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ТРАДИЦИЈАИТРАНЗИЦИЈА/
КУЛТУРНАКОНТРАВЕРЗА
СТУДИЈАСЛУЧАЈА:ПОРТРЕТИ
КНЕЗАМИЛОШАОБРЕНОВИЋА

Сажетак:Учему јеконтраверзакултурногидентитетаСрбије
којасеупроцесутранзицијеналазивећвишеоддвавека?Одгово
ресампотражилаунестабилном,хибридномидинамичномкон
цептубалканскогидентитета.Балканкаоспецифичанетничкии
културолошкимикс,каоместосусретаплеменитебарбарогени
јеидивљаштва,европскиОрјент,тачкапреплитањатрадиције
и глобалнихтокова, представља специфичну платформу одакле
посматрамо изградњу репрезентације и мешања односа између
нашег националног идентитета и културе у целини. Аналогија
између процесамодернизације у XIX веку и данашњеСрбије не
двосмислена је,какоупоступцимаизградњекултурногинацио
налногидентитета,такоиупоследицаманеуспелетрансформа
циједруштва.Преласкуизтрадиционалногумодернодруштво,
усмераваногпремазапандоевропскимтоковима,увекјенедоста
јаомакарједанодкључнихинтегришућихфактора.Затосунеу
саглашеностдруштвенеикултурнеполитикеинепрецизновођена
еманципацијадруштвауцелинидовелидонепознавањаилипогре
шногпрепознавањасопственекултуре,традицијеиузора,иузро
ковалидогорочнунеспособносточувањакултурне(каоиполитич
ке)независностинаовимпросторима.Овимтекстомпокренућу
питањавезаназадефицитмодерности,каоизакултурниимпе
ријализам,којисекаопоследицаколонијалнедоминацијезадржао
наовимпросторима.Спрегуполитикеиестетикеанализираћуна
примерувизуелнерепрезентацијенационалногидентитета,кроз
портретевладара–кнезаМилошаОбреновића,накојимасе ја
сноочитујепокушајразвојакултурнестратегијеидефинисања
јединственог националног културног модела. Изједначење појма
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националногидентитетасаполитичкимменталитетомпоказа
ло је да је пасивнитрадиционалнименталитет (као статичан
и некомуникативан) препрека у формирању модерног културног
идентитета,којиделујеиновативноиимаспособноствластите
перцепцијеполитичког.Политичкатрансформацијасистемако
јанијеодржалакораксацелокупномтрансформацијомдруштва,
резултиралајенеодрживошћукултурнеполитикекаотемељамо
дернизациједржавеиодржањустатусаквопремадоминантном
центру. Због тога, само брисање колонизаторског идентитет
скогобрасцаиприхватањеновогнијебилодовољнозауспоспо
стављањесопственогнационалногикултурногидентитета.Ни
кадазавршенипроцесмодернизацијеусловиојеперманентнунео
дређеностсавременекултунеполитике,јерсеунестабиномпери
одутранзиције,јошувекопредељујемоизмеђутрадиционализмаи
глобалнекултуре,притомдодатнонаглашавајућиразликеикон
траверзе,анестварајућипољеслободнекултурнефлуктурације.
ВраћајућисенаБалканкаокултурнупарадигмуСрбије,културна
политикаданашњицебитребалодакомуницирасавидљивимбо
гатствомразноликости,несупротстваљајућисенитрадицијини
транзицији,какобиизбеглаинфериорноступрепознавањуилипак
сопственуиндиферентноступроизвођењу,презентовањуиочува
њукултурногблага.

Кључне речи: Балкан/балканизам, култура, културна политика,
транзиција,традиција,културниидентитет

Балканизам/БалканкаоЕвропскиОрјент

СпецифичандискурсБалкана,конструисанкаодискурсим
путиранеамбивалентности1(премаМ.Тодоровој),остаоје
доданас готовонепромењен.Балканцикаонепотпунису
бјекти,коједетерминишурелигијаираса,смештенинегде
измеђуусталномпреласкуизједног(нецелог)удруго(та
кођенецело),осталисусимболзаантицивилизацијскиеле
мент,црнурупуиалтерегоЕвропе.Оноштосеудискурсу
Западаназивабалканизам2,стваранојепостепенотокомот
приликедвавека(крајемXVIII,XIXипочеткомXXвека).
Поджигомбалканизације,југоисточнополуострвоосталоје
негативно, означено за западни свет до данашњихдана, а
терминбалканизам–удоменуречникаполитичкихувреда3.

1 Заразликуодоријентализма,којиједискурсоимпутиранојсупротно
сти.

2 БалканизамизразкојинаЗападу,означавасистемделовањаујавном
дискурсубалканскихдржаваинарода.Односисенанедостатаккарак
тера, дивљаштво, нетолеранцију преманижима, а притворност према
вишимаодсебе.РеконструкцијуикритикуовогпојмадонелајеМ.То
дорова,раздвајајућигаодувексамонегативнесликедругог.Види:То
дорова,М.(1999)ИмагинарниБалкан,Београд

3 Хобсбаум, Е. (1996) Нације и национализам од 1780; програм, мит,
стварност,Београд:ФилипВишњић,стр.16.
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Појамбалканскогкористиосеупежоративномсмислузајед
носадругимуопштениметикетама,каоштојеорјентално4.
ГеографскинеодвојиводЕвропе,акултурноипакконструи
санкаоњендруги,Балканјеоткриваниистовременоизми
шљан.Наконпериоданедовршенемодернизације,савреме
ниБалканостајенегативноозначенкаотемељноразличит
ибезнадежномаргиналануодносунаостатакЕвропеипо
стајеместоапсорбовањаполитичких,идеолошкихикултур
нихфрустрација.

