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КУЛТУРА СТРАХА И ТЕРОРИЗАМ У ТРИЛОГИЈИ БЕСНИАДАМ 

МАРГАРЕТ АТВУД 

Наташа М. Милојевић1 

Сажетак: Маргарет Атвуд у трилогији БесниАдам предочава 

цивилизацију девастирану и разорену под налетом смртоносног 

лабораторијски конструисаног вируса. Маргинализовани и изопштени 

појединци који у конструисању учествују, али и стање кризе и страха које 

отеловљује постапокалиптични наратив, упућују на преиспитивање 

трилогије у светлу друштвене атмосфере након терористичких напада у 

Америци 11. септембра 2001. године. Новоисторијско читање које књижевну 

форму тумачи као равноправног учесника у свепрожимајућем домену 

друштвено-историјских пракси пружа основ за читање трилогије у оквирима 

специфичног облика друштвене имагинације који израња из изједначавања 

терористичке претње са неискорењивим заразним болестима. Ипак, њено 

саучесништво са поретком који настоји да раскринка, онемогућава 

субверзивно деловање и критичку дистанцу. Чак и када имплементира 

пародију како би систем раскринкала, трилогија ипак мора да 

(ре)конституише простор кризе и апокалипсе, чиме онемогућује своје 

одељивање и додатно подупире културу страха и терора из које потиче.    

Кључне речи: култура страха, тероризам, Нови историзам, Маргарет 

Атвуд, БесниАдам. 

УВОД 

Говорећи о зачетку писања првог романа трилогије, Маргарет Атвуд 

(Margaret Atwood) истиче да је писање романа Орикс и Крејк започела у марту 

2001. године, даље наводећи да је: „Једанаестог септембра 2001. године била 

на аеродрому у Торонту, чекајући авион за Њујорк када се десила 

 
1 natasamilojevic14@gmail.com докторанд, Универзитета у Крагујевцу, Филолошко-

уметнички факултет 
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катастрофа“1 (Atwood, 2004, p. 291). Лет за Њујорк бива одложен, а Атвудова 

даље наводи да је писање обуставила на неколико недеља: „дубоко је 

узнемирујуће писати о фиктивној катастрофи када права катастрофа 

наступи“2 (Atwood, 2019, p. 291). Међутим, ипак наставља да пише, 

наглашавајући да „писци пишу о ономе што их забрињава, а свет који 

настањују Орикс и Крејк јесте оно што мене тренутно брине3“ (Atwood, 2019, 

p. 293). Након 11. септембра, амерички јавни дискурс бива готово запоседнут 

епидемиолошком терминологијом која израња из најразличитијих јавних 

обраћања, и заузима најразличитије положаје и форме. Тероризам се 

изједначава са вирусом који упућује на опасну тенденцију мутације, а џамије 

се метафорично конституишу као темељи вирулетних идеологија (Stares & 

Yacoubian, 2012, p. 29). Временом концепт заразе постаје довољно флуидан 

да се може применити на широк дијапазон друштвених феномена: „од 

глобалног тероризма, самоубилачких бомбашких напада, сиромаштва, 

имиграције, глобалних финансијских криза, људских права, брзе хране, 

гојазности, развода и хомосексуалности4“ (Magnusson & Zalloua, 2012, p. 3). 

Флуидност медицинске терминологије која са лакоћом урања у 

општедруштвено и политичко јавно поље отвара простор имагинације који 

позива на изједначавање тероризма са „опасном, готово подмуклом 

претњом5“ (Stares & Yacoubian, 2012, p. 29), која се опет, попут многих 

заразних болести које су у прошлости претиле човечанству, готово не може 

искоренити. Говорећи о 11. септембру 2001. Бодријар (Baudrillard) истиче 

изненадну тенденцију анулирања понижења отпочињањем ратова у Ираку и 

Авганистану, а која се наставља у покушајима да се и непријатељи и 

појавност смрти анулирају и избришу. Стога у процесу поништавања бива 

имплементиран превентивни терор, међутим, иронично, анти-терористички 

систем који Америка успоставља, последично терорише и сопствено 

становништво (Baudrillard, 2006).  

Књижевна форма, чак и када њени творци ћуте о околностима у којима 

њихово дело настаје, не може да избегне саучесништво у друштвено-

политичко-историјском дијалогу. Отуда Стивен Гринблет (Stephen 

Greenblatt) један од зачетника критичког приступа књижевности који 

књижевно дело поима као равноправног дејствоваоца унутар ширег 

контекста друштвених и политичких пракси – Новог историзма, упућује на 

 
1 “On September 11, 2001, I was in the Toronto airport waiting for a plane to New York 

when the catastrophe took place. “ (Atwood, 2019, p. 291). 
2 “I stopped writing for a number of weeks. It’s deeply unsettling when you’re writing about 

a fictional catastrophe and then a real one happens.” (Atwood, 2019, p. 293) 
3 “Writers write about what worries them, and the world of Oryx and Crake is what worries 

me right now.” (Atwood, 2019, p. 293) 
4 “Everything from global terrorism, suicide bombings, poverty, immigration, global 

financial crises, human rights, fast food, obesity, divorce, and homosexuality.” (Magnusson 

& Zalloua, 2012, p. 3) 
5 “A dangerous and, moreover, darkly insidious threat.” (Stares & Yacoubian, 2012, p. 29) 
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читање које тексту одриче могућност опстајања у вакууму, будући да он увек-

већ учествује у циркулацији и размени. Књижевно дело схваћено као 

свепрожимајући простор отуда пружа уточиште како ортодоксним тако и 

субверзивним побудама. (Greenblatt, 2001, p. 2254).  

Маргарет Атвуд у трилогији БесниАдам твори наративни универзум у 

којем је позни капитализам доведен до апсурда чиме и последичног колапса, 

деконструишући тако амерички друштвено-политички поредак у 

пародијском кључу. Међутим, сам чин деконструкције нужно смешта 

наратив у поље кризе и апокалиптичних наратива који су обележили 

амерички јавни дискурс након 11. септембра. Управо на тај начин, култура 

страха чија је појавност можда најосетнија у периоду након терористичких 

напада, бива имплементирана као конститутивни наративни елемент романа, 

онемогућавајући трилогији да се одели од друштвено-политичког поља чак 

ни зарад остваривања критичког циља. Еко-религиозна хегемонија се 

бојажљиво, готово неприметно проглашава религиозним екстремизмом, а 

свеприсутни  појединци који изналазе оправдање за тероризам у делању зарад 

виших циљева и колективног добра, беспрекидно оживљавају још увек 

дишуће сећање на терористички напад. Слика претећег другог, изолованог 

појединца који делује како би пренасељену цивилизацију регенерисао и 

реконструисао зарад вишег добра, ма колико критички била настројена према 

екстремизму, не може а да не легитимише културу страха која увек изнова 

изграђује слику деструктивних појединаца који вребају човечанство и прете 

да истребе цивилизацију (Wald, 2012, p. 100). Ипак, ова легитимизација се 

одвија бешумно, јер јој сам наратив омогућава неприметно проламање. Док 

екстрахујемо задовољство обузети њеном наративном конструкцијом, 

беспрекидним ланцима савршено умрежених лингвистичких конструкција, 

управо у том тренутку трилогија отпочиње своју игру имплементирања 

терора која више није експлицитно репресивна, већ блажена и усхићујућа. 

Јер, „када би моћ увек била само репресивна, кад никада не би радила ништа 

друго него само говорила не, зар заиста верујете да би јој се неко покорио?“ 

(Fuko, 2012, p. 122).  

КОЛАПС И РЕЛИГИЈСКИ ФУНДАМЕНТАЛИЗАМ 

Џон Ју (John Yoo), некадашњи званичник америчког Департмана 

правде и потписник Меморандума о тортури (Torture Memos) који у склопу 

америчког „рата против тероризма“ између осталог реформулише сам 

концепт тортуре над затвореницима, о ситуацији у држави након 11. 

септембра говори на следећи начин: „Свет након 11. септембра 2001. 

другачији је од оног 1993. године. [...] Више није могуће јасно назначити да 
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је природно стање америчке државне безбедности стање мира1“ (Yoo, 2004, 

p. 816). Фрeнк Фуреди (Frank Furedi), социолог који дефинише концепт 

културе страха, наводи да друштвена паника упркос свим назнакама ипак 

није конституисана тек након терористичких напада у Америци, али да 

управо државна реакција на њих отеловљује међу становништвом 

преобликовани вид страха будући да страх упловљава готово у све сфере, а 

само промишљање тероризма задире у поље фантастике (Furedi, 2006, p. 4). 

Тако конструисана, друштвена атмосфера нужно генерише уверење да 

будућност фигурира на страној, туђој и застрашујућој територији (Furedi, 

2019, p. 86). У тренутку када су садашњост и будућност преобликоване у 

застрашујуће изобличење а друштвено-политички простор одјекује 

апокалиптичном нарацијом, књижевност као легитимни конституент 

друштвених пракси и сама удахњује живот апокалиптичној и пост-

апокалиптичној нарацији (Mantoan, 2018, p. 164).  

Пост-апокалиптични наратив трилогије БесниАдам отпочиње 

ретроспективном нарацијом која у виду фрагментарних сећања и алузија читаоца 

уводи у стање цивилизације пре разорне пандемије коју изазива лабораторијски 

конструисани вирус. Становништво пре девастације бива строго омеђено 

зидинама и елитистичким поделама, док је истовремено егзистенцијално зависно 

од добре воље биотехнолошких корпорација. Међутим, и технократска елита али 

и плебејци предодређени на живот у сиротињским четвртима деле друштвени 

поредак омамљен дечјом порнографијом, крволочним убиствима, еколошким 

злостављањем и злокобним биогенетским инжењерингом. Како се наративни 

универзум трилогије одиста и одвија на обали Северне Америке, легитимно би 

било изнаћи аналогију између гротескног, самоурушавајућег конзумеристичког 

универзума који Атвудова креира и америчког позно-капиталистичког друштва 

омамљеног ратом против невидљивог вирулентног непријатеља – тероризма.  

Екстремни облик одељености и бинарних опозиција који постаје 

знатно осетан након Бушовог обраћања јавности 21. септембра 2001. године, 

током којег, између осталог изговара и чувену реченицу: „Или сте уз нас или 

уз терористе2“ (Bush, 2001), отеловљује и анахронистичку поделу између 

цивилизованог човека и варварина (Butler, 2004, p. 2) и отвaра простор 

опасном изједначавању исламизма и тероризма. Опасност од религиозног 

фундаментализма и екстремизма у трилогији БесниАдам уприличена је 

диспропорционално уређеним светом који отвара простор израњању великом 

броју критично настројених култова. Иако су разлози њиховог 

конституисања неретко апсурдни, од окупљених поштоваоца бензина до 

обожавалаца воћа, технократска елита али и плебејци култове маргинализују, 

извргавају руглу и неретко прибегавају физичком насиљу у обрачуну са 

њима. Након што пандемија наступи, наратив који извире, отвара простор 

 
1 “The world after September 11, 2001, however, is very different from the world of 1993. 

[...]It is no longer clear that the default state for American national security is peace.” (Yoo, 

2004: 816) 
2 “Either you are with us or you are with the terrorists.” (Bush, 2001) 
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дубљим друштвеним поделама чак и у тренутку када је целокупна 

цивилизација готово истребљена: „Израњало је обиље теорија завере: у 

питању је религиозни проблем, криви су Божји вртлари, то је осмишљен 

заплет да се завлада светом1“ (Atwood, 2004, p. 358).  

Најчешће литерарно средство којим се Атвудова служи како би 

остварила критичку дистанцу али и уједно проблематизовала америчко 

друштвено-политичко поље, јесте пародија. Међутим, пародија истовремено 

„и укључује у себе и изазива оно што пародира“ (Хачион, 1996, p. 29), чиме 

иако емитује одређену критичку дистанцу, она изнова оживљава „и промену 

и континуитет“ (Хачион, 1996, p. 26). Стога, предочавајући еколошки 

освешћену пацифистичку религиозну заједницу чији оснивач одиста и јесте 

један од саучесника у истребљењу целокупне цивилизације, Атвудова изнова 

оживљава наративе претећег бинаризма иако је критика превасходно 

оријентисана према америчкој администрацији и њеном непосредном 

обликовању друштвеног живота.  

Божји вртлари, једна од најдоминантнијих религиозних заједница 

трилогије свој бунт према капиталистичкој технократској хегемонији изражава 

узгајањем сопствене хране и одрицањем од материјалних добара. Будући да 

конструишу један вид еколошки освешћене али пацифистички устремљене 

религије, Божји вртлари као самопрокламована опозиција систему, 

успротивљују се јединим могућим средством који је у складу са њиховим 

веровањима – проповедима о надолазећем краху цивилизације. Зачетник култа, 

Адам Први, проговара о епохалном краху позајмљујући и реинтерпретирајући 

библијске фрагменте. Они бивају реинтерпретирани, али у пародијском кључу, 

под притиском технолошки развијеног света који бива имплементиран у овај 

метанаратив. Адамов колаж који отеловљује његов апокалиптични наратив, 

симбиоза библијске матрице и научнотехнолошких остварења не наилази на 

поверење међу поборницима култа. Они преиспитују Адамову нарацију о 

Потопу који „путује ваздухом као ношен на крилима, разара градове попут 

пламена, распрострањујући заражену руљу, терор и касапљење2“ (Atwood, 

2013, p. 20), доводећи у питање утемељеност неконзумирања животињских 

намирница и аскетског живота уколико је већ цивилизација на прагу 

истребљења. Ипак, таложење намирница у импровизованом Арарату и 

комично подсећање поборника на важност личне хигијене испоставља се 

сврсисходним, а цивилизација бива готово истребљена. Адамово 

саучесништво у конструкцији смртоносног вируса који достиже размере 

пандемије готово се неприметно промаља кроз наратив, чиме разоткрива 

субверзивне циљеве вође овог еко-култа. Једна комична творевина чија учења 

врве од парадокса, конституише се као псеудо-религија искључиво како би се 

заштитила од владајуће корпорације чијем би „имиџу нашкодило уништавање 

 
1 “Conspiracy theories proliferated: it was a religious thing, it was God’s Gardeners, it was 

a plot to gain world control.”(Atwood, 2004: 358) 
2 “It travelled through the air as if on wings, it burned through cities like fire, spreading 

germ-ridden mobs, terror, and butchery.” (Atwood,  2013: 20) 
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било чега што носи Божје име1“ (Atwood, 2013, p. 58), док истовремено 

манипулативно употребљава реконструисане библијске митове како би 

прикрила своје субверзивно деловање и саучесништво са Крејком у 

конструисању деструктивног вируса. Отуда након смрти једне од поборница 

култа, Адам Први, у складу са њеном последњом жељом, доставља Крејку 

супстанцу неопходну за конструисање вируса. Иако читаоцу не бива 

предочено да ли је Адам у тренутку достављања супстанце био упознат са 

Крејковим намерама, његова готово прецизна предсказања о краху човечанства 

доводе у питање пацифизам као монументалну идеологију његовог култа. 

Ова амалгамизација тероризма и микробиологије, епидемиологије и 

вирусологије упућује на формулисање нове, страхотне претње – 

биотероризма. Присила Волд (Priscilla Wald) примећује интензивније 

израњање биотерористичких сценарија управо након напада 11. септембра 

2001. године, када целокупно културолошко поље бива обузето двема 

преокупацијама: заразом и тероризмом (Wald, 2012, p. 100). Неколико година 

након напада, обраћајући се америчком Конгресу, тадашњи премијер Велике 

Британије Тони Блер (Tony Blair), имплементира ову посве драматичну 

вирулентну терминологију у своје обраћање: „[...] религиозни екстремизам 

израња, односно мутација истинске и мирнодопске вере Ислама [...] Појавио 

се нови вирус, а тај вирус је тероризам чија је намера да разори2“ (Blair, 2003). 

Вирулентна терминологија, наводи Рони Липенс (Ronnie Lippens) (Lippens, 

2004, p. 133), пружа довољно повољно тле за предочавање терористичких 

напада, будући да вирус истовремено обитава и изван али и унутар свог 

домаћина. Вирус отуда изграђује слику непријатељски настројеног странца а 

поље ове епидемиолошке имагинације у америчком јавном простору се 

подудара са бројним потоњим интервенцијама хапшења припадника Ал 

Каиде. Наиме, Липенс наводи да би представљање таквих појединаца као 

ратника или војника водило њиховом легитимисању као ратних затвореника 

чиме би америчка администрација била условљена да примени одредбе 

Женевске конвенције (Lippens, 2004, p. 137). На овај начин, „епидемиолошке 

интервенције дозвољавају“ држави да се избори са „заразним терористима и 

њиховим културама истовремено, једним стерилишућим замахом3“ (Lippens, 

2004, p. 138), а горепоменут Меморандум о тортури под таквим околностима 

постаје легитимно средство борбе.  

Наратив БесногАдама такође пружа уточиште злокобним претећим 

појединцима чија се монструозност предочава као неукорењена и 

необјашњива. Наиме, упоредо са екстремним религиозним мањинским 

 
1 “It would be bad for their image to eviscerate anything with God in its name.” (Atwood,  

2013: 58) 
2 “[...] a fanatical strain of religious extremism has arisen, that is a mutation of the true and 

peaceful faith of Islam. [...] a new and deadly virus has emerged. The virus is terrorism 

whose intent to inflict destruction.” (Blair, 2003) 
3 “Epidemiological interventions allow to deal with contagious terrorists and their cultures 

simultaneously, in one cleansing, sterilising sweep.” (Lippens, 2004: 138) 
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групама чији поборници постају саучесници у деструкцији цивилизације, 

највећу одговорност за конструисање смртоносног вируса сноси Крејк, 

својевољно изопштени појединац, готово лишен емоција и моралне 

одговорности. Пре наступајуће пандемије, кроз ретроспективну нарацију 

преживелих протагониста видимо Крејка као дечака који суочен са немилим 

догађајем мајчине смрти говори: „Било је импресивно. Навирала јој је пена1“ 

(Atwood, 2004, p. 117). Хибрид тероризма и свепрожимајућег вируса бива 

отеловљен у Крејковом лику чија је первертираност подупрта тенденцијом да 

слободно време проводи гледајући виртуелне преносе потпомогнутих 

самоубистава. Његова алијенација бива додатно наглашена чињеницом да о 

Крејковој прошлости дознајемо искључиво путем фрагментарних сећања 

његовог некадашњег пријатеља Џимија, који се конституише као радикална 

супротност опасном научнику: „Крејк се прилично церио зурећи у сајт. Из 

неког разлога је сматрао садржај комичним, за разлику од Џимија. Није могао 

ни да замисли да уради такву ствар, за разлику од Крејка.2“ (Atwood, 2004, p. 

