре по зна је по тре бу 

6 Па и за (1946) и Не мач ка, го ди не нул те (1947).
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у филм ској умет но сти и ис пу ња ва је, на дах нут ствар но шћу до га ђа ја, 
жи вот ним ре ал ним при ка зи ма. Сам је из ја вио: „Ре жи сер је онај ко ји 
ре а ли зу је сце на рио; умет ник је онај ко ји ства ра по по тре би сце не, од-
го во ре, ди ја ло ге“ (туркони 1961: 118). Он се одво јио од прет ход них 
пра ви ла и ки не ма то граф ских ко до ва и оти шао је ко рак да ље, при бли-
жа ва ју ћи се ре ал но сти не са мо као из во ру те ме, мо ти ва и филм ске 
при че не го и као са став ном де лу филм ске це ли не. Је дин стве но ме сто 
у исто ри ји ки не ма то гра фи је ство рио је упра во де ло ва њем у окви ри ма 
ки не ма то граф ске тра ди ци је, рас ки да ју ћи с њи ма. Из ја вио је: „Ства ри 
се на ла зе око нас. За што ма ни пу ли са ти њи ма?“ (Bru net te 1987: 54).

Ре ал ност је, кроз ау тор ски при ступ, по сма тра на као жи ва ма те-
ри ја и ре а ли зо ва но де ло та ко пред ста вља жи ви ор га ни зам и до би ја 
вред ност уни вер зал них раз ме ра. Ђу зе пе Фе ра ра (Gi u sep pe Fer ra ra) је, 
по во дом овог фил ма, на пи сао: 

Исти на мо ра да бу де по што ва на, а не хро ни ка, да тум; и за то ће 
би ти по треб но да се кре не у по тра гу за исти ни тим, по сто је ћим љу ди ма, 
ка ко би се при ка за ли и раз у ме ли њи хо ви жи вот ни мо ти ви у јед ној од-
ре ђе ној си ту а ци ји у ко јој би би ли пот пу но осве тље ни. По треб но је да 
бу ду сни мље ни у сво јим ку ћа ма, у сво јим ули ца ма, док про жи вља ва ју 
свој нај о бич ни ји рад ни дан; ле по та ће се про на ћи баш у том от кри ва њу 
обич не, сва ко днев не сли ке, па ако је и ју че ра шња – тре ба да бу де ствар-
на; и у то ме ће се осе ти ти ду бо ке ве зе ко је са чи ња ва ју прав да, љу бав, 
тра ди ци ја, чак и ди ја лект; у то ме је у исто вре ме жи вот и смрт, овај 
жи вот и ова смрт (туркони 1961: 174).

Рим, отво ре ни град из два ја Ро се ли ни ја као ре ди те ља-по кре та ча 
ита ли јан ског нео ре а ли стич ког по кре та. Ње га ка рак те ри ше ду бо ка 
по ве за ност са жи вот ним мо ти ви ма ко ји су чвр сто утка ни у дра ма тур-
ги ју де ла, на гла ша ва ју ћи пси хо ло шку ва жност сва ке те ме по себ ним 
на чи ном уз др жа ва ња од су ви шног са др жа ја, чи ме упу ћу је по сма тра ча 
на ка рак тер ак те ра ко ји су апо стро фи ра ни у при ча ма. Упра во због ова-
ко чвр сте ве зе ко ја по сто ји из ме ђу ствар ног жи вот ног ис ку ства и филм-
ског сце на ри ја, овај филм ре зул ти ра емо тив но сна жним им пак том на 
гле да о ца и озна ча ва по че так јед ног из у зет но ди на мич ног филм ског 
прав ца ко ји ће про ме ни ти да љу исто ри ју ове умет но сти.
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RobertoRossellini’sRo me,Open City– 
ANeorealistApproachtoScriptwriting

Sum mary

Ro ber to Ros sel li ni’s films par ti ci pa ted to a lar ge ex tent in the con struc tion of a 
cru cial, es sen tial neo re a list ex pres si on. The first film in his war tri logy, Ro me, open city 
(Ro ma, città aper ta) from 1945 is a cru cial com po nent that ma kes a “neo re a list for mu la” 
ap plied to ot her vi sual arts of that pe riod. The analysis of this film di sco vers a spe ci fic 
ap pro ach to scriptwri ting that is neo re a li stic by met ho do logy and im pli es the exi sten ce of 
a cer tain sche me that can be fo und in ot her neo re a list aut hors, which ine vi tably in flu en ced 
the en ti re neo re a list mo ve ment. 

Keywords: Ro ber to Ros sel li ni, Ro me, open city, scre en play, neo re a list film, vi sual 
form of the neo re a list mo ve ment.
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ПРИКАЗИ
UDC 792(497.113)(091)(049.32)

792.071.2(497.11)(049.32)

БЕЗ СУМ ЊЕ ЗНА ЧАЈ НЕ ЛИЧ НО СТИ 
(Ми ро слав Ра до њић, НЕ СУМ ЊИ ВА ЛИ ЦА.  

Но ви Сад: По зо ри шни му зеј Вој во ди не, 2019)

Те а тро лог, про фе сор, му зеј ски са вет ник, члан и пред сед ник мно-
гих на ших и ме ђу на род них стру ков них удру же ња, уред ник на уч них 
и по зо ри шних пу бли ка ци ја, мр Ми ро слав Ра до њић, не ко ли ко де це ни-
ја ис тра жу је, пра ти и из у ча ва исто ри ју по зо ри шта код нас и по зо ри шне 
пред ста ве свих про фе си о нал них, али и ама тер ских по зо ри шта. На кон 
књи га ко је је на пи сао: Сва ко ноћ ја – у по зо ри шном кру гу но во сад ском, 
Тра е до ко ме ди ја 1734, Опред ме ће ни звук, Пор тре ти глу ма ца Срп ског 
на род ног по зо ри шта (1861–1914), Мил ка Гр гу ро ва, Триф ко вић на сце ни, 
Не ви дљи во по зо ри ште, По зо ри шна про ми шља ња, Са вре ме на до ма ћа 
дра ма на сце ни Срп ског на род ног по зо ри шта (1945–1965), По зо ри шна 
Вој во ди на, и књи га ко је је при ре дио за штам пу: збор ник О мул ти ме
ди јал ном те а тру, мо но гра фи ју Зма је ве деч је игре, дра ме Ми ро сла ва 
Ан ти ћа: Па ра стос у бе лом, фо то тип ско из да ње књи ге Или је Ог ња но-
ви ћа Гро бо ви зна ме ни тих Ср ба што су им ко сти у Но вом Са ду уко па
не, ан то ло ги ју крат ких при ча Бес крај на пред ста ва, Пр вих 20 го ди на – 
мо но гра фи ја по зо ри шног фе сти ва ла за де цу у Су бо ти ци, збор ник 
ра до ва По зо ри ште за де цу –умет нич ки фе но мен, ан то ло ги ја крат ких 
при ча Фу зи ја 79, при пре мио је но ву књи гу.

По зо ри шне сту ди је, члан ци и за пи си Ми ро сла ва Ра до њи ћа об у-
хва ће ни су у књи зи под на зи вом Не сум њи ва ли ца ко ју је из дао По зо ри-
шни му зеј Вој во ди не 2019. го ди не, а опре мље на је крат ким са др жа јем 
на ен гле ском је зи ку, имен ским ре ги стром, бе ле шком о ау то ру и фо то-
гра фи ја ма из ар хи ва и збир ки Срп ског на род ног по зо ри шта, Ју го сло-
вен ског на род ног по зо ри шта, На род ног по зо ри шта „То ша Јо ва но вић“, 
По зо ри шта мла дих, Ру ко пи сног оде ље ња Ма ти це срп ске, Му зе ја по-
зо ри шне умет но сти Ср би је, По зо ри шног му зе ја Вој во ди не и из при-
ват них збир ки Ми о дра га Та бач ког, Ми ре Ба њац и Зла те Ле бо вић.

На ску по ви ма по све ће ним 120-го ди шњи ци и 150-го ди шњи ци 
ро ђе ња Бра ни сла ва Ну ши ћа, 1984. и 2004. го ди не, пр ви пут је упо тре-
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био син таг му несумњивo лицe а 2019. го ди не та ко је на сло вио сво ју 
књи гу.

Књи га Не сум њи ва ли ца са сто ји се из два де ла: „По зо ри шна Вој-
во ди на“ и „За пи си и не ми ри“. Ка ко сам ау тор ка же, пр ви део књи ге је 
„пре и из над све га збор ник тек сто ва о на стан ку и раз во ју по зо ри шта у 
Вој во ди ни“ (221), а дру ги је део „по све ћен ис так ну тим драм ским умет-
ни ци ма и ли те рар ним ства ра о ци ма из вре ме на осни ва ња Срп ског на-
род ног по зо ри шта (и не са мо ње га) па све ко кра ја ми ну лог ве ка“ (221).

Пр ви део те а тро ло шких сту ди ја ко ји се ба ви исто риј ским на стан-
ком по зо ри шних ин сти ту ци ја код нас по чи ње ци та том из „По зи ва за 
осни ва ње Срп ског на род ног по зо ри шта“ 1861. го ди не: „а пре и из над 
све га без те а те ра на цео на род, ко ји ће по зо ри шну ве шти ну по ди ћи, њен 
об ста нак и раз ви так стал но утвр ди ти и на сваг да обез бе ди ти, ка ко би 
по стао шко лом мо ра ла, узо ром и обра сцем до брог уку са, но си о цем 
про све те и из о бра же но сти, бу дил ни ком на род не све сти, чу ва ром на-
род ног ду ха и је зи ка, огле да лом сјај не и ту жне про шло сти и бла го-
вест ни ком срет ни је (ако да Бог!) бу дућ но сти на ше“ (7).

У пр вом де лу књи ге „По зо ри шна Вој во ди на“ Ми ро слав Ра до њић 
пи ше о по че ци ма по зо ри шног жи во та у Вој во ди ни и ка же да се они 
мо гу про на ћи већ то ком дру ге по ло ви не III ве ка у Сир ми ју му, где се 
пре ма ар хе о ло шким про на ла сци ма и ана ли за ма мо же го во ри ти о не ком 
об ли ку по зо ри шног при ка зи ва ња. Чи ње ни це го во ре да је по сто ја ла 
прак са го сто ва ња по зо ри шних тру па на овим про сто ри ма. Пр ве по зо-
ри шне пред ста ве у мно гим на шим гра до ви ма (Срем ски Кар лов ци, 
Пе тро ва ра дин, Пе тро ва ра дин ски Ша нац, Ве ли ки Беч ке рек и Вр шац) 
ве зу ју се за школ ско по зо ри ште ко је је, ка ко ау тор на во ди, на ста ло „под 
не по сред ним ути ца јем је зу ит ског, пољ ског, ру ског и укра јин ског на-
чи на обра зо ва ња, кра јем XVII и по чет ком XVI II ве ка“ (8). Кра јем XVI II 
ве ка Но ви Сад је до био пр ву по зо ри шну згра ду.

Јо а ким Ву јић је имао зна чај ну уло гу у да љем раз во ју по зо ри шног 
жи во та у Вој во ди ни, јер је при пре мио и из вео са срп ском омла ди ном 
вла сти ти пре вод Ко це бу о ве дра ме Кре шта ли ца, ути цао на осни ва ње 
Ле те ћег ди ле тант ског дру штва у Но вом Са ду и та ко по сред но и на 
осни ва ње Срп ског на род ног по зо ри шта, Хр ват ског на род ног ка за ли-
шта и На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду. Ин те ре сан тан је по да так ко ји 
нам ау тор пред ста вља у сво јој сту ди ји, а ко ји се од но си на ком пле тан 
ре пер то ар Ле те ћег ди ле тант ског дру штва.