Следећи теоријску праксу постколонијалних студија кул
туремогуће јеповућимноге једнакостиувиђењуБалкана
иБалканацакаоОрјенталаца.5Каоиуслучајуисточњака,
Балканцимасуприписиваненегативнекарактеристике,ко
је су поткрепљивале западњачки конструкт о њиховој су
протностиидеалнимЕвропљанима.ЕдвардСаидцитирају
ћиКромера6наводиследеће:„Орјенталнидухсеужасава
прецизности;Његов начин размишљања крајње је аљкав;
Орјенталцисупосвемусупротни јасности,директности
иплеменитости;Орјенталацговориимислинаначинко
јијеуправосупротаневропском...”.7Поредстереотипакоји
секријуизапојмаорјентално,балканскосасобомносидо
датнекарактеристике:окрутности,неотесаности,нестабил
ностиинепредвидивости.Овеодликекористилесусекао
супротностпредставиоЕвропи,којапредстављакатегори
је:чистоте,реда,самоконтроле,карактера,јакогосећајаза
закон,правичност,ефикаснуадминистрацију,икојасвојим
цивилизацијским тековинама симболизује степен култур
ногразвојакојиоплемењујечовековопонашање8.Неговање
идејео заосталостиБалканапоследица јенегативногкул
турног конструкта, тј. културнофилозофског модела про
светитељстваустановљеногуXVIIIвеку.ПоделомЕвропе
наЗападнуиИсточну,стварањемполитичкокултуролошке
баријере, афирмисан је значај Западнецивилизације у од
носунадругидеоЕвропеистворенјемитоБалкану.Утом
смислуможесеговоритииозападноевропскомкултурном
моделукаоколонизаторском,с’обзиромдаједоданашњих
данаостаодоминантниносилацзначењскогпоретка.

4 Оријенталнокојеозначава:прљавштину,мизогинију,пасивност,непоу
зданост,неискреност,неефикасност,непрецизност,летаргију,сујеверје,
лењост, опортунизам, лакомост, неспособну бирократију, подмитљи
воститд.

5 ПосматранокрозпризмуОкцидената.
6 LordCromer,(1908)ModernEgypt2,NewYork
7 Саид,Е.(2000)Оријентализам,XXвек,(превелаДринкаГојковић)Бе

оград,стр.5456.
8 Тодорова,М.(1999)ИмагинарниБалкан,Београд,стр.208.
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ГеополитичкиикултуролошкиоквирСрбијеXIX
векакрозпојамполитичкемодернизације

ОдXVIвекаокоАустријскеЦаревинеокупљалисусемали
народиидржаве који суна овај начинодолевале турском
налету.КултурнопрожимањеизмеђуСрбијеиЗапада (по
себноАустрије, гдесеналазилаграницаОтоманскеимпе
рије)зависила јеодбурнихисторијскихпревирањапочет
комисрединомXIXвека.Упоредосаукидањеммонархија,
формирањем грађанске класе уЕвропи и буђењемнацио
налне свести,ова тежњасеуСрбијиусмериланаформи
рањевластитогнационалногдржавногуређења.Дошло је
достварањаграђанскекласе,којасеобразовалауЕвропии
сасобомдонелабројнекултуролошкепромене,каоштоје
истварањенационалнихпокрета(тзв.Српскереволуције).
Коликојезапроцеснационалногбуђењаикултурногпрепо
родабилазначајнаулоганационалнеинтелигенцијесведочи
иоформљењевеликогбројанационалнихинституција9,које
суималезациљтрансформацијутрадиционалногкамодер
номтипудруштвеногорганизовања.Собзиромнаважност
успостављањамодернедржавеусвимсегментимаСрбијаје
улагалауобразовањеикултуру,гдесеутицајвеликихкул
туранајпреодвијаопрекојезика.Учениписци,сликари,на
учници,композиторисаЗапададоносеромантичарскидух
ислободарскеидејеалиистрани језикиобичајекојисве
вишепродируусвакодневицу.Националнојединствоства
ралосеоконовооснованихинституција,којасусеформира
лакаоместагдесереконструисалапрошлостибрендирала
будућност.Алиоживљавањенаративаизсјајапреколонијал
непрошлости10,поново јеуступаломестоимперијализму,
недопуштајућипритомравноправнукомуникацијуизмеђу
прошлостиибудућностиимапирањесопственогкултурног
модела.Данаскадасмоуситуацијидасесвевишекултур
нихустановазатвара,илијеодавнованфункције,свевише
сеограђујемоодбилокаквихвањскихупливаисуодноша
вањасасветомглобалнекултуре,анекадакадасмоимали
шансузапласирањесопственогизразаучвршћивалисмога
копирањемтуђихмодела.