101). Бинарнe опозицијe пријатељ/непријатељ, ми/други, чије постојање 

унутар општег јавног дискурса, а отуда и сфере приватног, омогућује 

америчка администрација, прожима целокупни наратив трилогије 

БесниАдам, иако је превасходно критички настројена према америчком 

режиму. Већ дубоко одељено друштво у којем је технократска елита 

валоризована и привилегована, док је плебејски поредак приморан да се за 

опстанак бори упркос експерименталним технолошки генерисаним 

болестима и сиромаштву, иако доведено до апсурда, нужно проговара 

бинарним дискурсом целокупног друштвено-политичког поља САД-а. Чак и 

уколико предочавање привидно пацифистички настројене религијске 

заједнице има за циљ да упути критику религиозном екстремизму, оно 

доводи у питање могућност свог критичког потенцијала у тренутку када 

својом неодвојивошћу из поља целокупног друштвеног дискурса неизбежно 

подупире како опстајање упрошћавајућих једнодимензионалних бинарних 

категорија, тако и беспрекидно стање терора и панике. Може ли гротескни 

хиперболични универзум у којем малолетни дечаци имају неограничен 

приступ експлицитном и морбидном садржају на интернету, а експедиција 

спасавања угрожених медведа подразумева достављање остатака људске 

хране, одиста да се измести из „друштвене и културне форме у којима 

делуј[е]“ (Vesić, 2015, p. 193), или је, како наводи Тери Иглтон, оно „истински 

онострано или субверзивно увек остајало изван наших референтних оквира“ 

(Иглтон, 1997, p. 15)?  

 
1 “It was impressive. Froth was coming out.” (Atwood,  2004: 117) 
2 “Crake grinned a lot while watching this site. For some reason he found it hilarious, 

whereas Jimmy did not. He couldn’t imagine doing such a thing himself, unlike Crake.” 

(Atwood, 2004: 101) 
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КУЛТУРА СТРАХА 

Култура страха - феномен је који дефинише социолог Френк Фуреди 

1997. године, како би обједињеним концептом упутио на специфичан тренутак 

израњања свести о свепрожимајућој друштвеној анскиозности и несигурности. 

У тренутку настанка концепта, целокупна друштвено-политичка 

дезоријентисаност „у одговорима на најразличитије проблеме – од епидемије 

ХИВ-а, [...] загађења, злочина – указала је да је друштво оријентисано на 

промовисање атмосфере страха и неговање склоности ка паници1“ (Furedi, 

2019, p. 7). Страх је, наводи Фуреди (Furedi, 2006, p. 3), иако биолошка реакција 

хуманог организма, истовремено и феномен који је у одређеној мери 

друштвено конструисан. Све интензивнији страх који опседа америчко 

друштво након 11. септембра подупрт је и појединачним губитком аутономије, 

немогућношћу конкретизовања и материјализовања онога што тај страх 

изазива, отуда Фуреди примећује феномен који назива кризом каузалности 

(Furedi, 2008, p. 111). Проблематичност, наводи Цветан Тодоров, израња из 

чињенице да је објавом рата против тероризма отпочео један метафорични рат, 

„у том смислу што се, за разлику од класичног рата, овде не води борба против 

неког људског непријатеља него против неке ране која је у опасности да никад 

коначно не зарасте“ (Todorov, 2010, p. 141). Његова опасност бива подстакнута 

и неодређеношћу самог израза, али и укидањем личних слобода и контролом 

информација (Todorov, 2010, pp. 142–143).  

У тренутку свеопште кризе која се надвија над друштвеним поретком 

БесногАдама изазване „потражњом за ресурсима која је превазишла 

могућност снабдевања у маргиналним геополитичким областима2“ (Atwood, 

2004: 295), уметање претећег апокалиптичног наратива који конституише 

темељ проповеди Божјих вртлара доима се готово природним поступком. 

Адамове проповеди стога су неретко прожете претњама о „комет[ама], 

нуклеарн[им] холокауст[има] [...] Безводн[ом] Потоп[у] који вреба, 

приближавајући се сваког часа3“ (Atwood, 2013: 138). Иако је зебња од 

катастрофе привидно најевидентнија у опхођењу минорних група бораца за 

заштиту животне средине, једна од поборница култа се након што 

преживљава катастрофу, присећа свеопштег стања страха који се над 

државом надвијао:  

Очито сам била веома оптимистична раније, помисли. Будила сам се 

звиждући. Знала сам да постоји безброј лоших ствари у свету, 

говорило се о њима, гледала сам их на вестима. [...] Сви су знали. Нико 

 
1“At the time, the alarmist and disoriented responses to a variety of concerns – the AIDS 

epidemic, [...] pollution, crime – indicated that society had become fixated on promoting a 

climate of fear and cultivating a disposition to panic.” (Furedi, 2018: 7). 
2 “Demand for resources has exceeded supply for decades in marginal geopolitical areas” 

(Atwood, 2004: 295) 
3 “Comets and nuclear holocausts, the Waterless Flood that looms ever nearer” (Atwood, 

2013: 138) 
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није признавао да је тога свестан. Када би други људи заподенули 

разговор о томе, правиш се да не чујеш, јер то о чему говоре је увек 

било превише очигледно али и неизмерно незамисливо. Трошимо 

Земљу. Само што не нестане. Не можеш да живиш са таквим 

страховима и да наставиш да звиждиш. [...] Осећала је надолазеће 

подрхтавање како се успиње уз кичму, и у сну и на јави. Никада није 

нестајало, чак ни међу Вртларима. Посебно није нестајало, како је 

време одмицало, међу Вртларима.1 (Atwood, 2013, p. 142) 

Страхови од пропасти који опседају протагонисте романа најчешће су 

друштвено индуковани, почевши од телевизијског спектакла поплава, суша 

и других апокалиптичних сценарија, до самих проповеди и учења Божјих 

вртлара чији су поступци искључиво усмерени ка припреми за надолазећу 

катастрофу. Присећања на некадашњу ситуацију у држави проговорарају о 

беспрекидном стању страха које је пре пандемије управљало свим сферама 

живота: „Сећаш ли се када си могао да се одвезеш где год пожелиш? [...] 

Сећаш ли се када си могао да летиш авионом на било који крај света без 

страха?2“ (Atwood, 2004: 80). Стање страха које се указује природним стањем 

становника Северне Америке у роману дакако је аналогно кризи чије 

постојање проницљиво запажа Фуреди. Међутим, за разлику од одсуства 

каузалности којим је пропраћено стање страха након терористичких напада 

11. септембра 2001. године, наративизована криза уместо метафоричне 

претње, своје узроке изналази управо у цивилизацијској небризи, похлепи и 

грамзивости. Ипак, проблематичност наративизованог стања страха огледа се 

управо у изневереним очекивањима. Катастрофа чији је долазак у свести 

протагониста легитиман ипак не бива еколошки индукована, већ је последица 

биотехнолошког инжењеринга за чије је успешно спровођење одговоран 

осамљени „луди творац“ (Atwood, 2014, p. 55). Немогућност изналажења 

образложења Крејковог уништења човечанства аналогна је Фуредијевом 

одсуству каузалности, али и потпомаже легитимизацију стања страха код 

читалаца романа, будући да се упркос ишчекивању апокалипсе, облик који 

катастрофа узима ипак осетно разликује од очекиваног.  

Изналазећи аналогију између терористичког чина и спектакла, Мантоан 

(Mantoan) (Mantoan, 2018, p. 3) разлоге за свепрожимајући уплив насиља у 

домен јавног проналази у покушају да се утиче на понашање грађана, међутим, 

 
1 “Surely I was an optimistic person back then, she thinks. Back there. I woke up whistling. 

I knew there were things wrong in the world, they were referred to, I’d seen them in the on 

screen news. [...]Everybody knew. Nobody admitted to knowing. If other people began to 

discuss it, you tuned them out, because what they were saying was both so obvious and so 

unthinkable. We’re using up the Earth. It’s almost gone. You can’t live with such fears and 

keep on whistling. [...] She could feel the coming tremor of it running through her spine, 

asleep or awake. It never went away, even among the Gardeners. Especially — as time wore 

on — among the Gardeners.” (Atwood, 2013: 142) 
2 “Remember when you could drive anywhere? [...] Remember when you could fly 

anywhere in the world, without fear?” (Atwood, 2004: 80) 
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његова медијска пропраћеност нужно измешта конфликт на ниво симболичког, 

смештајући перформанс на место тероризма. Фуреди такође говори о 

манипулацији јавним осећајем страха, који бива злоупотребљен зарад 

финансијске добити: „политичари, предузетници, организације [...] сматрали 

су да је коришћење теме сигурности једини начин да њихови аргументи и 

тврдње добију публицитет. Предузетници су се служили темом националне 

безбедности како би добили неопходну јавну подршку и рекламу“ (Furedi, 

2008, p. 165). Књижевност као „агент у стварању културног осећаја реалности1“ 

(Howard, 1986, p. 25) не само да не може бити апстрахована из поменуте 

спектакуларизације страха, већ би према новоисторијском поимању увек била 

и оружје али и равноправни учесник у стварању „друштвених, политичких и 

културних творевина“ (Vesić, 2015, p. 200).  

Може ли ипак, имплементација сатире и пародије омогућити довољну 

критичку дистанцу трилогији БесниАдам како не би легитимисала културу 

страха чији је процват изнедрила управо администрација чије је литератно 

предочавање доведено до апсурда? Бубања наводи да сатирична форма 

трилогије већ унапред онемогућује њено критичко деловање у друштву које 

„зна, а ипак то ради“ (Atwood, 2014, p. 242), истичући да остаје отворено 

питање „могућности читања сатире које би подразумевало да се и сама сатира 

може схватити као [...] самоугасиви бунт у служби идеолошког система“ 

(Бубања, 2014, p. 243). Уколико је већ сама форма онемогућује да оствари 

утицај ангажоване књижевности, у случају трилогије се доима готово 

немогућим закључити да би спектакуларизација катастрофе или 

терористичког напада могла да изнедри утицај освешћивања појединца о 

којем Мантоан говори. Међутим, упркос њеној немогућности освешћивања, 

трилогија ипак остварује одређени вид деловања управо као експонент 

простора из којег се привидно измешта.  

Гринблет истиче да умреженост естетског и друштвеног никако не би 

требало разумети као једносмерни процес, већ је је нужно сагледати начине 

на које домен естетског, односно књижевна форма обликује друштвену 

сферу. Управо отуда наглашава важност читања које не занемарује ове 

процесе међусобне размене али и преговарања који се одвијају међу 

дискурзивним сферама (Greenblatt, 2013, pp. 11–12). Атвудова такође говори 

о размени која се одвија унутар сфере друштвеног поља: „сакупљам исечке 

из новина већ годинама, и примећујем да су трендови који су пре десет година 

испрва били одбацивани као параноичне фантазије постали могућност а 

потом и стварност2“ (Atwood, 2019, p. 292). Образлажући обједињеност 

појединих романа под окриљем одређења спекулативне фикције, Атвудова 

истиче диференцијацију поменутог жанра и научне фантастике, 

наглашавајући одсуство инвентивности у оквиру спекулативне фикције 

 
1 “An agent in constructing a culture's sense of reality” (Howard, 1986: 25) 
2 “So I’d been clipping small items from the back pages of newspapers for years, and noting 

that trends derided ten years ago as paranoid fantasies had become possibilities.” (Atwood, 

2019, p. 292) 
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будући да предочава искључиво научна достигнућа која су већ саставни део 

савременог друштва (Atwood, 2019, p. 293). Књижевно дело је отуда, баш 

како наводи Стивен Гринблет, продукт преговарања и размене, опскрбљен 

разноврсним заједничким конвенцијама и друштвеним праксама (Greenblatt, 

2013, p. 13). На тај начин, контаминација смртоносним биотерористичким 

оружјем – вирусом, изнова се измешта изван својих наративних оквира и 

враћа се да „акумулацијом, трансформацијом, репрезентацијом и 

комуникацијом друштвених енергија и пракси1“ (Greenblatt & Payne, 2005, p. 

15) пружи неизмерно задовољство али и паралишући немир.  

ЗАКЉУЧАК 

Друштвено-политички феномен заразе, притајене претње која има 

тенденцију да мутира и угрози, са лакоћом протиче кроз мрежу разнородних 

дискурса и готово се природно измешта из поља медицине у домен 

симболичког. Асимилацијом тероризма и епидемиолошке претње, али и 

предочавањем гротескног друштва које стрмоглаво срља ка свом краху, 

Атвудова нас упућује да спазимо субверзивни чин који се налази у средишту 

овакве конструкције. Међутим, иако историјски процеси нису непроменљиви 

и непропустљиви, новоисторијско читање нас упућује на неизбежно 

сагледање ограничења приликом покушаја отеловљавања истинске 

друштвене промене. Како Гринблет (Greenblatt, 1991, p. 74) примећује, 

покушај размимоилажења може неретко изнедрити ништа друго до 

легитимацију предмета критике, док покушај успостављања реда понекад 

има веома интензивну субверзивну моћ. Стога, управо тамо где је трилогија 

устројена да уништи пародирајући амерички друштвено-политички поредак, 

она га заправо изнова легитимише анулирајући сваки покушај да његове 

дискурсе разоткрије. Упркос пародизацији разнородних система које настоји 

да раскринка, управо је имплементација пародије чини саучесником у 

беспрекидној изградњи културе страха и терора.  

Простор књижевне форме трилогије као тачка размене и преговарања, 

је простор у којем Фукоова моћ дела не тако што покушава да субверзивни 

бунт угаси и девастира, већ тако што учествује у његовој организацији и 

усмеравању (Graff, 1989, p. 170). Међутим, чак и тамо где „оно што није 

стварно говори о стварном2“ (Atwood, 2004: 118) отвара се простор за тихи 

протест тамо где маргинални друштвени експоненти продиру у књижевни 

свет и задобијају телесни облик уместо паразитарног. Ипак, будући да његова 

форма ипак није само одраз већ је тачка прожимања и перпетуирања, он у 

културну мрежу пројектовује управо оно што је из ње поникло – вирулентног 

деструктивно настројеног непријатеља. 

 
1 “Accumulation, transformation, representation, and communication of social energies and 

practices” (Greenblatt & Payne, 2005, p. 15) 
2 “Not real can tell us about real.” (Atwood, 2004: 118) 
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CULTURE OF FEAR AND TERRORISM IN MARGARET 

ATWOOD’S MADDADDAM TRILOGY 

Natasa M. Milojevic1 

Abstract: Margaret Atwood’s Maddaddam trilogy depicts a civilization 

devastated by a lethal virus developed in a laboratory. The portrayal of isolated and 

marginalized individuals who perpetrate the construction of the virus, as well as 

the state of crisis and fear immanent to the apocalyptic narrative, lead to the 

analysis of the trilogy in reference to the social conditions following the 9/11 

terrorist attacks. The New historical conception of literature as an equal participant 

of the process of circulation of the historical and cultural practices provides 

grounds for the interpretation of the novels within the field of a public imaginary 

which stems from the equalization of the terrorist threat with undefeatable 

contagious diseases. However, the trilogy’s cooperation with the system it attempts 

to uncover will hinder its subversive property and a critical distance. Despite its 

employment of parody in order to unveil the system, the trilogy (re)enforces the 

space where fear and apocalyptic thought dwell, therefore obstructing its separation 

and corroborating the culture of fear and terror it originated from. 

Keywords: culture of fear, terrorism, New Historicism, Margaret Atwood, 

MaddAddam. 
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ПСИХОЛОШКЕ ИМПЛИКАЦИЈЕ ФУКООВОГ ПАНОПТИКОНА У 

ДАНАШЊЕМ ДРУШТВУ 

Ана Р. Славковић1 

Сажетак: Аутор рада објашњава базичне Фукоове идеје које се 

односе на деловање паноптикона у јавним институцијама и друштву у 

целини, са циљем да се спроведе контрола и наметање идентитета, ради 

остваривања интереса центара моћи. Циљ рада је објаснити начине деловања 

паноптикона у данашњем друштву, кроз поступке надзирања и кажњавања. 

Аутор настоји да примени иницијалне Фукоове идеје на данашњу реалност и 

објасни начин на који паноптикон функционише кроз форсирање одређених 

становишта у науци чија валидност није емпиријски потврђена, формирајући 

преко наметнутих идентитета потрошачко друштво. Примена паноптикона 

заснована је на страху људи да ће бити изопштени из друштва и изгубити 

позиције, уколико не следе улоге које су им наметнуте. Врло лако се одричу 

властитог идентитета зарад егзистенцијалне сигурности и друштвеног 

статуса. Задатак оних научника, психолога и психијатара који су одлучили да 

не служе интерсима центара моћи је да буду што јаснији и делотворнији, 

указујући на све чиниоце који воде формирању нездравог потрошачког 

друштва, као и механизме њиховог деловања.  

кључне речи: паноптикон, контрола, наметање идентитета, 

кажњавање  

Увод 

Фуко описујући стање ствари у савременом друштву, користи 

метафору под називом паноптикон. То је врста затвора таква да су 

затвореници у одвојеним ћелијама, а надгледа их чувар који из торња све 

може да види. Ако покушају да комуницирају међусобно, добијају казне. 

