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Мо дер не Олим пиј ске игре, уста но вље не 1896. го ди не, пред ста вља ле
су је дан од од је ка ви ше ве ков не фа сци на ци је за пад не Евро пе ан ти ком. Фе -
но мен обо жа ва ња ан ти ке до вео је до но вог ре де фи ни са ња про шло сти
европ ске ци ви ли за ци је, до на пу шта ња би блиј ске при че и по сте пе ног на -
ста ја ња се ку лар не при че ко ју зо ве мо мо дер ном исто ри јом, у ко јој су Грч ка
и Рим по ста ле глав не ре фе рен це о по ре клу. Исти про цес до вео је и до фор -
ми ра ња на ци о нал них др жа ва ко је су, осим пра вље ња соп стве них на ци о -
нал них исто ри ја, за јед нич ко кул тур но по ре кло ви де ле у ан тич кој Грч кој.
На рав но, Га ли, Фран ци или Гер ма ни има ли су ма ло то га за јед нич ког са ста -
рим Гр ци ма; мо дер не европ ске на ци је ује ди њу је то из ми шља ње сли ке ан -
ти ке и убе ђе ње да је она из во ри ште њи хо вог кул тур ног иден ти те та. Не са -
мо да су, на при мер, Фран цу зи и Ен гле зи, кра јем 18. ве ка ве ро ва ли да во де
по ре кло од ан тич ке Грч ке, не го су ту при чу по том успе шно „про да ли“ и
мо дер ним Гр ци ма, а по том и остат ку све та. У ве зи са ти ме, у овом тек сту
го во рим о ге не зи и тран сфор ми са њу иде је о ожи вља ва њу Олим пиј ских ига -
ра – од на стан ка „ми та о по ре клу“, ко ји су мо дер не европ ске на ци о нал не
др жа ве на шле у ан тич кој Грч кој, до пре но ше ња тих све ти ња кул та про шло -
сти у да на шњу Ки ну, тач ни је – из ми шља ња ки не ског „грч ког“ по ре кла.
„Све та ме ста се ћа ња“ европ ских на ци о нал них др жа ва угра ђу ју се на овај
на чин у при чу о про шло сти и иден ти те ту Ки не, по ста ју ње на „ан тич ка“
тра ди ци ја. 

Кључ не ре чи: обо жа в а њ е  ан ти  ке,  на ци  о нал не др жа ве, Грч ка, (нео)хе -
лен ски иден ти тет, Олим пиј ске игре.