Нациједржаве,оформљенеуXIXвеку,продуктсуисториј
скогприближавањаиспајањадваупореднатока–развоја
модернедржавеиразвојанације.Текапацитетенисуима
ли сви народи жељни националне еманципације. Е. Хоб
сбаум издваја три фактора одлучујућа за конституисање

9 Лицеј, Друштвосрпскесловесности,МатицаСрпска,Народнимузеј,
Народнопозориште,НовинеСербскеитд.

10УовомслучајуНемањићкесредњовековнеСрбије.
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националне државе: историјска повезаност11, постојање
компактнекултурнеелите12инајважнији,доказануспособ
ностивиталност заослобађањеодстранедоминације.За
завршнуфазупотпуненационалненезависностимногимаје
недостајао једанодфактора.Србисубили једанодмало
бројних балканскихнарода који је у веку нацијауспео да
сакупи своје потенцијале и конституише националну др
жаву, алипроцес стварања српскенације никаданије био
довршен,управозбогнедостатакауобликовањудваодна
веденатрифактора(еманципацијаграђанстваиспособност
дуготрајнеполитичкенезависностиодстранедоминације).

МодернизацијаСрбијеуконтекстуборбеза
стварањенационалнедржавеиеманципацију

Још од средњег века српска култура развијала се најве
ћимделом,подутицајемИстока.Државанараскршћудва
света, између Истока и Запада, одувек је представљала
мултикултуралну средину, где су семешалинароди, вере,
обичаји и култура свакодневног живота. Нестабилни, хи
бридни и надасве динамични концепт балканског иденти
тетаусловио јеиотежаостварањеколективногнационал
ногидентитетаСрбије.Сусретплеменитебарбарогенијеи
дивљаштва, како ганазиваМ.Крлежа,носио је са собом
специфичне културолошке одлике, које је било тешко об
ликоватиимеђусобноусагласитиујединственрепрезента
цијски оквир.Иако земља сашест векова дисконтинуите

11Историјскаповезаностсадржавомбилодајеонапостојећаусадашњо
стиилипрошлости.

12Којабиутврдилаадминистративнијезикинационалнукњижевност.

ПавелЂурковић,
МилошОбреновићсафесом
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тауразвојудржавности,СрбијасеуXIXвекубезвеликог
закашњења приближила модерним европским токовима
диференцирањаи заокруживањаформенационалнедржа
ве.Притиснутасоцијалнимикултурнимнаслеђемизперио
дадоминацијеотоманскеимперије,ухватиласеукоштацса
изазовимамодернизацијеиизградњомнационалног/култур
ногидентитета.Кидајућиспонесанаслеђемизотоманског
периода,Србијапосежеуславнупрошлост,реконструишу
ћисвојиденитетистварајућиусловезаоформљењемодер
ног,демократскогдруштва.

Још у периоду владавине кнезаМилошаОбреновића, по
стојао је конфликт између традиционалног и европског.
СнажнипокушајидасеСрбијамодернизујеиевропеизује
оспораванисуитумаченикаонедостацивластитогиденти
тета,апросторкоји јеупроменисоцијалнихикултурних
сегменатадруштвапочеодазаузимаевропскисадржај,до
живљанјекаогубитаккултурнеособености.Концептства
рања националне државе није био довољно поткрепљен
изградњом укупне националне еманципације. Изградња
јакогбирократскогсистеманијеишлаупоредоса јачањем
осталихдруштвенихсегмената,пасетакополитичкамодер
низацијадоживљавалакаотуторскамодернизацијаи још
једанобликколонизацијенаконтурскогзулума.Тезаоде
фицитумодерностисоциологаКлаусаОфеа,методолошки
јеприменљиванаМилошевуСрбију.Офепримећуједасу
дефицитимодерностиудиректнојпропорцијисаукупним
степеном модернизације структуралних подсистема. Та
косеиуСрбијимодернизацијадржавеодвијаланарачун
неразвијеногцивилногдруштва,пасенипокушајизград
њеколективногидентитетаикултурнерепрезентацијеније
одржао.Отпормодернизацијиутомсмислупредстављаоје
укорењенитрадиционализам13којије,иакогенератортада
шњихполитичкихпромена,постаофакторрезистенцијена
исте.Изједначењепојманационалногидентитетасаполи
тичкимменталитетомуказуједајепасивнитрадиционални
менталитетпредстављаовеликупрепрекууформирањумо
дерногкултурногидентитетакојиделујеиновативноикоји
имаспособноствластитеперцепцијеполитичког,штојеје
данодглавнихусловазастицањенезависности.