Ми ро слав Ра до њић се до та као и из град ње по зо ри шних згра да код 
нас (1839. Ве ли ки Беч ке рек, 1854. Су бо ти ца, 1872. Срп ско на род но по-
зо ри ште, 1882. Сом бор), и на во ди све згра де ко је је Срп ско на род но 
по зо ри ште има ло од осни ва ња па до 1981, ка да је отво ре на но ва на мен-
ски гра ђе на згра да.
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Ау тор ни је из о ста вио ни по зо ри шни жи вот оста лих на ци о нал них 
за јед ни ца: Не ма ца, Ма ђа ра, Сло ва ка, Ру му на, Ру си на и Ро ма.

Ва жно ме сто у сту ди ји за у зи ма те ма фор ми ра ња про фе си о нал них 
ан сам ба ла у Вој во ди ни и ау тор нам са оп шта ва де та љан раз вој ин сти-
ту ци је Срп ског на род ног по зо ри шта и зна чај не го ди не на том раз вој ном 
пу ту: 1919, 1928, 1934, 1941, 1944. и 1951, али и фор ми ра ња по зо ри шних 
уста но ва у Пан че ву, Вр шцу, Срем ској Ми тро ви ци, Су бо ти ци, Сом бо-
ру, Зре ња ни ну и Бач кој То по ли и по зо ри шта за де цу у Но вом Са ду 
(1932), Су бо ти ци (1934) и Зре ња ни ну (1956). Раз вој ни пут фор ми ра ња 
ан сам бла Опе ре та ко ђе је об у хва ћен де таљ ном ана ли зом.

Ана ли зу раз во ја по зо ри шног жи во та у Вој во ди ни Ми ро слав Ра-
до њић на ста вља ге не зом о осни ва њу Ака де ми је умет но сти у Но вом 
Са ду (1974) и фор ми ра њу ва нин сти ту ци о нал них по зо ри шних дру жи на: 
Те а тар „Про ме на“, Са ла шко по зо ри ште, Тру па „Ду пло дно“, Пор тал 
те а тар, По зо ри ште „Огле да ло“, Брод те а тар и дру гих, али и фор ми ра-
њу По зо ри шног му зе ја Вој во ди не (1982) „са за дат ком да при ку пља, 
ис тра жу је и еви ден ти ра по зо ри шна кул тур на до бра, да шти ти, чу ва, 
об ра ђу је, про у ча ва и пре зен ту је му зеј ске ма те ри ја ле и пу бли ку је по-
дат ке о по зо ри шној умет но сти и кул ту ри на ро да и на ци о нал них за-
јед ни ца Вој во ди не“ (33).

По зо ри шну Вој во ди ну ау тор „за о кру жу је“ по зо ри шним пу бли ка-
ци ја ма, по зо ри шним фе сти ва ли ма и ама тер ским по зо ри шти ма, за кљу-
чу ју ћи да „про фе си о нал на и ама тер ска по зо ри шта (али и по зо ри шне 
ор га ни за ци је Вој во ди не) успе ва ла су и ус пе ла да и по це ну озбиљ них 
те шко ћа, по кат кад а и по че сто, из др же мно ге не да ће и при ти ске... Од 
на стан ка – до да нас“ (3).

Дру ги део књи ге „За пи си и не ми ри“ је сте збир ка 29 тек сто ва на-
ста лих у пе ри о ду 1991–2017, а чи ји је ре до след ве о ма за ни мљив и дра ма-
тур шки про ми шљен. Сви тек сто ви су по све ће ни се ћа њи ма на „не сум-
њи во“ зна чај не по зо ри шне ства ра о це: глу ми це и глумцe: Ди ми три је 
и Дра ги ња Ру жић, Ла за Те леч ки, Ка ти ца Са вић, Лен ка Ха џић, Пе ра 
До бри но вић, Мил ка Мар ко вић, Мил ка Гр гу ро ва, Ра хе ла Фе ра ри, Љу-
би ца Ра ва си, Ми ли ца Кља ић Ра да ко вић, Ми ра Ба њац, До бри ла Шо кица, 
Иби Ром ха њи, Ла сло Па та ки, Иван Хајтл, Са ва Да мја но вић, Сте ван 
Ша ла јић и Бран ко Пле ша; драм ске пи сце: Ла за Ко стић, Шек спир, Јо-
ван Сте ри ја По по вић, То дор Ма ној ло вић, Ми ле на Мар ко вић, Бра ни слав 
Ну шић, Ми лош Цр њан ски, Бог дан Чи плић, Ђор ђе Ле бо вић, Ми ро слав 
Ан тић, Бо ри слав Ми хај ло вић Ми хиз, Зо ран Пе тро вић, Сло бо дан Сто-
ја но вић; ре ди те ље и управ ни ке: Жар ко Ва си ље вић, Ми лош Ха џић, 
Ју риј Љво вич Ра ки тин; а књи га се за вр ша ва тек стом о Иси до ри Се ку лић 
као по зо ри шној кри ти чар ки.
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„Про из во ђа чи Триф ко ви ћа“ је текст по све ћен глум ци ма: Ди ми-
три ју и Дра ги њи Ру жић, Ла зи Те леч ком, Ка ти ци Са вић, Лен ки Ха џић, 
Пе ри До бри но ви ћу и Мил ки Мар ко вић, јер су „и по нај стро жим ме ри-
ли ма су да вре ме на, при па да ли оној рет кој гру пи вр хун ских умет ни ка 
што не ма ју свој фах јер су сви фа хо ви њи хо ви“ (64). Због то га су мо гли 
раз ли чи тим Триф ко ви ће вим ли ко ви ма да удах ну жи вот не кре а ци је, 
ка ко ау тор на во ди, „ко ји су сво јим број ним, по мно го че му из у зет ним 
глу мач ким кре а ци ја ма и пр ви, не над ма шни ту ма чи Триф ко ви ће вих 
ли ко ва“ (75).

Мил ки Гр гу ро вој по све ћен је текст „Тра ге ди ја као суд би на“. Она 
по ста је члан Срп ског на род ног по зо ри шта 1864, а „19. ју ла 1864. у Вин-
ков ци ма, као Љу би ца у Меј ри ми Ма ти је Ба на, за по чи ње сво ју бли ста ву 
умет нич ку ка ри је ру“ (77). За не пу них 40 го ди на од и гра ла је око 400 
уло га и, ка ко ау тор ка же, „ осво јив ши пу бли ку сво јом умет нич ком игром 
и про ник ну то шћу у лик, ме ким то плим и при јат ним гла сом, узор ном 
дик ци јом и ја сном ар ти ку ла ци јом ко ја ис ка зу је до кра ја ње но ср це [...] 
Гр гу ро ва је с пра вом по не ла ти ту лу срп ске Са ре Бер нар, на ше нај бо ље 
и нај ја че тра гет ки ње и с ове и с оне стра не Са ве и Ду на ва“ (81).

„Мил ки Мар ко вић, епи сто ла“ је текст по све ћен још јед ној ди ви 
срп ског глу ми шта ко ја је за жи во та та ко ђе би ла за бо ра вље на и на пу-
ште на. Глу мач ку ка ри је ру је по че ла са 15 го ди на у На род ном по зо ри-
шту у Бе о гра ду, а од и гра ла је мно ге уло ге: Кор де ли ју, Гре ту, Ју ли ју, 
Ма ри ју Стју арт и дру ге. Цр њан ски јој је на пи сао нај леп шу еле ги ју 
ко ју нам М. Ра до њић у це ло сти ци ти ра. Пен зи они са на је 1925. Да би се 
пре хра ни ла, пра ти ла је на пи ја ни ну пред ста ве тру пе Дру штва за Срп ско 
на род но по зо ри ште, пре пи си ва ла но те и би ла ко ре пе ти тор. При кра ју 
тек ста М. Ра до њић ка же: „А би ли сте ‘на ша Ду зе’. И усну ли баш као 
и Гр гу ро ва. За бо ра вље ни“ (91).

Ком би ну ју ћи по дат ке из при ват ног жи во та са тра го ви ма ко је је 
оста ви ла на сце ни, ау тор пи ше о Ра хе ли Фе ра ри, на по ми њу ћи ње ну 
„вер ност“ по зо ри шти ма, јер је за 63 го ди не глу мач ке ка ри је ре би ла 
члан са мо три по зо ри шта: Срп ског на род ног, Умет нич ког по зо ри шта 
у Бе о гра ду и Ју го сло вен ског драм ског по зо ри шта. 

Љу би ци Ра ва си по све ћен је текст „Ро ђе на да бу де глу ми ца“. За ову 
глу ми цу М. Ра до њић ка же да су сви фа хо ви би ли ње ни, јер је уло га ма 
при сту па ла та ко „да упор но шћу и твр до гла во шћу ис тра жи ва ча при-
сту па ре ша ва њу фор му ла глу ма штва, по ко ји ма су текст, рад, ко стим, 
и шмин ка увек мо ра ли би ти јед на ки ли ку“ (170).

На вест о смр ти Ми ли це Ра да ко вић на стао је текст „Иси ја ва ње 
драм ског“, где ау тор кроз лич ну при зму ода је по част глу ми ци ко ја је 
„чи та ла и ха ла пљи во усва ја ла све што ју је во ди ло вр ху умет но сти, 
сма тра ју ћи да тре ба и мо ра да над ма ши ака де ми чар ке“ (176).
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Текст „Ма ги чар ма лих чу да“ М. Ра до њић је по све тио Ми ри Ба њац 
ко ја се „по ка за ла вр хов ном ча роб ни цом“ ожи вља ва ња обич них, ма лих 
љу ди „чи ја се ег зи стен ци ја од ви ја не ка ко ус пут“, а чи је се ту ма че ње 
та квих ли ко ва „пре о бли ча ва у тре пе ра во је згро жи вот не укуп но сти“ 
(179–180).

„Ми ра зни ама нет До бри ле Шо ки це“ још је је дан текст о глу ми ци 
Срп ског на род ног по зо ри шта, у ко јем М. Ра до њић спа ја ње не би о граф ске 
и про фе си о нал не по дат ке у пит ку при чу о глу ми ци ко ју ће за пам ти ти 
„по оном че жњи вом а за грц ну то-не до сег ну том Па риз!... Па риз!“ (182).

Иби Ром ха њи, ко ја је осво ји ла Сте ри ји ну на гра ду 1969. го ди не, 
ау тор је по све тио текст „За но сни та ле нат јед не Ма ри је“. Иби Ром ха њи 
је од и гра ла мно штво ли ко ва „удах њу ју ћи у њих оби ље оно стра ног, теа-
тар ског жи во та“ (187).

Текст „Мо тив На хо да Си ме о на код Јо ва на Сте ри је По по ви ћа, То-
до ра Ма ној ло ви ћа и Ми ле не Мар ко вић“ под стак нут је пред ста вом 
На ход Си ме он Срп ског на род ног по зо ри шта, а по тек сту Ми ле не Мар-
ко вић. Пред ста ва је ин спи ри са ла ау то ра да ис тра жи мо тив На хо да 
Си ме о на у Сте ри јиним и Ма ној ло ви ћевим де ли ма и упо ре ди их са нај-
но ви јом вер зи јом Ми ле не Мар ко вић, за кљу чу ју ћи да је „за јед нич ки 
име ни тељ за сва ко га од њих из жи во та са мог“ (62).