Настајање „античке Грчке“

Пр ви кон так ти За па да са кла сич ним ста ри на ма би ли су по сред ни, углав -
ном пре ко са чу ва них тек сто ва ста ро рим ских пи са ца, као што је био Пли ни -
је, и раз ли чи тих за пи са ко је су, оби ла зе ћи те ри то ри је Ста ре Грч ке и су сре ћу -
ћи се са оста ци ма ње не ци ви ли за ци је, у сво је зе мље до но си ли ма ло број ни
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пут ни ци и за љу бље ни ци у ста ри не. Ме ђу пр ви ма ко ји су на слу ти ли зна чај
тих ма те ри јал них оста та ка и ко ји су, „ди ве ћи се њи хо вим ле по та ма“, про пу -
то ва ли го то во све грч ке кра је ве, опи су ју ћи их и пра ве ћи цр те же скулп ту ра и
гра ђе ви на, био је Ки ри јак из Ан ко не, ита ли јан ски тр го вац и ди пло ма та из XV
ве ка. Ме ђу тим, ње го во схва та ње да су „спо ме ни ци и нат пи си по у зда ни ји све -
до ци про шло сти не го тек сто ви ан тич ких пи са ца“ (Babić 2008, 21) де ли ли су
и то ком на ред на два ве ка тек рет ки уче ни љу ди. Ки ри јак, као ни ње го ви ка сни-
ји исто ми шље ни ци, ни је „ни стра шћу пре ма ан тич кој Грч кој ни ти ори ги нал -
ним при сту пом про у ча ва њу про шло сти“ (Babić 2008, 21) иза звао на ро чи то
ин те ре со ва ње ме ђу сво јим са вре ме ни ци ма. Је дан од ве ро ват но нај зна чај ни јих
мо ме на та ко јим је от по чео про цес пра вље ња сли ке и Ста рог Ри ма и Грч ке,
та да озна ча ва не за јед нич ким име ном ан ти ка, пред ста вља ло је от кри ће скулп -
ту ре по зна те као Ла о ко но ва гру па,1 ис ко па не у јед ном рим ском дво ри шту
1506. го ди не. Оста ло је за бе ле же но да је о то ме од мах био оба ве штен па па Ју -
ли је II, и сам за љу бље ник у ста ри не и њи хов са ку пљач, из чи је је ко лек ци је
чу ве ни Апо лон већ био из ло жен у ва ти кан ском вр ту Бел ве де ре. Па па је на
ме сто ис ко па ва ња по слао свог ар хи тек ту Ђу ли ја на да Сан га ла, да про це ни
зна чај от кри ћа, а – пре ма за пи си ма – до га ђа ју је при су ство вао и Ми ке лан ђе -
ло (Haskell and Penny 1998, 242). Сан га ло је без двој бе у овој ис ко пи ни пре -
по знао скулп ту ру Ла о кон, ко ју је Пли ни је у „Исто ри ји при ро де“ опи сао као
нај зна чај ни је скулп тор ско де ло Ста ре Грч ке, де ло ко је „ме ђу свим сли ка ма и
скулп ту ра ма за слу жу је нај ве ће по што ва ње“ (Haskell and Penny 1998, 243).
Осим ди вље ња ве ли чан стве ној ле по ти и до тад не ви ђе ном за нат ском уме ћу с
ко јим је ова ста туа ура ђе на, ње но от кри ће је ме ђу уче ним Евро пља ни ма иза -
зва ло пра ву сен за ци ју из још јед ног раз ло га. Док су дру ге скулп ту ре (или
оста ци гра ђе ви на), и пре не го што су ту из ло же не, би ле по зна те и ви ђа не на
раз ли чи тим ме сти ма као део сва ко днев ног ур ба ног пеј за жа, са овом је кон такт
по сто јао је ди но пре ко Пли ни је вог тек ста. Из ва ђе на из зе мље, опред ме ће на,
при том пот пи са на име ни ма тро ји це грч ких мај сто ра са Ро до са (Ha ge san drus,
Po li do rus i At he no do rus) (Haskell and Penny 1998, 243), Ла о ко но ва ста туа је са -
да по ста ла ма те ри јал на по твр да ве ро до стој но сти Пли ни је вих опи са, ва ло ри -
за ци ја ауто ри те та ко ји је овај рим ски пи сац до та да ужи вао. Био је то прак -
тич но иде а лан спој ан тич ког тек ста и фи зич ког ар те фак та – пот пу ни до каз
ствар ног по сто ја ња ма ње-ви ше има ги нар не про шло сти, о ко јој су го во ри ли
са чу ва ни пи са ни до ку мен ти (Haskell and Penny 1998, 243). Скулп ту ра ко ју је
па па од мах ку пио пре не та је у Бел ве де ре и по ста вље на по ред Апо ло на, у по -
себ ној ни ши. Вре ме ном је ко лек ци ја, на зва на „An ti kva rio dell sta tue“, по пу ња -
ва на но вим де ли ма, као што су Тор зо, Нил, Ти бар, Ве не ра, Кле о па тра итд.
Из ло же на на јед ном ме сту, ова де ла су ну ди ла по се ти о ци ма јед ну пот пу но
но ву, све жу ви зи ју не са свим из ди фе рен ци ра не, прет хри шћан ске дав ни не,
бр зо по ста ју ћи из вор ин спи ра ци је ве ли ким ре не сан сним умет ни ци ма по пут
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1 Ла о кон је у Хо ме ро вој Или ја ди опе ван као све ште ник ко ји је упо зо ра вао су на род ни ке
да „не ве ру ју Да нај ци ма ни ка да да ро ве до но се“. Бо го ви су га због то га ка зни ли, ша љу ћи
огром не зми је ко је су по да ви ле ње га и ње го ве си но ве. Скулп ту ра при ка зу је сце ну њи хо ве бор -
бе са зми ја ма.