13Усавременојполитичкојтеоријиразликујуседватипатрадиционали
зма:иструменталникојипружамањеотпоремодернизацијииконсума
торникојиделујеконтрапродуктивносаснажнимупориштемуплемен
скимобичајима,патријархалнојструктури,деловањуцрквеитд.Штоје
уочљивоинапримеруСрбијеXIXвека.
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МоделкултурногидентитетаСрбије
уочимаЗапада

ПерцепцијаЗападауодносунаполитичкепроменеСрбијеу
XIXвеку,каоиданашњеСрбијеосталајеуоквиримавиђе
њаСрбакаозатворених,пасивних,безспособностимењања
иангажовања,каоиконтролеудруштвенимзбивањима.На
српском примеру илустративна је методолошка напомена
Е.Хобсбаума:Народисаизразитијомплеменскомсвешћу,
патријархалномкултуром,ипримитивнијимначиномпри
вређивањаиспољавалисусразмерновећиотпорнаметању
модерне државе, па била она и националног карактера.14
Политичка трансформација система није била утемељена
заједносасоцијалномикултурномтрансформацијомСрби
је,такодастварањемодерногтипаполитичкогуправљања,
успостављањанационалнедржавеикултурногидентитета
никаданиједоведендокраја.Политичкамодернизацијакоја
нијеусаглашенасаполитичкимменталитетомједногнаро
да,условилајенеравномерностизаостајањеудруштвеној
еманципацијиуодносунаЕвропуидовеладопоновногко
лонизаторскогодносанадСрбијом.Отпорорјенталнојкул
туриИстокаприхватањеммоделакултуреЗапададонео је
брисање једног колонизаторског идентитетског обрасца,
алинеиуспостављањесопственогидентитета.Преживели
систем социјалних односа, идентитета и културе из пери
ода турскеокупације, узроковао једадоминацијаразвије
нихземаљанијебилаусмеренанатодасеСрбијаукључиу
модернеевропскетокове,већдаседодатномаргинализује.
Иакојерепрезентацијсканационалнаикултурнасхемаби
латрансформисанаускладусавладајућимевропскиммери
лима,непромењенасоцијалнаструктураусловилајеодржа
њеидеологијестатусаквоодстранедоминантногцентра15
премаСрбији.Година1848.познатапоталасуреволуцијау
читавој Европи сматра се политичком, економском и кул
турномпрекретницом.Тадајеипочелоинтензивнијеинте
ресовање Западне културе заБалканиСрбе16.Упоредо са
РусијомнаИстоку,ЗападЕвропејесвојимупливимауло
калнукултурудугоодржаваосвојмонопол,борећисенатај
начинзаполитичкуидуховнупревластнадовомтеритори
јомБалкана.Након1878.године.ИБерлинскогконгреса,ка

14Хобсбаум, Е. (1996) Нације и национализам од 1780; програм, мит,
стварност,Београд:ФилипВишњић

15УслучајуXIXвековнеСрбијеодносисепресвеганаАустријуиНемач
ку.

16Међуњимаинајвећинемачкифилозофи,филолози,писцииисторичари
тогвремена:Хердер,браћаГрим,фонХумболт,Гете,Штиглиц,Ранке,
Канитз,итд.
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дајеСрбијадобилаослобођењеодвазалскогодносапрема
Турској, јачањеипрерасподелановихцентарамоћиутиче
најошјачестварањехибридногкултурногидентитетаБал
кана.НационалнипокретикојисунаЗападуделовалиуXIX
векуокарактерисанисукаолибералниибезопасни,аИсточ
нитј.Балканскикаозлоћуднииопасни,пајенационализам
наБалканукаотакавсведоданасостаоуоквириманеуспе
шне,недовршенеинеприхваћенеидеје,пресвегазбогсво
јестатичностиинекомуникативности.ИнтересЕвропљана
за друге културе најпре је служио упознавању и констру
исањусопствене.Насвојеитуђе културолозисугледали
кроз принцип опозиције надмоћности и неразвијености, а
затим,подутицајемпозитивизма,романтичариидеализују
замисаооБалканцимакаоизумирућимотменимдивљацима
(барбарогенијима). Једини одговор на деветнаестовековни
концептнеједнакостинародабилајетеоријапостколонијал
ногдискурсакојајенагласилакомплексностиинтелектуал
нуједнакосткултура.Изтеперспективеипочињеистражи
вањетуђегкаосаставногделасопственог,каоиреконструи
сањеконцептавиђењабалканскихнародаикултуре.

БалканкаоевропскиОрјент

УсрпскојкултуриXIXвекнедвосмисленосеосликаваути
цај доминантне идеологије Запада над Балканом, што је
репрезентацију властитог идентитета чинило немогућом.
Уметничку праксу17 генерисала је колонизаторска култура
пласирањем својих образаца и наметањем естетских кри
теријума.Укултурномодносугдесеукрштасвојеитуђе,

17Виђенукаопроизводњусликакултуре,према:Е.Саид,КултураиИмпе
ријализам,Београдскикруг,Београд2002.

ПавелЂурковић,
МилошОбреновићсатурбаном
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посматраномизколонијалногдискурсакаонеједнакостиз
међуОрјенталаца иОкцидената,међуделовање ентитета
условљенојефакторимакоједиктиравладајућицентармо
ћи.Окцидент,каосуверенисубјекткомеприпадапривиле
гија произвођења исказа, заступа Орјенталца. Орјенталац
према томенеможедапроизводи слику, тј. говоро себи,
будућидајеОрјентвиђенсамокаообјектфиксиранудоми
нантномдискурсуЗапада.18УметничкапраксамалогДругог
пружаувидумоделеуписивањаиодржањамоћиВеликог
Другог,такодасликемалогДругогвишеговореослициВе
ликогДругогнегоосебисамима.19

Доминантнидискурсевропскихцентарамоћи,спрегаесте
тикеиполитике,којасеогледалаумногимтекстовимакул
туретогвремена,најуочљивијајеувизуелнојрепрезентаци
јиновооформљенесрпскенације,којанаместунекадашње
демонстрацијехајдучијеидеспотизмапочињедаприказује
грађанствоидемократију.

