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Кључ не ре чи:националниидентитетустрипу,одело—визуел
нисимбол,сусреткултура,БобанСавић–ГЕТО,народноодело,
визуелнакомуникација

Увод

То ком XIX ве ка мо дер на ми сао о на ци ји би ла је во де ћа иде ја 
за утвр ђи ва ње европ ског жи во та и пер цеп ци је по је дин ца од
ре ђу ју ћи све ње го ве ма ни фе ста ци је у ра зно ра зним сфе ра ма 
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дру штва. На ци ја се де фи ни са ла кон ти ну и ра ном про шло шћу 
ко ја се по што ва ла и одр жа ва ла, ја сно од ре ђе ном ми си јом и 
суд би ном1, по том и пра вом на фор ми ра ње др жа ве. Раз вој на
ци о нал не иде је код срп ског на ро да за по чет је од кра ја XVI II 
ве ка, пре ко Пр вог и Дру гог срп ског устан ка, до фор ми ра ња 
на ци о нал не др жа ве ка да национално усме ра ва кул тур но  
по ли тич ке ци ље ве.2

Све до ци смо мно го број них тран сфор ма ци ја са вре ме ног 
дру штва. По чет ком XXI ве ка кул тур ни ме ђу на род ни од но си 
оби ло ва ли су хе те ро ге ним стра те ги ја ма, мо ти ви ма ко ји су 
сме ни ли до та да шњи вид кул тур но по ли тич ког ис по ља ва ња: 
не ка да шње од ли ке на ци о нал не мо ћи до би ле су уло гу на ци
о нал не ре пре зен та ци је ко ја се на сим бо лич ком пла ну ко ри
сти у ме ђу на род ним и ин тер кул тур ним од но си ма. Про цес 
гло ба ли за ци је де ста би ли сао је и из ме нио до та да шњи по ло
жај националногидентитета ко ји је усту пио ме сто пост
модерном идентитету ин тер пре ти ра ном ма хом кроз кул
тур ни кон струк ти ви зам. Кре и ра но је по ље ра ни јих и но вих 
национализама ко ји се ис по ља ва ју си мул та но са на мет ну
тим про це си ма тран сна ци о нал ног и над на ци о нал ног.3 Мно
штво је струч них те о ри ја ко је раз ма тра ју по сле ди це ових 
про ме на. Во де ће од њих мо гу се свр ста ти на два опо зит на 
ми шље ња: гло ба ли за ци ја је до ве ла до уо ча ва ња раз ли чи
тих кул тур них обра за ца и по себ но сти ма уну тар ши ре свет
ске за јед ни це и, гло ба ли за ци ја је ели ми ни са ла ра зно ли кост, 
на ци о нал не иден ти те те4 и ау тох то ност ло кал них кул ту ра.5 
С об зи ром на то да иден ти тет по се би тра жи при пад ност 

1 Ви ше о суд би ни на ци је по гле да ти у: Smith, D. (1999) Et hnic elec tion and 
na ti o nal de stiny: so me re li gi o us ori gins of na ti o na list ide als, in: Nationsand
Nationalism 5 (3), Lon don: Eu ro pean In sti tu te, Lon don School of  
Eco no mics, рp.331–355.

2 Ви ше о то ме у: Ма ку ље вић, Н. (2006) Уметностинационалнаидејау
XIXвеку:системевропскеисрпскевизуелнекултуреуслужбинације, 
Бе о град: За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства.

3 Ро гач Ми ја то вић, Љ. (2014) Културнадипломатијаиидентитет
Србије, Бе о град: Clio, стр. 16.

4 Ис тра жи ва чи и ана ли ти ча ри, као не ке од не га тив них по сле ди ца гло
ба ли зма, на во де осе ћај не из ве сно сти, нео д ре ђе но сти и стра ха код по
је дин ца. Не ста нак ра ни јих од ли ка при пад но сти усло ви ло је те жњу ка 
пер ма нент ном ре де фи ни са њу ње го вог па и иден ти те та на ро да ко јем 
при па да. На ши рем пла ну по ста је при ну ђен да уче ста ло, на раз ли чи те 
на чи не, са гле да ва соп стве ну исто ри ју. Уве ден је и те р мин „рађа ње ка
рак те ра”. По гле дај: Ba u man, Z. (2004) IdentityConversationswith
BenedettoVecchi, Cam brid ge: Po lity Press.

5 Бо жи ло вић, Н. (2014) Гло ба ли за ци ја кул ту ре и но ви иден ти тет ски 
обра сци, Социолошкипреглед, vol. XLVI II (2014), No. 4, Бе о град:  
Срп ско со ци о ло шко дру штво у са рад њи с Ин сти ту том дру штве них  
на у ка и Ин сти ту том за кри ми но ло шка и со ци о ло шка ис тра жи ва ња,  
стр. 532–535.
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не чему, јед но вре ме но ти ме не ги ра мо гућ ност глобалног
идентитетауслед не мо гућ но сти да при па да ап стракт ном 
ентите ту – све ту. Кре и ра се не за у ста вљив ци кли чан про цес 
ко ји по кре ће осе ћа ње не свр ста но сти, из но ва бу де ћи по тре бу 
за при пад но шћу, од но сно, на ци о нал ном од ре ђе но шћу, ко ја 
је у спре зи са иде јом да по је ди нац при па да „це лом све ту”.6

Су сре ти кул ту ра омо гу ћи ли су пре и спи ти ва ња али и учвр
шћи ва ња за себ них националнихидентитета. Ди ја лог кул
ту ра под при ти ском гло ба ли за ци је тр пи, са јед не стра не, си
ло ви то по ти ски ва ње на ци о нал них по себ но сти, а, са дру ге, 
ис ти ца ње ло кал них иден ти те та и спе ци фич но сти. Стрип, 
као по се бан вид умет нич ког из ра жа ва ња, у свом ви зу ел ном 
и тек сту ал ном на ра ти ву, ну ди мно го број ност на ци о нал них 
ко до ва са за јед нич ком уло гом – ко му ни ка ци ја са чи та о цем.