Текст „Не сум њи во ли це“ по све ћен је Бра ни сла ву Ну ши ћу. Ау тор 
је пре ли ста ва ју ћи Ну ши ће ву за о став шти ну про на шао све ску ко ја је 
обе ле же на као Књи га пр ва, па на и шао „и на је дан уз бу дљив ла мент 
над вла сти тим по ре клом“ (93). Ну шић је 1903. го ди не на Скуп шти ни 
Дру штва за Срп ско на род но по зо ри ште иза бран за управ ни ка. „Ис ку сан 
прак ти чар и по зна ва лац пу бли ке стра сно се ба цио на по сло ве об но ве 
по ма ло по су ста лог ан сам бла али и кре и ра ње ре пер то а ра“ (97), али је 
две го ди не ка сни је због сум ње у фи нан сиј ско по сло ва ње на пу стио 
Но ви Сад и „пре бе гао“ у Бе о град. Ка ко ка же ау тор, Ну шић је по но во 
ути цао на суд би ну Срп ског на род ног по зо ри шта ка да је „као на чел ник 
умет нич ког оде ље ња Ми ни стар ства про све те Кра ље ви не Ју го сла ви је 
спро вео ета ти за ци ју СНП-а“ (98).

На ред ни текст по све ћен је „беч ке реч ком пе сни ку“ То до ру Ма ној-
ло ви ћу, од но сно ње го вој књи зи Ди ја лог или Умет ност раз го во ра, коју 
је об ја ви ла Град ска би бли о те ка у Зре ња ни ну. Ау тор за кљу чу је да „умет-
но шћу раз го ва ра ња са са мим со бом Ма ној ло вић се про ниц љи во и 
зна лач ки при кљу чио не ве ли кој али зна чај ној пле ја ди ди ја ло ги ча ра 
на ше ли те ра ту ре“ (107).

О Цр њан ском као драм ском пи сцу Ра до њић пи ше у тек сту „Та ко 
је то с Цр њан ским“, по ми ње дра ме Ма ска, Ко нак и Те сла, као и дра ма-
ти за ци је Се о ба и Ро ма на о Лон до ну. 
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Текст „Пи сац тла“ по све ћен је Бог да ну Чи пли ћу, пе сни ку, при по-
ве да чу и ро ман си је ру, и ње го вом драм ском опу су ко ји чи ни 7 ори ги-
нал них драм ских тек сто ва.

„О пу ту од смр ти ка жи во ту, али и о злу“ је текст по све ћен Ђор ђу 
Ле бо ви ћу у ко јем ау тор по себ но на гла ша ва Ле бо ви ће ву при вр же ност 
Срп ском на род ном по зо ри шту, јер се у јед ном тре нут ку игра ло 5 ње-
го вих драм ских ко ма да.

Ми ро сла ву Ан ти ћу, као драм ском ау то ру, по све ћен је текст „Ан тић, 
драм ски пи сац“, у ко јем Ра до њић пи ше о ње го вим по зо ри шним „сцен-
ским бај ка ма“ и ра дио-дра ма ма.

„При ча о же ни с тај ном“ је на ред ни текст ко ји об ра ђу је драм ски 
текст Ба но вић Стра хи ња Бо ри сла ва Ми хај ло ви ћа, и ба ви се „љу бом 
Ба но ви ћа Стра хи ње“, „до кра ја ин тро верт ном лич но шћу“ (138).

Пред ста ва Се ло Са ку ле, а у Ба на ту Зо ра на Пе тро ви ћа у дра ма ти-
за ци ји Ди ми три ја Ђур ко ви ћа по вод је за текст „Сцен ска про во ка ци ја 
про зе“, у ко јем М. Ра до њић ана ли зи ра спе ци фич но сти пре о бра жа ја 
про зног у сцен ски текст.

У тек сту под на зи вом „Пред фо то гра фи јом ‘Не кр ште них да на’“ 
раз ма тра ју се драм ски текст Пре но ћи ште Сло бо да на Сто ја но ви ћа и пред-
ста ва Срп ског на род ног по зо ри шта из 1979. у ре жи ји Де ја на Ми ја ча. 

Ме ђу Ра до њи ће вим „не сум њи вим ли ци ма“ на шла су се и два 
управ ни ка по зо ри шта: „Та ли јин по све ће ник“ је текст о Жар ку Ва си-
ље ви ћу, пе сни ку и управ ни ку Срп ског на род ног по зо ри шта ко ји је 
по сле Дру гог свет ског ра та имао за да так да об но ви ње гов рад, а Ми-
ло шу Ха џи ћу, та ко ђе управ ни ку Срп ског на род ног по зо ри шта, по све-
ћен је текст „Чо век с тај ном“. 

„Ма е стров си стем“ је текст о Ра ки ти ну, ре ди те љу ко ји је оста вио 
ду бок траг у исто ри ји Срп ског на род ног по зо ри шта. Ра ки тин је као 
„ре ди тељ с ре пу та ци јом глум ца“ на сто јао да „уло гу при бли жи глум-
цу“, а да се сло је ви ли ка мо ра ју от кри ва ти то ком ра да на про ба ма, па 
су ње го ве про бе „би ле, пре све га, ве ли ке по у ке из глу ме“ (163).

Књи га се за вр ша ва тек стом „По зо ри шни ре фе ра ти Иси до ре Се-
ку лић“, где Ра до њић го во ри о по зо ри шним кри ти ка ма ко је је И. Се ку-
лић пи са ла од 1909, о шест пред ста ва Срп ског на род ног по зо ри шта на 
го сто ва њу у Пан че ву, и, ка ко ау тор ка же, „ка сни је се број на пи са, 
есе ја и сту ди ја о по зо ри шту по ве ћа вао“, а она је пред ста ве вред но ва ла 
„као збир све ко ли ких чи ни ла ца“ (216–219). 

Збир ка те а тро ло шких сту ди ја, есе ја и на пи са Ми ро сла ва Ра до њи-
ћа на ста ла је да би очу ва ла се ћа ња на исто риј ску ге не зу на стан ка по-
зо ри шних ин сти ту ци ја у Вој во ди ни али и очу вао траг о нај зна чај ни јим 
по зо ри шним умет ни ци ма и по сле ни ци ма ко ји су де ло ва ли на вој во-
ђан ској те а тар ској сце ни. По се бан ути сак оста вља на чин на ко ји су 
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кон ци пи ра ни тек сто ви о по зо ри шним умет ни ци ма. Сва ки текст је 
раз ли чит, то ни су са мо ого ље ни би о граф ски по да ци о умет ни ци ма већ 
су то тек сто ви у ко ји ма су по да ци ин тер пре ти ра ни или кроз лич ну 
но ту или кроз ана ли зу не ке пред ста ве или не ког драм ског тек ста. Ми-
ро слав Ра до њић је не се бич но по де лио сво је лич не ути ске о по је ди ним 
умет ни ци ма ко је је или ви део на сце ни или лич но по зна вао, што код 
чи та о ца иза зи ва ути сак бли ско сти са умет ни ци ма ко јих ви ше не ма. 
Иа ко не по сто ји по се бан текст по све ћен још јед ном „ли цу“, си гур но 
је да по сто ји скри ве но не сум њи во ли це – Срп ско на род но по зо ри ште, 
ко је се про вла чи кроз ско ро све тек сто ве: од 29 тек сто ва са мо три нису 
ве за на за ову на шу нај ста ри ју по зо ри шну ин сти ту ци ју. Ау тор нам је 
кроз све тек сто ве, сту ди је и ана ли зе по ка зао и при бли жио јед но вре ме 
на сто је ћи да ње га и умет ни ке ко ји су та да ства ра ли отрг не од за бо рава 
и да на тај на чин „про ду жи“ њи хо во тра ја ње.

Љу би ца М. Ри стов ски
Универзитет у Новом Саду, Академија уметности

ljubica.ristovski@gmail.com
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UDC 792(=162.4)(497.113)(082)(049.32)

ПО ЗО РИ ШТЕ КАО ЧИ НИ ЛАЦ КУЛ ТУР НОГ  
И НА ЦИ О НАЛ НОГ ИДЕН ТИ ТЕ ТА СЛО ВА КА У ВОЈ ВО ДИ НИ –  

150 го ди на сло вач ког по зо ри шта у Вој во ди ни 
(Пут из ме ђу тра ди ци о нал ног и мо дер ног (чи ње ни це и ве зе)  

– Ce sta med zi tra dičným a mo derným (reálie a súvi slo sti).  
Збор ник ра до ва при ре ди ла Вла ди сла ва Фе ке те. Но ви Сад:  

За вод за кул ту ру вој во ђан ских Сло ва ка, 2018)

Зна ча јан ју би леј, и кул тур ни и про свет ни и на ци о нал ни – је сте 
150-го ди шњи ца пр ве по зо ри шне пред ста ве вој во ђан ских Сло ва ка која 
је одр жа на у Бач ком Пе тров цу, у да на шњој Вој во ди ни, у Ре пу бли ци 
Ср би ји. На и ме, по ко ма ду Ау гу ста фон Ко це буа Ста ри ко чи јаш Пе тра 
III та мо шњи ама те ри су од и гра ли пред ста ву 27. ав гу ста 1866. го ди не. 
Та да по се ја но то злат но зр но сло вач ке кул ту ре на да ље су не го ва ли и 
до сто јан стве но раз ви ја ли и чу ва ли по зо ри шни по сле ни ци и дру ги 
при пад ни ци сло вач ке на ци о нал не за јед ни це у Вој во ди ни; 2003. го ди не 
ова пло ти ло се у Сло вач ко вој во ђан ско по зо ри ште (Slo venské voj vo dinské 
di va dlo), ин сти ту ци ју кул ту ре вој во ђан ских Сло ва ка, ко ја ства ра по-
зо ри шну умет ност на про фе си о нал ном ни воу. 

У дру гој по ло ви ни 2016. го ди не су, ра ди обе ле жа ва ња овог ју би-
ле ја, ор га ни зо ва ни ра зни при год ни про гра ми: пре ми је ре по зо ри шних 
пред ста ва, из ло жба, ра зни хе пе нин зи, при ка зи ва ње до ку мен тар ног 
фил ма, ра ди о ни це, чи та ња драм ских тек сто ва, пред ста вља ња књи га... 
Та ко су, по во дом про сла ве 150 го ди на по сто ја ња сло вач ког по зо ри шта 
у Вој во ди ни, и тра ди ци о нал не по зо ри шне све ча но сти у Бач ком Пе тров-
цу, Фе сти вал „Пе тро вач ки по зо ри шни да ни“, би ле по све ће не обе ле-
жа ва њу ве ка и по од пр ве по зо ри шне пред ста ве у Бач ком Пе тров цу.

Јед на од ма ни фе ста ци ја под окри љем про сла ве овог ве ли ког ју-
би ле ја био је скуп по зо ри шних по сле ни ка под на зи вом „Пут из ме ђу 
тра ди ци о нал ног и мо дер ног“, одр жан 27. ав гу ста 2016. у Бач ком Пе-
тров цу. По во дом овог ску па За вод за кул ту ру вој во ђан ских Сло ва ка 
об ја вио је збор ник ра до ва, са оп ште ња ко је су на пи са ли ње го ви уче-
сни ци. Тај дво је зич ни збор ник, Пут из ме ђу тра ди ци о нал ног и мо дер ног 
(чи ње ни це и ве зе) – Ce sta med zi tra dičným a mo derným (reálie a súvi slo sti), 
об ја вљен је на срп ском и сло вач ком је зи ку, а при ре ди ла га је Вла ди сла ва 
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Фекете,драматург,драмскиписац,преводилац,менаџерукултури,
редитељипедагог,рођенауСрбији,аживиирадиуСловачкој.Рецен
зентисуДанаХучковаиТомашЧеловски.Текстовесупревели:Зденка
ВалентБелић,АнаЖикић,МаркоСтојановићиИванЛацко.Дизајн
корицаикњижногблокапотписаојеЂулаШанта.