Временом затвореници сами науче шта не смеју да раде и потпуно је небитно 

 
1 psihologija.ana@gmail.com докторанд, Универзитет у Новом Саду, Филозофски 

факултет, Србија 
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да ли их неко надзире или не. Важно је да они знају да у сваком моменту могу 

бити посматрани и кажњени, ако не поступају по правилима (Фуко, 1997). 

По мишљењу Фукоа, паноптикон се не односи само на затворе, већ се 

може наћи свугде у друштву, у готово свим јавним установама. Он сматра да 

се контрола, опсервација и координација људи спроводи у школама, 

здравственим установама и другим радним организацијама. Поступци 

експериментисања са лековима, стратегијама учења, wорк сеттинг-ом, 

системом награђивања и кажњавања, психотерапијом - представљају само 

неке од метода манипулације и практиковања паноптикона у јавним 

институцијама. Сви набројани поступци омогућавају да се уоче сличности и 

разлике између људи и направи класификација и дијагностика, на основу које 

се касније категорису и контролишу. Другим речима, паноптикон влада 

нашим животима и има ефикаснију моћ и снагу од бруталне моћи (Фуко, 

1997).  

Циљ нашег рада је да објаснимо начине деловања паноптикона у 

данашњем друштву у целини, кроз поступке надзирања и кажњавања. Занима 

нас како паноптикон обликује рад научних и васпитно-образовних 

институција, како утиче на формирање идентитета младих особа у развоју и 

који су механизми његовог деловања. Осврнућемо се на базичне Фукоове 

идеје и настојати да их применимо у објашњењу начина на који центри моћи 

поступцима надзирања и кажњавања граде потрошачко друштво. 

Паноптикон у науци и васпитно - образовним институцијама 

Значајан део науке по Фукоовом мишљењу служи контролисању људи 

и само је заоденут у академско рухо, како би задобио поверење људи и лакше 

са њима манипулисао. Знање хуманистичких наука користи се да би се 

интензивирала и учинила суптилнијом моћ и контрола. Школе, болнице, 

радне организације, посредно контролишу представници друштвене моћи, 

али на суптилнији начин. Наука заправо ради у служби центара моћи и служи 

остварењу њених циљева. Моћ и знање поткрепљују једно друго и 

нераскидиво су повезани. Хуманистичке и друштвене науке постављају 

нормативе шта је добро и пожељно, шта треба санкционисати, коме треба 

доделити какав идентитет. Само они елементи научних сазнања који су у 

складу са интересима центара моћи постају основа за формирање закона и 

начина рада јавних институција, које одређују идентитете и друштвене улоге.  

На крају људи сами себе контролишу јер знају да увек могу бити 

посматрам и кажњени. Нове класификације и технике су направљене да би 

људе везали за одређене идентитете и боље контролисали (Фуко, 1997).  

Они који се уклапају у улоге и унапред задате идентитете, добијају 

статус у друштву, напредују на друштвеној лествици, а неки од њих стижу и 

до позиције друштвене моћи. Они који се опиру наметнутом идентитету, у 

најмању руку буду проглашени несоцијализованим чудацима, а уколико 
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покушају да воде напретку друштва, буду проглашени психотичним, 

опасним и онемогућени у даљем раду, некад и затворени у психијатријске 

или казнено-поправне институције. Можда најбољи пример опирања 

наметнутом идентитету је Вилхем Рајх, који је својим радом настојао да 

сачува реформаторски карактер класичне фројдовске психоанализе (Šaraf, 

1997), усмеравајући свој научни рад ка напретку друштва, а противно 

интересу центара моћи. Насупрот мањој групи психоаналитичара окупљених 

око Фенихела, која је у првој половини двадесетог века настојала да сачува 

реформаторски дух психоанализе и води напредовању друштва (Џекоби, 

1986), представници модерних психодинамских праваца (селф - психологија, 

его - психологија и психологија објекатских односа), свели су свој научни и 

стручни рад на уске медицинске оквире и у потпуности угушили 

реформаторски дух класичне психоанализе, следећи наметнути идентитет и 

интересе центара моћи. Читава психологија ега је оријентисана на то како се 

прилагодити на (болесну) реалност. ,,Модерна психоанализа се подгојила и 

постала миран занат.“ (Џекоби, 1986, стр. 21). Насупрот Вилхему Рајху, који 

је претрпео страховити прогон и нажалост трагично завршио, они који су 

прихватили наметнути идентитет су задобили позиције угледних стручњака 

и све бенефите који из тога произилазе. 

У образовним и васпитним институцијама данас је на снази 

пермисивна педагогија која се манифестује у виду ниских критеријума током 

школовања и пермисивног и благонаклоног става према антисоцијалном 

понашању, манипулацији, насиљу и паразитском животном стилу. 

Пермисивна педагогија нашла је своје место у раду свих јавних институција, 

иако нема јасних емпиријских доказа да доприноси формирању здраве 

личности (Purdy, 1992), чак резултати многих истраживања указују на 

супротно. Тако Стојаковић (Стојаковић, 2016) наводи да овако одгајана деца 

не развијају способност управљања собом и својим емоцијама, не познају 

себе и зато иду преко граница својих могућности, траже оно што им не 

припада и што нису заслужили, те постају насилни и импулсивни, склони 

болестима зависности, немају радне навике и траже да им се испуни свака 

жеља. У супротном реагују бурно и насилнички, немају развијену способност 

емпатије и зато су склони девијантним и антисоцијалним понашањима. 

Постају егоцентричне, хедонистичке и патолошки нарцисоидне личности, са 

ниском фрустрационом толеранцијом, без одговорности за властити живот; 

зависе од родитеља и у одраслој доби, социјално су неодговорни, често су 

несрећни, јер виде да одговори окружења нису у складу са њиховим веома 

високим мишљењем о себи (Стојаковић, 2016). О сличном учинку 

пермисивне педагогије на основу својих истраживања закључују и (Becker, 

1971; Maccoby, 1980; Baumrind, 1967; Morris и остали, 2007), дoк Cohen (1999) 

у свом раду јасно истиче да ,,дозволити деци да самостално доносе одлуке у 

име здравог развоја оставља их на милост и немилост унутрашњим 

импулсима које треба да науче да контролишу. “ (Cohen, 1999, стр. 205–207) 
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Фројд није био присталица пермисивне педагогије и јасно је истицао 

њене недостатке. У својим радовима је нагласио да за правилан развој детета 

најважнија тачна мера између фрустрације и гратификације потреба, док 

претерана гратификација води формирању нестабилне личности или развоју 

нацистичких тенденција (Mills, 2012). У једном од својих предавања, наводи 

следеће: ,,Треба да будемо јасни око тога који је основни циљ образовања и 

васпитања. Дете треба да научи да контролише своје инстикте. Није 

препоручљиво дати му слободу да задовољи све своје импулсе, без 

ограничења. Овако нешто би био веома поучан експеримент за дечје 

психологе, али би живот родитеља те деце био немогућ и деца би претрпела 

велику штету. Део те штете би био очигледан веома брзо, део тек након дужег 

времена. Отуда, образовање и васпитање треба да подразумева ограничења и 

забране (Freud, 2013, стр. 147–149). 

Данас на делу управо видимо резултате овог ,,експеримента” о коме је 

својевремено говорио Фројд. Огроман пораст болести зависности код 

адолесцената и припадника млађих генерација врло вероватно значајним 

делом јесте узрокован негативним учинком пермисивне педагогије. Будући 

зависници од дроге, алкохола, неконтролисане куповине, интернета, 

компјутерских игрица, коцке, кладионица, нездраве хране, представљају 

веома вредан ресурс за капитализам. С једне стране, неконтролисано 

купују/примењују све горе набројано и воде богаћењу центара моћи, с друге 

стране, да би финансирали болести зависности, принуђени су да дижу 

кредите и буду узорни и вредни радници, који верно служе капитализму. 

Болести зависности доносе огромне приходе како банкарском сектору, тако 

и фармацеутској индустрији и приватним клиникама, које нуде лечење истих. 

Као награду за мукотрпан рад и служење капитализму, његови поданици 

мотиве за доминацијом, постигнућем, друштвеним престижом, могу да 

задовоље кроз виртуелни свет компјутерских игара, идентификовање са 

медијским звездама које сматрају успешним или омаловажавање оних које 

сматрају неуспешним, а оба ова механизма су понајвише присутна у ријалити 

програмима и спортским такмичењима. Наду да ће можда једног дана 

достићи висок социјални статус какав прижељкују, нуде кладионице и 

коцкарнице, а краткотрајна задовољства и бекство од суморне реалности 

нуде све набројане болести зависности, као и имитација животног стила 

медијских звезда, кроз потрошачки менталитет и куповину свега што они 

промовишу. Истовремено, рад законодавних, судских и васпитано - 

образовних институција на сваки начин поткрепљује болести зависности јер 

све што може изазвати зависност и пропадање емоционалног, физичког, 

психичког и социјалног благостања, на сваки начин чине доступним 

потенцијалним корисницима.  

У претходно наведеном примеру видимо сарадњу између науке и 

капитализма, у сврху контролисања људи, наметања идентитета и 

последично, богаћења центара моћи. Могуће је да они подстичу промовисање 

управо оних теоријских оријентација у науци (нпр. пермисивне педагогије) 
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која води формирању нестабилне личности и последично пропадању 

друштва, да би касније из истог извлачили добит. Тако се путем медија 

намеће идентитет гејмера, кладионичара, купохоличарке, блогерке, будуће 

старлете, навијача и зависника од дрога, васпитача или наставника који 

пружа подршку и разумевање антисоцијалним личностима и који је ,,немоћан 

да било шта уради и скрене младе генерације са погрешног пута". Отуда се 

сви држе наметнутог идентитета и кроз ову улогу воде пропадању и 

појединаца и друштва у целини. 

Паноптикон у психотерапији 

Фуко је мишљења да тоталитарна моћ контролише сваки аспект 

приватног живота и инфилтрира се у приватну сферу појединца. Један део те 

контроле остварује се путем психотерапије која контролише осећања, 

мишљење и понашање клијента. Психотерапеут по мишљењу Фукоа није 

неутрални посматрач. Он контролише пацијента јер свака психотерапија 

подразумева теоријски оквир и вредносну оријентацију - шта је нормално а 

шта не, како се односити према абнормалном. Све што клијент каже активно 

се интерпретира према том оквиру. Психотерапија је отелотворење симбиозе 

знање плус моћ. Све што клијент каже је некомплетно и добија форму тек 

када психотерапеут интерпретира и асимилује у свој теоријски оквир. 

Психотерапеут је ауторитет који захтева исповедање и доноси свој суд. Од 

клијента се тражи да усвоји интерпретацију која потиче од терапеутовог 

теоријског оквира; посматра своја осећања и мишљење, а затим да прилагоди 

осећања, мишљење и понашање упутствима терапеута; игра уједно улогу и 

клијента и терапеута јер интернализује теоријски оквир, категорије и технике 

и тиме постаје главни актер властитог потчињавања (Фуко, 1997).  

Данас су могућности манипулације и наметања идентитета применом 

квази - психотерапијских метода далеко веће. Од свих облика квази - 

психолошке помоћи, највећу популарност имају мотивациони говорници 

који уместо узимања уобзир дубљег развојног контекста у коме су проблеми 

клијента настали и специфичности сваке особе, нуде готова универзална 

решења и одговоре на питања ,,како бити срећан”, ,,како привући новац и 

успех уз помоћ вибрирања”, одговарају људе од терапије коју нуди званична 

медицина и нуде нестручне здравствене савете који су потенцијално опасни 

по здравље људи. Оболелима се нуди објашњење да су сами криви за своје 

стање јер ,,не вибрирају на адекватном енергентском нивоу”, а прави лек је 

,,вортеx”, стање енергетске хомеостазе које ови квази - стручњаци наплаћују 

по високој цени. Иако из области психологије и психијатрије немају 

елементарна знања, дају себи за право да деле психолошке савете противно 

правилима струке. Резултат њиховог деловања је не само озбиљно нарушено 

здравље људи, већ и адаптација на болесну реалност, у смислу 

непредузимања активних напора да се нездраво друштво промени и 

неувиђања да њихови проблеми настају у том нездравом социјалном 
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контексту, те да га својом адаптацијом чине још лошијим. Очигледан је 

интерес центара моћи да кроз подстицање и промовисање рада оваквих квази 

- стручњака постигну да њихови пратиоци постану резистентни на сваку 

врсту зла и манипулације око њих, која друштво жини све болеснијим. 

Паноптикон и психијатријска моћ 

Методолошки маневар Фукоа је исторификовање и политизовање 

знања хуманистичких наука. То знање се није створило ниоткуда, није 

независно од историје, културе и политике, штавише блиско је повезано са 

овим елементима. Отуда знања хуманистичких наука нису универзална, 

ванвременска и објективна. Историја, култура и политика представљају 

контекст знања хуманистичких наука, односно дискурс. Фуко историјфикује 

појам душевне болести показујући како је настао у одређеном историјском 

контексту и култури и како је повезан са политичким питањима. Не постоји 

појам менталног здравља сам за себе, већ је чврсто повезан са овим 

контекстом и настаје у оквиру њега.  

Овај психијатријски дискурс одређује идентитет појединца, тако што 

га ограничава и трансформише, одређује начин на који га други виде, једнако 

као и мисли, осећања и понашање. Психијатријски дискус одређује шта је 

душевна болест, а шта није. Дијагностика такође произилази из дискурса и у 

потпуности одређује идентитет пацијента. Као што би Ленг рекао ,,Нико нема 

шизофренију. Он је шизофреничар. На то се своди читаву његову биће.“ 

(Lejng, 1986). Психијатријски дискурс подразумева и патернализам 

психијатрије, који проглашава пацијента неспособним да се стара сам о себи 

или одлучује о свом даљем животу, што такође представља спровођење 

контроле над њим.  

У претходном тексту смо показали како су повезани психијатријски 

дискуси, знање и моћ психијатара и како је овај однос од кључног значаја за 

свођење људи на неку дијагнозу, одузимање личне аутономије и идентитета. 

Цео идентитет пацијента се своди на шизофренију. Тако види себе, а тако га 

виде и други. Следи контрола и зависност. Ова зависност манифестује се тако 

што тражи савет, третман и медикацију. Психијатријски дискурс користи 

дијагностику душевних болесника за присилну хоспитализацију и 

софистициране облике паноптизма.  

На бази психијатријског дискурса који је историјски и политички 

одређен, психијатри се укључују у многе активности које служе 

поробљавању пацијената. Нема тачке на планети на којој су људи слободни 

од тандема моћ – знање, али увек има оних који се опиру идентитету 

пацијента, као и гомили предубеђења која је у основи тога. Психијатар може 

психијатријски дискурс користити тако да људе трансформише у душевне 

болеснике, односно психијатријске субјекте, поистовећујуци дијагнозу са 

идентитетом пацијента. Он заправо позива пацијента да се поистовети са 
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наметнутим идентитетом, што служи оправдавању психијатријске моћи и 

контроле. Пацијент се у старту посматра као непријатељ и претња, јер је 

одбио наметнути идентитет (Фуко, 1997). На другој страни су они који 

преузимају унапред задате идентитете, комуницирају лојалност и покорност, 

испуњавају улоге које су им намењене и тако доказују да су ,,разумни”, 

,,способни” и друштвено прилагођени.  

Присилна хоспитализација и третмaн душевних болесника 

подразумева примену бројних паноптичких стратегија, као што су 

психолошка процена, чување и класификовање података о пацијенту, 

опсервација, планирање, евалуација. Циљ је да пацијенти увек буду под 

присмотром. Временом они науче да сами контролишу властито понашање 

да би избегли казну. Пацијенти више не знају ко их посматра, али су сигурни 

да су стално посматрани. Сами усмеравају своје понашање ка постојећим 

нормама (Фуко, 1997).  

Паноптикон и страх од губитка друштвеног статуса 

Пресија над душевним болесницима није случајна и има функцију 

застрашивања других људи који би евентуално могли да одступе од оног 

идентитета који им намећу центри моћи преко норматива културе којој 

припадају. Душевни болесник се жестоко оглусио о норме понашања, 

дозвољава да на површину исплива несвесно у форми која је друштвено 

неприхватљива. Он представља најтежу форму неприхватања идентитета и 

норми које друштво намеће. За пример онима који би евентуално себи дали 

више слободе и одступили од онога што култура од њих захтева (а то је 

заправо наметнути идентитет), душевни болесник се изопстава из друштва, 

проглашава трајно неурачунљивим, неспособним, опасним по друштво. 

Порука је да ће свако ко се усуди да одбаци наметнути идентитет, проћи као 

он. 

Код већине људи је присутан страх да ће бити изопстени из друштва и 

изгубити социјалну подршку. Због властите несигурности и страха да не 

изгубе друштвени статус и не буду проглашени уљезима, прихватају 

наметнути идентитет. Тако младе особе у развоју бирају неки од идентитета 

који им се нуде, а који су у врсњачкој групи прихваћени (гејмери, навијачи, 

кладионичари, наркофили, youtube-ри, купохоличарке, блогерке). Као начин 

да изађу на крај са властитом несигурносћу, бирају механизме одбране који 

су свеприсутни у ријалити програмима, таблоидним садржајима и односу 

вршњака према онима који не прихватају доминантне вредности вршњачке 

групе. Најчешће је то пројекција, која подразумева отцепљивање лошег дела 

себе и приписивање другој особи, а затим омаловажавање исте, или снажна 

идентификација са узорима које глорификују медији, промовишући уједно 

медиокритетне вредности (хедонизам, површност, експлоатација 

сексуалности са циљем доминације над другима, без дубљих осећања, 

статусни симболи, много новца без труда и рада). Овакав наметнути 



22 
идентитет води фомирању несигурне личности склоне болестима зависности, 

која се лако уклапа у потрошачко друштво.  

