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ПЕР ФОР МАНС У СО ЦИ ЈА ЛИ ЗМУ: ИЗ МЕ ЂУ  
РА ЗО ТУ ЂЕ ЊА И ДИС ТО ПИ ЈЕ
(Бра ни слав Ја ко вље вић: Умет ност од лу ке: Пер фор манс и са мо у пра вља ње у  

Ју го сла ви ји 1945–91, пре ве ла с ен гле ског Ире на Шен тев ска, Ори он Арт,  
Бе о град, 2019)

Кул тур на исто ри ја со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је као ис тра жи вач ка те ма не гу би на 
ак ту ел но сти у ака дем ским кру го ви ма За пад не Евро пе и Се вер не Аме ри ке. Док је по-
ли тич ки ин те рес за ре ги он то ком ју го сло вен ских ра то ва де ве де се тих био на вр хун цу, 
до кра ја дру ге де це ни је 21. ве ка он се го то во са свим из гу био. У исто вре ме ака дем ско 
про у ча ва ње по ста је све ин тен зив ни је, са све зна чај ни јим и об у хват ни јим ре зул та ти ма. 
Не сум њи во је да упра во от клон од по ли тич ки и ме диј ски усло вље них по јед но ста вљи-
ва ња и сте ре о тип них на ра ти ва иде на ру ку урав но те же ним, мул ти фак тор ски по ста вље-
ним ака дем ским ис тра жи ва њи ма. То се по нај ма ње од но си на исто ри о гра фи ју, а нај пре 
на сту ди је кул ту ре, књи жев но сти, фил ма и по зо ри шта, где се по ка зу је да је кул ту ра 
со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је, за хва љу ју ћи ње ним дру штве но-исто риј ским спе ци фич-
но сти ма, ви ше не го за хва лан по ли гон за ана ли тич ко пре ва зи ла же ње хлад но ра тов ских 
ди хо то ми ја. Ме ђу но ви јим пу бли ка ци ја ма из тог усме ре ња из два ја се сту ди ја Бра ни-
сла ва Ја ко вље ви ћа, про фе со ра те а тро ло ги је на аме рич ком Уни вер зи те ту Стен форд. 
Књи га Умет ност од лу ке срп ски је пре вод из вор но на ен гле ском об ја вље не сту ди је 
Ali e na tion Ef ects: Per for man ce and Self-Ma na ge ment in Yugo sla via 1945–91, (Ann Ar bor, 
Uni ver sity of Mic hi gan Press, 2016), ко ја је ау то ру у САД до не ла на гра де AT HE 2017 Out-
standing Bo ok Award и Joe A. Cal la way Pri ze for the Best Bo ok on Dra ma or The a ter 2016/17.