Визуелнарепрезентација
естетикаиполитика

Вековно брисање и потискивање националног идентитета
од стране отоманског режима готово је уништило процес
културног просперитета српске државе, па је поред војне
обавезеиновихполитичкихсавеза,Србијапокушаладаоб
новиинституцијевере,образовањаикултуреиуметности.
Добијањемхатишерифа1830.годинеуСрбијинастајепо
вољнаклимазадолазакписменихиобразованихСрбакоји
суживели прекоСаве иДунава и образовали се на Запа
ду.Поредкњижевника,учитеља,научника, којипомажуу
просвећивањунацијеодавнозаосталезасветомиоснивања
културнопросветнихинституција,уСрбијуизпрекауве
ликомбројудолазеисликаридаовековечеважнаисторијска
збивањаинасликајупрвепортретепредставникавладајућег
друштвеногслоја.Наспрамнеуједначеногстилскогитемат
скогоквира,насликамадеветнаестовековнеСрбијеуочљи
ва јетематизацијаиреструктурирањеидентитетакрозне
гативнусликуДругог(ТурцинаспрамСрба=Европе)20,као
иуздизањелокалногсукобадоуниверзалнихтема(поисто
већењеустанакасавеликимевропскимреволуцијама).По

18Према:Саид,Е.(2002)Култураиимперијализам,(превеоРасткоЈова
новић),Београд:Београдскикруг

19Исто.
20Нпр.ТренутаковековеченнаслициПајеЈовановића,Таковскиустанак,

представљаМилошаОбреновића са подигнутом заставом и крстом у
часукадаизговаралегендарнуреченицу„Евомене,етовас,ратТурци
ма”.
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кушавајућидадефинишесвојновинационалниидентитет,
прихватајући свешто долази од просвећенијих и великих
народа, Србија губи универзални став при препознавању
иобликовањусопственогначинавизуелнерепрезентације,
какоусвакодневномтакоиууметничкомизразу.

Утицајиурепрезентацијинационалног
идентитета/студијаслучаја:

портретикнезаМилошаОбреновића

Темељнопроучавањеновесрпскеграђанскеивладарскено
шњенераздвојивојеодпроучавањаутицајакултуредругих
народа.Источњачке, одXIV века када јеСрбија пала под
власт Турака, а затим народа који су директно или инди
ректноучествовалиупроцесуборбезанезависностиимали
снажанутицајнаоснивањемодернесрпскедржаве21.Јача
њеевропскогутицајаусвимдржавнимсегментиманамет
нуло једрастичнепроменеукултуриодевањакаоважном
делурепрезентацијеновогидентитетанације.Сведубљим
учвршћењемипрожимањемполитичкихикултурниходно
са саУгарском почеткомXIX века, српске униформе, као
играђанскооделопопримајуспецифичанобликмешавине
двавеликанарода–ТуракаиУгара.Тежњадасераскинеса
источњачкомтрадицијомиокренеевропскимтоковиманај
упечатљивијајеупортрету,којисекаожанрусрпскомсли
карствуродиозавремеПрвогсрпскогустанка22.Портрети
историјскихличносидоприносилисујачањуослободилач
когдухаинационалнесвести.Осимњихсликајусеистак

21Грка,Руса,Мађара,Аустријанаца,НемацаиФранцуза.
22КаданастајупортретиКарађорђа,истакнутихвојводаиустаника.

Непознатиаутор,
МилошОбреновић
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нутиуспешнипојединци,представници грађанскекласе23,
којисужелелидаистакнусвојновостеченидруштвенипо
ложај и овековече га за потомство, по узору на западное
вропску грађанску класу. Потискујући застареле зографе
сликари стижуизВојводине, доносећи актуелне стилове24
углавномизПештеиБеча.ПослеДругог српскогустанка
свејевишесликарашколованихуЕвропи,дабиутрећојде
ценијиXIXвекапортретисањебиломасовнапојава.Тоније
заобишлониконакекнезаМилошаОбреновићауКрагујев
цуиБеограду,аињеговогбратаЈованауЧачкуиЈевремау
Шапцу,којизидовебогатоукрашавајусвојимпортретима,
опонашајућидругеевропскевладаре.

Оделосрпскихвладараприказанонапортретимауметника
XIXвека25маданапрвипогледодајеутисаксвечаног,мо
дерногиевропског,представљамешавинуразличитихмод
нихстиловаиепоха.Оделеменататурскеношње,којапрати
српскикостимсведопрвеполовинеXXвека,прекоутицаја
Мађарскекојаостајеукорењенапосебноуначинуодевања
вишегслојадруштвајошодпериодаСеоба,дототалногме
шањааустријскеирускедржавничкеодореурепрезентаци
јивладара.