Зборникчинедве,садржајем,структуромиобимомидентичне,
физичкиодвојенецелине–једнајенасловачком,адруганасрпском
језику.Сходнотоме,имаидвенасловнестране:накорицамасједнестра
нејенасловнасловачком,асадругенасрпскомјезику.Обецелине
садржепотриблока:„Историјаиразвијањетрадиције“,„Перспективе“
и„Спискови“,иуводнитекстВладиславеФекете„Измеђутрадицио
налногимодерног“.Каоприређивач,В.Фекетечитаоцасажето,аобу
хватно,упознајесисторијомикарактеристикамасловачкогвојвођанског
позоришта,сразлозиманастанказборникаињеговомкомпозицијом.
Она,измеђуосталог,каже:„Природнаукотвљеностсловачкогмањин
скогпозориштаусрпскусрединујеиразлогзаштосмосеодлучили
задвојезичнуверзијузборника“.

Централнидеозборникачиниосамтекстовараспоређенихудве
тематскецелине.Првидеоназван„Историјаиразвијањетрадиције“
садржиследећеприлоге:МихалБабјак„Уводнареч:150годинасловач
когпозориштауПетровцуилиОлепимКолењијевимаипетровачком
позоришту“,ЈанЧањи„Почецииинституционализацијапозориштау
Петровцу(одзабаведопозоришта)“,ДушанБајин„Петровачкопозо
риштеодкрајадругогсветскогратадодругеполовине70.година20.
века“иКатаринаМелеговаМељихова„Услужбидухаинарода“.Дру
гидеозборника–„Перспективе“,чинеследећитекстови:Анамарија
БолдоцкаГрбић„ПозориштеВХВнакон2003.Егзити–посустајања,
препородииформирања“,ВладиславаФекете„Словачковојвођанско
позориште–специфичностинастанка,развитакипитањедаљегпо
стојања“,ЈулијанаБењова„Војвођанскиуметнициусловачкомпро
фесионалномпозоришту“иМиливојеМлађеновић„Особеностреди
тељскогрукописа–прилогпортретуЉубославаМајере“.

Завршни,трећидеозборника,којиносиназив„Спискови“,садр
жидрагоценетеатролошкеподаткеичињенице:пописдиректораСВП,
досадашњирепертоарСВП,белешкеоауторимаприлога,сажетакна
енглескомјезикуирегистаримена.

Зборникобилујечињеницамаиинформацијамаизисторијеиса
дашњостивезанихзапозоришностваралаштвовојвођанскихСловака,
затимговорииосвимонимутицајимаифакторимаокопозориштаи
ванњега,опојединцимакојисугастворилииузвисилидоуметнич
кихвисина,одруштвенимоколностима...Доносииниззанимљивости
везанихзаукупнипозоришниживоттезаједнице.Такосазнајемои
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да о пр вој по зо ри шној пред ста ви Ста ри ко чи јаш Пе тра III, из ве де ној 
27. ав гу ста 1866. го ди не, све до чи крат ка вест у ча со пи су Со кол, та ко ђе 
и да се по зо ри ште у вој во ђан ских Сло ва ка по сте пе но раз ви ја ло, те да 
се од ла ке за ба ве и ро ман ти чар ског ди ле тан ти зма пре ко ама те ри зма 
уз ди гло до про фе си о нал ног ни воа, а и да је све вре ме би ло не за о би-
ла зан фак тор очу ва ња и раз во ја на ци о нал ног и кул тур ног иден ти те та 
сло вач ке за јед ни це на овом под не бљу. Не ки пак од ау то ра тек сто ва 
отва ра ју и пи та ња у ве зи са бу дућ но шћу те а тра у све тлу са вре ме них 
де ша ва ња и тен ден ци ја уну тар за јед ни це вој во ђан ских Сло ва ка, а и 
гло бал но. 

По зо ри ште вој во ђан ских Сло ва ка је пре ва ли ло дуг пут; све до че-
ћи то, са оп ште ња у збор ни ку ва ља но су по ла зи ште, оквир и пу то каз 
бу ду ћим те а тро ло шким, исто ри о граф ским и кул ту ро ло шким ис тра-
жи ва њи ма ове те ме. Пре но се ћи ве ли ко ис ку ство ових по зо ри шних 
по сле ни ка, збор ник са др жа јем мо же да по слу жи и као узор бу ду ћим 
по зо ри шним ор га ни за то ри ма, ства ра о ци ма и умет ни ци ма, и то не са мо 
при пад ни ци ма сло вач ке на ци о нал не за јед ни це. Тек сто ви у збор ни ку 
по твр ђу ју и зна чај сло вач ког вој во ђан ског по зо ри шта и за по зо ри шни 
жи вот Ср би је и Сло вач ке. Исто риј ски гле да но, Сло ва ци и Ср би на овим 
про сто ри ма су де ли ли слич ну суд би ну и још од дав ни на су их спа ја ле 
исте кул тур не вред но сти и те жње.

Са чи њен од струч них и ре спек та бил них тек сто ва, на уч но уте ме-
ље них, а од ре но ми ра них ау то ра, збор ник је не двој бе но до бра осно ва за 
са гле да ва ње и ши рих кул тур них и исто риј ских до га ђа ја и фе но ме на 
у окви ру сло вач ке на ци о нал не за јед ни це у Вој во ди ни, и ши ре, на рав-
но. Ка ко су тек сто ви уте ме ље ни на фак ти ма и са из ра же ним кри тич-
ким од но сом пре ма исто ри ји и умет нич ким до ме ти ма пред ста ва, он 
је ре ле вант но све до чан ство и до ку мент о по зо ри шту вој во ђан ских 
Сло ва ка. 

Са оп ште ња у збор ни ку по твр ђу ју да те а тар и по зо ри шна умет ност 
за у зи ма ју ва жно ме сто у исто ри ји кул ту ре вој во ђан ских Сло ва ка. За-
пра во, ка ко ка же То маш Че лов ски, је дан од ре цен зе на та: „По зо ри ште 
је за вој во ђан ске Сло ва ке би ло пи та ње ча сти и оп стан ка“. 

Збор ник је, пре све га, на ме њен струч ној јав но сти, али и љу би те-
љи ма по зо ри шне умет но сти и ства ра ла штва, као и свим по што ва о ци ма 
сло вач ке кул ту ре и на ци је. 

Об ја вљи ва њем збор ни ка на ста лог по во дом зна чај ног кул тур ног 
ју би ле ја, За вод за кул ту ру вој во ђан ских Сло ва ка из ра зио је и по што-
ва ње и за хвал ност по зо ри шним пи о ни ри ма и пре га о ци ма ме ђу вој во-
ђан ским Сло ва ци ма. Овај збор ник је и омаж ду го ве ком тра ја њу и не-
го ва њу по зо ри шне умет но сти вој во ђан ских Сло ва ка. У то име и у име 
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ње го ве са да шњо сти и бу дућ но сти, ци ти ра ће мо део из увод ног тек ста 
Вла ди сла ве Фе ке те у овом збор ни ку:

„По зо ри ште је по ста ло ин ди ка тор раз во ја дру штва, ва жан еле мент 
у пер цеп ци ји сло вач ке ма њи не, ва жан ба ланс из ме ђу тра ди ци о нал ног 
и мо дер ног. Упра во су по зо ри ште и по зо ри шни де лат ни ци уно си ли у 
на шу кул ту ру ино ва ци је, про во ци ра ли и ди јаг но сти ко ва ли до ба, ње-
го ве основ не тен ден ци је и мо гу ће ли ни је раз во ја“.

Зо ран M. Мак си мо вић
По зо ри шни му зеј Вој во ди не

zo ranzm@gmail.co m
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Адам, Ол га 154
Ада мо вић, Ван ча рођ. Дун ђер ски 13
Ај риш, Ше рон (Sha ron Irish) 36
Ал фен, Ернст ван (Ernst van Alp hen) 33
Ами деи, Сер ђо (Ser gio Ami dei) 169, 170
Ан тић, Ми ро слав 151, 159, 175, 178
Апо ли нер, Ги јом (Gu il la u me Apol li na i re) 

93
Ари јас, Ло ла (Lo la Ari as) 36
Ар ма ли, Фа рид (Fa reed Ar maly) 35
Ар то, Ан то нен (An to nin Ar taud) 47
Аса веј, Ма ри ја Али на (Ma ria Ali na Asa vei) 

44
Асти ла, Кри сто фер (Chri stop her Astil la) 

105, 106
Ата љанц, Аш хен (As hen Ata ljanc) 64, 65
Аћан ски, Жив ко 149
Ау слан дер, Фи лип (Phi lip Au slan der) 71

Ба бјак, Ми хал (Mic hal Ba bi ak) 181
Ба жов, Па вел Пе тро вич 153
Ба јин, Ду шан 181
Ба јић, Иси дор 143, 146
Ба јић, Све ти слав 107
Бак ши, Ха сан (Ha san Baks hi) 70, 72, 73
Бал, Ми ке (Mi e ke Bal) 45, 55
Бал зак, Оно ре де (Ho noré de Bal zac) 90
Бан, Матијa 176
Банг, Клес (Cla es Bang) 28
Ба њац, Ми ра 173, 175, 177
Ба рач ки, Не над 142
Ба рон-Ко ен (Ba ron-Co hen) 94
Ба ру ча, Ру стом (Ru stom Bha ruc ha) 47
Ба у мол, Ви ли јам Џ. (Wil li am J. Ba u mol) 

69
Ба уш, Пи на (Pi na Ba usch) 62
Ба чић, Па вле 160

Бе бит, Едвин (Ed win Bab bit) 88
Бе лај чић, Вла ди мир 159
Бел ђо јо со, Ри чар да (Ric ci ar da Bel gi o jo so) 

30 
Бе њо ва, Ју ли ја на (Ju li a na Beňová) 181
Бе ри са вље вић, Ми лен ко 149
Бе ри са вље вић, Ми ли ца 149
Бер лент, Ар нолд (Ar nold Ber le ant) 29, 48, 

50
Бер на дот, Жан Ба тист (Jean Bap ti ste Ber-

na dot te) 32, 33
Бе сан, Ени (An nie Be sant) 91
Бе цолд, Вил хелм фон (Wil helm von Bez-

old) 89
Би ли тис из Пам фи ли је 106, 110
Бла ват ски, Хе лен Пе тров на / Ма дам Бла-

ват ски (Елена Пе тро вна Бла ва тская / 
Ma da me Bla vatsky) 91, 92

Блој лер, Па ул (Paul Ble u ler) 85 
Бо вен, Ви ли јам Г. (Wil li am G. Bo wen) 69
Бо га тир јов, Пјо тр Гри гор је вич (Пётр Гри-

горьевич Бо гатырёв) 154
Бог да но вић, Ми лан 10, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 20, 21, 26
Бог да но вић, Ми лош 149
Бо длер, Шарл (Char les Ba u de la i re) 88, 89, 

90
Бо дри јар, Жан (Jean Ba u dril lard) 46, 47, 

49
Бојс, Јо зеф (Jo seph Beuys) 30, 42, 44
Бол доц ка Гр бић, Ана ма ри ја 181
Бо ни, Те рез (Thérè se Bon ney) 51
Бо у ба кер, Хе лал Хел ми Бен (He lal Hel mi 

Ben Bo u ba ker) 50
Бо шко вић, Ха ња 13
Бра ун, Ерл (Ear le Brown) 93
Бре дли, Мил тон (Mil ton Bra dley) 88 