Фран цу ски стрип Хијеронимус Бош7, из се ри ја ла „Ред 
Хаоса”, за по чи ње на руџ би ном кра ља Фи ли па Ле пог – плат
но Страшногсуда од углед ног фла ман ског сли ка ра – уну ка 
чу ве ног Јан Ван Ај ка (Jan van Eyck), Хи је ро ни му са Бо ша 
(Hi e ronymu s  Bosch)8. Из не на ђен зах те вом те ме од кра ља 
чу ве ног по ла ком мо ра лу, сли кар у ви ше на вра та по ку ша
ва да про на ђе ин спи ра ци ју. Ме ђу тим, то ком пр вих на сли
ка них сце на, Бо шов ум по ста је за му ћен и де мо ни са сли ке 
по чи њу да ожи вља ва ју. Ми сле ћи да гу би ра зум, да се ње гов 
ства ра лач ки по тен ци јал пре тва ра у по сле ди це мен тал не ра
зо ре но сти, од ла зи код бра та, при пад ни ка озло гла ше не сек
те ада ми та од ко га са зна је да на сли ка ни ли ко ви по сто је и 
да су се пред ста вље ни до га ђа ји упра во де си ли. Сце на ри сти 
се по и гра ва ју ствар ним ли ко ви ма и исто риј ским до га ђа ји
ма, кре и ра ју ћи при чу про же ту ми сти ком и хо ро ром. Она ко
ре спон ди ра са на чи ном жи во та Хи је ро ни му са Бо ша ког су 
исто ри ча ри умет но сти пред ста ви ли као лич ност ко ја је жи
ве ла у два све та: ре ал ном ко ји ис пу ња ва про стор око ње га и, 
уни вер зу му ње го ве има ги на ци је.9

6 Исто, стр. 535.
7 Pe rez, D., Ri ca u me, S. and Ge to, S. (2011) L’ordeduchaos:I.Jérôme
Bosch, Pa ris: Del co urt.

8 Хи је ро ним Бош је фла ман ски сли кар (око 1450–1516), унук чу ве ног Јан 
ван Ај ка. Ње гов сли кар ски опус пре по зна тљив је по мул ти пли ци ра ним 
зна че њи ма. Псе у до ним ко ји је пр ви пут упо тре био ка да је краљ Фи лип 
Ле пи на ру чио сли ку Страшнисуд, са јед не стра не озна ча ва ло ка ли тет 
ме ста где је ро ђен (Бош), а, са дру ге, ла ти ни зо ван на зив ње го вог име на 
у то вре ме на грч ком је озна ча вао све то др во; Sa int Je rom: Hi e ronymu s  /
лат./, Ἱερώνυμος /гр./

9 Il sink, М. and Kol de we ij, J. (2016) HieronymusBosch.VisionsofGenius, 
Lon don: Mer ca tor fonds, ’sHer to gen bosch – Brus sels: Het No or dbra bants 
Mu se um.
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По ку ша ће мо да на овом при ме ру ана ли зи ра мо на ци о нал не 
(до не кле и ци ви ли за циј ске еле мен те), са ци љем да пред
стави мо и рас ту ма чи мо њи хов на чин при ме не и уло ге у 
стри пу.

Сусреткултураустрипу„ХијеронимусБош”

Не из о став но је уо чи ти по себ ност стри па ХијеронимусБош 
ко ја се огле да, са јед не стра не, у те ма ти ци ко ја при ка зу је 
епи зо ду из за ми шље ног жи во та из у зет но ком плек сне лич
но сти фла ман ске исто ри је умет но сти, Хи је ро ни му са Бо ша, 
а, са дру ге, у про фе си о нал ној са рад њи фран цу ског из да ва
ча Дел ку ра (Del co urt), сце на ри ста Пе ре за (Pe rez), Ри ко ма 
(Rica u me) и срп ског ака дем ског сли ка ра и илу стра то ра — 
Бо ба на Са ви ћа (псе у до ним: Ге то). Мул ти ет нич ки тим, при
ли ком кре и ра ња стри па, под ра зу ме вао је су сре те кул ту ра ко
ји су се у ра ду ви зу ел но ис по љи ли у ви ду, услов но ре че но, 
кре о ли за ци је у ма лом.10 Уко ли ко под креолизацијом под ра
зу ме ва мо „ства ра ње из но ва”, ов де би то под ра зу ме ва ло ви
зу ел ни је зик ко ји би био до во љан за по тре бе илу стро ва ња 
на ра ти ва, а опет, кре и ран као плод раз ли чи тих кул тур них 
мо де ла из да ва ча и умет ни ка. Са же то, у кон тек сту на ше те
ме, кре о ли за ци ја би под ра зу ме ва ла сме шу ви зу ел них еле ме
на та из раз ли чи тих тра ди ци ја и кул ту ра ко је се ма ни фе сту ју 
у стри пу. Мо жда се то нај бо ље мо же уо чи ти на илу стра ци
ја ма ам би је на та11 од ви ја ња рад ње, где ни су пред ста вље ни 
ау тен тич ни флан дриј ски ло ка ли те ти. Из ме ша не су ку ће и 
згра де ко је би мо гле да се на ђу у срп ској, па и европ ској сре
ди ни ра ни јих вре ме на, са ар хи тек тон ским еле мен ти ма ко ји 
би мо гли да за до во ље про сеч ног чи та о ца и ње го ву ма шту 
усме ре у прав цу при че. Ко ри сте ћи до ку мен та ци ју из срп ске 
ар хи тек ту ре, уз ми ни мал не мо ди фи ка ци је, ство рен је сли ко
вит при каз сред ње ве ков ног ме ста да на шње се вер не Фран
цу ске и ју жне Хо лан ди је. Као на При ме ру 1, При ме ру 2 и 
При ме ру 3 где уо ча ва мо ка ме не се о ске објек те, са др ве ним 
про зо ри ма и слам на тим кро вом.12 При мер 2 при ка зу је амбар 