ЗАКЉУЧАК 

Фукоов рад може да помогне психолозима и психијатрима да боље 

разумеју психијатријски дискурс, категоризацију, претпоставке и 

дијагностику која је конституисана под утицајем историјских и политичких 

фактора. Фуко заправо тражи од психолога и психијатра да критички 

размотре дискрусе, категоризацију и дијагностику и дозволе клијенту да буде 

легитиман учесник у дијалогу. То води разумевању између клиничара и 

клијента и равноправном дијалогу у коме клијент открива стварни идентитет. 

По мишљењу Фукоа, људско биће нема један идентитет, већ је у сталном 

динамичном процесу настајања (бецоминг), те тако долази до сталне 

диференцијације, иновације и креације, уместо моћ–знање тандема који 

трансформише људско биће у психијатријски субјект.  

Фуко нажалост није живео дуго и није испратио начине на које данашњи 

капитализам контролише, намеће идентитет и кажњава сваку аутентичност, 

здраво резоновање, покушај да се друштво учини здравијим и одступи од 

интереса центара моћи. Овај рад је покушај да применимо иницијалне Фукоове 

идеје на данашњу реалност, начин на који паноптикон данас функционише, 

формирајући преко наметнутих идентитета потрошачко друштво. 

Примена паноптикона заснована је на страху људи да ће бити 

изопштени из друштва и изгубити позиције, уколико не следе улоге које су 

им наметнуте. Врло лако се одричу властитог идентитета зарад 

егзистенцијалне сигурности и друштвеног статуса. Задатак оних научника 

који су одлучили да не служе интерсима центара моћи је да у свом научном 

раду буду што јаснији и делотворнији, указујући на све чиниоце који воде 

формирању нездравог потрошачког друштва и механизме њиховог деловања. 

Задатак оних стручњака који се баве примењеном психологијом и 

психијатријом је да своје клијенте уче здравим механизмима одбране и 

здравим механизмима превладавања криза, развоју аутентичног идентитета, 

а не квази - идентитета који им намеће болесно друштво. Такође, њихов 

задатак је да науче клијенте да препознају деловање штетних чинилаца у 

ширем социјалном контексту у коме су њихови проблеми настали и начине 

на који су ти фактори утицали на формирање дисфункционалних образаца 

мишљења, осећања и понашања. У том смислу, јасно треба одвојити квази-

психолошке ненаучне методе које примењују нестручне особе, од облика 

психолошке помоћи чија је делотворност потврђена научним 

истраживањима. Даљи рад психолога и психијатара треба да буде усмерен ка 

постављању јасних захтева да се законски санкционише и онемогући 

деловање свих оних који се баве психолошком праксом, а за то немају 

адекватну стручност и звање, или раде противно правилима струке, те на тај 

начин наносе штету појединцима и друштву у целини.  
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PSYCHOLOGICAL IMPLICATIONS OF FUKOˈS PANOPTICON IN 

TODAY SOCIETY 

Ana R. Slavković1 

Abstract: The author of the paper explains Foucault's basic ideas related 

to the use of panopticon in public institutions and society, with the aim to control 

and impose identity, in order to accomplish the interests of centres of power. The 

aim of this paper is to explain the ways in which panopticon operate in today's 

society, through procedures of supervision and punishment. The author tries to 

apply Foucault's initial ideas to today's reality and explain the way in which the 

panopticon functions by forcing certain points of view in science which validity 

has not been empirically confirmed, forming a consumer society through imposed 

identities. The application of panopticon is based on the fear of people that they 

will be excluded from society and lose their positions, if they do not follow the 

roles imposed on them. They very easily give up their own identity for the sake of 

existential security and social status. The task of those scientists, psychologists and 

psychiatrists who have decided not to serve the interests of the centres of power is 

to be as clear and effective as possible, pointing out all the factors that lead to the 

formation of an unhealthy consumer society, as well as the mechanisms of their 

action. 
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ВОДЕНИЦА НА ФЛОСИ – КРИТИКА КОНЦЕПТА ОБРАЗОВАЊА 

У ВИКТОРИЈАНСКОЈ ВЕЛИКОЈ БРИТAНИЈИ 

Наташа В. Нинчетовић 1 

Сажетак: Џорџ Елиот није била само значајна викторијанска 

списатељица, већ на првом месту интелектуалка. Она је сматрала да 

књижевност има озбиљну улогу у реформи друштва, моралну и едукативну 

функцију. Елиотова је своје идеје о смеру у којем би друштво требало да се 

креће уткала у своја дела, те се интерпретација њеног опуса не може одвојити 

од друштвених прилика у викторијанској Великој Британији. Циљ овог рада 

је да укаже на чињеницу је Џорџ Елиот у роману Воденица на Флоси на 

посредан начин изнела своју критику званичног концепта образовања 

викторијанског периода. Као полазна тачка нашег истраживања изложен је 

кратак преглед друштвених околности, на који се надовезују ставови Џорџ 

Елиот о питању образовања, који се могу наћи у њеним есејима и писмима. 

Воденица на Флоси је сликовита илустрација ставова Џорџ Елиот о потреби 

за реформисањем образовања и другачијег приступа овом врло значајном 

питању. Импликација овог романа је да образовање мора бити прилагођено 

потребама и способностима ученика, али и да се образовање не сме сводити 

на комодитет, већ да треба проширити свест о томе да едукација има много 

ширу и важнију улогу од стицања дипломе и средства које ће омогућити 

лакше запослење. 

Кључне речи: образовање, комодитет, индивидуалност, женско 

образовање, усмерење. 

УВОДНА РАЗМАТРАЊА 

Викторијанско доба донело је промене у свим сферама живота на 

британском острву, укључујући и образовање. Рејмонд Чепмен (Raymond 

Chapman) у књизи The Victorian Debate: English Literature and Society 1837-

1901 наводи податак да је стопа писмености у периоду од 1841. до 1900. 
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године скочила са 67,3% на 97,2% међу мушкарцима и са 51,1% на 96,8% 

међу женама (Chapman, 1968, p. 90). Елизабет Гаргано (Elizabeth Gargano) у 

књизи George Eliot in Context такође указује на чињеницу да је у XIX веку 

дошло до важних реформи када је у питању образовање, те да је Велика 

Британија крајем истог века имала “национлани школски систем, утврђене 

стандраде за едукацију наставника, као и обавезно похађање школе” 

(Gargano, 2013, p. 115). Ипак, не треба губити из вида да, иако је у овом 

периоду основно образовање постало обавезно, оно је истовремено било и 

родно одређено. Узрок родно одређеног образовања је у концепту одвојених 

сфера, карактеристичним за викторијански период, као и у дубоко усађеном 

уверењу да су мушкарци и жене, будући да се „суштински“ разликују, 

предодређени за другачије улоге. Образовање мушкараца схватано је 

озбиљно, док је образовање жена било површно. Дечаци и девојчице нису 

ишли у исте школе. Девојчице су училе вештине, језике и лепо понашање, а 

главни циљ таквог образовања био је да имају о чему да разговарају са 

мушкарцима. Први женски универзитет отворен је 1848. године (Queen's 

College), a у почетку је школовао само будуће гувернанте.  

Наравно, девојке су могле да уче и код куће, али је то зависило од става 

породице. Патриша Томпсон (Patricia Thompson) у књизи The Victorian 

Heroine: a Changing Ideal 1837-1873 указује на чињеницу да су различити 

став према женском образовању имале побожне и неконформистичке 

породице. Побожне породице сматрале су да је за женску децу довољно да 

уче онолико колико им је било потребно да ваљано обављају своју друштвену 

улогу, док су породице либералнијих гледишта подстицале девојке да читају 

и да се образују (Thomson, 1956, p. 17). Томпсон наводи да су некада девојке 

училе под менторством брата или оца, док су одлучније училе самостално 

(Thomson, 1956, p. 14). Као пример породице као стимулативног окружења 

Томпсон наводи породицу романсијерке Харијет Мартино, док Џон Ригнал 

(John Rignall) у есеју о Џорџ Елиот у књизи Scott, Dickens, Eliot, Hardy: The 

Great Shakespeareans тврди да је сличну подршку имала и Џорџ Елиот. 

Ригнал пише да је Роберт Еванс, отац Џорџ Елиот, „озбиљно схватао 

образовање, те да је сво троје деце слао у интернат. Мери Ен Еванс је почела 

да похађа интернат већ са 5 година (Rignall, 2011, p. 96). Отац је куповао 

ћерки све књиге које је тражила, а ангажовао је и учитеља који је Мери Ен 

подучавао италијански и немачки (Rignall, 2011, p. 97). 

Викторијанско доба је период успона средње класе. Богаћење 

буржоазије значило је да су младе жене припаднице средње класе имале 

много слободног времена, будући да је свака иоле пристојна кућа имала 

послугу која је обављала кућне послове. Један од омиљених женских хобија 

био је читање. Храбрије међу њима одважиле су се и писале романе, мада је 

критика (коју су углавном сачињавали мушкарци) била оштра и оптерећена 

предрасудама. Ипак, како истиче Џон Кучич (John Cucich) у чланку 

Intellectual Debate in the Victorian Novel, књижевност је „била област у којој 
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су жене могле да се изразе, док су области попут религије и науке још дуго 

остале затворене за жене“ (Kucich, 2000, p. 230). 

Викторијанско доба несумњиво је било време буђења свести код жена 

о свом потчињеном положају. Иако изложене индоктринацији на свим 

нивоима, жене полако схватају колико је неповољан њихов положај и почињу 

борбу за равноправност. За еманципацију жена, по речима Рејмонда Чепмена, 

нису заслужне само активисткиње сифражетског покрета, већ и жене које су 

личним примером показале да могу да се такмиче са мушкарцима у разним 

областима (Chapman, 1968, p. 12). Џорџ Елиот идеални је пример жене која је 

показала да озбиљна књижевност није резервисана само за мушкарце. Елиот 

је, како тврди Џон Кучич, успела да споји елементе романа о манирима (тзв. 

„domestic novel“) са интелектуалним романом, који је сматран мушким 

(Kucich, 2000, p. 212).  

Званично, викторијанско друштво је много полагало на образовање. 

Циљ образовања био је да појединац максимално искористи сопствене 

потенцијале, што ће му омогућити да напредује у друштву, али ће исто тако 

друштво учинити бољим. Ипак, у пракси је ситуација била много 

комплекснија. Како истиче Кејт Роналд Џонс (Keith Ronald Jones) у 

докторској дисертацији Education, Class and Gender in George Eliot and 

Thomas Hardy, образовање је у викторијанском друштву било класно и родно 

одређено (Jones, 1995, p. 1). Жене су биле потчињене мушкарцима и нису 

имале једнаке шансе када је у питању образовање, али су међу женама из 

различитих класа такође постојале разлике. Наиме, наjограниченији приступ 

образовању имала је радничка класа. Њима су сервиране само мрвице знања 

како би остали покорни и послушни. Људи на моћним позицијама плашили 

су се да би „превише“ знања могло да подстакне радничку класу на бунт и 

борбу за већа права. Како тврди Кејт Џонс, у најповољнијем положају када 

су у питању жене биле су припаднице аристократије јер су оне имале приступ 

образовању и могле су да уче како би задовољиле жељу за знањем (Jones, 

1995, p. 22). Припаднице средње класе, пак, од малих ногу су васпитаване да 

је њихова једина каријера удаја. Образовање које је сматрано прикладним за 

те девојке требало је од њих да начини узорне домаћице, супруге и мајке. 

Јавне школе масовно су отваране у другој половини XIX века, али је њихова 

улога, како примећује Аса Бригс (Asa Briggs), аутор књиге A Social History of 

England, била више друштвена него образовна – главни циљ школског 

образовања био је да појединац прихвати своје место у друштву (Briggs, 1999, 

p. 290). 

ЏОРЏ ЕЛИОТ – ВОДЕНИЦА НА ФЛОСИ 

Џорџ Елиот (George Eliot) је писала у периоду када је питање 

образовања постало предмет бурне расправе у викторијанском друштву. 

Елиотова је често критиковала формално образовање, а основни разлог за 

такав став је чињеница да се на образовање гледало као на средство које треба 
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да помогне појединцу да оствари свој циљ, био то напредак на друштвеној 

лествици или удаја за „добру“ прилику. Овакав концепт образовања у којем 

се образовање своди на комодитет је површан и погрешан. За Џорџ Елиот 

образовање није неминовно морало да значи каријеру, нити је то што жена 

жели да стекне знање значило да она хоће да се одрекне своје улоге домаћице. 

Како истиче Норман Пејџ (Norman Page) у књизи Writers in their Time: George 

Eliot, „једнако право на образовање значило је да жене имају право на избор, 

али није увек значило запослење. Образовање је требало да има далекосежне 

ефекте, а образовање које је требало да послужи као средство за каријерно 

напредовање једнострано је и неће развити потенцијале појединца (Page, 

1993, p. 97).“ 

Пејџ наводи да је Џорџ Елиот разумела да образовање може бити 

формално и неформално, школско и културно (Page, 1993, p. 89). За њу је, 

како сматра Пејџ, образовање подразумевало „на првом месту морално, а 

затим и емоционално и интелектуално сазревање појединца (Page, 1993, p. 

96). О природи и циљу образовања она пише у чланку Silly Novels by Lady 

Novelists (1856), где између осталог примећује да образовање не треба 

поистовећивати са репродукцијом негде прочитаних чињеница без 

раумевања. Најопасније су, како тврди Елиот, ауторке романа које имају 

штуро знање и без устручавања се тим знањем размећу. Истински мудра и 

културна жена, како примећује Елиот, није неко ко се размеће својим знањем. 

Баш напротив, што је жена културнија и више у току са знањем, она је 

пристојнија и једноставнија у свом опхођењу (Eliot, 1856, pp. 454–455). У 

овом чланку Елиотова заступа идеју да се жене у књижевности могу мерити 

са мушкарима и да могу писати врхунска књижевна дела (1856: 456), али да 

на негативан став критике према списатељицама итекако утичу романсијерке 

које писању романа приступају лакомсилено и површно. 

Однос Џорџ Елиот према питању образовања, а нарочито женског 

образовања, комплексан је. Иако је ова списатељица живела 

неконвенционално, она није била неко ко се силно борио за већа права жена. 

Иако свесна да жене заслужују исте шансе као и мушкарци, схватала је да се 

то не може догодити преко ноћи, као и да је одговорност и на друштву и на 

самим женама. У есеју Margaret. Fuller and Mary Wollstonecraft (Eliot, 1855) 

она указује на чињеницу да је неопходан обострани труд како би дошло до 

промена: 

Са једне стране, чујемо да позиција жене не може бити унапређена док 

се жене саме не поправе; са друге стране, да жене не могу постати боље док 

се не поправи њихов положај – док закони не постану праведнији и шире 

поље отворено за женску активност. . . . Постоји вечита акција и реакција 

између појединаца и институција, морамо настојати да постепено 

поправљамо оба— то је једини начин на који се људски проблеми могу 

решавати (Eliot 1855: 989). 

Овакав став Џорџ Елиот, једне од најистакнутијих представника 

енглеског реализма, сасвим је у духу једне од основник претпоставки 
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реализма да је друштво као целина добро, али неке сегменте друштва треба 

поправити. Да би дошло до напретка сваки појединац мора да се потруди да 

оствари свој максимум, будући да је Елиотова веровала да је свако одговоран 

за себе и мора се суочити са последицама својих одлука. 

Предуго је викторијанска култура промовисала идеју о великим 

разликама између полова. Чувена јe реченица из овог периода да је 

„биологија судбина“, те да је мушкарац интелектуално изнад жене, док је 

жена моралнија. Џон Стјуарт Мил (John Stuart Mill), један од најзначајнијих 

британских филозофа XIX века, јавно је говорио о неравноправном положају 

жена. У књизи Потчињеност жена (The Subjection of Women, 1869) он пише 

о вековном тлачењу жена од стране мушкараца и потреби да се такав тренд 

не продужва. Он, између осталог, у овој књизи тврди да оно што је 

викторијанска култура дефинисала као женску природу заправо представља 

„вештачку творевину, резултат присилног потискивања у неким смеровима, 

као и неприродне стимулације у другим смеровима (Mill, 2017, p. 12). Слично 

мишљење заступала је и Емили Дејвис (Emily Davies), ауторка књиге Женско 

високо образовање (The Higher Education of Women, 1866). Емили Дeјвис, 

припадница сифражетског покрета, најпознатија је по свом залагању да жене 

остваре пуно право на високо образовање. Образовање, како је сматрала 

Дејвис, не трeба да буде родно одређено. Како нема релевантних доказа који 

би потврдили тезу о наводним суштинским разликама међу половима, оба 

пола би требало да имају једнаке шансе када је у питању образовање. То је, 

како тврди Дејвис, једино логично имајући у виду да су сличности између 

полова много веће од њихових међусобних разлика (Davies, 2003, pp. 169–

170). 

Џорџ Елиот је такође заступала став да мушкарци и жене треба да 

имају једнаке шансе да се образују. У једном свом писму она тврди да жене 

морају имати приступ истом фонду знања као и мушкарци; њихови животи 

(животи мушкараца и жена) морају бити под утицајем заједничке вере као 

њихове дужности и основе. А ово јединство у вери може се постићи само ако 

и једни и други на располагању имају иста складишта знања (Eliot, 2005, p. 

58). 

Међутим, треба нагласити да Џорџ Елиот, иако је подржавала идеју да 

жене треба да имају једнако право на образовање као и мушкарци, није 

узимала активног учешћа у распламслаој борби сифражеткиња за 

равноправност полова. Неколико је узрока што је њен став био такав. Најпре, 

Елиот је веровала да је еволуција друштва неумитна и незаустављива, али да 

је у питању сложен процес који неће изменити неки радикални покрет, већ до 

суштинских промена може доћи само постепено. За Џорџ Елиот „женско 

питање“, како тврди Тим Долин (Tim Dolin), аутор књиге Џорџ Елиот (George 

Eliot, 2005), „је људско питање, а не посебан случај“ (Dolin, 2009, p. 46). 