БалансирањеизмеђуИстокаиЗапада,крозчестосмењива
њеизаокретедржавнеполитикепремаактуелнимцентрима
моћиможесенајупечатљивијепосматратикрозтрансфор
мацију у визуелној репрезентацији српскенације, напри
мерубројнихпортретакнезаМилошаОбреновића26(сана
гласком на одвајању историјског костима, од романтичне
легенде).ПутописацЈоакимВујићописујућиМилошевко
накуКрагујевцупомињесобусаизображенијимасагоспо
даревимпортретомуцелојфигуриипечатнимпортретима
дванаеструскихимператора.Поредњих,рускогпосланика
напортиГ.А.СтрогановаивојсковођегрофаП.Х.Витхен
штајна(којисеистакаоуборбипротивНаполеона),затим
турског султана Махмута II и Наполеона Бонапарте, по
влачећинатајначинпаралелуивеличајућиборбусрпских
устаника.ПопрепоруциВукаКараџића,којијеутовреме
градио јаке културне везе са Западом, кнезМилошОбре
новићорганизуједолазак сликараПавелаЂурковића,који
стижеизЗемунауКрагујевацкрајемдецембра1923.године
сазадаткомданасликавладараичлановењеговепородице.

23Трговци,чиновници,црквенивеликодостојници
24Барока,бидермајера,класицизмаиромантизма
25УрошКнежевић,ПавелЂурковић,ЈефтимијеПоповић,ГеоргијеБакало

вић,КатаринаИвановић,НиколаАлексић,ЂорђеКрстићитд.
26Токомобењеговевладавине(18151839)и(18581860).
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Кнежевпортретсатурбаномбиојезавршенвећ19.Јануа
ра.СледиМилошевпортретсафесомипортретвладарау
целојфигури,којинажалостнијесачуван.Такођепопре
поруциВукаКараџића, 1824. годинеизВршцауКрагује
вациПожаревацдолазисликарАксентијеЈакшић,којисли
какнежевпортретизмлађихдана.Приликомпроглашења
хатишерифаиз 1930. године, како бифасцинирао јавност,
кнезМилошнаредиоједасењемуисвитисашијецрвена
униформасамноштвомдекоративнихукраса.Старасрпска
ношња,какојујекрстиосамкнез,највишејеподсећалана
ношњумађарскихмагната,штосуизабележилитадашњи
графичари ипутописци27.МилошаОбреновића портрети
салисупотомУрошКнезевић(1835),ЈефтимијеПоповић,
молер бечкеречки, Ђура Јакшић као представник српског
романтизмаиМорицД.Дафингер(1848),једаноднајвећих
портретистаиминијатуристанабечкомдвору.Прекокне
жевих портрета може се пратити његова трансформација
одпобуњеногустаника,делије28,суровогнародногвође,до
владараевропејскогкова.КнезМилошпредстављенјепр
вокаомладићизнарода, здрав,снажан,мишићав,плећат,
једноставноодевен,сацрвенимфесомнаглавикојиједео
традиционалненошње.ПавелЂурковићзатимсликаМило
шакаомудрогпреговарачакојитражинаклоностПортеи
турскомодећомуказујенасвојвазалниоданс.Горњахаљи
најећуракоперваженкрзном,дотелајебогатадезенирана
одећаувишеслојева, ана глави је велики,богатонабран
турскитурбан,сацветниммотивом.ОвдесевидиМилоше
ваекономскаснага,алиисмернопризнањетурскевласти.
ВрлобрзоМилошаОбреновићапортретишеУрошКнеже
вић, сликаризСремскихКарловаца,познаткаопортрети
ставећинесрпскихустаника.ТаданастајепрвиМилошев
портрет,строгогисигурногизгледа,каоевропскогвладара
увојнојуниформи.Такосетурскивазалпослеједнедецени
јетрансформисаоуевропскогвођу.Одевенјеуцрниузани
мундир опасан у струку, са златним еполетама и високом
јаком,сакрстомисподгрлаилентомсазвездом.Надесној
руцисумудвавеликапрстенаисвитак,тј.добијенихати
шериф.ПонаруџбиниаустријскогкнезаМетерника,Мориц

27Према:Васић,П.(1958)Страниутицајиусрпскојношњи,Зборникму
зејапримењенихуметностибр.34,Београд:Музејпримењенеуметно
сти,стр.728.