Ра фа е ла, Ти ци ја на и Ми ке лан ђе ла. Ко лек ци ја Бел ве де ре је то ком на ред них
не ко ли ко ве ко ва сна жно и све о бу хват но ути ца ла на све про ду бље ни ју иден -
ти фи ка ци ју За пад не Евро пе са пред ста вом ан ти ке (не са мо у умет но сти, не -
го у кул ту ри у ши рем сми слу), ко ја је ту пр ви пут јав но пре зен то ва на. Ин те -
ре со ва ње за ан ти ку од стра не рет ких по зна ва ла ца и за љу бље ни ка од та да не -
пре ста но ра сте и ини ци ра на ста ја ње број них дру гих ко лек ци ја: у сле де ћа два
ве ка, са ку пља ње ста ри на по ста је оп шти тренд и ствар пре сти жа, пре све га
ме ђу европ ском ари сто кра ти јом (Benjamin 2009: 9–10). По чет ком XVIII ве ка,
осим плем ства, ста ри не је по че ла да от кри ва и но ва гра ђан ска кла са у Ен гле -
ској, Не мач кој, Ру си ји, Скан ди на ви ји и дру где у Евро пи. За крат ко вре ме су
сви имућ ни ји сло је ви по хр ли ли са мом из во ру ан ти ке – у Рим, где су их, ма -
кар и у ру и на ма, до че ки ва ле пре ле пе гра ђе ви не, на сле ђе Ста рог све та, чи ју су
ве ли чи ну про кла мо ва ли уче ни љу ди, пе сни ци и на уч ни ци.2 „Ен гле зи, Нем ци,
Ру си ни су има ли ту ве ли ку про шлост, ни су по се до ва ли ту сла ву. Има ли су
са мо гот ске ка те дра ле и зам ко ве из не по сред не фе у дал не епо хе“ (Plumb 1959).
Ве о ма бр зо је – за сва ког не мач ког или ен гле ског ари сто кра ту – од ла зак или
сла ње си но ва на ве ли ко пу то ва ње кроз Евро пу, до Ри ма, по ста ло нео п ход -
ност и пи та њ е кул ту ре. То ком две-три го ди не про ве де не на „то плом ју гу“,
мла ди ћи су се, осим књи шког обра зо ва ња и сти ца ња зна ња из раз ли чи тих ве -
шти на, по све ћи ва ли раз гле да њу, ди вље њу и не по сред ном упо зна ва њу са ве -
ли ким на сле ђем „веч ног гра да“. Са но вим схва та њи ма, иде ја ма, вред но сти -
ма, са но вим од го јем и уку сом, мла ди љу ди су се вра ћа ли ку ћа ма сма тра ју ћи
се бе истин ским на след ни ци ма рим ских це за ра. Од ла зи ли су ру ку пу них ла -
жних или пра вих ар те фа ка та, ку пље них у „ан тик ној про дав ни ци Евро пе“
(Plumb 1959). Фи гу ре од брон зе, ли то гра фи је, мер мер, нов чи ћи, нат пи си и
пор це лан пу ни ли су њи хо ве до мо ве, „до но се ћи со фи сти ци ра ност уда ље ним
ме сти ма европ ског дру штва“ (Plumb 1959) и ши ре ћи ме ђу за пад ним све том
љу бав пре ма ан тич кој Евро пи и ње ном кул тур ном на сле ђу. У број ним ша ро ли-
ким ко лек ци ја ма ко је су та да на ста ја ле ни је се пра ви ла раз ли ка из ме ђу рим ских
ко пи ја и ори ги нал них грч ких де ла: све је то за јед но чи ни ло јед ну углав ном
фраг мен тар ну сли ку ан ти ке, у ко јој је Ста ри Рим имао до ми нант но ме сто, а
кроз ко ју се Грч ка на зи ра ла тек по сред но, са мо као део ова квог ве ли ког рим -
ског мо за и ка. Сви пу те ви су, да та ко ка жем, за и ста во ди ли у Рим. Или је бар
та ко би ло до сен за ци о нал ног ис ко па ва ња Хер ку ла ну ма и Пом пе је, ан тич ких
гра до ва у ју жној Ита ли ји ко ји су ра зо ре ни и пре кри ве ни ла вом при ли ком
еруп ци је Ве зу ва, 79. го ди не.3 Ово от кри ће је од јек ну ло Евро пом из бар два
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2 Рим је ду го био зна ча јан, нај пре као хри шћан ски цен тар, а по том као цен тар ан ти ке. У
ње му се на ла зи ла и Фран цу ска ака де ми ја ле пих умет но сти, где су по на дах ну ће, на из вор, од -
ла зи ли нај бо љи умет ни ци. Сва ки умет ник од не ког зна ча ја про во дио је та мо не ко ли ко го ди на,
про у ча ва ју ћи ан тич ке ар те фак те и сли ке ви со ке ре не сан се (Hugh 1968, 30).