10 О кре о ли за ци ји по гле дај у: Co hen, R. (2007) Cre o li za tion and Cul tu ral 
Glo ba li za tion: The Soft So unds of Fu gi ti ve Po wer, in Globalizations4 (3), 
Ox ford: Ro u tled ge, рp. 369—373.

11 То ком де вет на е стог ве ка про стор је та ко ђе уче ство вао у гра ђе њу на ци
о нал них иден ти те та. О то ме ви ше по гле да ти у: Ма ку ље вић Н. (2006)
УметностинационалнаидејауXIXвеку:системевропскеисрпске
визуелнекултуреуслужбинације, Бе о град: За вод за уџ бе ни ке.

12 Слам на ти кров је углав ном ко ри шћен у при мор ским ме сти ма, док су 
шу мо ви ти пре де ли уну тра шњо сти кон ти нен та ну ди ли ве ћу мо гућ ност 
за пра вље ње др ве ног кро ва.
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ти пи чан за европ ска сред ње ве ков на се ла13 док При мер 3 је
ди но цр квом у по за ди ни ви зу ел но упу ћу је и раз от кри ва да 
је реч о хри шћан ском ме сту. С об зи ром на то да су фран
цу ска и срп ска ве ге та ци ја слич них ка рак те ри сти ка, оне нам 
не пру жа ју мо гућ ност ло ци ра ња ме ста. Је ди но оде ћа ју на ка 
ин фор ми ше да је реч о по ме ну тој обла сти Евро пе.

По ред оде ће ак те ра ка дра, од ли ке ам би јен та од ре ђе не на ци је 
пру жа ју по је ди ни ар хи тек тон ски еле мен ти при хва ће ни као 
ка рак те ри сти ка од ре ђе не ге о граф ске обла сти и кроз исто ри
ју усво је ни као вид пре зен то ва ња на ци је. На При ме ру 4, у 
цен трал ном де лу ка дра, уо ча ва ју се кон тра фо ри ко ји су по
ста ли је дан од обе ле жи ва ча фран цу ске ар хи тек ту ре. На тај 
на чин не у трал ном ам би јен ту из срп ске сред ње ве ков не ар хи
тек ту ре и се о ске кул тур не ба шти не, до да ва њем кон трафо ра 
по стиг нут из глед фран цу ског се ла.

Народноодело

На род, по сма тран кроз иде о ло ги ју на ци о на ли зма, за у зи мао 
је по себ но ме сто у ви зу ел ним пред ста ва ма где је имао уло гу 
но си о ца иде а ла на ци је.14 Ка дар где су пред ста вље ни глав ни 
ју нак стри па, Хи је ро ни мус Бош, и при ја тељ Хо у сен док ше
та ју кроз флан дриј ско се ло Ден Бос15 по себ но ис ти че ви зу
ел не еле мен те ко ји ре флек ту ју срп ску на ци ју.16 При ка зан је 
се о ски ам би јент где су пред ста вље ни при пад ни ци раз ли чи
тих на ци ја, што за кљу чу је мо на осно ву њи хо ве оде ће. Глав
ни ју на ци стри па при ка за ни су у оде ли ма ка рак те ри стич ним 
за под руч је Флан дри је из ше сна е стог ве ка. Ка ко би ве ро
до стој но до ча рао епо ху, ау тор стри п и лу стра ци је ви зу ел не 
при ло ге за но шње ак те ра про на ла зио је у струч ним књи га ма 
о ко сти ми ма тог пе ри о да али и на про та го ни стима Бо шо вих 
сли ка. Ти ме је ство ре на но ва ди мен зи ја ко му ни ка ци је са чи
та о ци ма ко ји по зна ју сли кар ски опус Хи је ро ни му са Бо ша. 
Ме ђу при ка за ним ак те ри ма на тај на чин ра за зна је мо срп
ског се ља ка, ко га, у од но су на оста ле ли ко ве, пре по зна је мо 
нај пре пре ма срп ском на род ном оде лу. По себ но се уо ча ва ју 
шај ка ча, бе ла ко шу ља, пан та ло не и опан ци. 

13 У по је ди ним се ли ма, где се ни је пра тио про цес мо дер ни за ци је, још 
увек је мо гу ће ви де ти ова кве ам ба ре.

14 Ви дети: Smit, D. (1998) Nacionalniidentitet, Be o grad: Bi bli o te ka XX vek, 
str. 26–71.