28Тур.делиштозначилудаци.ИталијанскипутописацПигафетаопису
јућимађарскукоњицуизтогпериоданаводи:„ИзУгарскејебило4500
коњаникакојисуималиштитове,кациге,копља,шиљастемачеве...Ме
ђутимбилоихјекојисуималинаплећиманајвећаорловакрила,апреко
раменаоклоподкожемеђедаидругезвјеради,дасепретвореушто
ужаснијестрашило”.Према:Скерлић,Ј.(1923)Српскакњижевносту
XVIIIвеку,Београд,стр.11.
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Д. Дафингер портретише Милоша Обреновића за његову
колекцију владарских портрета из 1848. године. Исти ау
торпонаруџбиникнезаМилоша, каокнезау абдикацији,
насликао је репрезентативни портрет у црвеној мађарској
атили украшеној златним гајтанима, са црном лентом на
којојјемедаљонсаликомпреминулогсинаМиланаидоби
јенимодликовањима.Удеснојруцимујекрзненикалпак,
аулевојсабљакојукојуједобиоодсрпскогнароданадан
доношењаСретењског устава 1835. године.Сабљу која је
заправотофејнооружјепридржаваскинутомбеломрукави
цом,којауказујенањеговучистотуимирољубивуполитику.
ВидиседаМилошсамонапортретуодУрошаКнежевића
имапрстење,штозаправопоказујењеговускромностиако
јебиоједаноднајбогатијихљудиуЕвропи.Нијежелеода
изазивагневнародаиекспонирасвојебогатство.Познатаје
самоједнанаруџбиназлатногнакитауБечупредкрајњего
вевладавине.

КнезМилошОбреновићсматрасезачетникомкултурнеоб
нове Србије у време стицања независности и формирања
српскедржаве.Обнављајућимладукнежевину,иаконеук,
подстицаојеуметнике,задужбинареиградитељеисамсе,
традиционалноопредељен,изразитозалагаозапроцесме
њања источњачких навика, стилова и схватања у српском
друштву и култури. Како би јасно одвојила себе од нега
тивнесликеДругог29,тј.Турске,државна,верскаикултурна
елитаСрбијеприклањаласеутицајудржавногикултурног

29Према:Хобсбаум,Е.(2011)Измишљањетрадиције,Београд.Негатив
насликаДругогпостмодернипојамкојисеодносинаселекцијуирепе
тицијумоменатакојиуспостављајуидентитетнације;брендирањенаци
је.

МорицДафингер,
МилошОбреновић
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моделаЗапада.Прожетиидејомонационалнојидентифика
цијииорјентацијиСрбије,династијаОбреновића,начелуса
тадашњимкнезомМилошемОбреновићем,српскидржав
ницииучениљуди,традиционалнојношњипридодајусве
вишестранихелемената30.Војнаивладарскауниформа,че
стоприказивананапортретима31,бакрорезимаиграфикама
изXIXвека,сведочиодиректномутицајузападноевропског
моделаодевањаиполитичкихприликауСрбији.

Закључак

КултурноисторијсконаслеђеобреновићевскеСрбијеипро
цесмодернизацијепрекиданојеувишенаврата,смењива
њем владара и мењањем спољне политике, као и бурним
променаманагеополитичкојсцениЕвропе.Процесмодер
низацијеиевропеизацијеСрбијетрајевећпунадвавека,а
њени токови од маргиналне ка сувереној држави пуни су
оспоравања и контрамодернизацијских удара.Модерниза
ција Србије XIX века, подстакнута снажним романтичар
ским европскимидејамаинаслеђемпросветитељства, од
вијаласекаоборбазаконституисањенезависненационалне
државе и њен преображај у модерно, грађанско друштво.
Посматраноизконтекстабалканскогкултурногмиљеа,ови
процесимогусетумачитиикаодефицитивластитогиден
титета.Препороднационалногидентитетатрпеојепромене
којесугапотискивалеибрисале,потврђујућивечитиоднос
малих наспрам великих Других, маргине према империји.
Међутеоретичаримакојисусебавилидруштвенимразвојем
иполитичкоммодернизацијомраспрострањено јемишље
њедајеБалканпочеодагубисвојидентитетоногтренут
какадајепочеодасеевропеизује.Таквастановиштајасно
указујунањеговуразличитостуодносунаЕвропу.Погрдно
значењекоје јеБалканстекаонаконнедовршеногпроцеса
модернизацијезапочетогуXIXвекуузроковаоједаБалкан
постанеметафора занештоагресивно,нетолерантно,бар
барско,полузверско,полуцивилизовано,полуоријентално32,
штојепредстављаоипрепочеткапроцесапозападњивања,
тј.европеизације.Овакавприступусвојојопширнојстудији
Имагинарни Балкан снажно критикујеМ. Тодорова, исти
чућида,иакокултураБалканаумногомепредстављаОто

30Традиционалнедоламеукрашавајусесребрнимширитимаигајтанима,
уводисеатила,узанечакширеикраткечизме,афесбивазамењенма
ђарскимклобуцимаикалпацимасабогатимукрасима,накитом,каткад
илентомпрекогруди.

31Ножеви,кубуреисабље,којесуранијекрасилепојасевесрпскихвлада
раивојсковођазамењујусекраткимсабљамаилиелегантниммачевима
поузорунаУгарске.

32Према:Тодорова,М.(1999)ИмагинарниБалкан,Београд
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мансконаслеђе,носисасобомипозитивнуметафорукоја
инспиришеЗападнаслободољубље,храброст,поносине
зависност.ПремаречимаТодорове,Балканзбогтоганијени
бољинигориодостаткасвета.