3 Хер ку ла нум је от кри вен 1709. го ди не при ли ком ко па ња јед ног бу на ра, ка да је на ђен за -
тр па ни ам фи те а тар, а ис ко па ва ње је на ста вље но 1734. го ди не, под си сте мат ском кон тро лом
дво ра. Те мељ но ис тра жи ва ње Пом пе је за по че ло је де сет го ди на ка сни је, али се у по чет ку ни -
је за си гур но зна ло о ком се гра ду ра ди, па је до 1763. го ди не она би ла по зна та под име ном Ci-
vi ta (Haskell and Penny 1998, 74).



раз ло га. Кроз мно штво од лич но очу ва них ста рих гра ђе ви на, ко је су бли зу две
хи ља де го ди на ста ја ле за тр па не ду бо ким сло јем пе пе ла – ме ђу ко ји ма и ам -
фи те а тар, фо рум, јав на ку па ти ла, ку ће за ста но ва ње, за тим мо за и ци, фре ске,
скулп ту ре и сит на пла сти ка, пред ме ти за сва ко днев ну упо тре бу, де ло ви по кућ -
ства итд. – из ро нио је на све тло да на чи тав жи вот ових рим ских гра до ва, она -
кав ка кав је био ка да је у тре нут ку вул кан ске еруп ци је пре ки нут и ока ме њен.
Ис ко па ва ње Хер ку ла ну ма и Пом пе је пру жи ло је из ван ред но де та љан увид у
део про шло сти Рим ске им пе ри је на ње ном вр хун цу. А кроз про шлост Ри ма
је из дру гог пла на – пре ко са чу ва них зид них сли ка по зног хе ле ни зма, пре ко
ру ко пи са на па пи ру су са тек сто ви ма грч ких фи ло зо фа, пре ко осли ка не грн -
ча ри је и дру гих ар те фа ка та – по че ла да се про би ја до та да ско ро не по зна та
сли ка грч ког све та у ори ги на лу. Не по сре дан су срет са аутен тич ним де ли ма ту
ис ко па ним био је, ана лог но от кри ћу Ла о ко на, не по би тан до каз да кул ту ра ко ја
је за ми шља на углав ном на осно ву тек сто ва рим ских пи са ца, о ко јој су са зна ња
би ла по сред на, ни је фик ци ја, већ да је ствар но по сто ја ла. От кри ће Хер ку ла -
ну ма и Пом пе је, ко јим је Грч ка, мо же се ре ћи, ушла ди рект но у са вре ме ност,
по ста ла опи пљи ва и ви дљи ва, убр зо ће до ве сти до по ме ра ња те жи шта, од -
но сно – до до во ђе ња у пи та ње не при ко сно ве но сти Ста рог Ри ма и по ста вља -
ња Грч ке у цен тар европ ске кул ту ре. 