Овакво мишљење сасвим је у духу става Шарла Фуријеа, који је први 

употребио термин „феминизам“, а под тим термином је подразумевао 

еманципацију жена у оквиру шире друштвене еманципације. Да би дошло до 
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суштинских промена када је у питању положај жене људи морају променити 

своје ставове, те треба мењати свест појединца, а за то је потребно много 

времена и труда. Елиот је веровала да је роман један од оруђа које треба да 

утичу на појединце и обликују његове ставове и убеђења. Друго, однос Џорџ 

Елиот према женском питању, како наводи Тим Долин „утемељен је у 

конзервативној идеологији“ (2005: 142). Долин примећује да су за Џорџ 

Елиот мушкарци и жене другачији. Разлике су резултат „јединственог 

психолошког развоја сваке жене, који има за последицу велику разлику у 

односу осећања и менталне акције код мушкараца и жена“ (Елиот, Letter IV: 

467). 

Не треба заборавити да је роман до викторијанског доба имао пре свега 

забавну функцију, те да није схватан озбиљно. Писци попут Џорџ Елиот 

заслужни су што је роман у XIX веку доживео велику популарност и што је 

добио сасвим другачију, едукативну и моралну функцију. Наиме, у 

викторијанском друштву владао је обичај гласног читања романа у салонима, 

те је зато садржај романа требало да буде озбиљан и прилагођен читаоцима 

свих узраста. Романи Џорџ Елиот су, како сматра Норман Пејџ, несумњиво 

имали дидактичку функцију (Page, 1993, p. 46). Елизабет Гаргано примећује 

да Џорџ Елиот није настојала да подучава посредством „смелих тврдњи и 

налога, већ кроз идентификацију и саосећајност“ (Gargano, 2013, p. 117). У 

опусу Џорџ Елиот доминирају две наизглед непомирљиве тежње – да 

појединац мора бити друштвено одговоран, али и да треба показати 

разумевање и саосећање према сваком. 

Да би неко остварио своје потенцијале мора да схвати ко је и шта жели, 

те је самоспознаја од кључне важности за нормалан развој појединца, а 

далекосежно и друштва. Меги Таливер очигледно завиди Тому на његовој 

позицији у друштву. Том Таливер, упркос томе што не разуме латински и што 

му формално образовање задаје главобоље, има веће шансе да успе и учини 

нешто што ће породицу спасити од банкротства. Меги завиди Тому зато што 

је мушко, свесна да је њен пол ограничава и да због свог пола не може да иде 

у свет и учини нешто велико и значајно. Меги је неко ко живи у свету 

емоција, али се она у том свету осећа ограничено и несрећно. Џорџ Елиот у 

једном свом писму указује на то да такав проблем имају многе жене: „Ми 

жене смо увек у опасности да живимо искључиво у наклоностима, и иако су 

наклоности можда најбољи дар који имамо, морамо имати и независан 

живот— уживање у стварима због њих самих“ (Eliot, 2005, p. 106 Letter V). 

Меги је жељна знања, она жели да ужива у књигама, у музици, у уметности. 

Међутим, такав живот у њој буди многе жеље које су у супротности са 

очекивањима њене породице, а на првом месту брата, који на њу има 

неоспрно највећи утицај. Меги је збуњена, она трага за неким магичним 

сазнањем које ће јој помоћи да докучи животне тајне. Она се нада да се такво 

сазнање крије у књигама, те би жарко желела да га пронађе:  

желела је да дође до неког решења које би јој помогло да све то разуме, 

а тиме и да поднесе тешки терет који се свалио на њену младу душу. Да је 
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стекла „право знање и мудрост одраслих људи“, онда би, чинило јој се, знала 

тајне овога живота; само да има књига, она би се сама потрудила да научи 

оно што знају мудри људи (Елиот, 1984, p. 325). 

Растрзана између жеље да воли и да буде вољена с једне стране; и жеље 

да остане лојална брату и породици с друге, она не успева да пронађе баланс 

и некако увек осећа да греши: „... долазим на мисао да за мене не може бити 

среће у љубави; она ми је увек доносила патње. Волела бих да уредим свој 

живот без ње, као што то људи чине (Елиот, 1984, pp. 464–465).“ Меги је 

очигледно неиспуњена, свесна да је монотон и једноличан живот у 

провинцији са премало опција за младу жену жељну живота ограничава и 

спутава. Она верује да је излаз у књигама и свету знања, али јој се тај излаз 

чини немогућим, тј. прескупим, јер би такав избор на њу навукао гнев особе 

до које јој је највише стало. 

Рејмон Чепмен тврди да је за Џорџ Елиот од изузетне важности вера у 

појединца и у његову друштвену одговорност: „сваки појединац мора да 

схвати ко је и да настоји да максимално искористи своју тренутну ситуацију“ 

(Chapman, 1968, p. 291). Мегин проблем је, како сматра Кејт Џонс, делимично 

у томе што она „нема јасну представу ко је и шта жели“ (Jones, 1995, p. 31). 

Поред тога, она нема неког ко би је усмерио и саветовао о правцу у ком треба 

да усмери своје читање. Како примећује Џонс, Меги чита насумично 

одабране књиге на које наилази у породичној библиотеци, будући да нико у 

породици не налази за сходно да је упути у то шта би требало да чита (Jones, 

1995, p. 47). Џонс још додаје да се Мегина жеља за знањем испоставља као 

опасна с обзиром на чињеницу да она на тај начин долази до књига које 

заговарају одрицање од личних жељa и амбиција. По природи нагла, она лако 

пада у занос и иде из крајности у крајност: у једном тренутку силно жели да 

учини нешто велико и значајно; у другом се одриче својих жеља и одлучује 

се за тотално одрицање. Млада девојка без много искуства попут ње не схвата 

колико је болан и тежак такав живот, што јој наговештава Филип. Без икога 

у кругу породице ко би је посаветовао и усмерио, Меги је осуђена да се сама 

сналази и доноси одлуке, али књиге које чита не нуде решење њених 

унутрашњих конфликта, већ она само потискује своје амбиције и жеље, које 

након неког времена, када једном еруптирају, доносе лавину коју је тешко 

зауставити. Како истиче Џонс, интелигенција сама по себи не значи успех; 

неопходно је и одговарајуће усмеравање и јасна представа о смеру у ком неко 

жели да напредује. За Кејт Џонс „Меги је пример шта се може догодити 

неусмереној интелигенцији“ (1995: 48). 

Познато је да Воденица на Флоси има највише аутобиографских 

елемената од свих романа Џорџ Елиот. Лик и доживљаји Меги Таливер 

засновани су на лику и делу Мериен Еванс, која је такође потекла из 

провинције у којој се осећала несхваћено и спутано. Ипак, ако између њих две 

постоји нека битна разлика, можемо слободно рећи да је она приметна у начину 

на који су се образовале. За разлику од Меги Таливер, Мериен Еванс имала је 

подршку породице , на првом месту родитеља, у жељи да чита и да се 



32 
усавршава. Она је похађала неколико школа, а са тринаест година је добила 

задатак да преводи дела Марије Еџворт на Француски језик. Како је морала да 

негује болесну мајку, а касније и да се стара о оцу, Мериен Еванс је школовање 

наставила код куће, где се усавршавала и самостално и под надзором ментора. 

Касније је улогу њеног ментора преузео њен животни сапутник, филозоф и 

књижевни критичар Џорџ Хенри Луис, који је подржавао књижевне 

аспирације Мериен Еванс. Дакле, Мериен Еванс је, супротно Меги Таливер, 

имала подршку породице, имала је неког ко је усмеравао њено образовање и, 

најзад, имала је јасну представу шта жели и у ком правцу ће ићи њено 

усавршавање и каријера уопште. Ипак, треба напоменути да је Мериен Еванс 

била исто тако несигурна и спремна да се и на најмању критику повуче, баш 

као и наша јунакиња Меги Таливер. Како тврди Тим Долин, Мериен Еванс је 

пристала да уређује Westminister Review углавном зато што је то могла да ради 

у потпуној анонимности (2009: 103). Мало је списатељица у периоду у ком је 

она писала користило мушки псеудоним, али се Мериен Еванс одлучила на 

такав потез из два разлога. Први је што није желела да је (мушка) критика 

поистовећује са списатељицама популарних романси и фантазија. Мериен 

Еванс је желела да роману да много озбиљнији тон него што је дотада имао и 

сматрала је да су јој веће шансе за успех ако се потпише као мушкарац. Друго, 

Мериен Еванс је живела у ванбрачној заједници, што је за оно време било 

скандалозно. Иако су разлози збок којих њен партнер није могао да добије 

развод били правне природе, Мериен Еванс је у очима друштва била посрнула 

жена, те је она знала да ће критика дела једне такве особе сумњивих квалитета 

дочекати на нож. 

Џорџ Елиот је, као жена која је познавала неколико језика и која је 

жудела за знањем, била неко ко је био у току са савременим научним и 

филозофским текстовима и токовима. У периоду у којем је писала са 

континента су се прошириле идеје о потреби за реформисањем образовања. 

Педагози и реформатори образовања попут Жан-Жак Русоа и Јохана 

Песталоција пропагирали су идеју да образовање не може бити једнолично и 

исто за све, а засновано на понављању научених чињеница. Елизабет Гаргано 

указује на чињеницу да је и Џорџ Елиот била под утицајем идеја о потреби за 

индивидуализацијом учења и прилагођавању образовања способностима и 

потребама ученика (2013: 115). Гаргано примећује да је Елиотова кроз своју 

фикцију често критиковала формално образовање и залагала се за 

индивидуални приступ образовању (2013: 117). Поред тога што се формално 

образовање, које је требало да развије потенцијале појединца, свело на 

комодитет који је имао искључиво друштвену улогу, оно је имало још један 

велики недостатак – нису постојале јасне смерницe када је у питању начин на 

који је требало преносити знање, а до краја XIX века није било ни контроле 

наставног кадра од стране званичних институција. То је имало за последицу 

то да су се људи различитог образовања и педагошких спосбности бавили 

наставом. Линда Робертсон, ауторка чланка Ignorance and Power: George 

Eliot's Attack on Professional Incompetence, наводи да је Џорџ Елиот у својим 
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романима често исмевала формално образовање, а нарочито људе чија је 

професија припадала праву, свештенству и медицини. Елиот је у 

некомпетенцији људи из тих бранши видела велику опасност, будући да су 

они имали највећи утицај на „добробит и понашање људи“ (Robertson, 1985, 

p. 101). Упечатљив пример који илуструје такав став Џорџ Елиот свакако је 

лик гдина Стелинга, ментора Тома Таливера. 

Волтер Стелинг је свештеник који у држању часова види начин да 

увећа своје приходе. И за њега је, као и за гдина Таливера, образовање 

комодитет, средство које треба да му помогне да оствари неки „виши“ циљ 

(Гдин Стелинг у држању часова види начин да увећа своје приходе.За 

Едварда Таливера образовање је нужно за Томово напредовање на 

друштвеној лествици; оно је „оружје“ које ће му помоћи да буде равноправан 

адвокатима и господи уопште.). Гдин Стелинг, иако је дипломирао на 

Оксфорду, није неко ко подучавање поверених му ученика схвата озбиљно. 

Ауторка наводи да он метод наставе не прилагођава ученицима, већ да увек 

предаје на исти начин. Иако увиђа да Том није неко ко може да продре у 

апстрактне појмове којима обилује латинска граматика и Еуклидова 

математика, он покушава да натера Тома да напамет учи нешто што не 

разуме. Наратор примећује да „је такав начин учења био од штете за Тома 

онако исто као што би му од штете било кад би му стално давали да једе сир 

с намером да му лече желудац који сир не може да свари (Елиот, 1984, p. 166) 

Једна од импликација романа Воденица на Флоси свакако је да образовање 

треба да буде у складу са способностима, интересовањима и потребама 

појединца. Родитељи Меги и Тома Таливер нису водили рачуна о томе ко је 

надарен за шта и коме је какво образовање потребно. Том, као мушкарац и 

будућа глава породице, треба да добије најбоље школовање, без обзира на 

чињеницу да је, по речима самог оца, „тром на језику, чита тек осредње и не мари 

за књиге“ (Елиот, 1984, p. 33). Међутим, гдин Таливер не увиђа да школовање 

код свештеника неће много помоћи Тому у његовом напредовању. То постаје 

јасно у тренутку када Том одлучује да се лати каквог конкретног посла који ће 

му омогућити да отплати очев дуг. Теча Дин јасно ставља Тому до знања да му 

латински неће пуно значити у трговачком послу, то је пре знање које ће 

послужити адвокату. Ипак, иако без успеха када је у питању формално 

образовање, Том прилично брзо напредује у трговини, и то зато што, како тврди 

Џонс, поседује оно што је најбитније за такву врсту посла – дисциплину и чврст 

карактер (1995: 40). За Кејт Џонс Том је једини у породици Таливер који је у 

стању да се прилагоди систему и уради оно што је потребно како би остварио 

успех. Она закључује да је Том успео да се снађе не захваљујући, него упркос 

погрешном образовању које му је отац обезбедио (1995: 45). 

Ако Воденицу на Флоси посматрамо као билдунгсроман, онда можемо 

рећи да је то роман који прати одрастање и развој два по много чему супротна 

лика, Меги и Тома Таливер. Хенри Али (Henry Alley) у чланку The Complete 

and Incomplete Educations in The Mill on the Floss тврди да је главна тема 

романа недовршеност, а да је радња заснована на причи о два живота која се 
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завршавају пре него што сазру и остваре се као личности (Alley, 1979, p. 184). 

Неадекватно образовање је, сматра Али, нанело велику штету и једном и 

другом лику, те Меги, којој недостаје усмерење, у књигама види бег од 

сурове стварности, док Том не успева да актуелизује своје потенцијале и све 

више се удаљава од људи. За овог критичара Меги је превише саосећајна, док 

је Том превише себичан и изолован од других. Импликација је да никако не 

треба ићи у крајност и треба тежити некој врсти споја саосећајности и 

одвојености (1979: 193). 

ЗАКЉУЧАК 

Џорџ Елиот била је, дакле, изузетно важна фигура када је у питању 

викторијански роман, као и викторијанско друштво и култура. Њен утица ј се 

пре свега огледа у томе што је, заједно са неколицином озбиљних писаца, 

роман подигла на виши ниво, те да је делимично зазаслужна што је роман 

XIX века уместо забавне имао моралну и едукативну функцију. Иако су јој 

неки криричари замерали због тога што је настојала да подучава људе кроз 

своја дела, не можемо оспорити да је то чинила покушавајући да утиче на 

наклоности и изазивање саосећања код читалаца. Њени ставови били су 

утемељени у конзерватизму, тако да је и Џорџ Елиот, као и већина њених 

савременика, веровала да је британско друштво као целина добро, али да је 

неопходно тежити ка његовом напредовању, што се може постићи 

континуираним радом и трудом сваког појединца, који треба да буду свесни 

своје друштвене одговорности. Џорџ Елиот није желела да је посматрају као 

ромасијерку која се бори за већа женска права. Она није била на страни 

сифражеткиња не само зато што није веровала да ће право гласа донети неке 

суштинске промене. Елиотова је била уверена да би рецепција њеног дела као 

опуса који се бави само тзв. женским питањем омаловажила и поједноставила 

њене много сложеније и озбиљније претензије као писца.  

Образовање је свакако једна од доминантних тема у Воденици на 

Флоси. Циљ Џорџ Елиот био је да укаже то колико је концепт образовања 

сложен, те да га не треба сводити на комодитет који треба да нам осигура 

добар посао и егзистенцију. Образовање је нешто много узвишеније од 

добијања квалификација које ће нам осигурати стицање звања. Елиотова је 

сматрала да и мушкарци и жене треба да имају једнаке шансе на образовање, 

али и да образовање не мора да значи да ће жена занемарити своју улогу 

домаћице, те да женско образовање не представља никакву потенцијалну 

претњу мушкарцима и друштву, како је то један део јавности покушавао да 

представи. Такође, образовање, треба да буде прилагођено компетенцијама и 

афинитетима сваког појединца, јер ће само на тај начин индивидуа у 

потпуности остварити своје потенцијале. На крају, образовање треба да буде 

регулисано од стране система како би се избегло да друштвено одговорне 

професије обављају некомпетентне особе штурог знања, јер ће то имати 

далекосежне негативне последице на читаво друштво. 
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THE MILL ON THE FLOSS – THE CRITIQUE OF THE CONCEPT OF 

EDUCATION IN VICTORIAN GREAT BRITAIN 

Nataša V. Ninčetović 1 

Abstract: George Eliot was not only a significant Victorian writer, but 

primarily an intellectual. She thought that literature had an important role in the 

reform of society, the moral and educational function. Eliot interwove her views 

on the direction in which the society should move in her works, so that the analysis 

of her opus cannot be separated from the social circumstances in Victorian Great 

Britain. The aim of this work is to imply at the fact that by means of The Mill on 

the Floss George Eliot indirectly criticized the official concept of education of the 

Victorian era. The starting point of our research is an overview of the state of 

society, followed up by George Eliot's attitudes towards the question of education, 

which can be found in her essays and letters. The Mill on the Floss is a picturesque 

illustration of George Eliot's beliefs that education should be reformed, as well as 

of the need of a different approach to this extremely important question. The 

implication of this novel is that education needs to be appropriate to the requisites 

and competences of the student, but also that education mustn't be reduced to a 

commodity, so that we should raise the awareness that education has a much more 

important and wider role than mere acquisition of a degree and means that will 

faciliate easier employment. 

Key words: education, commodity, individuality, women's education, 

guidance. 
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MУЗИЧКИ ДИСКУРС У ТЕОРИЈИ МУЗИЧКЕ СЕМИОТИКЕ  

Марјан Д. Митић 1 

Сажетак: Музика је апстрактни језик који се непрекидно развија, а у 

вези са тим, један од могућих приступа тумачењу музике као дискурса тиче 

се питања сродности музике и говора, односно језика музике и језика говора. 