Уметност деветнаестовековне Србије, као део културног
идентитетаБалкана,формираласекрозмеђуодносбројних
историјских утицаја. Хибридност балканског идентитета
уочљиванапортретимавластодржацатогвременајасносве
дочиодруштвеноисторијскимприликамаиникаддоврше
ном процесу трансформације Србије у суверену европску
државу. Такође он сведочи о културалном империјализму
којиколонизаторскакултураЗападагенеришепласирањем
својихобразаца,деловањаипојавности,сациљемодржања
хегемонијеиполитичкенадмоћицентра.МисаоЕ.Саидао
одржањустатусакво (уполитичком, економском,нацио
налном,културном,религијском,психолошком,интелекту
алномиестетскомступњуразвојамалогДругог),којаноси
идејууниверзализма,каоефектамоћидоминантногцентра,
блиска јемислиСветозараМарковића да сеСрби стално
вртеуједномколоврату.Естетскипросторкојијезаузимао
европски садржају српскомсликарствуXIXвека, само је
рефлекс орјенталца за самоодржањем у оквиру наметну
тих, хегемоних естетских критеријума западноевропске
империје.

Никад завршени процес модернизације условио је перма
нентнунеодређеностсавременекултунеполитике,јерсеу
нестабиномпериодутранзиције,сакојомсепосебносуоча
ва нашнационалнии културниидентитет, јошувек опре
дељујемо између традиционализма и глобалне културе,
притомдодатнонаглашавајућиразликеиконтраверзе,ане

Непознатиаутор,
МилошОбреновић
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стварајућипољеслободнекултурнефлуктурације.Јер,наш
националниидентитетнераздвојив јеодпоимањакултуре
Балкана чија је парадигма управо прожимање, преламање
и цивилизацијски контраст. Културна политика данашњи
цетребалобидаучинивидљивимбогатстворазноликости,
као својеврсног контрапункта у свим областима друштве
но/културнеделатности,идаутомепрепознасвојнајјачи
потенцијалкакобинапуту транзицијеизбеглаинфериор
ноступрепознавањуилипаксопственуиндиферентносту
произвођењу,презентовањуиочувањукултурногблага.
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TRADITIONANDTRANSITION/CULTURAL
CONTROVERSYCASESTUDY:PORTRAITSOFKNEZ

MILOŠOBRENOVIĆ

Abstract

WhatunderliesthecontroversyoftheculturalidentityofSerbiawhich
hasbeenintransitionforovertwocenturies?Ihavelookedforanswers
intheunstable,hybridanddynamicconceptoftheBalkanidentity.The
Balkans,asaspecificethnicandculturologicalmix,asaplacewhere
noblebarbarogeniusesmeetwithbarbarianism, theEuropeanOrient,
themeltingpotof traditionsandglobal trends, isa specificplatform
fromwhichwehaveobservedconstructionofpresentationandmixing
ofourattitudetothenationalidentitywiththeattitudetotheculturein
general.Analogy between the 19th century process ofmodernization
and Serbia today is obvious, both in the steps for building cultural
andnationalidentityandinthelatestconsequencesofthepoorsocial
transformations.Thetransitionfromatraditionaltoamodernsociety,
modeledafterWestEuropeanparagons,hasalwaysneglectedatleast
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one of the key integrating factors. Hence the uncoordinated social
and cultural policies and poorly directed social emancipation in
generalhave led to ignoranceoformisinterpretationofownculture,
traditionandmodels,causinglongtermincompetenceforpreservation
of cultural (aswell as political) independence in these regions.This
textposessomequestions related to thedeficitofmodernityand the
culturalimperialismthathasremainedintheBalkansasaconsequence
ofcolonialdominance.Themarriageofthepoliticsandtheestheticsis
analyzedontheexampleofvisualrepresentationofnationalidentity,
throughportraitsoftheruler–KnezMilošObrenović–aclearindication
oftheattemptatdevelopingaculturalstrategyanddefiningaunique
nationalculturalmodel.Equatingthenotionofnational identitywith
politicalmentalityhasshownthatpassivetraditionalmentality(static
andnoncommunicative) isanobstacle toformingamoderncultural
identitywhichisinnovativeandcapableofformingitsownperception
of politics.The political transformation of the system,which legged
behindoverallsocialtransformation,hasbroughtaboutanunsustainable
culturalpolicy(whichshouldbeafoundationforthemodernizationof
state)aswellasmaintenanceofthestatusquoattitudetothedominant
centre.This iswhymereerasureof thecolonist identitymodelsand
acceptanceofnewmodelswerenotsufficienttoestablishownnational
andcultural identity.Theneverendingprocessofmodernizationhas
causedpermanentindefinitenessofthemodernculturalpolicy,sincein
theunstableperiodoftransitionwestillchoosebetweentraditionalism
andglobalculture,allthewhileadditionallyemphasizingthedifferences
andcontroversieswithoutcreatingafieldoffreeculturalfluctuation.
ReturningtotheBalkansasaculturalparadigmofSerbia,thecultural
policyoftodayshouldcommunicatewiththevisiblewealthofdiversity
withoutcontradictingeithertraditionortransition,inordertoavoidthe
inferiorityinrecognitionoforindifferenceforproduction,presentation

andpreservationofitsownculturalriches.

Keywords:theBalkans/Balkanism,culture,culturalpolicy,transition,
tradition,culturalidentity