15 Да нас је Ден Бос глав ни град хо ланд ске про вин ци је Се вер ни Бра бант. 
Дру ги на зив је Хер то ген бос.

16 По гле дај па жљи во тре ћи ка дар: Pe rez, D., Ri ca u me, S. and Ge to, S. 
(2011) L’ordeduchaos:I.JérômeBosch, Pa ris: Del co urt, p. 23.
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Је дан од во де ћих но си ла ца ви зу е ли за ци је на ци о нал ног 
иден ти те та је сте ви зу е ли за ци ја ње ног на ро да пу тем оде ла. 
Са вре ме на ли те ра ту ра на во ди да је за ту ма че ње иден ти те та 
од из у зет ног зна ча ја кон цепт ет нич ке оде ће, као и то да се 
сим бо ли зам из на ци о на ли зма „из вла чи из здра вог, не так ну
тог бо дрог жи во та се ља ка.”17 Исто ри чар умет но сти др Не
над Ма ку ље вић пре ци зно из но си исто риј ски кон текст ко ји 
је усло вио да у срп ској умет но сти XIX ве ка до ђе до кре и
ра ња ви зу ел них пред ста ва на ро да у слу жби кон сти ту и са ња 
на ци је.18 При ли ком ства ра ња националних иден ти те та, ло
кал на или ре ги о нал на оде ћа по ста ла је озна чи тељ ет нич ке 
при пад но сти.19 Ти ме је на род на но шња до би ла уло гу јед ног 
од еле ме на та ко ји ре пре зен ту је на ци о нал ни иден ти тет, со
бом но се ћи ма р кер раз ли чи то сти ме ђу оста лим на ци о нал
ним гру па ма. Ова ко по сма тра но, не сум њив је на чин ви зу
ел не ди фе рен ци ја ци је срп ског се ља ка од оста лих ак те ра 
ка дра. Ви зу ел на упо тре ба на род не но шње за сни ва ла се на 
ње ном до жи вља ју као јед ног од тра ди ци о нал них еле ме на та 
ко ји су при ка за ној лич но сти пру жа ли при го дан ка рак тер.20 
За на шу те му за ни мљи во је спо ме ну ти да су ја ха ће пан та
ло не „фран цу ског кро ја” пред Пр ви свет ски рат за ме ни ле 
чак ши ре ори јен тал ног по ре кла, за рад про це са ср би ја ни за
ци је но шње.21 Чак и на овом при ме ру мо же се за па зи ти да се 
на зи ви ко ји упу ћу ју на на ци ју ко ри сте да би озна чи ли об лик 
оде ла, де мон стри ра ју ћи нам ин тер кул тур не раз ме не, ко је се 
ну жно ре флек ту ју на ви зу ел ни иден ти тет по је ди ног на ро
да. Ова ко ту ма че но, оде ло са оп шта ва на ци о нал ну при пад
ност кроз свој ком пле тан об лик или са мо не ки по је ди нач ни 
еле мент.22 Вре ме ном, за пре зен та ци ју срп ске на ци је пу тем 
оде ће најчешће је био до во љан са мо при каз шај ка че23 или 

17 Гел нер, Е. (1997) Нацијаинационализам, Но ви Сад: Ма ти ца срп ска, 
стр. 86.

18 По гле дај: Ма ку ље вић, Н. (2006) УметностинационалнаидејауXIX
веку:системевропскеисрпскевизуелнекултуреуслужбинације,  
Бе о град: За вод за уџ бе ни ке, стр. 123–142.

19 Taylor, L. (2004) EstablishingDressHistory(StudiesinDesign),  
Man che ster: Man che ster Uni ver sity Press, p.201.

20 Оп шир ни је у: Sul zer, J. (1798) AllgemeineTheoriederSchoenenKuenste, 
Frank furt und Le ip zig: Drit tel Theil, рp. 52–54.

21 Про шић –Двор нић, М. (2006) ОдевањеуБеоградууXIXипочеткомXX
века, Бе о град: Сту бо ви кул ту ре, стр. 273.

22 Wel ters, L. (1999) Et hni city in Gre ek Dress, in: DressandEthnicity:
ChangeAcrossSpaceandTime, ed. Jo an ne, B. Eic her, Ox ford, Was hing ton: 
Berg, рp. 53–77. 

23 Шај ка ча је у де вет на е стом ве ку по ста ла са став ни део вој нич ке оде ће. 
Кнез Ми ха и ло је „ку пио 50.000 шај ка ча од Ау стри је, за по тре бе на род
не вој ске. Ра ди ло се о гра ни чар ској, шај ка шкој ка пи, доц ни је по зна тој 
као шај ка ча”. Ви дети: Службеноодело (2001), стр. 79.
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опана ка24 ко ји су по сма тра ни као ис так ну ти еле мент на род
не но шње и има ли ви зу ел ну спо соб ност да са мо стал но упу
ћу ју на све еле мен те срп ске на ци је.25 Ка па се ља ка из стри п 
и лу стра ци је си мул та но пред ста вља дру штве ни слој – се ља
ка, и на ци о нал ни иден ти тет – Ср би на. 

С об зи ром на ви зу ел но –на ра тив не по тен ци ја ле стри па, на 
овај на чин упо тре бље не пред ста ве оде ће слу же као ви зу ел
ни ко до ви пу тем ко јих се бр же и ја сни је са оп шта ва при пад
ност на ци ји. 