Ја ко вље ви ће ва сту ди ја ни је исто риј ски пре глед умет нич ког пер фор ман са у со ци-
ја ли стич кој Ју го сла ви ји. Ау то ро во из ла га ње кон цен три са но је око по је ди них из вед би 
или умет нич ких де ла и фе но ме на ко ји су ка рак те ри стич ни, ам бле мат ски или симп то-
ма тич ни за по је ди не исто риј ске фа зе, а из ме ђу њих се по вла че ана ло ги је или уста но-
вљу ју раз ли ке. Цен трал ни део књи ге по де љен је на три по гла вља – „Те ло пис“, „Син-
так тич ки пер фор манс“ и „Си ро ти и ино ко сни“ – а прет ход но су у увод ном одељ ку 
„Со ци ја ли зам и дру штве ност“ осве тље на три цен трал на пој ма: са мо у пра вља ње, оту-
ђе ње и пер фор манс. Фи ло зоф ско-те о риј ски ком плекс оту ђе ња је у тој кон сте ла ци ји 
кљу чан и пред ста вља ана ли тич ку спој ни цу из ме ђу про јек та са мо у пра вља ња у со ци-
ја ли стич кој Ју го сла ви ји, с јед не, и из во ђач ких умет но сти и пер фор ман са с дру ге стра-
не. С тим у ве зи је ба зич на те о риј ска ди стинк ци ја из ме ђу Марк со вог пој ма En tfrem dung 
у ве зи с про це сом ра да и Брех то вог Ver frem dung sef ekt-а у по зо ри шту. У тој дво стру кој, 
дру штве но-по ли тич кој и умет нич кој про ве ни јен ци ји пој ма оту ђе ња ле жи оправ да ње 
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за Ја ко вље ви ће во су по ста вља ње и кон тра сти ра ње дру штве них фор ми са мо у пра вља-
ња с умет нич ким пер фор ман сом. Тач ка пре се ка две глав не те ме сту ди је кри је се у 
то ме што је про кла мо ва ни или под ра зу ме ва ни циљ ка ко про јек та са мо у пра вља ња 
та ко и умет нич ког пер фор ман са, пре ва зи ла же ње и от кла ња ње дру штве них и ин ди-
ви ду ал них ефе ка та оту ђе ња. Ту се по ка зу је да сфе ре њи хо ве де ло твор но сти (или 
ба рем же ље не де ло твор но сти) ни су стро го оде ље не: пре ва зи ла же ње оту ђе ња кроз 
рад нич ко са мо у пра вља ње има по сле ди це у сфе ри кул ту ре и умет но сти, као што пер-
фор ман си ан га жо ва них умет ни ка ра чу на ју уна пред с по ли тич ким и дру штве ним кон-
се квен ца ма сво јих ра до ва. 

Иа ко ре до след пој мо ва у на сло ву књи ге су ге ри ше над ре ђе ност пер фор ман са у 
од но су на са мо у пра вља ње, ства ри у сту ди ји дру га чи је сто је, јер на по ли тич ко-дру-
штве ним и те о риј ским аспек ти ма са мо у пра вља ња го то во да ле жи ви ше ау тор ског 
ин те ре са и ана ли тич ког на по ра не го на умет нич кој про дук ци ји. Али то ни је не до ста-
так или ме то до ло шка ома шка сту ди је, на про тив, то би се нај пре мо гло ту ма чи ти као 
по сле ди ца има нент них да то сти пред ме та про у ча ва ња на ана ли зу: још јед ном се, на-
и ме, по твр ђу је пред у сло вље ност ин те лек ту ал ног и умет нич ког жи во та по ли тич ким 
кон тек стом. Ја ко вље вић с тим у ве зи оцр та ва де кад ну исто ри ју дру штве не ре а ли за-
ци је кон цеп та са мо у пра вља ња у Ју го сла ви ји: од фа зе на пу шта ња со вјет ског мо де ла 
план ске при вре де (пе де се те) и из град ње со ци ја ли стич ке тр жи шне еко но ми је и „ин-
те грал ног са мо у пра вља ња“ (ше зде се те), пре ко кон зер ва тив ног за о кре та у сме ру би-
ро кра ти за ци је си сте ма и „удру же ног ра да“ (се дам де се те), до еко ном ске и дру штве не 
кри зе и де гра да ци је по ли тич ког су бјек та рад ни ка (осам де се те). Та ко схва ће на и пред-
ста вље на, исто ри ја рад нич ког са мо у пра вља ња у Ју го сла ви ји кре ће се пу та њом кла-
сич не дра ма тур шке струк ту ре успо на и па да, с пе ри пе ти јом ко ја се у овом слу ча ју 
ја сно мо же пре по зна ти у сту дент ском про те сту из 1968. 