На тај начин се успоставља сродност између музичког дискурса као музичког 

мишљења композитора и говора као продукта који проистиче из мишљења 

говорника. У овом раду, кроз испитивање дискурса о музици као производу 

људске активности који се у различитим културама спознају на различите 

начине, разматра се начин на основу којег би се могла тумачити појединачна 

дела, феномен музике и видови људског понашања које музика изазива. 

Сврха рада је да се кроз критичко сагледавање семиолошког приступа за 

разумевање језика музике, нагласи важност генеративног приступа 

разумевању тоналности и обезбеди увид у сличности које постоје између 

музике и језика.  

Кључне речи: дискурс, музика као дискурс, теорија музичке 

семиотике, музички дискурс у теорији семиотике 

УВОД 

Музика преставља апстрактни језик који се континуирано развија, 

доживљавајући при томе трансформације, варијације, промене или 

понављања, који садржи нарочит систем конвенција, на чијем основу је 

могуће установити консензус приликом интерпретације значења одређеног 

музичког дела. С тим у вези, један од могућих начина за тумачење музике као 

дискурса односи се на питања сродности говора и музике, односно језика 

музике и језика говора. Таквим начином се установљава сродност између 

музичког дискурса – као музичког размишљања композитора и говора – као 

производа који произилази из размишљања беседника. Тако је музика, попут 
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говора, продукт стратегије композитора, путем које се успоставља 

комуникација између њега и аудиторијума.  

Књига „Музика и дискурс: ка семиологији музике“ чији је аутор 

Nattiez, анализира музику и дискурс о музици као продукте људске 

активности који се кроз различите културе спознају на различите начине, те 

покушава да успостави глобалну теорију помоћу које би могла да се тумаче 

одређена дела, феномен музике и форме људског понашања које музика 

иницира. При томе се ослања на текстове из музичке психологије, музичко-

аналитичку прозу, незападњачке метафоричке описе и написе о историји 

музичке естетике.  

Hooper посматра музикологију као дисциплину у најширем смислу, 

што подразумева „конвенционалне историјске, аналитичке и теоријске 

начине истраживања као и растући број интерпретативних или 

методолошких приступа који се одупиру таквој категоризацији“. Он 

примећује да је једно од најуочљивијих достигнућа у савременој 

музикологији „развој саморефлексивности унутар дисциплине, разговора о 

разговору“, односно онога што назива метадискурс, те сопствену студију 

посматра као сегмент интерне дебате чији је циљ да „(ре)дефинише опсег 

проучавања музикологије, како у смислу типа и оквира проучаване музике, 

тако и у односу на методологије које се при томе примењују, као и да се 

фокусира на релативне предности усвајања неке критичке или 

интерпретативне стратегије“ (Hooper, 2016, стр. 1). 

Студија критички вреднује такозвани постмодерни заокрет у 

музиколошкој пракси и оцењује критике позитивизма и формализма са 

којима се типично повезује. Потом се развија теоријски модел академског 

дискурса који је делом утемељен на теорији комуникативног дејства, како би 

се акценат ставио на појмове посредништва и саме музике.  

У литератури је могуће пронаћи и приступ музичком значењу у коме 

се музика сама по себи посматра као дискурс, који се састоји не само од 

низова гестова, фраза или хармонских функција, већ и од филозофских и 

лингвистичких састојака који омогућују да аналитичке формулације о 

музици постану предмет анализе. У студији је дат потпун приказ 

адекватности семиолошког приступа за разумевање језика романтичарске 

музике, акцентиран значај генеративног приступа разумевању тоналности и 

обезбеђен увид у заједничке особине које постоје између музике и језика.  

Aleshinskaya се бави посматрањем музичког дискурса у оквиру 

критичке анализе дискурса, анализирајући музички дискурс као друштвену 

праксу која се тиче специфичних средстава представљања специфичних 

видова музичког живота. Своју анализу реализује на основу материјала 

преузетог из различитих музичких часописа, звучних записа музичких 

интервјуа и музичких радио-програма, видео-записа интервјуа, видео 

снимака живих наступа, студијских наступа, различитих интернет-форума 
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посвећених музици и 150 примера академског, образовног и пословног 

дискурса (Aleshinskaya, 2013).  

Приметно је да анализа дискурса може бити примењена на музику на 

три начина: у анализи текстова песама као језика извођења, у описиву 

дискурса о музици и у проучавању музике као дискурса. Такође, ауторка 

анализира музички дискурс кроз четири фазе у животу једног музичког 

производа: креирање музичког производа, готов музички производ, 

дистрибуција музичког производа и пријем/вредновање музичког производа 

и, с тим у вези, у свом раду проучава социо лингвистичке одлике (текстови 

песама, живи наступи, музички интервјуи и осврти, интернет-форуми, 

академске публикације), анализирајући их кроз основне компоненте 

музичког дискурса као друштвене праксе: семиозу, друштвене агенте, 

друштвене односе, друштвени контекст и текст.  

МУЗИЧКИ ДИСКУРС У ТЕОРИЈИ МУЗИЧКЕ СЕМИОТИКЕ 

Појам дискурса 

Дискурс је појам који се у модерно време вишеструко употребљава у 

различитим областима науке и уметности. Због тога постоји више различитих 

дефиниција, као и приступа овом термину који се могу наћи у литератури.    

Stubbs (Stubbs, 1998) дефинише дискурс као „језик изнад реченице“. 

Brown и Yule дефинишу дискурс као „језик у употреби“ који се, као такав, 

„не може ограничити на описивање лингвистичких облика независно од 

намена или функција које је предвиђено да ти облици обављају у људским 

активностима“ (Brown & Yule, 2012, стр. 1). McCarthy дефинише дискурс на 

сродан начин, као „однос између језика и контекста у којима се користи“, 

наглашавајући да они који проучавају дискурс проучавају језик у употреби: 

„све врсте писаних текстова и изговорене податке, од конверзација до високо 

институционализованих облика говора“(McCarthy, 2011, стр. 5). 

Сличну дефиницију даје и Bhatia, користећи термин дискурс у општем 

смислу да говори о „језику у употреби у институционалним, професионалним 

или општијим друштвеним контекстима. То укључује и писане и говорне 

облике“ (Bhatia, 2014, стр. 3). Коначно, Gee разликује дискурс и дискурсе, 

посматрајући дискурс као „начин на који се језик користи „у пракси“ да 

представи активности и идентитете“, док су дискурси „друштвено 

прихваћене везе између начина коришћења језика, мишљења, вредновања, 

деловања и узајамног деловања, на „правим“ местима и у „право“ време са 

„правим“ објектима (везе које се могу користити да некога идентификују као 

припадника друштвено значајне групе или „друштвене мреже“ (Gee, 2014, 

стр. 17).  

Дискурс обликује језик, како Мишел Фуко објашњава али и језик 

обликује дискурс. „У сваком се друштву продукција дискурса у исти мах 
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контролише, селектује, организује и расподељује и то извесним поступцима 

чија је улога да укроте моћи и опасности дискурса, да овладају његовим 

непредвидљивим догађајима, да избегну његову тешку и опасну 

материјалност“ (Fuko, 2007, стр. 8). 

Полазећи од дефиниције дискурса као било које структуре изнад нивоа 

реченице и анализе дискурса као проучавања језика у употреби, уочава се и 

појава новог значења додељеног изразу „дискурси“, таквог да овај израз „не 

само да постаје бројива именица, већ се даље односи на широки конгломерат 

лингвистичких и нелингвистичких друштвених пракси и идеолошких 

претпоставки“ (Bhatia, 2014, стр. 3).  

За описивање и дефинисање анализе дискурса постоје различите 

дефиниције које су осмислили различити аутори према сопственом поимању 

дискурса. Gee дефинише анализу дискурса на два начина, као проучавање 

начина на који корисници примећују одломке језика у контексту као нешто 

што је обједињено и има значење и као проучавање начина на који различите 

употребе језика конституишу и изражавају вредности друштвених 

институција (Gee, 2014). Brown и Yule дају нешто општију дефиницију, 

посматрајући анализу дискурса као „проучавање употребе језика које је у 

вези са друштвеним и психолошким факторима који утичу на комуникацију“ 

(Brown & Yule, 2012, стр. 18). 

Van Dijk је мишљења да су аналитичари дискурса сагласни да дискурс 

представља вид употребе језика али да, „будући да је то и даље прилично 

нејасно и понекад неподесно, уводе више теоријски концепт дискурса који је 

специфичнији, а истовремено има ширу примену. Они желе да укључе неке 

друге основне компоненте у сам концепт, тачније ко користи језик, како, 

зашто и када“. Разматрајући значења дискурса, он у даљем тексту наводи да 

је једна могућа карактеризација дискурса назвати га комуникативним 

догађајем. Тачније, „људи користе језик како би саопштили идеје или 

веровања (или да изразе емоције), и то чине као дио сложенијих друштвених 

догађаја“. То, свакако, доводи до међусобног контакта међу људима, тако да 

се дискурс не ретко описује и као вид вербалне интеракције. Будући да он 

сматра да је задатак проучавања дискурса да обезбеди целовите описе 

наведених димензија дискурса, односно да опише „како употреба језика 

утиче на веровања и интеракцију, или обрнуто, како аспекти интеракције 

утичу на то како људи говоре или како веровања контролишу употребу језика 

и интеракцију“, његово је мишљење да се од анализе дискурса треба 

очекивати да, поред пружања систематичног описивања, формулише теорије 

које објашњавају такве односе између употребе језика, веровања и 

интеракције (van Dijk, 1991, стр. 108–120). 

Као дисциплина, анализа дискурса је са развијем отпочела у другој 

половини прошлог века и „израсла је из рада у различитим дисциплинама 

током шездесетих и седамдесетих година, укључујући лингвистику, 

семиотику, психологију, антропологију и социологију“ и при томе успела да 

за себе изгради значајну основу у дескриптивној и касније, примењеној 
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лингвистици, при чему је „израсла у широко-обухватну и хетерогену 

дисциплину која своје јединство налази у описивању језика изнад нивоа 

реченице, а интересовање у контекстима и културним утицајима који утичу 

на језик у употреби (McCarthy, 2011, стр. 7). 

Музика као дискурс 

Идеја о тесној повезаности музике и језика тесно поседује знатну 

историјску и геокултурну димензију и своје корене вуче из старогрчке 

филозофије. Повезаност музике и говорних уметности манифестовала се и у 

вокалној и у инструменталној музици (на пример, код античких и римских 

филозофа попут Аристотела, Цицерона, Квинтилијана и других). 

Квинтилијан, који је један од најпризнатијих римских учитеља реторике, 

окаректерисао је теорију музике, а потом и музикологију, ставом да је 

„музика, попут реторике, одређеним средствима умела да руководи 

(интензивира или ублажи) људске емоције“. Он такође наводи да су средства, 

која су користили музички ствараоци и извођачи, била повезана са улогом 

мелодије, хармоније и ритма (Neubauer, 1986, стр. 22). У XVII и XVIII веку, 

повезаност између музике и реторике (теорије на основу које се успостављају 

постулати о лепом говору/беседништву) су често усвајане и потврђиване 

помоћу теоријског промишљања. Са друге стране, велики напор је постојао 

током музичке историје је да се вербални постулати примене на музику, те да 

се тако оформи један облик музичке реторике. Јединство музике и реторике 

је нарочито било испољено у време барока, где су музичке фигуре 

представљале једно од најзначајнијих средстава за подстицање афеката, 

односно емоционалне реакције код слушаоца. Последњи допринос развоју 

реторике музике у XVIII веку донела је теоријска мисао музичког 

теоретичара и музиколога Форкела, који је – супротно од ранијег схватања 

према коме је музичким средствима одређен афект као идеја – сада музичке 

фигуре тумачио попут средстава помоћу којих су се изражавале музичке 

идеје, оформљене као исказ композитора и које су постале субјективне и 

веома личне (Agawu, 2014a). 

Фигуре које су у прошло време имале намену илустровања текста, 

касније бивају занемарене. Поред значаја реторике у његовим разматрањима, 

Форкел је, несумњиво, музику сматрао реалним универзалним језиком који 

превазилази говор, који је конвенционалан и самим тим арбитраран. 

Форкелова вера у надмоћ музике постала је прихваћена у епохи романтизма. 

На тај начин, Форкел форсира став да свако музичко дело заправо рефлектује 

унутрашњи карактер композитора. 

И поред припадности површинском слоју музичког дискурса, фигуре 

нису само пуки украси, већ репрезентују елементе хармонске и мелодијске 

структуре дела. Самим тим се спонтано дошло до формализовања 

површинског слоја музичког дискурса на чијем основу су се у класицизму 
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оформила општа музичка места – конвенцијом дефинисани модели у 

дискурсу музичке семиотике. 

Обзиром на чињеницу да је интерпретација значења у музици 

најприхватљивија у музици класицизма, теорија музичких дискурса је махом 

усмерена ка овој стилској епохи, заправо њена апликативна улога се одразила 

као најподобнија у композиторској пракси касног XVIII века. Кофи Агаву 

анализира суштинске разлике између писања о музици насталој у класицизму и 

музици која је настала у другим епохама „где не постоји само општа спознаја о 

афинитетима између музике и језика, већ стална брига о нејасној лингвистичкој 

аналогији која је присутна на свим нивоима“ (Agawu, 2014b, стр. 48). 

Универзалност управо због тога добија најпрактичнију 

имплементацију током епохе класицизма, у којој су музичке реторичке 

фигуре представљале универзални музички вокабулар композитора који су 

их по сопственим осећањима примењивали, док их је аудоторијум – као део 

већ устаљене нормиране значењске одреднице – са разумевањем перципирао. 

Анализирајући музички дискурс класицизма, Ратнер потврђује претходне 

констатације уз то сматрајући да су „и језик и музика у XVII и XVIII веку 

имали свој вокабулар, синтаксу и распоред формалних структура, што се све 

може подвести под заједничким именом реторика“ (Ratner, 1995, стр. 29). 

Из свега наведеног се може говорити да су композитори XVIII века 

„користили“ знаке попут музичких реторичких фигура, које су 

транспоновале дату афективну поруку, јасно „читљиву“ за слушаоца. То, 

наиме, значи да су се на основу комуникационих кодова, који су били 

познавати и композитору и слушаоцу, оформили знаци, помоћу којих су 

комуницирали композитор и слушалац.  

Теорија музичке семиотике 

Комуникацијом се преносе размишљања, осећања, жеље, запажања 

људи. Еволуција свести доводи до развијања све сложенијих форми 

комуникације  што доводи до тога да напредна комуникација подстиче даљу 

еволуцију свести. У основи сваке форме комуникације леже универзалне 

појаве – знакови. Знакови окружују човека а свесно човеково биће 

унапређује, објашњава и дефинише знаковни свет. Човекова способност 

означавања и именовања света који га окружује помаже му да расветли и 

разјасни своје окружење. Још од доба античке Грчке у употреби су појам 

semion – ознака и појам semaion – знак. Коришћени су у медицини (знак – 

симптом), философији, драматургији и сл., док временом и унапређењем 

почињу да се користе и у лингвистици. У данашње време процес означавања 

а и сам термин знака представљају битну структуру и почетну основу у 

истраживањима бројних научних области, што показује и формирање 

самосталне научне дисциплине семиологије/ семиотике (Mitić, 2018). 
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Семиотика музике или музичка семиотика представља семиотичку 

анализу природе система музичких знакова. Tarasti се руководи чињеницом 

„да живимо окружени, у буквалном смислу, различитим знацима и 

значењима, на пресеку порука које стижу са свих страна. У односу на ово 

окружење, намеће се сасвим природно потреба да се и музиколози придруже 

потрази за теоријама и моделима који могу да објасне, ефикасније него 

раније, свеобухватну хетерогеност музичке реалности“ (Tarasti, 1994, стр. 

33). Он покушава да испита употребљивост семиотике музике током трагања 

за „музичким универзалијама“, односно категоријама људског ума које се 

налазе у основи сваке музичке активности.  

Основни проблем музикологије налази се у чињеници да постоји јаз 

између две врсте знања о музици: унутрашњег познавања музике (које се 

осећа тренутно, захваљујући произвођачима и рецепторима музике) и знања 

које је посредовано вербално, „изван“ музичког процеса.  

Музичку стварност не треба посматрати као нешто што је ограничено 

на звучне исказе. Како се музичка стварност испољава на различите начине, 

треба се запитати какве су релације између израза и садржаја (означитеља и 

означеног) у сваком модалитету (тактилном, визуелном, физичком, 

феноменалном) и да ли је могуће различите музичке модалитете преводити 

један у други, те на тај начин омогућити континуитет музичког процеса. 

Овакво превођење је могуће: „први превод дешава се у уму композитора, са 

трансформацијом његове музичке идеје у визуелну нотацију. Затим, извођач 

преводи партитуру у гестуални говор и телесне технике, а потом слушалац 

преводи звучне феномене у језик унутрашњег искуства. Коначно, 

најрадикалнији превод праве они који покушавају да речима опишу неки од 

ових модалитета израза“ (Kuk, 1982, стр. 78). 

Углавном се помињу два архетипа теорије и метода музичке 

семиотике: структуралистички, под којим се подразумева редукција чулне 

реалности на мали број категорија, и антиредукционистички (иконички), чији 

заговорници су мишљења да музику не треба редуковати на апстрактне 

категорије које функционишу ван музичких процеса, већ да је смисао музике 

иконички, утемељен искључиво на себи, стављајући нагласак на чулне и 

процесуалне аспекте музике. 

Структуралистички метод – изучавање најмањих значајних елемената 

знаковних система – преовлађивао је током прве фазе семиотике музике 

шездесетих година прошлог века и није му било страно директно 

позајмљивање лингвистичких метода. Владало је мишљење да и у музици 

могу да се разликују јединице првостепене артикулације (значењске 

јединице, музичке речи) и другостепене артикулације (музичке фонеме, 

безначајне јединице). Другим речима, претпостављало се да сви знаковни 

системи, чак и музика, функционишу као језик.  