ИМЕНСКИ РЕГИСТАР
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Бре кер, Фе ликс (Fe lix Bröcker) 37
Бре тон, Ан дре (An dré Bre ton) 93
Бру нет, Пи тер (Pe ter Bru net te) 169, 170, 171
Брун ско, Ру жи ца 154
Бу лез, Пјер (Pi er re Bo u lez) 91
Бу њац, Иван 12, 21
Бу рио, Ни ко ла (Ni co las Bo ur ri aud) 27, 28, 

30, 33, 34, 35, 37, 40, 45, 54, 55
Бу со ти, Сил ва но (Sylva no Bus sot ti) 93

Ваг нер, Ри хард (Wil helm Ric hard Wag ner) 
59, 63, 89, 90, 96, 128

Ва лент Бе лић, Зден ка 181
Вал тро вић, Бо жи дар 159
Ван Гог, Вин сент (Vin cent Van Gogh) 90
Ван Иден, Сти вен (Step han Van Ee den) 

73
Ва си ље вић, Жар ко 175, 178
Ва си ље вић, Зо ри сла ва М. 133–146
Ва си ље вић, Ми о драг 134, 140
Ве лес, Егон (Egon Wel lesz) 140
Вен Неу, Су зан Јан (Su san Yuan Wen Nheu) 

119
Ве ниг, Франк (Frank We nig) 161
Вер лен, Пол (Paul Ver la i ne) 102
Ве се ли но вић Хоф ман, Мирјанa 120
Вест, До ми ник (Do mi nic West) 40
Виг ман, Ме ри (Mary Wig man) 62
Ви дак, Зла та 161
Ви дић, Ду шан 154
Ви латс, Сти вен (Step hen Wil lats) 35, 36
Ви ли ја мо виц Ме лен дорф, Ул рих фон 

(Ul rich von Wi la mo witz-Mo el len dorf) 
106

Вил пи јан, Ал фред (Al fred Vul pian) 84 
Ви скон ти, Лу ки но (Luc hi no Vi scon ti) 168
Ви слер, Џејмс Абот Мак нил (Ja mes Ab-

bott McNe ill Whi stler) 90
Вит би, Ен дру (An drew Whitby) 73
Вла хос, Пи тер (Pe ter Vlac hos) 71, 74, 75
Во ји но вић, Ол ги ца 163
Вој но вић, Ми ра 149
Вој ће хов ски, Збиг њев (Zbig ni ew Woj ci e-

c how ski) 161, 162
Ворд, Џеј ми (Ja mie Ward) 83, 84, 85, 86, 

87
Вра нић, Ми ли ца 149
Вра нић, Не дељ ко 149
Ву јић, Ива на 76
Ву јић, Јо а ким 174

Ву ко сав, Влај ко 163
Ву ко са вљев, На да 154
Ву ле тић, Ј. 158
Ву че тић, Вла да 149

Га врић, Го ран T. 27–56
Гал тон, Френ сис (Frаncis Gal ton) 85 
Гез, Ве ра 163
Гер нет, Ни на Вла ди ми ров на 161
Ге те, Јо хан Вол фганг фон (Jo han W. von 

Go et he) 88
Ги ро, Пјер (Pi er re Gi ro) 35
Го ђе вац, Ан ка 13, 15, 17
Гор дон, Да глас (Do u glas Gor don) 41
Гр гу ро ва, Мил ка 175, 176
Гр да нич ки, Да ма скин 139
Греj, Ме ри Дор (Mary Do re Gray) 57
Греј, Н. С. 159
Гре јам, Мар та (Mar ta Gra ham) 62
Гру бер, Еду ард (Edu ard Gru ber) 86
Гу ре вич, Та тја на Јев се јев на (Татья́на Ев-

сеев на Гу ревич) 161
Гут ман, Ја ир Мар тин (Yair Mar tin Gut-

tmann) 35 

Да ли, Сал ва дор (Sal va dor Dalí) 93
Дал ха ус, Kaрл (Carl Dahlha us) 120
Да мја но вић, Са ва 175
Дан кан, Иси до ра (An ge la Isa do ra Dun-

can) 57–68
Дан кан, Јо зеф Чарлс (Jo seph Char les Dun-

can) 57
Дахлбом, Јо нас (Jo nas Dahlbom) 36, 37
Де би си, Клод (Cla u de De bussy) 88, 91, 

101–118
Деј, Шон (Sean A. Day) 83, 84, 85, 86, 87 
Де ла кроа, Ежен (Eugène De lac ro ix) 90
Де ри да, Жак (Jac qu es Der ri da) 47
Де спић, Де јан 134
Ди ма, Алек сан дар (Ale xan der Du mas) 90
Ди нић, Љи ља на 159
Ди шан, Мар сел (Mar cel Duc hamp) 30, 34
До бри но вић, Ленкa 176
До бри но вић, Пе ра 175
До ма но вић, Ра до је 161
Дориjeс, Бра јан (Bryan Do er ri es) 36
До тлић, Лу ка 164
Дра гић, Ла зар 158, 159
Ду кић, Се ле на 14
Ду ша но вић, Јев та 163
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Ђе рић, Зо ран Р. 147–166
Ђо ко вић, Пре драг A. 133–146
Ђу рић, Гво зден Р. 167–172
Ђу рић, Иван 12, 13
Ђур ко вић, Димитријe 178

Едвардс, Кеј ти (Ka tie Ed wards) 49, 50 
Еду ар, Ели хан дро (Eli jan dro Edo u ard) 28
Ел зе сер, То мас (Tho mas El sa es ser) 45 
Естлунд, Ру бен (Ru ben Östlund) 27, 28, 

32, 36, 37, 38, 40, 46, 48, 51, 52, 54

Жи ва нов, Вла ди мир 163
Жив ко вић, ба ро ни ца из За гре ба 13
Жив ни, Ан ки ца 154, 163
Жи во тић, Ве ли мир 154
Жи кић, Ана 181
Жи ни сти, Пол (Paul Gi nisty) 106 

Зај цев, Ми ли ца 58
Зе ко вић, Бо шко 151, 163, 164
Зор ко, Јо ван 139

Ива њиц ки, Оља 22
Иглман,  Деј вид М. (Da vid M. Ea gle man) 

81, 83, 96, 98
Иго, Вик тор (Vic tor  Hu go) 20, 90
Илић, Ми лош 104
Инг стад, Ане Сти не (An ne Sti ne Ing stad) 

43 
Инг стад, Хел ге (Hel ge Ing stad) 43

Ја коб фи, Де же (Ja kob fi Deszö) 151
Јан ко вић, Со фи ја 154
Је ван ски, Јерг (Jörg Je wan ski) 83, 84, 85, 

86, 87 
Је лић, Ста ша 161
Је се њин, Сер геј Алек сан дро вич (Сергéй 

Алексáндро вич Есéнин) 58
Јо ва но вић, Ђор ђе 14
Јо ва но вић, Зо ран 161
Јо ва но вић, То ма 159
Јов шић, Са во 143
Јо ди ке, Ма ја (Ma ja Gödicke) 47
Јунг, Карл Гу став (Carl Gu stav Jung) 104, 

119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 131

Ка ва ла ро, Да ни (Da ni Ca val la ro) 81, 88, 
90, 92, 93, 94, 100

Ка гел, Ма у ри сио (Ma u ri cio Ka gel) 93

Кај зен, Ви ли јам (Wil li am Ka i zen) 34
Ка ла јић, Дра гош 22
Ка ла маи, Кла ра (Clarа Ca la mai), 169
Кал кинс, Ме ри Ви тон (Mary Whi ton Cal-

kins) 87
Кам пен, Кре ци јен ван (Cre tien van Cam-

pen) 81, 89, 90, 92, 96, 98, 100
Кан дин ски, Ва си лиј Ва си ље вич (Ва си лий 

Ва сильевич Кан дин ский / Was sily Was-
 silyevich  Kan dinsky) 91

Ка ра ђи но вић, Зо ра 154
Ка ра нов, А. 161
Карл XIV Ју ан Швед ски / Карл III Јо хан 

Нор ве шки вид. Бер на дот, Жан Ба тист
Ка стел, Луј Бер тран (Lo u is Bеrtrand Ca-

stel) 89
Каф ка, Франц (Franz Kaf ka) 161
Кејн, Џејмс М. (Ja mes M. Cain) 168
Кел кел, Ман фред (Man fred Kel kel) 93
Ке нин гем, Мерс (Merss Ke nin gem) 62
Ке рац, Ма ри на 154
Keрбс, Су зан Џ. (Su san J. Kerbs) 106, 110
Ке стер, Грант Х. (Grant H. Ke ster) 35
Кил па трик, Еми ли Ели сон (Emily Ali son 

Kil pa trick) 119, 120, 123, 124, 125, 126
Кинг, Ти мо ти (Ti mothy King) 74
Ки ри ко, Ђор ђо де (Gi or gio de Chi ri co) 93
Кла ић, Дра ган 70
Клајн, Ив (Yves Klein) 44
Клајн, Ме ла ни (Me la nie Klein) 121
Кле, Па ул (Paul Klee) 91
Клег, Ми ха ел (Mic hael Clegg) 35 
Ко ва љов, Ан дреј Ро бер то вич (Ан дрей 

Ро бер то вич Ко валёв / An drei Ko va lev) 
45

Ко ва чић, Ан та 13
Ко лак, Ва са 153, 154
Ко ла ров, Ру жи ца 19
Ко лет, Си до ни Га бри јел (Si do nie-Ga bri el le 

Co let te) 119
Ко лић, Не да 91
Ко ло пи, Фред (Fred Col lopy) 89
Колумбo, Кри сто фор (Cri sto fo ro Co lom bo) 

43
Кор би зје (Cor bu si er) 35
Кор бин, Ке ро лајн Ма ла (Ca ro li ne Ma la 

Cor bin) 49 
Кор наз, Шарл Огист Еду ард (Char les 

Augu  ste Édo u ard Cor naz) 84 
Ко стић, Бо ри во је 159
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Ко стић, Јо ван 142, 143
Ко стић, Ла за 175
Ко тур, Ду шан 143, 146
Ко це бу, Ау густ фон (Au gust von Kot ze bue) 

180
Ко шни чар, Со фи ја М. 9–26
Кра вља нац, Алек сан дра 163
Крег, Едвард Гор дон (Ed ward Gor don 

Cra ig) 58
Кри сти, Ијан (Ian Chri stie) 74
Ку лик, Олег Бо ри со вич (Олег Бо ри со вич 

Ку ли́к) 33, 42, 44, 45
Ку лун џић, Ма ри ја 160
Ку прен, Фран соа (François Co u pe rin) 102
Кур ди, Аб ду лах (Ab dul lah Kur di) 49
Кур ди, Алан (Alan Kur di) 49, 50

Ла бан, Ру долф фон (Ru dolf von La ban) 62
Ла за ре вић, Ми ли ца Д. 119–132
Ла за ре вић, Са ва 20
Ла зић, Бра ни слав 149
Ла зић, Ду брав ка Љ. 167–172
Ла коф, Џорџ (Ge or ge La koff) 96
Ла со, Кри сто фер (Chri stop her Læssø) 32 
Ластавицa, Сте фан 142
Ла ти фић, Амра 64, 65, 66
Лац ко, Иван 181
Ле бо вић, Ђор ђе 175, 178
Ле бо вић, Златa 173
Лев шин, В. 161
Ле ко ви, Јо зеф (Jo zef Le kovy) 162
Ле ко ви, Ха на (Ha na Le kovy) 162
Ле ман, Карл (Karl Leh mann) 85
Ле о вац, Слав ко 22, 23
Ле пуш По лић, при ма до на Опе ре у Љу-