За ни мљи во је спо ме ну ти да је тран сфор ма ци је иден ти те
та уз сим бо лич ко тре ти ра ње ка пе у слу жби пред ста вља ња 
од ре ђе ног иден ти те та (При мер 6) ко ри стио и Хи је ро ни мус 
Бош. Моћ на уло га пу тем кре и ра ња иден ти те та, уз по дру
гљив став пре ма све ште ни ца ма, оства ре на је до да ва њем ка
пе ка лу ђе ри це ан тро по морф ној пред ста ви сви ње. До во љан 
је са мо еле мент све ште нич ке оде ће ка ко би се не дво сми сле
но упу ти ла про во ка тив на по ру ка. У овом кон тек сту, при мер 
нам по ка зу је да је иден ти тет ди рект но усло вљен ви зу ел ним 
ин тер пре та ци ја ма. 

Типологијаличности–
стереотипи–националнилик

За стрип као „цр та ни ро ман”, ли ков ну, од но сно, гра фич
ку но ве лу, од из у зет ног је зна ча ја при каз људ ског ли ка, где 
ми ми ка од ра жа ва осе ћа ња ак те ра а цр те ли ца из ра жа ва ју 
ка рак тер. По ку ша ји од ре ђи ва ња ка рак те ра на осно ву цр та 
ли ца по знат је од ан ти ке ка да је до бро при хва ћен од грч
ких фи ло зо фа. По том, то ком сред њег ве ка, са мо су по је ди ни 
прак ти ко ва ли ова кво ви ђе ње, да би га за тим ре ак ту е ли зо
вао Ла ва тер (Jo hann Ka spar La va ter). Он је био за го вор ник 
да по је ди не на ци је има ју ка рак те ри стич не из гле де ли ца, 
а сво ју те зу за сни вао је на осно ву пу то пи са ца, Вин кел ма
нових истра жи ва ња, Бу фо на и дру гих при ло га за го вор ни ка 
фи зи ог но ми је.26

24 Ви ше о уло зи по је ди них еле ме на та ет нич ке оде ће по гле дај у: An der son, 
B. (2006) ImaginedCommunities:ReflectionsontheOriginandSpreadof
Nationalism, Lon don: Ve r so.

25 O кон цеп ту ко ји ка пу де фи ни ше као озна ку иден ти те та по гле дај: Nash, 
M. (1989) TheCauldronofEthnicityintheModernWorld,Chi ca go:  
Uni ver sity of Chi ca go, p. 12.

26 Wil lis, J. and To do rov, A. (2006) First Im pres si ons: Ma king Up Your Mind 
Af ter a 100–Ms Ex po su re to a Fa ce, PsychologicalScience, 17, New York: 
рp. 592–598.
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Ства ра ње иде ал не на ци о нал не фи зи о но ми је27 и ње ног ко ри
шће ња у умет но сти за рад пре зен то ва ња на ци је, ре ци проч но 
је ства ра ло мно го број не сте ре о ти пе, ка ко ви зу ел ног пре по
зна ва ња јед ног на ро да, та ко и пер ци пи ра ња дру гих на род
но сти.28 Пр ве две стра ни це фран цу ског из да ња стри па Хије
ронимусБош, мо же мо са гле да ва ти у ви ду про ло га се ри ја ла 
„Ред Ха о са” (При лог 7).29 Пр ви ка дар пр ве та бле, при ка зу је 
за ми шље ни су срет пред став ни ка свет ских моћ ни ка. Пред
ста вље на је бу дућ ност ви ђе на из очи ју про шло сти, од но
сно, ка ко је, у вре ме ну пре де ша ва ња рад ње стри па, про рок 
Јев се ви је (Eu se bi us) ви део са ста нак и сво је вр сно при мир је 
свет ских ли де ра по сле ко јег је усле ди ла оп шта ка та стро фа. 

Они су на ци о нал но ди фе рен ци ра ни пре ма при хва ће ним фи
зи о но ми ја ма на ци ја и ра са. Та ко уо ча ва мо Ази ја та и црн ца 
док се ру ку ју30 скла па ју ћи до го вор, док је бе лац тик до њих. 
Ази јат има сте ре о тип но обло ли це ко сих очи ју, цр не ко се и 
ма ло ни жег ра ста; црн ца ис ти че там на пут, пу не усне и ко
вр џа ва ко са; док бел ца ко ји, пре ма сте ре о ти пи ма нај ви ше 
под се ћа на нор диј ски тип бе ле ра се, ка рак те ри ше ви си на, 
све тле ко се и пу ти. Иза њих су ис так ну те за ста ве Ен гле ске, 
Ср би је, ве ро ват но Фран цу ске и Ја па на, о ко ји ма ће ка сни је у 
ра ду би ти не што ви ше ре чи. 

По и гра ва ње са ти по ло ги јом ли ца при сут но је и у из гле ду 
Бо шо вог бра та, ко ји је при пад ник сек те ада ми та. Иа ко је у 
стри пу он фик тив ни лик, ау тор га пред ста вља са цр та ма ли
ца ко је под се ћа ју на лик Ису са Хри ста. Има ју ћи на уму да 
је стрип пре ве ден на не ко ли ко свет ских је зи ка, у кон тек сту 
ци ви ли за циј ског иден ти те та, за јед нич ко за хри шћан ску кул
ту ру је сте фи зи о но ми ја Хри сто вог ли ка ко ја је оп ште при
хва ће на и пре по зна тљи ва. Ко ри шће ње ова кве ико но гра фи
је из у зет но је до ви тљи во, с об зи ром на то да хри сто ли ког 
про та го ни сту ла ко пре по зна је мо и ве зу је мо за иде о ло ги ју 
ада ми та. 