У склопу корпуса структуралистичких теорија, истиче се као веома 

значајан концепт изотопа, који представља основу за каснију паралелу 
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концепту фундаменталне структуре. У музици, изотопи представљају 

„принципе који артикулишу музички дискурс у кохерентне одсеке“( Tarasti, 

1994, стр. 33). Концепт изотопа је једна од најплоднијих структуралистичких 

идеја и остаје од великог значаја за семиотичку анализу музике.  

За формирање наратива у музици најзначајнији је тематски план, који 

притом не подразумева само појаву одређених мотивских или тематских 

идеја односно текстура, већ и жанровска или дубља структурална одређења 

датог музичког тока. Све форме испољавања тематских феномена могу се 

схватити као музички изотопи који су кохерентна поља у музичком дискурсу. 

Практично, усмеравањем пажње на музичке изотопе, њихов садржај, 

сукцесију и друге односе сазнајемо причу коју нам казује одређено музичко 

дело.  

На другој стране иконички приступи музици трагају за музичким 

универзалијама у самим звучним обрасцима музике. Као пример овакве 

истраживачке стратегије наводи се парадигматски метод, који је развио 

Nattiez. Он се темељи на унутрашњој иконичности музике, односно на идеји 

да конкретан музички израз, тзв. неутрални ниво, поседује све неопходне 

информације неопходне за анализу музичког садржаја. Музичка семантика се 

тиме своди на синтаксу, коју је тада могуће испитивати применом 

генеративних процедура. 

Како би се разумела иконичност у музици неопходно је уочити 

чињеницу да се релација означитеља и означеног, као саставних делова знака 

разликује од онога у вербалном језику. Та разлика произилази из чињенице 

да је у оквиру вербалног знака релација између означитеља и означеног 

арбитрарна, док у музици није арбитрарна: израз (означитељ) и садржај 

(означено) су у нераскидивој међусобној вези, а минимална промена на нивоу 

израза производи такође и промену садржаја. 

Мишљења одређених музиколога су да се на основу иконичности 

може конструисати „универзални музички лексикон“, док су поједини 

мишљења да иконички односи (између означитеља и означеног у музици) 

могу да буду релевантни у контексту једног дела, стила или традиције, али 

ирелевантни изван тог контекста.  Ова сумња у универзалну иконичност 

може бити оправдана, јер музички „знакови“ углавном нису препознатљиви 

сами за себе, а свакако не поседују ни универзалну примењивост, већ 

знаковну спрегу „означитеља“ и „означеног“ проналазимо тек захваљујући 

композиторовим аутопоетичким исказима и „програму“ композиције који, на 

својој страни, постаје јасан тек уколико се има у виду контекст, односно 

околности које су иницирале настанак дела.  

Tarasti је мишљења да није исправан закључак Ruvea да музичко 

означено једино може да се разуме уз помоћ најпрецизније анализе 

означитеља, назначавајући чињеницу да је приликом испитивања музичке 

неопходно узети у обзир не само елементе и односе in praesentia (на 

синтаксичком нивоу) већ такође и латентне могућности за развој – односи in 
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absentia, чији „потенцијали могу да остану у позадини композиције, али се 

њихов утицај ипак осећа на површини, то јест, у музици која се заправо чује“ 

(Tarasti, 1994, стр. 33). 

Најпроблематичнија позиција повезана са теоријама музичке 

иконичности тиче се начина на који се она користе као алат за музичку 

анализу. Због тога се може извести закључак да, ако се користи самостално, 

иконички метод није нимало успешнији у описивању музике као процеса 

уколико под тим процесом подразумевамо унутрашње силе, које су 

нераскидиво повезане са природом музике као специфично временске 

уметности од структуралистичког метода. 

Проблематика музичког дискурса у теорији музичке семиотике   

Приликом анализе проблематике музичког дискурса, природу је 

могуће артикулисати семиотички на два начина: пре свега, зато што 

кореспондира са екстерним условима музичке комуникације и друго, зато 

што стреми да анализира музичку реалност дубински, те због тога продукује 

разлику између манифестних и иманентних нивоа. Термин „дискурс“ схваћен 

је у веома широком значењу, пошто он садржи све различите модалитете 

музике, не само нотацију, већ и тонску реализацију. Обједињени, нотација и 

тонска реализација формирају различите моделе постојања у музичком 

дискурсу (Monelle, 2014).  

Музичким дискурсом руководе два моделитета, идеолошки и 

технолошки, при чему се идеолошки посматра као супротан техничкој страни 

музике: сачињен је од мисаоних модела, који дефинишу целокупан 

симболизам у вези са музиком. Идеолошке моделе у западноевропској 

уметничкој музици представља естетика музике, док су у истој култури 

технолошки модели репрезентовани „свим могућим уџбеницима који се баве 

хармонијом, контрапунктом и компоновањем“ (Aleshinskaya, 2013).  

Са позиције музичке семиотике, најинтересантнији проблем 

представља начин на који се утицај ових модела рефлектује на сам музички 

дискурс, у самим структурама музике. Дејство ових модела на музику јавља 

се, пре свега, на пољу структура комуникације, коме припадају „сви музички 

механизми које композитор користи у циљу преношења музичких идеја“ 

(Hooper, 2016, стр. 23). Једноставније речено, у уметничкој музици структуре 

комуникације могу се схватити као музичко-формалне шеме или 

композиционо-техничке формуле: то су сонатни облик, фуга, разни типови 

игара – укратко готови значењски обрасци.  

Овако схваћене структуре комуникације могу се довести у везу са 

формалним и жанровским обрасцима. У одвијању музике као временске, 

процесуалне уметности, поједине тачке су значајније од других због тога што 

врши радикалнији утицај на парадигму која се формира у свести слушаоца. 

Баш у тим „тачкама промене“ парадигме приметан је утицај структура 

комуникације: „Путем ових тачака, идеолошки и технолошки модели хватају 
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ток музичког процеса и усмеравају га ка извесним каналима“ (Nattiez, 1990, 

стр. 17). 

Композиција се не може идентификовати само на основу њених 

структура комуникације. У музичком делу, структуре комуникације пружају 

област унутар које композиторова машта може релативно слободно да се 

креће и да стога произведе неку јединствену сигнификацију. Ова област 

креира структуре сигнификације музичког дела и ту треба истраживати прави 

естетски тренутак музике. Структуре сигнификације практично представљају 

индивидуално „испуњавање“ одређених комуникационих шема датим 

садржајем – могло би се рећи да оне и јесу тај садржај. 

Постоје позиције у музичком дискурсу у којима су структуре 

комуникације доминантне (које се идентификују на површинском нивоу 

композиције) и позиције у којима структуре сигнификације избијају у први 

план (тј. дубински слој дела, али и поља слободе и индивидуалног израза у 

третману формалних образаца).  

Ова се тврдња скоро поклапа са структуралистичком тезом према којој 

дискурс балансира између langue (односно језика у смислу општих правила) 

и parole (тј. индивидуалне употребе језика). „Дискурсу су потребна оба, али 

је у опасности да постане клишеизиран када њиме у потпуности командује 

langue или идиолект, којим доминира parole, који не комуницира ништа“ 

(Tarasti, 1994, стр. 33). Свеједно, примећујемо да није лако поверовати у то 

да када композитор употребљава сонатни облик, барокне игре, технике фуге 

или друге структуре комуникације, садржај музике у потпуности нестаје и 

појављује се из њихове сенке само у одређеним тренуцима, у деловима 

слободније природе, што практично говори да ова два структурна нивоа 

непрекидно имају паралелно дејство и у узајамном прожимању у оквиру 

музичког дискурса. 

ЗАКЉУЧАК 

Ако издвојимо појединачно гласове (слова у језику), као и тонове у 

музици можемо видети да они немају никакво значење стојећи самостално. 

Управо су само то: гласови и тонови. Али, ако их ставимо у улогу дела неког 

исказа, они стичу значење и уз њихову помоћ целине добијају смисао. Због 

тешкоћа да се дефинише појам музике, на нивоу исказа, семантику музике и 

говора немогуће је адекватно поредити. Ради тога музику није могуће свести на 

дискурзивни језик, осим уколико под тим појмом не подразумевамо оне знаке 

који је могуће разумети као репрезентацију активне мисли, знaка мишљења. 

Генерализованом музичком праксом настала су правила у музици и 

ако се оваква позиција не узме у обзир то води ка ригидним поделама 

различитих музичких аспеката, нарочито градивних, на правилне и 

неправилне. Музичке моделе, као што су стилске имитације, тонска сликања 

и сл., која се и лаички могу идентификовати већ током првог слушања, треба 
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објективно размотрити путем анализе, управо због њихове денотативне 

природе. Проблем, међутим, настаје тумачењем знакова од стране 

аналитичара, јер је он тај који селектује оно што је за њега исправно а управо 

неизрециво пружа неограничено тумачење. Знакове не можемо свести на 

денотативне  јер универзалну музичку граматику (семиотички систем 

означавања) можемо применити само у оквиру једне епохе.  

За разлику од музике, у језицима постоји лексика, где су знакови 

организовани у синтаксички систем који је независан и који представља 

ментално кодирану реалност са сврхом подршке мишљењу и дискурсу. 

Смисао и његово проучавање кроз студије лексике претпоставља 

неизоставну повезаност и узајамни утицај знакова и означеног. Значење је 

психолошка реалност која је, опет ,основа за језичке знакове. 

Очигледна апстрактност у музици не дозвољава идентификовање 

денотативних знакова, односно знакова за које се, у одређеној употреби и 

условима , може одредити тачност или нетачност једног исказа у односу на 

означену реалност. 
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Abstract: Music is an abstract language that is constantly evolving, and in 

this connection, one of the possible approaches to the interpretation of music as a 

discourse concerns the issues of the relatedness of music and speech, that is, the 

language of music and language of speech. In this way, the relationship between 

musical discourse and the musical thought of the composer and speech as a product 

arising from the opinions of the speaker is established. In this paper, through the 

examination of discourses on music as a product of human activity, which are 

recognized in different cultures in different ways, one considers the way in which 

individual works, the phenomenon of music and the forms of human behaviour 

caused by music can be interpreted. The aim of the paper is to emphasize the 

importance of a generative approach to the understanding of tonality through a 

critical consideration of the semiological approach for understanding the language 

of music, and to provide an insight into the similarities between music and 

language. 
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ОСВРТ НА ПРВУ КЊИГУ О ДВА И ПО ВЕКА ДУГОЈ ИСТОРИЈИ 

ЦРКВЕ УСПЕЊА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ У ВРШЦУ 

Зоран М. Туркан: Црква Успења Пресвете Богородице у Вршцу 

(Jерусалимски завет кир Алексиjа Николаjевић). Српска православна 

црквена општина светоуспенска у Вршцу, Вршац, 2020. (Београд : 

M&G marketing) 

 

Црква Успења Пресвете Богородице у Вршцу1, у народу позната 

као Мала црква и Алексина црква, припада Епархији банатској Српске 

православне цркве. Црква је зидана у време епископа Јована 

Георгијевића од 1761. до 1768. године, а освештана 1775. године 

(епископ Викентије Поповић). Ктитор je био хаџи Алекса Николић 

(1709–1769). На украшавању храма радили су многи познати уметници: 

Арсеније Арса Теодоровић (рад на иконостасу у периоду од 1792. до 

1809. године), дрворезбар Пантелејмон Николајевић, сликар Карел 

Направник (израда зидних слика, 1946. године). У ризници овог храма 

налазе се два јеванђеља од велике историјске важности: прво је 

штампано у Москви 1762. године и поклон је Алексија Николића, док је 

друго Јеванђеље даровао храму епископ Јован Георгијевић. Најстарија 

матична књига датира из 1767. године. 2 

Кроз дугу историју ове цркве, храм и порта били су много пута 

обнављани. Последњих двадесетак година, у периоду од 2000. до данас, 

Благословом Његовог Преосвештенства Eпископа банатског Г. 

Никанора, парохијска заједница и Црквени одбор покренули су и 

довршили једну већу спољну и унутрашњу рестаурацију самог храма 

(2007–2011). У периоду од 2014. до 2018. године постојећа зграда 

црквеног Дома у потпуности је обновљена, а подигнута је још једна нова 

 
1 У даљем тексту: Светоуспенска / Успенска црква/храм. 
2Извор: „Храм Успења Пресвете Богородице”. Епархија банатска.: 

https://www.eparhijabanatska.rs/parohije/vrsacko-namesnistvo/vrsac/. Приступљено: 10. 2. 2021.  

https://www.eparhijabanatska.rs/parohije/vrsacko-namesnistvo/vrsac/
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зграда. Уређена је и порта са дворишним бунаром, капијама и зидовима, 

оградама и каменим стазама, посађена су нова стабла и украсно биље, 

уређене цветне леје, травнате површине… (према Уводној речи 

протојереја Н. Милића, Туркан, 2020: 133). Данас се у обновљеној згради 

Црквеног дома – Школе, одржава веронаука за одрасле и редовне пробе 

обновљеног мешовитог хора при Светоуспенском храму. 

Народ воли и редовно посећује ову цркву, њена молитвословља, 

осећајући живо присуство, мајчинску заштиту и покровитељство Мајке 

Божије. Боравећи у овом храму, сведоче и да су им веза са прецима и 

успоменама на време „старог Вршца” потпуно сачувани, а да сам 

богослужбени простор цркве одише посебном благодаћу (из Уводне 

речи протојереја Н. Милића, Туркан, 2020: 8).  

Светоуспенски храм, у ужем, историјском градском језгру, представља 

капију и лице града Вршца – свето место [...], богату ризницу вредних 

уметнина (из Уводне речи протојереја Н. Милића, Туркан, 2020: 11). 

Поред живе речи и памћења староседелаца о овој цркви, сачувана 

су два Летописа – проте Душана Коларова и проте Саве Матицког 

(описују време после Другог светског рата, до 1982. године), књиге 

Инвентара и Дародаваца (од 1775. године и даље), као и Матице и 

Домовници парохијана (према Уводној речи протојереја Н. Милића, 

Туркан, 2020: 7). Претпоставља се да је разлог досадашњег непостојања 

монографије о Светоуспенској цркви најпре недостатак довољно 

аутентичних сведочанстава. Насупрот томе, потреба за књигом која би 

описала како историју овога храма, тако и њену уметничку ризницу 

постоји одавно и најуочљивија је приликом посета путника намерника 

који желе да понесу са собом писану реч о овом храму (Исто).  

***  

Дело ,,Црква Успења Пресвете Богородице у Вршцу: 

Јерусалимски завет кир Алексија Николајевића”4 аутора5 Зоран М. 

 
3 Парентеза типа (Туркан, 2020) користи се да означи дело које се у овом тексту приказује: 

Туркан, З. (2020). Црква Успења Пресвете Богородице у Вршцу (Jерусалимски завет кир Алексиjа 
Николаjевић). Вршац: Српска православна црквена општина светоуспенска у Вршцу (Београд : 

M&G marketing). 
4 ISBN - 978-86-902456-0-4; COBISS.SR-ID – 19119369. 
5 Сарадник на књизи је: Наташа Марија Печеновић-Туркан. 
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Турканa6 у издању Српске православне црквене општине светоуспенске 

у Вршцу, 2020 (штампа: Београд : M&G marketing) прва је монографија 

о два и по века дугој историји овога храма (в. Слику 1). Комплексан 

материјал сажет је на 80 страна. Основном тексту од 54 стране претходе 

три текста на двадесетак страна: Уводна реч (протојереја Ненада 

Милића, старешине Светоуспенске цркве, стр. 5–11), Са собом на ви 

доктора Миодрага Матицког (стр. 13–15), као и Одзвон из Дубине 

историчара уметности Душана Миловановића (стр. 17–21). Текст је 

употпуњен примереним ликовним решењима (више од 70 слика, 

илустрација и фотографија високог квалитета; ликовни уредник Зоран 

М. Туркан). Монографија је објављена у 400 примерака, у тврдом повезу, 

a представљена широј културној јавности у просторијама Школе – 

Црквеном дома овога храма 29. 11. 2020. године. 7 
 

 

Слика 1. Насловница и прва страна монографије о Цркви Успења 

Пресвете Богородице у Вршцу (Туркан, 2020)8 

 

 
6 Зоран М. Туркан (1963– ) сликар је и (ко)аутор књижевних дела, између осталог: 

,,Хиландар између историје и предања” (Вршац: Одбор за обележавање 2000 година Хришћанства, 

2001; Вршац: Повез), ,,Хиландар кроз векове” (Вршац: Одбор за обележавање 2000 година 

хришћанства, 2002; Београд: Академија), ,,Света икона Достојно јест и њена чуда у манастиру 
Месићу” (Вршац: Градска библиотека: Манастир Месић, 2003; Вршац: Тритон), ,,Манастир 

Средиште” (Вршац: Епархија банатска, 2005), ,,Владичански двор Епархије банатске: српска 

православна Епархија банатска” (Вршац: Српска православна Епархија банатска, 2007; Вршац: 
Тритон), ,,Отаџбини с љубављу: сто година од присаједињења Војводства српског матици 

Краљевини Србији 1918–2018 у Вршцу” (Вршац: Српска православна епархија банатска: Удружење 

за неговање традиције банатских Срба у Вршцу Војводство 1918–2018, 2019; Београд: М&G 
marketing) итд. 

7В.https://evrsac.rs/predstavljena-knjiga-zorana-turkana-o-maloj-crkvi-u-vrscu/. Приступљено 

10. 2. 2021. године. 
8 Слика преузета са линка издвојеног у фн. 7. 

https://evrsac.rs/predstavljena-knjiga-zorana-turkana-o-maloj-crkvi-u-vrscu/
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,,Црква Успења Пресвете Богородице у Вршцу” аутора Зорана М. 