Кључ на уло га у фор ми ра њу тог но вог на ра ти ва, ко ји је усме рио по пу лар -
ни укус пре ма Грч кој и зна чај но обе ле жио ин те лек ту ал ну кли му по зног XVIII
ве ка, при па да не мач ком ар хе о ло гу и исто ри ча ру умет но сти Јо ха ну Вин кел ма -
ну (Win ckel mann, 1717–1768). На рав но, о ан ти ци је већ би ло на пи са но до ста
књи га и пре не го што је овај ис тра жи вач об ја вио сво ја пр ва де ла о грч кој
умет но сти. Ме ђу тим, као што су ко лек ци је ста ри на би ле не си сте ма ти зо ва не,
без уну тра шњег ре да и ло ги ке у на чи ну њи хо ве пре зен та ци је, та ко су се и у
овим тек сто ви ма ауто ри углав ном ба ви ли са мо бри жљи вим опи си ва њем
пред ме та, не уно се ћи ни ка кве ре фе рен це ве за не за њи хо ву вред ност, аутен -
тич ност и хро но ло ги ју (Leppmann 1971, 154). У свим тим ра ни јим пу бли ка -
ци ја ма, под пој мом ан ти ка под ра зу ме вао се ду ги пе ри од из ме ђу пе тог ве ка
п. н. е. и вла да ви не ви зан тиј ског ца ра Фо ке; ма те ри јал ни оста ци из це лог тог
раз до бља има ли су јед на ку ва жност, а раз ли ка из ме ђу грч ке и рим ске ан ти ке
се, у ства ри, и ни је пра ви ла.4 Вин кел ман је био пр ви ко ји је, про у ча ва ју ћи не -
по сред но ко лек ци ју скулп ту ра у Ва ти ка ну (Апо лон Бел ве дер ски, Ла о кон, Тор -
зо, итд.) и ис ко пи не Хер ку ла ну ма и Пом пе је, при ме нио по јам умет но сти и
исто риј ски ме тод у си сте ма ти за ци ји и ин тер пре та ци ји ових де ла. Усва ја ју ћи
ве ро ва ње да се исто ри ја кре ће ци клич но, из ра ста у (пр)опа да ње, кон ци пи рао
је исто ри ју ан тич ке умет но сти у ви ду ор ган ског про це са, де ле ћи је у че ти ри
пе ри о да, од ко јих се сва ки од ли ко вао соп стве ним сти лом: ра ни или ар ха ич -
ни пе ри од (пре Фи ди је), ве ли чан стве ни пе ри од (Фи ди ја и са вре ме ни ци), еле -
гант ни или ле пи пе ри од (од Прак си те ла до Ли си по са) и, ко нач но, ду ги пе ри -
од ими та тив ног сти ла, ко ји је оп стао све до па да Рим ског цар ства (Honour

10

Гласник Етнографског института САНУ LVIII (1)

4 Је дан од та квих при ме ра је књи га: Ber nard de Mont fa u kon, L’An ti qu i te ex pli qu ee et re pre -
sen tee en fi gu res, Pa ris 1719, ко ју на во ди Leppmann (1971, 154).