бља ни 13
Ле чић, Сла ви ца 163
Ли ге ти, Ђерђ (Li ge ti György) 91
Лид бе тер, Чарлс Веб стер (Char les Web-

ster Le ad be a ter) 92
Лил је блад, Ани ка (An ni ca Li lje blad) 40
Ли мон, Хо зе (Jo se Li mon) 62
Лин гас, Алек сан дер (Ale xan der Lin gas) 

136
Ли па, Ју зеф (Ju zef Li pa) 162
Лист, Франц (Liszt Fe rencz) 59
Ло го те тис, Ане стис (Ανέστης Λογοθέτης 

/ Ane stis Lo got he tis) 93
Лу двиг I (Lu dvig I Kar lo Au gust), ба вар-

ски краљ 9, 10, 20, 26

Лу ис, Пјер (Pi er re Louÿs) 102, 105, 106, 107, 
108, 110, 112, 118

Лу на чар ски, Ана то лиј Ва си ље вич (Ана-
толий Ва сильевич Лу начар ский) 60

Љво вич Ра ки тин, Ју риј (Юрий Льво вич 
Ра ки тин) 175, 178

Љу бо је вић, Ми о драг 158

Ма гаш, Иво М. 19
Ма грит, Ре не (René Ma grit te) 93
Мајерa, Љу бо слав 181
Ма јерс, Чарлс (Char les Myers) 92
Ма ке ви ли, То мас (Tho mas Mce vil ley) 44
Мак си мо вић, Зо ран M. 180–183 
Мак сић, Бо жи ца 154
Ма лар ме, Сте фан (Stépha ne Mal larmе) 

101
Ма лик, Јан (Jan Ma lik) 153, 154, 155, 157, 

159, 161
Ма лић, Да рин ка 13
Ма ној ло вић, Ко ста 134, 139, 140, 141, 142, 

145
Ма ној ло вић, То дор 9–28, 175, 177
Ма ња ни, Ана (An na Mag na ni) 169
Мар дон, Ли ли јан (Li li an ne Mar don) 38
Ма рин ко вић, Со ња 134
Ма рић, до бро твор ка из За гре ба 13
Мар ја но вић, Пе тар 161
Марк, Франц (Franz Mark) 90
Мар ко вић, Миленa 175, 177
Мар ко вић, Мил ка 175, 176
Мар ко вић Бо жо вић, Ксе ни ја Ж. 69–80
Маркс, Ло ренс (Law ren ce E. Marks) 81, 100
Мар ти нез, Ро са (Ro sa Martínez) 49
Мар шак, Са му ил Ја ко вље вич (Са му ил 

Я́ко вле вич Мар шак) 153, 154, 155, 156
Ма та-Кларк, Гор дон (Gor don Mat ta-Clark) 

37
Ма тис, Хен ри (Hen ri Ma tis se) 90
Ма то вић, Дра го слав 154
Ма у зер, Да ни је ла (Da ni e la Mu e ser) 71, 

74, 75
Ме вр, Де бо ра (De bo rah Ma wer) 119, 120, 

121, 129
Ме дић, Ми ле на 120, 122
Mекдоналд, Џон Де нис (John De nis Mac-

do nald) 89
Ме ле го ва Ме љи хо ва, Ка та ри на (Ka ta ri-

na Me le go va-Me li ho va) 181
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Ме си јан, Оли ви је (Oli vi er Mes si aen) 91, 
92, 93

Ми јач, Де јан 178
Миjе, Жил (Ju les Mil let) 87
Ми кић, Ми ле на 19, 20
Ми кић, Ра до ван 159
Ми лан ков, Пре драг  75
Ми лер, Јо ха нес (Jo han nes Müller) 84
Ми лић, Бо ри во је 154
Ми лић, За гор ка 149
Ми лић, Р. 160
Ми ло је вић, Ми ло је 139
Ми о драг, Пре драг 139
Ми рен, Хе лен (He len Mir ren) 72
Ми си ја но, Вик тор (Vic tor Mi si a no) 44
Ми хај ло вић, Бо ри слав Ми хиз 175, 178
Ми ха ље вић, Бран ко (Bran ko Mi ha lje vić) 

162
Ми шић, Бо ра 149
Ми шић, Во ја 149
Ми шић, Сло бо дан 163
Мла ђе но вић, Ми ли во је 181
Moиси, Ла у ра (La u ra Mo i si) 41
Мо кра њац, Сте ван Сто ја но вић 133–146
Мон дри јан, Пит (Pit Mon drian) 91
Мо не, Клод (Cla u de Mo net) 90
Мон тез, Ло ла (Ма ри До ло рес Ели за Ро-

са на Жил бер, гро фи ца од Лан дсфел да 
/ Ma rie Do lo res Eli za Ro san na Gil bert, 
Co un tess of Lan dsfeld) 9, 10, 21, 22, 26

Мо ро вић, Дин ко 156
Мос, Ели за бет (Eli sa beth Moss) 29
Мо царт, Вол фганг Ама де ус (Wol fgang 

Ama de us Mo zart) 159, 160
Мра о вић, Те о до си је 143
Мр ђа, Сло бо дан  75
Мрк шић, Бо ри слав (Bo ri slav Mrk šić) 154, 

155
Му лић, Вељ ко 149
Му со ли ни, Бе ни то (Be ni to Mus so li ni) 169

Нађ, Ан тал (Nagy An tal) 152
Нађ, Ми клош (Nagy Miklоs) 151, 152
На жди, Ру жи ца 163
На по ле он I Бо на пар та (Na polеon  I Bo na-

par te) 10, 32
Не дић, Ми лан 15
Нер друм, Од (Ner drum Odd) 40
Не сто ро вић, Не да A. 81–100
Ни че, Фри дрих (Fri e drich Ni etzsche) 57, 63

Но ва ко вић, Олег 161
Но ва ко вић, Оли вер 154, 156
Нор дау, Макс (Max Nor dau) 86
Нор длинг, Јон (John Nor dling) 48
Но та ри, Те ри (Te rry No tary) 29
Нус ба у мер, Фи де лис Алојз (Fi de lis Alo is 

Nus sba u mer) 84, 85
Ну шић, Бра ни слав 173, 175, 177

Њутн, Исак (Isac New ton) 88, 89

О’Б ра јен, Надa 119
Об ра до вић, Еми ли ја 154, 163
Обра сцов, Сер геј Вла ди ми ро вич (Сер-

гей Вла ди ми ро вич Образ цов) 161
Ови ди је (Pu bli us Ovi di us Na so) 103
Ол те вир, Ијан (Ian Al te ve er) 42
Опа чић, Бог да на 75
Оре штајн, Ар би (Ar bie Ore stein) 119
Осто јић, Ти хо мир 137, 140, 143

Па влас, Иг њат 151, 159
Па влов, Ми хај ло 154
Па влов, Ра до мир 154
Па вло вић, Мир ко 135, 139
Па па стер ги ја дис, Ни кос (Ni kos Pa pa ster-

gi a dis) 34
Па пић, Ру жи ца 163
Па та ки, Ла сло (Pa ta ki László) 175
Пе дро но, Луј Ма ри Алек сис (Lo u is Ma rie 

Ale xis Pеdro no) 86
Пе но, Ве сна Са ра 140
Пе рић, Ђор ђе 143
Перм јак, Ев ге ниј Ан дре је вич (Ев гений 

Ан дрее вич Пермя́к) 153
Пет ко вић, Ива на 88
Пе тро вић, Да ни ца 140
Пе тро вић, Зо ран 175, 178
Пе тро вић, Ми ра 149
Пе тро вић, Ми ро слав 149
Пе тро вић, Мом чи ло 13, 14, 15
Пи ран де ло, Лу и ђи (Lu i gi Pi ran del lo) 161
Пи ро сма на шви ли, Ни ко 44
Пјо тров ски, Пјо тр (Pi o tr Pi o trow ski) 35 
Пла тон (Πλάτων) 88
Пле ша, Бран ко 175
По, Ед гар Алан (Ed gar Al lan Poe) 20
По по вић, Алим пи је 152
По по вић, Бе ри слав 120
По по вић, Га ври ло 142
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По по вић, Јо ван Сте ри ја 157, 175, 177
По по вић, Ма ри ца 13
По по вић, Ра до ван 15, 16, 17, 19, 20, 21
По по вић Мла ђе но вић, Тијанa 81, 93, 95, 

102, 103, 104
Пре о бра жен ски, С. 153
Пр па Финк, Ма ри ја на В. 57–68
Пу ло, До ми ник (Do mi ni que Po u lot) 30 
Пут ник, Јо ван 161
Пут ни ко вић, Ми лан 154
Пше нич ник, Звон ко 149

Ра ба дан, Вој мил (Voj mil Ra ba dan) 157, 162
Ра ва си, Љу би ца 175, 176
Ра вел, Мо рис (Ma u ri ce Ra vel) 91, 103, 

119–132
Ра да ко вић, Ми ли во је 162
Ра да ко вић Кља ић, Ми ли ца 175, 176
Ра до ван, Тин ка 154
Ра до њић, Ми ро слав 173–179
Ро до њо, Деј вид (Da vi de Ro dog no) 49, 51
Ра до са вље вић, За гор ка 149
Ра до са вље вић, Си ни ша 163
Ра до ше вић, Ни ко ла 159
Ра мо, Жан Фи лип (Jean-Phi lip pe Ra me au) 

102
Рас по по вић, Ђор ђе 154
Ра шић, Х. 155
Рем бо, Ар тур (Art hur Rim baud) 90
Рем брант, Хар мен сон ван Рајн (Rem brandt 

Har men szoon van Rijn) 40
Ре но ар, Огист (Au gu ste Re no ir) 90
Ри минг тон, Алек сан дер Во лас (Ale xan der 

Wal la ce Ri ming ton) 89
Рим ски-Кор са ков, Ни ко лај Ан дре је вич 

(Ни ко лай Ан дре е вич Рим ский-Кор-
са ков) 92

Ри стић, Мар ко 16
Ри стов ски, Љу би ца М. 173–179
Ром ха њи, Иби 175, 177
Ро се ли ни, Ро бер то (Ro ber to Ros sel li ni) 

167–172
Рот, пред у зет ни ца из Љу бља не 13
Ро тен, Ни ко лас (Ni co las Rot hen) 83, 84, 

85, 86, 87
Рот ко, Марк (Mark Rot hko) 91
Ру жић, Димитријe 176
Ру жић, Драгињa 175, 176

Са бљар, Жар ко 149

Са вић, Ка ти ца 175, 176
Са вић, Свен ка 61
Сав ков, Ми о драг 154
Сакс, Ге орг (Ge org To bi as Lud wig Sachs) 84
Са мју ел, Клод (Cla u de Sa muel) 92
Сап фо (Σαπφώ/Sap pho) 106
Сар ваш, Шан дор 163
Са ти, Ерик (Eric Sa tie) 93
Са тон, Ели за бет (Eli za beth Sut ton) 30
Са у тер, Вил мар (Wil lmar Sa u ter) 74
Све ти ћа нин, Пре драг 156
Се кељ, Је ли са ве та 13, 15
Се ку лић, Исидорa 13, 15, 175, 178
Сен-Санс, Ка миј (Ca mil le Sa int-Saëns) 103
Сер то, Ми шел де (Mic hel de Cer te au) 34, 

46
Си бе ли јус, Јан (Jean Si be li us) 91
Сим нер, Ју ли ја (Ju lia Sim ner) 83, 84, 85, 