Код од ре ђе ња пер фор ман са Ја ко вље вић се нај пре по зи ва на умет нич ке прак се 
пар ти ци па тив ног ка рак те ра, кре ћу ћи се по гра ни ци ко ја исто вре ме но раз два ја и спа ја 
умет нич ки ан га жман и дру штве ни ак ти ви зам. Умет ност се по ме ра од сфе ре сим бо лич-
ког ка по сред но или не по сред но де лат ним ин тер вен ци ја ма у дру штве ни и по ли тич ки 
жи вот, те жи ште је на умет нич ком про це су, а не на умет нич ком де лу као до вр ше ном 
објек ту. Ау тор за раз ли чи те фа зе са мо у пра вља ња у Ју го сла ви ји у ана ли зу уво ди пер-
фор ман се ко је сма тра ег зем плар ним. Та ко по ла зи од ма сов них про сла ва Да на мла до-
сти, ко је по кри ва пој мом со ци ја ли стич ког ба ро ка. Па ра лел но с тим ана ли зи ра пр ву 
при ват ну из вед бу Бе ке то вог ко ма да Че ка ју ћи Го доа у Бе о гра ду 1954, као мо дел про-
то пер фор ман са. У ши рем окви ру Ја ко вље вић опи су је ка ко је по че так пе де се тих, на кон 
ге о по ли тич ког пре о кре та из 1948, у сфе ри умет но сти до нео пре лаз са со ци ја ли стич-
ког ре а ли зма на со ци ја ли стич ки есте ти зам. Ка сни је у фо ку су ис тра жи ва ња сто је ода-
бра ни на сту пи, из ло жбе или пер фор ман си кон цеп ту ал них умет ни ка из Љу бља не, 
За гре ба и Бе о гра да од по чет ка се дам де се тих до по чет ка де ве де се тих, ме ђу ко ји ма су 
Ра ша То до си је вић, Ера Ми ли во је вић, Ма ри на Абра мо вић, Зо ран По по вић, Мла ден 
Сти ли но вић, ко лек тив Ne ue Slo we nische Kunst, Го ран Ђор ђе вић. 

Цен трал но ме сто у сту ди ји има ју до га ђа ји из 1968, де ли мич но на гло бал ном, а при-
мар но на ју го сло вен ском пла ну. По бу на бе о град ских сту де на та ни је са мо хро но ло шки 
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у цен тру – на по ла пу та – исто риј ског пе ри о да ко ји Ја ко вље вић про у ча ва, то је пре 
све га тач ка пре се ка кључ них дру штве них тен ден ци ја и иде о ло шких на ра ти ва, по ли-
тич ког опор ту ни зма и ан га жо ва не умет нич ке прак се ко је су од зна ча ја за сту ди ју. Сту-
дент ску по бу ну ау тор чи та не са мо као про тест ни по зив по ли тич ким струк ту ра ма да 
се оста не на кур су рад нич ког са мо у пра вља ња, већ ту по бу ну по се би ту ма чи као из раз 
не па тво ре ног ду ха ин те грал ног са мо у пра вља ња. Ја ко вље ви ћу би се у при ка зу и ана-
ли зи бе о град ских до га ђа ја из 1968. с јед не стра не мо гла за ме ри ти есен ци ја ли за ци ја, 
па евен ту ал но и иде а ли за циј ске цр те у осли ка ва њу ко лек тив не фи гу ре сту де на та у 
про те сту као по ли тич ког су бјек та. То, ме ђу тим, у крај њој ли ни ји оста је без ути ца ја на 
ау то ро ве за кључ ке ко ји се пре вас ход но кре ћу у прав цу ефе ка та ко ји су ре ак ци је вла-
сти на сту дент ску по бу ну има ле на по то њи раз вој дру штва, пре све га на пла ну за кон-
ско-би ро крат ске раз град ње ин те грал ног рад нич ког са мо у пра вља ња у сме ру тзв. 
удру же ног ра да и по том на ефек те тог за о кре та на ин те лек ту ал ни жи вот и умет нич ку 
про дук ци ју. 