27 Упо ре дити: Le o us si, A. S. (1998) NationalismandClassicism,TheClassi
calBodyasNationalSymbolinNineteenth–CenturyEnglandandFrance, 
Lon don: Mac Mil lan Press Ltd. 

28 Та ко, на при мер, ви зу ел ни при каз срп ског на ци о нал ног хе ро ја под ра
зу ме вао је сна жног му шкар ца, там не ко се и бр ко ва, оштрих цр та ли ца. 
Вук Ка ра џић је из но сио ка ко би тре ба ло да из гле да на ци о нал ни срп ски 
хе рој Мар ко Кра ље вић, ко јег је ико но граф ски из вео Ана стас Јо ва но
вић. Ви дети: Ма ку ље вић, Н. (1995–96) ЛикМаркаКраљевићаусрп
скомсликарствуромантизма, Бе о град: ЗНМ XVI–2, стр. 189.

29 По гле дај: Pe rez, D., Ri ca u me, S. and Ge to, S. (2011) L’ordeduchaos:I.
JérômeBosch, Pa ris: Del co urt, рp. 2–3.

30 За ни мљи во је по ме ну ти и гест као ци ви ли за циј ску кон вен ци ју, по том и 
ру ко ва ње у про то ко ли ма ши ром све та.
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На по слет ку, већ ана ли зи ра ни срп ски се љак, ли ком под се ћа 
на Ву ка Ка ра џи ћа, лич ност ко ја је не за о би ла зна ка да је ре ч 
о пред ста вља њу срп ског иден ти те та.

Заставакаообележјенационалногидентитета

Кроз исто ри ју, хе рал ди ка је со бом но си ла ви зу ел не еле мен
те ко ји на сим бо лич ком пла ну озна ча ва ју иден ти тет, иде о ло
ги ју и ле ги тим ност оно га ко ји их ко ри сти. За ста ва и грб по
ста ла су нај и зра зи ти ја обе леж ја јед ног на ро да или др жа ве, а 
по том и еле мен ти на ци о нал них обе леж ја, од но сно, на ци о
нал них сим бо ла.31 У увод ном де лу, ка дар ко ји смо спо ми ња
ли ка да смо ана ли зи ра ли ти по ло ги ју лич но сти у слу жби 
пре зен то ва ња на ци о нал ног иден ти те та, иза три по ми ња не 
лич но сти при ка за не су ен гле ска, срп ска, фран цу ска и, ве ро
ват но, за ста ва Ја па на.32 На осно ву њих, ми зна мо да је реч о 
оку пља њу зва нич ни ка раз ли чи тих на ци о нал но сти из ра зних 
кра је ва све та.

Бо је срп ске за ста ве сим бо лич ки су пред ста вље не на ви ше 
ме ста у стри пу, нај че шће на сли ка ре вој па ле ти. Уко ли ко се 
па жљи во пра ти ток рад ње, оне чи та о ца ко ји их уо ча ва, мо гу 
да на ве ду на јед ну но ву ди мен зи ју чи та ња стри па.

Ка дар у ко јем се Бош пр ви пут су о ча ва са ожи вље ним ли ко
ви ма са сво је сли ке, и про ла зи кроз те жак мен тал ни ко лапс 
ко ји ће би ти ре зул тат свих по то њих ње го вих ре ак ци ја, на ла
зи мо га у ате љеу, у мо мен ту оча ја ња, док је па ле та на по ду. 
Бо је ко је су на њој ви дљи ве су пла ва, цр ве на и бе ла. Бош 
свом по моћ ни ку да је са вет „Са мо но ве чет ки це оста вља ју 
бо ју – упам ти то ако же лиш да по ста неш до бар сли кар, Лу
бер те.” На сим бо лич ком пла ну, то би мо гло да но си со бом 
зна че ње: „на да је у но вим на ра шта ји ма ко ји со бом но се и 
чу ва ју од ли ке иден ти те та срп ства...”

Косовскимиткаоносилац
српскогнационалногидентитета

По ме ша ност мит ског на сле ђа и исто риј ских до га ђа ја ко ри
шће на је, по чев ши од XIX ве ка, у свр ху уте ме ље ња про шло
сти јед не на ци је.33 Кре и ра на сли ка про шло сти ко ри сти ла се 
пре ма по тре би ак ту ел них со ци о по ли тич ких зби ва ња. Оту

31 Ви ше о хе рал ди ци по гле да ти у: Go o dal, Ј. and He im, B. He ral dry, in: 
DictionaryofArt 14, ed. by Tur ner, J. (1996), Lon don: Mac mil lian  
Pu blis he rs li mi ted, рp. 404–428. 