86, 87
Си мо но вић, Ев ге ни је 142
Си мо но вић, Ма ри ја Д. 101–118
Син гер, Па рис (Pa ris Eu ge ne Sin ger) 58
Скен лан, Џон (John Scan lan) 41
Скр ја бин, Алек сан дар Ни ко ла је вич (Алек-

сан др Ни ко ла е вич Скрябин) 91, 92
Ску па, Јо сеф (Jo sef Sku pa) 161
Сли јеп че вић, Је ле на 163
Смит, Ри чард (Ric hard Smith) 121, 129
Смит сон, Ро берт (Ro bert Smith son) 30, 31, 

32, 46
Со де, Мар тин (Mar tin Sööde) 47
Со ко ло вић, Мир нес 13, 14
Со о ја, Ким (Kim So o ja) 38
Со фо кле (Σοφοκλης) 36
Спе ри, Да ни јел (Da niel Spo er ri) 36
Спи ри, Јо ха на (Jo han na Spyri) 157
Сре те но вић, Ми ха и ло 161
Стајлс, Кри стин (Kri sti ne Sti les) 37
Стајн, Ма реј (Mur ray Stein) 123
Стајн, Су зан (Su san Stein) 91
Ста ла брас, Ју ли јан (Ju lian Stal la brass) 41
Ста ма то вић, Јел ка 135
Стан ко вић, Ва сја 161
Стан ко вић, Кор не ли је 139, 143, 146
Стар, Џор џи на (Ge or gi na Sta rr) 33
Сте ва но вић, Ми шко 107
Сти вен сон Енг стром, Ли са (Li se Step hen-

 son Engström) 38
Стин, Ан (An ne Sti ne) 43
Сто ја но вић, Мар ко 181
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Сто ја но вић, Сло бо дан 175, 178
Су а рез де Мен до за, Фер ди нанд (Fer di-

nand Su a rez de Men do za) 86
Су ба шић, Бо ја на 75
Су бо тић, Ра до мир 161

Та бач ки, Ми о драг 173
Тар нер, Ви ли јам (Wil li am Tur ner) 90
Те леч ки, Ла за 175, 176
Ти ра ва ни ја, Рир крит (Rir krit Ti ra va ni ja) 

32, 36
Томп сон, Мајкл (Mic hael Thomp son) 41
Триф ко вић, Koста 176
Три фу но вић, Ни ко ла 139
Тро зби, Деј вид (Da vid Throsby) 70, 72, 73
Тур ко ни, Сер ђо (Ser gio Tur co ni) 171

Ћир ко вић, Бо го љуб 135
Ћо пић, Бран ко 153, 154

Узе лац, Не дељ ка 154
Уи, Пјер (Pi er re Huyghe) 42 
Ул рих, Џе си ка (Jes si ca Ul lrich) 42

Фа бри ци, Ал до (Al do Fa bri zi) 169
Фе ке те, Вла ди сла ва 180–183
Фе ли ни, Фе де ри ко (Fe de ri co Fel li ni) 168, 

169
Фенд, Пи тер (Pe ter Fend) 32
Фе ра ра, Ђу зе пе (Gi u sep pe Fer ra ra) 171
Фе ра ри, Ра хе ла 175, 176
Фе рен бах, Хај де (He i de Fe hren bach) 49, 51
Фер херст, Ан гус (An gus Fa ir hurst) 41
Фех нер, Гу став Те о дор (Gu stav The o dor 

Fec hner) 84
Фи ло страт (Φλάβιος Φιλόστρατος / Lu ci us 

Fla vi us Phi lo stra tus) 106
Фин ци, Ели 21
Фиц Вајл дер, Ела (El la Fitz Wil der) 161
Фла на ган, Ме ри (Mary Fla na gan) 30
Флур ноа, Те о дор (Théodo re Flo ur noy) 86, 

87 
Фо ре, Га бри јел (Ga briel Fa uré) 103
Франц, Ма ри Лу ис фон (Ma ri Lo u is von 

Franc) 122
Фројд, Сиг мунд (Sig mund Freud) 104, 

120
Фу лер, Ло је (Ma rie Lo u i se Ful ler) 57
Фул чер, Џејн Ф. (Ja ne F. Ful cher) 102
Фур ту ла, Ср ђан Р. 107

Хaлсмaн, Ро берт (Ro bert Huls man) 81, 95, 
100

Ха а нинг, Јенс (Jens Ha a ning) 40
Хај ду ко вић, Лу ка 162
Хајтл, Иван 175
Хал берг, Да ни јел (Da niel Hall berg) 47
Ха на у ска, Бо ри во је Бо ра 154
Харк, Хел мут (Hel mut Hark) 122, 125
Ха рис, Га рет (Ga reth Har ris) 50
Хар тиг, Шан дор (Har tig Sándor) 162
Ха џић, Лен ка 175, 176
Ха џић, Ми лош 175, 178
Хе дли, Бри (Bree Ha dley) 38
Хел, Жељ ко (Želj ko Hell) 155, 156
Хе ниг, Ри чард (Ric hard Hen nig) 87
Хин дер ли тер, Бет (Beth Hin der li ter) 34
Хи тлер, Адолф (Adolf Hi tler) 15
Хју, Ф. Џ. (F. J. Hug hes) 88
Холт, Нен си (Nancy Holt) 32
Хо џа, Н. 161
Хри стић, Сте ван 139
Хуч ко ва, Да на (Da na Hučková) 181

Цаи, Ев ге ниј (Eu ge nie Tsai) 31
Цве ти ча нин, Ма ри ја на 75
Цин коц ки, Во ји слав 163
Цин цар-Мар ко вић, Алек сан дар 15
Ци то вић, Ри чард (Ric hard Cyto wic) 81, 

83, 87, 88, 92, 95, 96, 98, 100
Црв ча нин, Ми ли во је 139
Цр њан ски, Ми лош 9–26, 175, 176, 177

Чам бор, Те ре за 163
Ча њи, Јан (Ján Čáni) 181
Че кић, Са ва 154
Че лов ски, То маш (Tomáš Če lovský) 181, 182
Чи плић, Бог дан 175, 178
Чи ур ли о нис, Ми ка ло јус Кон стан ти нас 

(Mi ka lo jus Kon stan ti nas Či ur li o nis) 90
Чи зом, Хју (Hugh Chis holm) 10

Џеј мсон, Д. Д. (D. D. Ja me son) 89
Џон сон, Mарк (Мark Јohnson) 96

Ша ба ли је (Cha ba li er) 84 
Ша ла јић, Сте ван 157, 175
Шан та, Ђу ла (Sánta Gyula ) 181
Шан тић, Је ле на 57, 64, 65, 67
Шве ден борг, Ема ну ел (Ema nuel Swe den-

borg) 90
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Шек спир, Ви ли јам (Wil li am Sha ke spe a re) 
175

Шен берг, Ар нолд (Ar nold Schönberg) 91
Шех нер, Ри чард (Ric hard Schec hner) 48
Шил дер, Пол (Paul Schil der) 96 
Шип тжен ко, Ма ри на (Ma ri na Schip tjen ko) 

42
Ши ро ла, Мла ден 154, 156
Шна бел, Џу ли јан (Ju lian Schna bel) 140
Шнај дер, Гре гор (Gre gor Schne i der) 49, 

50
Шо ки ца, До бри ла 175, 177

Шо-Ми лер, Сај мон (Si mon Shaw-Mil ler) 
88, 90, 92, 93, 94, 96, 97

Шо пен, Фре де рик (Fryderyk Fran cis zek 
Szo pen) 59

Шпо љар, Злат ко 157
Шти вић, Ми ле на 13
Шток ха у зен, Кар лхајнц (Kar lhe inz Stoc-

kha u sen) 48
Штр бо ја, Жив ко 148, 150
Штр бо ја, Ма ри ја 148
Шул гај, Јел ка 13
Шу ман, Ро берт (Ro bert Schu mann) 59

Ре ги стар са чи ни ла
Та тја на Пив нич ки Дри нић
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УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ  
ЗБОРНИК МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА СЦЕНСКЕ  

УМЕТНОСТИ И МУЗИКУ
Редакција Зборника Матице српске за сценске уметности и музику 

прима оригиналне радове за рубрику СТУДИЈЕ, ЧЛАНЦИ, РАСПРАВЕ; 
СЕЋАЊА, ГРАЂА, ПРИЛОЗИ и рубрику ПРИКАЗИ.

Ау тор је оба ве зан да по шту је на уч не и етич ке прин ци пе и пра ви ла при-
 ли ком при ре ме ра да, у скла ду са ме ђу на род ним стан дар ди ма. Пре да јом ра да 
ау тор га ран ту је да су сви по да ци у ра ду тач ни, ка ко они ко ји се ти чу са мо га 
ис тра жи ва ња, та ко и по да ци о ли те ра ту ри ко ја је ко ри шће на, те на во ди из 
ли  те ра ту ре.

Радови који су већ објављени или су послати за објављивање у други 
ча сопис не могу бити прихваћени.

Објављују се и радови писани на страним језицима. Језик мора бити 
исправан у погледу граматике и стила.

Сваки аутор из наше земље, уколико жели да му се рад објави на енгле-
ском језику, мора сам да се побрине за квалитетан превод. Језик мора бити 
исправан у погледу граматике и стила.

Напомене (фусноте) се дају при дну стране у којој се налази комента-
рисани део текста. Могу садржати мање важне детаље, допунска објашњења, 
назнаке о коришћеним изворима (на пример научној грађи, приручницима) 
итд., али не могу бити замена за цитирану литературу.

Фусноте дати у изворном облику, и одмах поред, у загради, превод фу-
сноте на енглески језик.

Такође и у фуснотама дати пуно име и презиме наведеног аутора 
Kомплетно упутство Библиографска парентеза и Цитирана литера

тура су у прилогу.
Све радове слати у електронској верзији на CD-у или електронском 

поштом а истовремено и у штампаном примерку на адресу Уредништва:
Марта Тишма, Зборник Матице српске за сценске уметности и музику 

Матица српска; 21000 Нови Сад, ул. Матице српске 1
E-mail: mtisma1@maticasrpska.org.rs
Рад на српском треба да буде написан ћирилицом. 
У Зборнику се примењују искључиво правила Правописа Матице српске.
Сви радови било да су из наше земље или иностранства треба да су на -

писани у Microsoft Word (doc. ili rtf) формату, оптималне дужине (укључујући 
сажетак на српском и резиме на енглеском, кључне речи, слике, табеле, црте-
же и друге прилоге) од једног ауторског табака (до 4000 речи); 

Врста слова Times New Roman; проред 1,5; величина слова (фонт): 12. 
Раду приложити и сажетак до 10 редака на српском и резиме на енглеском 

(може и на српском па ће га редакција превести) или једном од распрострање-
них језика на око пола куцане стране текста, са четири до шест кључних речи 
у прореду 1 величине, величина слова 10.

Страна имена у раду писати онако како се изговарају, с тим што се при 
првом навођењу у загради име даје изворно.
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Илустративни прилози уз радове (нотни примери, фотографије, цртежи, 
табеле,...) објављују се црно-бели са називом прилога. Аутор треба да озна-
чи место прилога у тексту.

Све илустрације приложити у електронској форми на CD-у квалитетно 
снимљене, резолуција 300 тачака.

Списак свих илустрација приложити уз рад.
Све радове оцењују два рецензента, а по потреби и више њих.
Када рукопис буде прихваћен, аутор ће бити обавештен о приближном 

времену објављивања. 
Уз примерак одштампаног зборника сваки аутор добија и 20 сепарата.
Аутор треба уз сваки послати рад да наведе своје име и презиме, научно 

звање, институцију у којој је запослен и њено седиште, своју адресу станова-
ња, електронску адресу и бројеве телефона.

Рукописи се не враћају аутору. 