На на лич ју Ја ко вље ви ће вог ис тра жи ва ња од но са пер фор ман са пре ма дру штве ној 
зби љи оцр та ва се ли ни ја исто ри је ју го сло вен ске ин те лек ту ал не, пре све га фи ло зоф ске 
сце не, ко ја се до брим де лом пре кла па с раз ли чи тим фа за ма у ре цеп ци ји Марк со вог 
де ла: пе ри од до рас ки да са СССР-ом, по том еман ци па ци ја од док три нар ног ста љи ни-
стич ког ди ја лек тич ког ма те ри ја ли зма (пре све га у ра до ви ма фи ло зо фа оку пље них 
око ча со пи са Pra xis), до кон зер ва тив ног за о кре та на кон 1968. ко ји је озва ни чен у Уста ву 
из 1974. По себ на вред ност сту ди је су ин те лек ту ал не би о гра фи је по је ди них ак те ра јав ног 
жи во та, са же то пред ста вље не у ди гре си ја ма или фу сно та ма, ко је гра де пот пу ни ју сли ку 
епо хе, пре све га с об зи ром на дру штве ни пре лом на кон 1989: то се од но си на ју го сло-
вен ску умет нич ку и ин те лек ту ал ну еми гра ци ју из де ве де се тих или на опор ту ни зам 
не ка да шњих ко му ни стич ких ин те лек ту а ла ца и по ли ти ча ра ко ји ка сни је пру жа ју по-
др шку на ци о на ли стич ким по кре ти ма. 

Ка да је реч о књи жев но сти на зна че ног пе ри о да, она та ко ђе на ла зи сво је ме сто у 
Ја ко вље ви ће вој сту ди ји, али ипак оста је на ру бо ви ма ау то ро вог ин те ре со ва ња. На 
при мер, афе ру у ве зи с Ки шо вом Гроб ни цом за Бо ри са Да ви до ви ча ау тор из два ја из књи-
жев не аре не и ту ма чи је као симп том кон зер ва тив ног за о кре та др жав не по ли ти ке 
на кон про те ста из 1968. Пре ма том ту ма че њу, Киш је сво јом по е ти ком, одва ја ју ћи „ства-
ра ла штво од пој ма ау тен тич но сти“, ма кар и не на мер но, раз об ли чио „не се лек тив ну 
по тре бу иде о ло ги је за ау тен тич но шћу као осно ву за ње ну ле ги ти ми за ци ју“, иде о ло-
ги је ко ја у про це су са мо о др жа ња „ла ко за ме ни кла су за на ци ју“, што се убр зо об и сти-
ни ло у дру штве ној ре ал но сти Ју го сла ви је. Дру ги ин три гант ни при мер на ла зи се у 
одељ ку где су упо ред но ана ли зи ра ни сло ве нач ки и срп ски пост мо дер ни зам. Ау тор 
ту по ре ди Па ви ћев Ха зар ски реч ник с по зо ри шним про јек том умет ни ка из кру га NSK, 
Кр ште ње на Са ви ци, из ве де ним у Љу бља ни 1986, а ба зи ра ним на Пре шер но вој на ци-
о нал но-ро ман ти чар ској по е ми. Иа ко при па да ју раз ли чи тим умет нич ким ме ди ји ма, 
за јед нич ко за оба слу ча ја је „спек та ку лар на фор ма“, као и цен трал на те ма по кр шта-
ва ња на ци о нал ног ко лек ти ва. Али док се с јед не стра не ра ди о нео а ван гар ди стич ки 
из ве де ној па ро ди ји ро ман ти чар ског тек сту ал ног пред ло шка и суб вер зив ној ми ми-
кри ји – за кљу чу је Ја ко вље вић – у Па ви ће вом слу ча ју се фор мал на сред ства ба рок не 
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књи жев но сти ре ак ту а ли зу ју у ро ма ну ко ји „не са мо да афир ми ше на ци о нал ни иден-
ти тет, већ упо зо ра ва на смрт ну прет њу од ње го вог гу бит ка“. 