1968, 59).5 Исто та ко, осим де таљ них де скрип ци ја, на ме ње них пре све га
струч ној пу бли ци, у ра ни јим де ли ма је рет ко ка да би ло на зна ка о то ме да би
те ста ри не мо гле би ти ле пе, а још ре ђе да би мо гле би ти ин спи ра тив не. Вин -
кел ман је про ме нио обе ства ри: са јед не стра не, уво де ћи прин цип раз вр ста -
ва ња умет нич ких де ла пре ма хро но ло ги ји и сти ло ви ма, а са дру ге стра не, ту -
ма че ћи их са ста но ви шта есте те и осе ћај ног чо ве ка.6 Ње го ва ин тер пре та ци ја
грч ке умет но сти и по ет ски на чин на ко ји је о њој пи сао и го во рио сма тра ју -
ћи је то ли ко су пер и ор ном у од но су на све дру ге, да пред ста вља ап со лут ни
стан дард (Leppmann 1971, 271) – сна жно је под ста кла ства ра ње са вре ме не
сли ке о ан тич кој Грч кој и ус по ста вља ње но вог од но са у при сту пу кла сич ној
ста ри ни. Ин те лек ту ал ни свет сво га вре ме на на у чио је, ка ко пи ше H. Ho no ur,
да дру га чи јим очи ма по сма тра не са мо ан тич ке ста туе не го и грч ку ци ви ли -
за ци ју у це ли ни: „Страст и го то во ми си о нар ско убе ђе ње про све ти тељ ства
про би ја из ње го вих тек сто ва док стал но из но ва ис ти че да ан тич ке ста туе ни су
са мо ре лик ти не ста ле ци ви ли за ци је, не го жи ви умет нич ки ра до ви зна чај ни за
ње го ве са вре ме ни ке за то што пред ста вља ју оте ло тво ре ње су шти не грч ког ду -
ха“ (Honor 1968, 58). Су пер и ор на, не до сти жна ле по та грч ке умет но сти на ње -
ном вр хун цу (’no ble sim pli city and calm gran de ur’) би ла је, у Вин кел ма но вој
ви зи ји, ре зул тат ути ца ја ка ко иде ал не кли ме ме ди те ран ског под не бља, та ко и
по ли тич ких сло бо да грч ке де мо кра ти је, чи ме је по јам сло бо де пр ви пут до -
ве ден у не по сред ну ве зу са нај ви шим умет нич ким до стиг ну ћи ма. Као што
ка же Ста ша Ба бић, Пе ри кло ва Ати на ни је за Вин кел ма на зна чи ла са мо про -
цват умет нич ког ства ра ла штва древ не Хе ла де, „већ вр ху нац чи та вог кул тур -
ног и по ли тич ког раз во ја“; на то ме ме сту, где су љу ди жи ве ли у „сло бо ди и
пле ме ни то сти“, у хар мо нич ном спо ју ле по те ду ха и те ла, на ста ле су „не пре -
ва зи ђе не вред но сти ко ји ма тре ба да те же бу ду ћи на ра шта ји“ (Babić 2008, 16).
Ин те лек ту ал на ели та Евро пе дру ге по ло ви не XVIII ве ка бр зо је при хва ти ла
сли ке ан тич ке Грч ке „као из во ра са ко га тре ба да се под мла ди њи хо ва соп -
стве на кул ту ра“ (Babić 2008, 16). Вин кел ма но ве иде је о са вр ше ним ан тич ким
узо ри ма, о бе смрт ној сла ви и ве ли чи ни чи та ве грч ке ци ви ли за ци је, од лу чу ју-
ће су ути ца ле на на ста нак нео кла си ци стич ког по кре та, али и на по раст ин те -
ре со ва ња ме ђу са вре ме ни ци ма за грч ку фи ло зо фи ју и књи жев ност, на раз вој
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5 Исти про цес, сма трао је Вин кел ман, по но вио се у ита ли јан ској ре не сан си: пре ма тој по -
де ли, сли ка ре пре Ра фа е ла звао је ар ха ич ним, Ра фа е ло и Ми ке лан ђе ло су би ли ве ли чан стве -
ни, Ко ре ђо спа да у ле пи стил, а стил ка сни јих мај сто ра био је ими та тив ни. Кон цепт раз во ја ан -
тич ке умет но сти кроз сти ло ве вре ме ном се про ши рио на исто ри ју умет но сти у це ли ни, због
че га се Вин кел ман сма тра осни ва чем ове на уч не обла сти.

6 У је зи ку ко јим је Вин кле ман опи си вао грч ке ста туе, а по себ но Апо ло на, мно ги су ви де -
ли не при кри ве ни еро ти зам. Не ки су јед но став но за кљу чи ли да је ње гов стра стве ни ен ту зи ја -
зам за ту ста туу био ди рект на тран скрип ци ја ње го ве соп стве не сек су ал но сти. Ипак, као што
ка жу M. Be ard i J. Hen der sen: „Би ло би на ив но са свим ис кљу чи ти та кву ве зу – за ми сли ти да
је Вин кел ма но ва аген да би ла чи ста љу бав пре ма умет но сти, а ње гов циљ је ди но да до ку чи су -
шти ну древ ног бо жан ства. Али би ло би под јед на ко на ив но по и сто ве ти ти еро ти ку са ре то ри -
ком; и по гре шно све сти Вин кел ма но во пи са ње на ко ди ра но ис по ља ва ње ње го ве соп стве не хо -
мо е рот ске же ље“ (Beard and Henderson 2001, 111).