Библиографска парентеза
Библиографска парентеза, као уметнута скраћеница у тексту која 

упућује на потпуни библиографски податак о делу које се цитира, наведен 
на крају рада, састоји се од отворене заграде, презименa ау тора (малим вер-
залом), године објављивања рада који се цитира, те ознаке странице са које 
је цитат преузет и затворене заграде. Презиме аутора наводи се у изворном 
облику и писму. На пример:

(ивић 1986: 128) за библиограф ску 
јединицу:

ивић, Павле. Српски народ и његов језик. 2. изд. Бео-
град: Српска књижевна задруга, 1986.

Ако се цитира више суседних страница истог рада, дају се цифре које 
се односе на прву и последњу страницу која се цитира, а између њих ставља 
се црта, на пример:

(ивић 1986: 
128–130)

за библиографску 
јединицу:

ивић, Павле. Српски народ и његов језик. 2. изд. Бео-
град: Српска књижевна задруга, 1986.

Ако се цитира више несуседних страница истог рада, цифре које се 
односе на странице у цитираном раду, одвајају се запетом, на пример:

(ивић 1986: 
128, 130)

за библиографску 
јединицу:

ивић, Павле. Српски народ и његов језик. 2. изд. Бео-
град: Српска књижевна задруга, 1986.

Уколико је реч о страном аутору, презиме jе изван парентезе пожељно 
транскри бовати на језик на коме је написан основни текст рада, на пример 
Џ. Марфи за James j. Murphy, али у парентези презиме треба давати према 
изворном облику и писму, нпр.

(murPhy 1974: 95) за библиографску 
јединицу:

murPhy, James J. Rhetoric in the Middle Ages: A History 
of Rhe torical Theory from Saint Augustine to the Renais
sance. Berkeley: University of California Press, 1974.
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Када се у раду помиње више студија које је један аутор публиковао исте 
године, у тек стуалној библиографској напомени потребно је одговарајућим 
азбуч ним словом прецизирати о којој је библиографској одредници из конач-
ног списка литературе реч, на пример (МurPhy 1974а: 12).

Уколико библиографски извор има више аутора, у уметнутој библио-
графској напомени наводе се презимена прва два аутора, док се презимена 
осталих аутора замењују скраћени цом и др.:

(ивић, клајн 
и др. 2007)

за библиографску 
јединицу:

ивић, Павле, Иван Клајн, Митар Пешикан, Брани-
слав Брборић. Српски језички приручник. 4. изд. 
Београд: Београдска књига, 2007.

Ако је из контекста јасно који је аутор цитиран или парафразиран, у тексту-
ал ној библио графској напомени није потребно наводити презиме аутора, 
нпр.:

Према Марфијевом истраживању (1974: 207), први сачувани трактат из те области 
срочио је бенедиктинац Алберик из Монте Касина у другој половини XI века.

Ако се у парентези упућује на радове двају или више аутора, податке о 
сва ком следећем раду треба одвојити тачком и запетом, нпр. (Белић 1958; сте
вановић 1968).

Ако је у тексту, услед немогућности да се користи примарни извор, пре-
узет навод из секундарног извора, у парентези је неопходно уз податак о ауто-
ру секун дарног извора навести и реч: према).

„Усменост“ и „народност“ бугарштица Ненад Љубинковић доводи у везу са при-
лагођеношћу средини (према килиБарДа 1979: 7).

Цитирана литература

Цитирана литература даје се у засебном одељку насловљеном Цити
рана литература. У том одељ ку разрешавају се библиографске парентезе 
скраћено наведене у тексту. Библиографске јединице (рефе ренце) наводе се 
по азбучном или абецедном реду презимена првог или јединог аутора како је 
оно наведено у парентези у тексту. Прво се описују азбучним редом прези мена 
првог или јединог аутора радови објављени ћирилицом, а затим се опи сују 
абецедним редом презимена првог или јединог аутора радови објављени лати-
ницом. Ако опис библиографске јединице обухвата неколико редова, сви ре  дови 
осим првог увучени су удесно за два словна места (висећи параграф).

Цитирана литература наводи се према стандарду за цитирање Мати-
це српске (МСЦ):

Мо но граф ска пу бли ка ци ја:
ПреЗиМе, име ауто ра, име и пре зи ме дру гог ауто ра. На слов књи ге. По да  так 

о име ну пре во ди о ца, при ре ђи ва ча, или не кој дру гој вр сти аутор ства. По да так 
о из да њу или бро ју то мо ва. Ме сто из да ва ња: из да вач, го ди на из да ва ња.
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При мер:
Белић, Александар. О језичкој природи и језичком развитку: лингвистичка испи

тивања. Књ. 1. – 2. изд. Београд: Нолит, 1958.
Милетић, Све то зар. О срп ском пи та њу. Из бор и пред го вор Че до мир По пов. Но ви 

Сад: Град ска би бли о те ка, 2001.

Монографска публикација са корпоративним аутором:
Комисија, асоцијација, организација, уз коју на насловној страни није наве-

дено име индивидуалног аутора, преузима улогу корпоративног аутора.
БеограДска филхармонија. Сезона 2005–2006: Циклус Ханс Сваровски. Београд: 

Бео градска филхармонија, 2005.

Анонимна дела:
Дела за која се не може установити аутор препознају се по своме наслову.
бугарштице. Избор и предговор Новак Килибарда. Београд: Рад, 1979.

Зборник радова са конференције:
Пантић, Мирослав (ур.). Ресава (Горња и Доња) у историји, науци, књижев но сти 

и уметности. Научни скуп, Деспотовац, 20–21. август 2003. Деспотовац: На-
родна библиотека „Ресавска школа“, 2004. 

Монографске публикације са више издавача:
ПалиБрксукић, Несиба. Руске избеглице у Панчеву, 1919–1941. Предговор Алексеја 

Арсењева. Панчево: Градска библиотека: Историјски архив, 2005.
ЂорЂевић, Љубица. Библиографија дела Десанке Максимовић, 1920–1971. Београд: 

Филолошки факултет: Народна библиотека Србије: Задужбина Десанке Мак-
симовић, 2001.

Фо то тип ско из да ње:
ПреЗиМе, име ауто ра. На слов књи ге. Ме сто пр вог из да ња, го ди на пр вог 

из  да ња. Ме сто по но вљеног, фо то тип ског из да ња: из да вач, го ди на ре принт 
из да ња.

При мер:
соларић, Па вле. По ми нак књи же ски. Ве не ци ја, 1810. Ин ђи ја: На род на би бли о  те ка 

„Др Ђор ђе На то ше вић“, 2003.

Се кун дар но аутор ство:
Зборници научних радова описују се према имену уредника или приређи-

вача.
ПреЗиМе, име уредника (или приређивача). На слов де ла. Ме сто из да ва ња: 

из да вач, го ди на из да ва ња.
При мер:
раДовановић, Милорад (ур.). Српски језик на крају века. Београд: Институт за српски 

језик САНУ: Службени гласник, 1996.
јовановић, Слободан (ур.). Народна библиотека Крушевац. Крушевац: Народна 

библиотека Крушевац, 1977.
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Рукопис
ПреЗиМе, име. Наслов рукописа (ако постоји или ако је у науци добио 

опште прихваћено име). Место настанка: Институција у којој се налази, сигна-
тура, година настанка.

Пример: 
николић, Јован, Песмарица. Темишвар: Архив САНУ у Београду, сигн. 8552/264/5, 

1780–1783.
Рукописи се цитирају према фолијацији (нпр. 2а–3б), а не према пагина-

цији, изузев у случајевима кад је рукопис пагиниран.

При лог у се риј ској пу бли ка ци ји: 
При лог у ча со пи су:
ПреЗиМе, име ауто ра. „На слов тек ста у пу бли ка ци ји.“ На слов ча со пи са број 

све ске или то ма (го ди на, или пот пун да тум): стра не на ко ји ма се текст на ла зи.
При мер:
риБникар, Ја ра. „Но ва ста ра при ча.“ Ле то пис Ма ти це срп ске књ. 473, св. 3 (март 

2004): 265–269.

При лог у но ви на ма:
ПреЗиМе, име ауто ра. „На слов тек ста.“ На слов но ви на да тум: број стра на.
При мер:
кљакић, Сло бо дан. „Чер чи лов рат зве зда про тив Хи тле ра.“ По ли ти ка 21. 12. 2004: 5.

Монографска публикација до ступ на on li ne:
ПреЗиМе, име ауто ра. На слов књи ге. <адре са са ин тер не та>. Да тум пре-

у  зи ма ња.
При мер:
veltman, K.H. Aug men ted Bo oks, know led ge and cul tu re. 
<http://www.isoc.org/inet2000/cdproceedings/6d/6d.> 02. 02. 2002. 

При лог у се риј ској пу бли ка ци ји до ступ ан on li ne:
ПреЗиМе, име ауто ра. „На слов тек ста.“ На слов пе ри о дич не пу бли ка ци је. 

Да тум пе ри о дич не публи ка ци је. Име ба зе по да та ка. Да тум пре у зи ма ња.

При мер:
toit, A. „Te ac hing In fo-pre ne ur ship: stu dents’ per spec ti ve.“ ASLIB Pro ce e dings Fe bru ary 

2000. Proqu est. 21. 02. 2000.

При лог у ен ци кло пе ди ји до ступ ан on li ne:
„наЗивоДреДниЦе.“ На слов ен ци кло пе ди је. <адре са са ин тер не та>. Да тум 

пре у зи ма ња.
При мер:
„Wilde, Oscar.“ Encyclo pe dia Ame ri ca na. < http://www.encyclopedia.com/doc/1G1- 

-92614715.html > 15. 12. 2008.





Рецензенти Зборника Матице српске за сценске уметности и музику 62/2020

Силард Антал
Зоран Ђерић
Ана Котeвскa

Зоран Максимовић
Наташа Марјановић

Мелита Милин
Даница Петровић
Живко Поповић

Тијана Поповић Млађеновић
Ира Проданов Крајишник

Свенка Савић
Ана Стефановић

Катарина Томашевић
Мишко Шуваковић



Зборник Матице српске за сценске уметности и музику
Излази двапут годишње
Издавач Матица српска

Уредништво и администрација: Нови Сад, Улица Матице српске 1
Телефон: 021/420-199, 6615-038

e-mail: mtisma1@maticasrpska.org.rs
www.maticasrpska.org.rs

Matica srpska Journal of Stage Arts and Music
Published semi-annually by Matica Srpska

Editorial and publishing office: Novi Sad, ul. Matice Srpske 1
Phone: 381 21 420-199, 6615-038

e-mail: mtisma1@maticasrpska.org.rs
www.maticasrpska.org.rs

Уредништво је Зборник Матице српске за сценске уметности и музику
бр. 62/2020 закључило 8. јуна 2020.

За издавача: проф. др Драган Станић, председник Матице српске
Стручни сарадник Одељења: Марта Тишма

Преводилац за енглески језик: Оливера Кривошић
Лектор и коректор: Татјана Пивнички Дринић

Технички уредник: Вукица Туцаков
Компјутерски слог: Владимир Ватић, ГРАФИТ, Петроварадин

Штампа: САЈНОС, Нови Сад

Штампање овог Зборника омогућили су
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 

и Министарство културе и информисања Републике Србије

CIP – Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад
78+792(082)

ЗборникМатицесрпскезасценскеуметностии
музику / главни и одговорни уредник Катарина Томаше-
вић. – 1987, 1– . – Нови Сад : Матица српска, Одељење за 
сценске уметности и музику, 1987– . – 24 cm
Годишње два броја.
ISSN 0352-9738
COBISS.SR-ID 16339202