Ме то до ло шки апа рат сту ди је по чи ва на постструк ту ра ли стич ком те о риј ском еклек-
ти ци зму, при че му се ау тор пре све га осла ња на Бен ја ми на, Ла ка на, Де ле за и Жи же ка. 
Вред ност Ја ко вље ви ће вог ис тра жи ва ња огле да се у ана ли тич ки про дук тив ном ба-
лан си ра њу из ме ђу оцр та ва ња дру штве ног кон тек ста и по дроб не ана ли зе по је ди них 
умет нич ких де ла и пер фор ман са, али и дру гих не у мет нич ких дру штве них ар те фа ка та, 
као на при мер при кри тич кој дис кур зив ној ана ли зи је зи ка и сти ла за кон ских тек сто-
ва, што је озна че но као „по е зи ја иде о ло ги је“. Сту ди ја Умет ност од лу ке про фи ти ра пре 
све га од ау то ро ве би о граф ски усло вље не дво стру ке пер спек ти ве у од но су на пред мет 
ис тра жи ва ња: пр ва је ин сај дер ска, а дру га ака дем ски дис тан ци ра на. Ка ко је до сре-
ди не де ве де се тих жи вео у не ка да шњој Ју го сла ви ји, ау тор су ве ре но и не по сред но 
по зна је дру штве ни кон текст и умет нич ку сце ну о ко ји ма пи ше (мно ге умет ни ке и 
исто ри ча ре умет но сти по зна је лич но, па у сту ди ју укљу чу је и лич на све до че ња), али 
бу ду ћи да већ три де це ни је де лу је у кон тек сту аме рич ке ака дем ске за јед ни це и књи-
гу из вор но об ја вљу је у том окру же њу, то је ис тра жи ва њу обез бе ди ло из мак ну тост из 
ори ги нал ног кон тек ста. На при мер, с јед не стра не Ја ко вље вић се осла ња на ин сај дер-
ске ра до ве из исто ри је ју го сло вен ске умет но сти (Ј. Де не гри) или со ци о ло шке сту ди је 
о са мо у пра вља њу (Н. Јо ва нов), док се са дру ге по зи ва на ан гло фо не ака дем ске ра до-
ве из те о ри је пер фор ман са (J. McKen zie) или из исто ри је со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је 
(S. Wo od ward), као и на но ви је фран цу ске сту ди је из со ци о ло ги је ка пи та ли зма (L. Bol-
tan ski и E. Chi a pel lo).

Та дво стру ка те о риј ска фун ди ра ност и ана ли тич ка дво смер ност сту ди је ре зул ти ра 
пре све га у про дук тив ној мо гућ но сти от кло на од до ми нант них на ра ти ва у оба кон-
тек ста: кри тич ност пре ма по зно со ци ја ли стич ком из не ве ра ва њу и су зби ја њу из вор ног 
кон цеп та са мо у пра вља ња и ње го вог ви ше стру ког еман ци па циј ског по тен ци ја ла, али 
и кри тич ност пре ма ка ко хлад но ра тов ским, та ко и ка сни јим ин стру мен та ли за ци ја ма 
и не га тив ним ин тер пре та ци ја ма тог кон цеп та с ци љем оспо ра ва ња и уки да ња сва ке 
ал тер на ти ве нео ли бе рал ном ка пи та ли зму. Ту се у сту ди ји до ла зи до гра ни це за ко ју 
би се мо гло твр ди ти да ака дем ски рад одва ја – или га упра во спа ја – с дис кур сом ко ји 
се ов де, ана лог но ау то ро вом ви ђе њу умет нич ког пер фор ман са као пар ти пи ци па тив не 
прак се, мо же озна чи ти као пар ти ци па тив на ака дем ска прак са или, дру гим ре чи ма, као 
дру штве но осве шће ни и ан га жо ва ни ака дем ски рад. Пре све га то ва жи за по зи ти ван 
ау то ров од нос пре ма кон цеп ту „ин те грал ног са мо у пра вља ња“ ка кав пре по зна је у 
при ме ру со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је од сре ди не пе де се тих до сре ди не ше зде се тих. 
За Ја ко вље ви ћа је тај кон цепт – мо гло би се за кљу чи ти – јед на не са свим не мо гу ћа 
уто пи ја, и то као опо зи ци ја не са мо пост ју го сло вен ским не до вр ше ним и не ре гу ли са-
ним (пост)тран зи ци о ним ка пи та ли зми ма, већ и на гло бал ном ни воу, као про тив те жа 
и мо гу ћи пут тран сфор ма ци је нео ли бе рал ног ка пи та ли зма еко ном ски при ви ле го ва-
них зе ма ља. 