по ли тич ких иде ја о де мо кра ти ји и сло бо ди, на уво ђе ње грч ке тер ми но ло ги је
у но ве на уч не ди сци пли не итд. Са дру ге стра не, Вин кел ма но ве иде је су сна -
жно ин спи ри са ле и пи сце и ми сли о це ро ман ти зма, ко ји су се – исто вре ме но
– оштро су прот ста вља ли ње го вим уве ре њи ма. Емо ци је ко је из би ја ју из Хер -
де ро вих ре чи: „У исто ри ји чо ве чан ства Грч ка ће за у век оста ти ме сто на ко ме је
оно ис ку си ло сво ју нај леп шу мла дост и не ве стин ску ле по ту (…) Грч ка – ег зем-
плар све ле по те, от ме но сти и јед но став но сти! Мла да лач ки про цват људ ског
ро да – О, да је бар мо гло да тра је за у век“ (Honour 1968, 62), или Ше ли је во
твр ђе ње: „Сви смо ми Гр ци. На ши за ко ни, на ша књи жев ност, на ша ре ли ги ја,
на ша умет ност, све по ти че из Грч ке“7 – ја сно го во ре о сте пе ну иден ти фи ка -
ци је и оду ше вље ња ко ји је Вин кел ма но ва иде а ли за ци ја ан тич ке Грч ке про из -
ве ла ме ђу европ ском кул тур ном и ин те лек ту ал ном ели том. Мо же се ре ћи да
је овај „пе сник и ви зи о нар нео кла си ци зма“ (Honour 1968, 62) сво јим де лом
од лу чу ју ће до при нео по ме ра њу це ло куп ног те жи шта европ ске кул ту ре са Ри -
ма на ста ру Грч ку, пре све га за то што је пр ви на пи сао јед ну ко хе рент ну, убе -
дљи ву и емо тив ну при чу, у ко јој је ус пео да ру ше ви не и остат ке Ста ре Грч ке
де фи ни ше и про мо ви ше у умет нич ка де ла, и то де ла нај ви ше вред но сти ко ја
је Евро па на сле ди ла из про шло сти, оне про шло сти ко ја је пре ко те при че, за -
јед но са том при чом, ко нач но по ста ла ње на.

На та ла су оду ше вље ња Вин кел ма но вим иде ја ма и не ду го на кон об ја вљи -
ва ња ње го вих ра до ва, усле ди ће још је дан до га ђај ко ји је од и грао зна чај ну уло -
гу у про це су по ста вља ња грч ке ци ви ли за ци је у сре ди ште европ ске кул ту ре –
пре ба ци ва ње „Пар те нон ског мер ме ра“ са Акро по ља у Бри тан ски му зеј по -
чет ком XIX ве ка. Лорд Ел џин (El gin), стра стве ни ко лек ци о нар и за љу бље ник
у ан тич ку грч ку кул ту ру, та да на ме сту бри тан ског ам ба са до ра у Ца ри гра ду,
до био је од тур ских вла сти, под чи јом је упра вом Ати на би ла од 1456. го ди не,
зва нич но одо бре ње да са сво јим ти мом за поч не ис тра жи ва ње на Акро по љу (у
то вре ме – вој ној утвр ди): да пра ви ски це и од лив ке спо ме ни ка, да не сме та но
вр ши ис ко па ва ња, при ку пља ма те ри јал, и по не се са со бом у Ен гле ску „би ло
ко ји ко мад ка ме на са нат пи си ма и фи гу ре ко је иза бе ре, укљу чу ју ћи и де ло ве
пар те нон ског хра ма“.8 Ко лек ци ја мер мер них ко ма да (по зна та као Ел џи нов
или пар те нон ски мер мер), ко ју су чи ни ле пре о ста ле скулп ту ре из ру ше ви на
Пар те но на, укљу чу ју ћи и део ње го вог фри за, као и раз ли чи ти ар хи тек тон ски
фраг мен ти из ру ше ви на дру гих акро пољ ских гра ђе ви на – от при ли ке по ло ви -
на пре жи ве ле пр во бит не скулп ту рал не де ко ра ци је, знат но оште ће не то ком
ра ни јих ве ко ва, при ку пље на је и пре не та у Лон дон из ме ђу 1801. и 1812. го -
ди не. Пре но ше ње ових скулп ту ра у Лон дон има ло је зна чај не по сле ди це за
европ ску јав ност, да ље ожи вља ва ју ћи ин те рес за ан тич ку Грч ку и ути чу ћи на
са вре ме не трен до ве у умет но сти. Збир ку лор да Ел џи на от ку пио је 1816. го -
ди не Бри тан ски пар ла мент и пре дао је Бри тан ском му зе ју, ко ји је од та да не -
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7 P. B. Shel ley, The Com ple te Po e ti cal Works, Ox ford Uni ver sity Press, Lon don 1934, 447 – на -
ве де но пре ма Yaouri (2001, 6). 