32 Pe rez, D., Ri ca u me, S. et Ge to, S. (2011) L’ordeduchaos:I.JérômeBosch, 
Pa ris: Del co urt, р. 2.

33 Smith, A. (1999) Na ti o nal Iden tity and Myths of Et hnic De scent, in: Myths
andMemoriesoftheNation, Ox ford Uni ver sity Press 1999, рр. 57–95.
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да кроз исто ри о гра фи ју уо ча ва мо да до га ђај из про шло сти, 
од на ци о нал ног зна ча ја34, из но ва про ла зи пут од „пам ће ња” 
до „за бо ра ва”.35 Бит ка на Ко со ву 1389. го ди не пред ста вља 
зна ча јан исто риј ски до га ђај ко ји је ко ри шћен у свр ху кон
стру и са ња срп ског на ци о нал ног иден ти те та.36 Кроз чи тав 
XIX век, култ Ко сов ске бит ке ко ри сти ће се на ви ше на чи
на: уво ђе ње кне за Ла за ра као му че ни ка у про грам Цр кве, 
ви зу е ли за ци је хе ро ја Ко сов ске бит ке ко је су по че ле да ула
зе у про грам срп ских фре са ка и умет нич ких де ла, на род не 
пе сме и пре да ње, кре и ра ње кул та Ви дов да на и ње го во про
гла ше ње за на ци о нал ни пра зник 1889. го ди не.37 Ком па ра ци
ја, до га ђа ја ве за них за бит ку на Ко со ву38 са хри шћан ским, 
про же ла је мит ску ди мен зи ју кроз срп ску про шлост уоб
ли ча ва ју ћи ко сов ски мит као ме сто су сре та на ци о нал ног и 
цивилизациј ског иден ти те та. 

Све до да нас, Ко со во као то пос ве зу је се за на ци о нал ни 
иден ти тет Ср би је.39 Све до ци смо де мо граф ских про ме на ко
је се упор но и кон сен квент но де ша ва ју на под руч ју ју жне 
Ср би је. Па ро ла Косово је Србија по ста ла је ме ђу Ср би ма 
из раз по но са а ње но јав но из го ва ра ње по при ми ло је призвук 
ево ци ра ња не ка да шњих од ли ка чој ства и ју на штва. Ме ђу
тим, јав но ко ри шће ње на оку пља њи ма (по пут спорт ских 
утак ми ца где се кон фрон ти ра ју две на ци је раз ли чи те по ли
тич ке обо је но сти) по не кад се ту ма чи и ка рак те ри ше и као 
чин „фар се”.40

34 По гле дај ви ше о ко ри шће њу исто ри је у свр ху иде о ло ги је на ци о на ли зма 
у: Hall, P. (1997) Na ti o na lism and hi sto ri city, NationsandNationalism 3 
(1), Lon don: Eu ro pean In sti tu te, Lon don School of Eco no mics,  
рp. 331–355; 3–23.

35 За вре ме пи са ња овог ра да све до ци смо ра зно ра зних (зло)упо тре ба 
ко сов ског на сле ђа. Оно се ко ри сти са јед не стра не у свр ху од бра не на
ци о нал ног срп ског иден ти те та, а, са дру ге, у на сил но кре и ра ње но ве 
ко сов ске исто ри је ко ја ану ли ра про шлост.

36 Ви де ти: Po po vić, М. (1998) Vidovdaničasnikrst, Be o grad: Bi bli o te ka XX 
vek.

37 Ма ку ље вић, Н. (2006) УметностинационалнаидејауXIXвеку:си
стемевропскеисрпскевизуелнекултуреуслужбинације, Бе о град:  
За вод за уџ бе ни ке, стр. 79, 81.

38 Из да ја кне за Ла за ра Хре бе ља но ви ћа, по след ња ве че ра пред бит ку,  
од се ца ње гла ве, Цар ство не бе ско итд.

39 Упо ре ди ти: Бећ ко вић, М. (1989) Косовонајскупљасрпскаријеч, Бе о
град: Глас цр кве; Бећ ко вић, М. (1996) Ћераћемосејош, Под го ри ца: Ок
то их; Бо кан, Д. (2008) КосовојесрцеСрбије, Бе о град: По ли ти ка, Ра дио 
те ле ви зи ја Ср би је, In fi ni tas.

40 Мно го број ни су при ме ри, ви ди нпр. http://www.no vo sti.rs /ve sti/sport.294.
html:694013albanskinovinarKo so voje Sr bi jaod po cet kado kra ja 
utak mi ce .
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По след ња та бла стри па Хијеронимус Бош41 пред ста вља 
глав ног ју на ка оп те ре ће ног ми сли ма, пред пра зним плат ном 
док га су пру га бо дри и по др жа ва. Ви дљив је нож, при ка чен 
о Бо шов по јас, ко ји от кри ва да је реч о бор бе ној и хра број 
лич но сти чи ја епи зо да не да ћа и под ви га се при ве ла кра ју. 
По за ди на иси ја ва, рас та чу ћи се ка пр вом пла ну у ви ду ли ко
ва са по зна тог Бо шо вог трип ти ха, Вртуживања.42Пра те ћи 
на ра тив стри па, уви ђа мо да је по след ња сце на са трип ти ха 
Страшнисуд усту пи ла ме сто пред ста ва ма ко је на го ве шта
ва ју ра дост, и ко је ће тек би ти кре и ра не на плат ну Бо ша, ак
те ра из стри па.43 У до њем ле вом углу по след њег ка дра на ла
зи се сли ка ре ва па ле та са по ме ну тим бо ја ма срп ске за ста ве 
ко је су са да ја сно уоч љи ве. Та јан стве ни но си лац на ци о нал
не по ру ке срп ског иден ти те та ис пи сан је у дру гом ка дру, а 
из ве ден шра фи ра њем у ма ни ру ра ни јих ви зу ел них сег ме на
та. Ова кав гест, мо же се ту ма чи ти као из у зет на до ви тљи вост 
ау то ра стри п и лу стра ци ја има ју ћи у ви ду сце на рио ко ји се 
по и гра ва са ко ди ра ним по ру ка ма ми стич них дру шта ва ко
ји су тај ним сим бо ли ма спро во ди ли не ка кву аген ду. Ма ле
не цр те и тач ки це по по за ди ни ка дра, Мор зе о вом азбу ком 
испи су ју КосовојеСрбија.