Туркана, са поднасловном одредницом Jерусалимски завет кир Алексиjа 

Николаjевић чини нов и користан најпре историјски допринос – 

осветљава време и околности у којима се српски народ налазио од 

времена оснивања ове хришћанске заједнице и градње ове парохијске 

цркве па до данас. Аутор је јасно изнео циљеве представљеног – да 

донесе писано сведочанство о храму, укључујући при томе преглед 

литературе, оне сачуване, која извештава и дискутује о Успенској 

цркви, и то кроз године, деценије и векове. У делу на које се осврћемо 

представљена је: 

[…] комплетна повест, од замисли да се овај храм подигне трудом 

добромисленог Врштанина кир Алексија Николајевића, што је завет 

Господу положио на најбоље могућем месту, у Јерусалиму пред 

највишим сведоцима – самим Светињама Најсветијег. Потом следе сва 

збитија и фазе градње и о свему што се с овом светињом, током више од 

двеста (и) педесет лета догађало; и лепима, и оним другима. Пре тога, 

попут правог и озбиљног хроничара, на готово трећини овог писанија, 

господин Туркан излаже повесницу Срба у Банату и сав њихов усуд, од 

старине, лагано нас водећи ка основној теми, срцу овог дела. И излаже се 

ту како је све било, и сви велики и важни догађаји, и знаменити људи који 

су у њима учествовали, и како су се кроз време односили, и према народу 

и догађајима, а особито према храму Успенија Пресвете Мати наше, која 

је Спаса родила. И све тече лагано, смирено и с редом како „Господ 

заповеда” (Одзвон из дубине, Д. Миловановић, Туркан, 2020: 19–20). 

Понеке описе догађаја или личности, најчешће знаменитих, аутор 

је употпунио и личним импресијама/промишљањима о њима – али с 

мером и на прави начин, без залажења у дуже дигресије. Посебну пажњу 

аутор – сликар посветио је детаљном опису ризнице икона и зидног 

сликарства овога храма. У прилог томе је и чињеница да се сматра да су 

иконе изнад северних двери овога храма, на којима се приказује 

Христово страдање и рођење Пресвете Богородице, међу најбољим 

остварења познатог Арсенија Теодоровић, најпре јер су успео пример 

композиционог кружног решења које је ретко у српском сликарству9. 

Као значајно, издвајамо да је у монографији на коју се осврћемо дат 

попис (према запажањима Друштва музејских радника Војводине – 

секције историчара уметности) свих 37 икона овога храма, које су 

класификоване према положају. Побројане су иконе у соклу, престоне 

иконе, двери иконе, иконе изнад двери, празничне иконе, централна 

икона, те оне на завршетку иконостаса (Туркан, 2020: 51–52). 

 
9 Консултован извор: „Храм Успења Пресвете Богородице”. Епархија банатска.: 

https://www.eparhijabanatska.rs/parohije/vrsacko-namesnistvo/vrsac/. Приступљено: 10. 2. 2021.  

https://www.eparhijabanatska.rs/parohije/vrsacko-namesnistvo/vrsac/
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Са језичког аспекта, уочава се да је употребљени језик у делу јасан, 

не непотребно комплексан. Обогаћен је историзмима и архаизмима, а 

време се мери и по Старом Србском календару, те у неку руку чини и 

ризницу појединих речи, израза и појмова које су се користиле од 

настанка цркве па до наших дана. У том смислу може бити полезан, 

поготово младима. Издвајамо само један део који потврђује речено, а 

говори и о значају подстицања лепога говора и језичког стваралаштва 

код младих, а представља ексцерпт из записа проте Душана Коларова. 

Било је то време када је Успенска црква обележавала 200 година 

молитвеног бдења. Душан Коларов је записао, а аутор монографије 

преноси:  

Свети Сава је [...] прослављен свечаније него ранијих година... Највише 

је било деце и омладине, што је и обичај да на тај дан присуствује 

омладина која је била усхићена и радосна... После Свете Литургије, 

пререзан је славски колач, затим је била светосавска прослава. […] За 

време богослужења певао је хор који је увеличао прославу, затим деца 

основних школа из свих парохија декламовали су светосавске рецитације 

и друге песме. Учествовало је 75 рецитатора, мушке и женске деце. […] 

Тада је, први пут, рецитована песма, дакле пре пола века, коју је спевао 

прота Сава Матицки у част Светоме Сави:  

 

Светом Сави10 

 

Трепти у сјају овај свети храм, 

Ту је икона мила, 

А данашњу радост, ја добро знам, 

Она је и пре била. 

У венац славе оплетен давно 

Још ово додајем ја: 

Нек’ дело Светог Саве, славно 

К’о сунце увек сја. 

С висине поглед твој спусти доле, 

Благослов пружи нам ти, 

Народу, деци која те воле, 

За то те молимо ми. 

Протојереј–ставрофор 

 

Сава Матицки 

(Туркан, 2020: 63, 65-66): 

 
10 Како и аутор наводи, песма је објављена у књизи Саве Матицког: ,,Светосавске песме” 

(Београд : Мил. Матицки : Мио. Матицки, 1991, стр. 8). 
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Сам текст добро је структуриран – корисно је подељен у одељке, 

што дело чини лаким за читање и разумевање. Уочава се да се овој 

садржини и црквеног типа (што је одредило и поједина ортографска 

решења) пришло надасве брижљиво, са намером да се сачува чак и оно 

,,неписано” а ,,подразумевано” када се употреби понека, Врштанима, 

знана реч.  
*** 

Осврт заокружујемо ауторовом констатацијом: 

Када би све иконе Светоуспенске цркве „проговориле” о вековним 

предачким молепствијима наших епископа, свештенства, прадедова, 

дедова, мајки и отаца, браће, сестара за спокој, мир и здравље свих нас и 

наших потомака, били би затечени с коликом љубављу, вером и надом је 

заложена њихова тврда вера у нашу православну светосавску – 

христјанску будућност. То је предачка молитвена непробојна аура која и 

данас штити од многих несрећа нас и нашу варош Вршац (Туркан, 2020: 

55).  

Ово свето место описано је као лице Вршца (Туркан, 2020: 11), 

капија вршачке вароши, царска капија, али и као капија дома и 

детињства (Са собом на Ви, М. Матицки, Туркан, 2020: 15), домаћинска 

капија која дочекује и испраћа и све оне који су се из Вршац иселили. 

Верујемо и да уводни део исказ који смо претходно издвојили –  Када би 

све иконе Светоуспенске цркве „проговориле” –  може бити путоказ, 

снажан импулс за даља стварања, најпре у језику па и сликарству.  

Дело ,,Црква Успења Пресвете Богородице у Вршцу 

(Jерусалимски завет кир Алексиjа Николаjевић)” аутора Зорана М. 

Туркана својом формом и садржајем, може бити добар путоказ ка 

настанку дела сличнога типа и намере о другим светињама широм наше 

земље, а свакако је мотивација и основа за даља писања, проучавања и 

бележења живота и трајања Цркве Успења Пресвете Богородице у 

Вршцу. Несумњиво ће бити изузетно корисно путницима намерницима 

али и домаћима, који се отисну у далеки свет, како Душан Миловановић 

лепо примећује – полезно свугде, али и свакоме „добре воље и намере 

чисте” (Туркан, 2020: 21). 

Аутор приказа11 

Ивана Ђ. Ђорђев 

Примљен: 12.02.2021. 

Прихваћен: 11.12.2021. 

 

 
11 ivanacurcin@yahoo.com, Висока школа струковних студија за васпитаче "Михаило 

Палов" 
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СИНТЕЗЕ- УПУТСTВО ЗА ПРИПРЕМУ РАДОВА 

Часопис објављује оригиналне радове из области педагогије, 

књижевности, језика и културе, као и сродних дисциплина. Радови који 

су већ објављени или понуђени за објављивање у некој другој 

публикацији не могу бити прихваћени. Ако је рад био изложен на 

научном скупу, под истим или сличним насловом, податак о томе треба 

да буде наведен у посебној напомени при дну прве странице чланка. 

Радови се објављују на српском језику, ћирилицом или енглеском, 

руском и француском. Укупан број речи у раду не треба прећи 5000. 

Рад се пише на страници величине A5 14,8 x 21 cm, са маргинама: 

1,2 cm горе, доле, лево и десно и простором за коричење 0,8 cm. Шаблон 

Word документа са свим поставкама могуће је преузети са странице 

http://vaspks.edu.rs/index.php/skola/izdavacka-delatnost/sinteze 

Рад треба да има следеће елементе: а) наслов, б) име, средње 

слово и презиме аутора; назив установе у којој је аутор запослен, в) 

сажетак, г) кључне речи, д) текст рада, ђ) литературу и изворе, е) резиме, 

ж) прилоге. 

Наслов рада штампа се на средини странице, фонт Times New 

Roman 12, великим словима, простор испред и иза параграфа 20 pt (стил 

naslov). 

Име, средње слово и презиме аутора у студијама и чланцима 

штампа се испод наслова по средини странице, фонт Times New Roman 

величине 11 искошен а у приказима на крају рад уз десну маргину 

курзивом, простор испред параграфа 16 pt а иза 24 pt (стил autori). 

Адреса електронске поште, назив и седиште установе у којој је аутор 

запослен наводе се у фусноти, која је везана за презиме аутора (нпр. 

autor@fil.ac.rs, Универзитет у Београду, Филолошки факултет). Ако је 

аутора више, мора се назначити из које установe потиче сваки од 

наведених аутора. Функција и звање аутора се не наводе. Назив и број 

пројекта, односно назив програма у оквиру кога је чланак настао, као и 

назив институције која је финансирала пројекат или програм наводи се у 

посебној фусноти, која је двема звездицама везана за назив установе у 

којој је аутор запослен. 

У сажетку, који треба да буде на језику на коме је написан и рад, 

треба језгровито представити проблем, циљ, методологију и резултате 

приказаног научног истраживања. 

Сажетак треба да има између 100 и 250 речи (испод аутора рада) 

штампа се фонтом Times New Roman 10, поравнање са обе стране 

странице, први ред увучен 1,25 cm, простор иза параграфа 10 pt, (стил 

sažetak). 
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Кључне речи (пет одредница), дају се на језику на којем су 

написани сажетак и текст. Наводе се испод сажетка, са ознаком Кључне 

речи, штампа се фонтом Times New Roman 10, поравнање са обе стране 

странице, први ред увучен 1,25 cm, простор испред параграфа 6 pt а иза 

параграфа 12 pt, (стил Ključne reči). 

Наслов рада пише се великим словима фонтом Times New Roman 

12, поравнање по средини стране странице, простор испред параграфа и 

иза параграфа 20 pt, (стил naslov). 

Наслов другог нивоа пише се великим словима, фонтом Times 

New Roman 10 поравнање по средини стране странице, простор испред 

параграфа 18 pt a иза параграфа 12 pt, (стил naslov2). 

Текст се пише фонтом Times New Roman 11, поравнање са обе 

стране странице, први ред увучен 1 cm, простор иза параграфа 3pt, (стил 

tеkst). 

Прилози којима је илустровано научно излагање (табеларни и 

графички прикази, факсимили, слике и сл.) обележавају се римским 

цифрама (стил tеkst). 

Наслови посебних публикација (монографија, зборника, часописа, 

речника и сл.) који се помињу у тексту рада наводе се курзивом на 

језику и писму на којем је публикација чији се наслов наводи објављена, 

било да је реч о оригиналу или о преводу. 

При навођењу цитата у тексту рада, пожељно је да то буде према 

изворном тексту (оригиналу) и писму. Уколико се наводи цитат из 

преведеног рада, треба у одговарајућој фусноти навести библиографске 

податке о оригиналу. 

Страна имена пишу се у оригиналу. Уколико аутор сматра да би 

било пожељно, може користити и транскрибовано име, с тим што 

приликом првог помињања у загради ставља оригинал. 

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 

аутора, зареза, године објављивања рада који се цитира, ознаке странице 

са које је цитат преузет и затворене заграде. На пример: (Петровић, 

1986: 128). 

Ако се име аутора који се цитира већ помиње у тексту који 

непосредно претходи цитату, у загради се оно не понавља, већ се дају 

само година и странице. На пример: „...о овоме је говорио Петар 

Петровић (1981: 111)“. 
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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: (Петровић, 1981: 135-140). 

Ако се цитира више несуседних страница истог рада, цифре које 

се односе на странице у цитираном раду, одвајају се зарезом. На пример: 

(Петровић, 1981: 122, 130). 

Када се у раду помиње више студија које је један аутор објавио 

исте године, у текстуалној библиографској напомени потребно је 

одговарајућим азбучним или абецедним словом прецизирати о којој се 

библиографској одредници из списка литературе ради. На пример: 

(Russeau, 1988а: 11). 

Уколико библиографски извор има три, четири или пет аутора, у 

уменутој библиографској напомени први пут, наводе се презимена свих 

аутора, док се у сваком наредном навођењу наводи презиме првог а 

осталих аутора замењују скраћеницом и др.: (Велек и др., 2007). 

Фусноте, обележене арапским цифрама (иза правописног знака, 

без тачке или заграде), дају се при дну странице у којој се налази део 

текста на који се фуснота односи. Могу садржати мање важне детаље, 

допунска објашњења и сл. Фусноте се не користе за навођење 

библиографских извора цитата или парафраза датих у основном тексту, 

будући да за то служе библиографске парентезе. 

Цитирана литература даје се у засебном одељку насловљеном 

Литература. Библиографске јединице (референце) наводе се по азбучном 

или абецедном реду презимена првог или јединог аутора. 

У часопису СИНТЕЗЕ у библиографском опису цитиране 

литературе примењује се АПA начин библиографског цитирања 

(American Psychological Association’s style). 

Примери таквог начина библиографског цитирања: 

Монографска публикација: 

Презиме, иницијал имена аутора (година издавања). Наслов књиге. 

Место издавања: издавач. 

Пример: 

Тумарић, М. (2004). Виза. Нови Сад: Тусами. 

Прилог у зборнику радова, поглавље у књизи или одредница у 
енциклопедији или лексикону: 

Презиме аутора, иницијал имена аутора (година издања). Наслов 

поглавља или одреднице. In Иницијал имена и презиме аутора/уредника, 

Наслов публикације. Место издавања: издавач. (стране на којима се 

налази цитирани рад/поглавље/одредница) 
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Пример: 

Roulet, E. (2006). The description of text relation markers in the 

Geneva model of discourse organization. In K. Fischer (ed), Approaches to 
discourse particles. Amsterdam: Elsevier, 115-131. 

Прилог у часопису: 

Презиме, иницијал имена аутора (година издавања). Наслов 

прилога. Наслов часописа, број волумена/године и број, стране. дои број 

Пример: 

Harman, G. (1967). Quine on Meaning and Existence, I. The Death of 

Meaning. The Review of Metaphysics, 21(1), 124–151. 

http://doi.org/10.2307/20124498 

Презиме, иницијал имена аутора (година издавања). Наслов 

прилога. Наслов публикације, број, стране. [on-line]. Доступно преко: 

интернет адреса [датум преузимања] 

Пример: 

Ryan, T. (2004). Turning patrons into Partners When Choosing 

Integrated Library System. 

Infotoday, 15, 4. [on-line]. Доступно преко: 

http://www.infotoday.com/cilmag/mar04/ryan.html [27.03.2004] 

Необјављене докторске и магистарске тезе: 

Презиме, иницијал имена аутора (година). Наслов тезе 

(необјављена докторска дисертација / магистарски рад). Назив установе, 

место. 

Пример: 

Ивановић, Б. (2005). Фразеологизми у Лутеровом преводу Библије 

из 1534. године и њихова заступљеност у савременом немачком језику 

(необјављен магистарски рад). Филолошки факултет, Београд. 

Чланак у новинама (дневним, недељним, месечним): 

Презиме, иницијал имен аутора (датум и година издавања). 

Наслов чланка. Назив часописа, стране на којима се чланак налази. 

Пример: 

Цветковић, И. (10. март 2011). Заблуда као интерес. Политика, 
стр. 15. 
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Класична дела: 

За велика класична дела попут античких грчких и римских 

текстова, Библије, Кур'ана и сл. треба наводити њихову стандардну 

нумерацију (ако постоји и ако се то не коси за захтевима самог рада). 

Пример: 

(Држава: 595а–598а) 

Такође, ова дела није неопходно наводити у списку литературе на 

крају рада. Разноврснији и детаљнији примери цитирања могу се наћи на 

http://www.apastyle.org. 

Препорука је да се навођене референце провере на сајтовима 

scholar.google.com/, proquest.com/, crossref.org/, vbs.rs/, scindeks.ceon.rs 

kobson.nb.rs/servisi/elektronski_casopisi.123.html, 

kobson.nb.rs/servisi/pretrazivanje_knjiga_.102.html  

Сви наведени сервиси пружају помоћ при референцирању за 

различите стилове, као и могућност извоза референци у различите 

формате, за потребе каснијег увоза у различите алате за референцирање. 

Алати за референцирање могу да прикупе метаподатке за неку 

референцу, са веб страница, за касније коришћење у текст процесорима. 

Препоручује се коришћење бесплатних алата за референцирање: Zotero, 

Mendeley, Docear и др. Коришћену литературу извести као фајл у RIS 

формату и послати мејлом. Алтернативно уколико се не користе ови 

алати направити посебан фајл где ће се навести на крају сваке референце 

и линк/трајни линк до националног каталога у коме се налази заведена 

дата референца (нпр. Српски каталог COBISS/OPAC на адреси  

http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?ukaz=GETID)  

Резиме се пише на једном од светских језика, или на српском 

уколико је рад написан на неком страном језику (стил sažetak). 

Кључне речи се пишу на једном од светских језика, или на 

српском уколико је рад написан на неком страном језику (стил ključne 

reči). Кључне речи се по правилу наводе коришћењем тезауруса 

кључних речи, који је саставни део платформе за електронско 

уредништво. Кључне речи се добијају анализом наслова рада и сажетка 

на енглеском језику, а затим се изабране речи преводе на српски језик и 

убацују у прву верзију рада након пријаве рада (у апликацији Асистент, 

таб Рецензија). 

Радове слати искључиво преко платформе за електронско 

уредништво Асистент. Упутство за коришћење платформе и креирање 

налога можете погледати http://aseestant.ceon.rs/index.php/sinteze 

Службена мејл адреса часописа је  sinteze@vaspks.edu.rs 
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