Је зик је по себ на озна ка националног идентитета. Ћи ри
лич ним пи смом, у до њем ле вом углу та бле, пра те ћи де зен 
те пи ха на ко јем се на ла зи Бош, ње го ва су пру га, цр на мач ка, 
кућ ни еле мен ти и пра зно плат но ко је до ми ни ра сце ном, из
ве ден је пот пис ау то ра стри п и лу стра ци ја и го ди на њи хо вог 
на стан ка. 

Закључак

Са вре ме но до ба по ти сну ло је уло гу националних иденти
тета ко ји су де фи ни са ни и ко ри шће ни то ком XIX ве ка. 
Све при сут ност гло ба ли за ци је ути ца ла је на по ти ски ва ње 
на ционал них по себ но сти, али и ис ти ца ње ло кал них иден
ти те та и спе ци фич но сти. На ци о нал ни и ци ви ли за циј ски са
др жа ји пред ста вља ју ви зу ел не еле мен те ко ји у се би са др же 
алу зи је на ре ал ну про шлост и ак ту ел но пер ци пи ра ње од ре
ђе не на ци је. С об зи ром на то да жи ви мо до ба гло ба ли зма 
ко је на ци о нал ност по сма тра као ка те го ри ју про ху ја лих вре
ме на, на ци о нал ни ко до ви у стри пу ХијеронимусБош ко ри
шће ни су као оп ште при хва ће ни сим бо ли у слу жби ефект ни
је и бр же ко му ни ка ци је на ре ла ци ји сли ка – текст – чи та лац. 

41 Pe rez, D., Ri ca u me, S. et Ge to, S. (2011) L’ordeduchaos:I.JérômeBosch, 
Pa ris: Del co urt, p. 52.

42 Чу ва се у му зе ју Пра до у Ма дри ду.
43 Не зна се ко ја је од ове две пред ста ве, Вртуживања и Страшнисуд, 

на ста ла пр ва, ка ко се обе да ту ју од 1495–1505.
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Уко ли ко се озна чи те љи националног идентитета ко ри сте 
у стри пу (за раз ли ку од на ци о нал не умет но сти ко ја је би
ла ан га жо ва на и зва нич на умет нич ка прак са од кра ја XVI II 
и то ком XIX ве ка) они су са да ис кљу чи во за себ на на ме ра 
ау то ра тек ста, про ду цен та или из да ва ча стри п и лу стра ци ја.

Стрип ХијеронимусБош кре и ран је од стра не мул ти ет нич ког 
ти ма ко ји је сво јом са рад њом оства ри вао ди ја лог кул ту ра. 
Из да вач и сце на ри сти су из Фран цу ске, док је ау тор стри п–
и лу стра ци ја из Ср би је. На ра тив стри па ве зу је се за област 
из Флан дри је (да на шњи југ Хо лан ди је). Пре пли ћу се ви зу
ел ни еле мен ти раз ли чи тих националних идентитета, док 
је срп ски пред ста вљен у при ка зи ма ам би је на та, упо тре би 
срп ског на род ног оде ла, ти по ло ги јом срп ског националног 
ли ка, Косов ским ми том и ћи ри лич ним пи смом. 

Ва жно је ис та ћи да срп ски на ци о нал ни еле мен ти ни су са
став ни део пр во бит ног на ра ти ва стри па. Сти че се ути сак 
да су они са мо по сле ди ца на чи на на ко ји је ау тор же лео да 
ду го трај ни и по не кад му ко трп ни рад на ре а ли за ци ји цр те
жа учи ни ин те ре сант ни јим. Би ло да је реч о до ви тљи во сти 
ау то ра у уме та њу на ци о нал них ко до ва за рад ви ше слој не ко
му ни ка ци је са чи та о ци ма или пак ша љи вим по и гра ва њем 
пу тем ви зу ел них пред ста ва, он ов де не гу је еле мен те ко ји су 
уста но вље ни као обе леж ја срп ског националногидентите
та. Мо же се за кљу чи ти да стрип ХијеронимусБош де лу је 
на по љу по ме ша не исто ри је и фик ци је, с на ме ром да се чи
та лац ин фор ми ше, под стак не на раз ми шља ња, а по не кад и 
за ба ви по вре ме ним упли ви ма ак ту ел них со ци о –по ли тич ких 
зби ва ња. 
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VISUAL ELEMENTS OF THE SERBIAN NATIONAL 
IDENTITY IN THE COMIC STRIP HIERONYMUSBOSCH

Abstract

The process of globalization has destabilized and changed the existing 
status of national identity, in consequence of which national art has lost 
the status of official art practice. Comic strip as a specific sort of artistic 
expression, offers numerous national codes in its visual and textual 
narratives, which have a common role – to communicate with the 
reader. This paper will analyze visual elements of the Serbian national 
identity in the comic strip HieronymusBosch aiming to present and 
interpret it as these elements are not integral part of the comic narrative. 
HieronymusBoschhas been published in several European countries 
so far. It was created by the French publisher Delcourt, script writers 
Perez and Ricaume, in cooperation with the Serbian academic painter 

and illustrator Boban Savić (Geto).

Key words:nationalidentityincomics,costumeasvisualsymbol,cul
turesencounter,comicsculture,BobanSavić–Geto,folklorcostume,

visualcommunication
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