8 Lord El gin and the Part he non Sculp tu res: www.bri tis hmu se um.org.



пре кид но из ла же као део сво је стал не по став ке (Grupa autora 193, 7). Оно што
је Вин кел ман по сти гао у сми слу пра вље ња при че о Грч кој као ко лев ци ци ви -
ли за ци је и „ме сту на ко ме је ро ђе на исто ри ја“, мо же се ре ћи да је лорд Ел џин
по сти гао у фи зич ком сми слу: са јед не стра не, сме шта њем у Бри тан ски му зеј,
оста ци ан тич ких скулп ту ра про мо ви са ни су у умет нич ка де ла не про це њи ве
вред но сти, а Акро пољ је исто вре ме но, са дру ге стра не, на тај на чин про ме -
нио сво је зна че ње и ста тус: од ар хе о ло шке ру ше ви не по стао је кул тур ни и
исто риј ски спо ме ник, чи ме је Грч ка (и упра во Акро пољ, као епи цен тар) и
фи зич ки уве де на у евоп ску ба шти ну и у окви ру ње по ста вље на на цен трал -
но ме сто.

Ме ђу тим, осим ди вље ња пре ма скулп ту ра ма, и пре не го што је збир ка
от ку пље на и из ло же на, Ел џи нов по ду хват је у бри тан ском дру штву иза звао
мно га не сла га ња и про те сте. Кри ти ча ри ко ји су се оштро про ти ви ли из но -
ше њу мер ме ра из Тур ске на зи ва ли су ње го ве по ступ ке не за ко ни тим и ван -
дал ским – по ред оста ло га, и за то што је је дан број скулп ту ра пре тр пео до дат -
на оште ће ња у про це су де мон ти ра ња и при пре ма ња за тран спорт (Merryman
1985, 1898–1899). У рас пра ви пред Пар ла мен том лорд је оп ту жи ван да је у по -
сед збир ке до шао зло у по тре бља ва ју ћи свој ам ба са дор ски по ло жај, да је пре -
ко ра чио овла шће ња до би је на од тур ских вла сти, а до ве де на је у пи та ње и
аутен тич ност са мог до ку мен та – сул та но вог фер ма на ко јим му је одо брен из -
воз пред ме та из зе мље. И ма да је пар ла мен тар на ис тра га утвр ди ла ле гал ност
чи та вог Ел џи но вог про јек та, а вла да от ку пи ла и пре да ла збир ку Бри тан ском
му зе ју, рас пра ва о то ме је су ли оста ци са Пар те но на пре но ше њем у Лон дон
са чу ва ни од пот пу ног про па да ња, или је у пи та њу би ло без об зир но оти ма ње
ту ђег кул тур ног бла га, тра је и да нас.9 Ипак, без об зи ра на то што су мно ге
при мед бе на цео по ду хват би ле оправ да не, тре ба има ти у ви ду да лорд Ел џин
до ан тич ких пред ме та ни је до шао пљач ком из осва јач ких по хо да, као што је
то, на при мер, би ло у слу ча ју На по ле о но вих осва ја ња, већ уз до зво лу др жа -
ве на чи јој су се те ри то ри ји они на ла зи ли, и да он у том тре нут ку ни је мо гао
зна ти ни ко ли ко ду го ће тур ска власт ту по тра ја ти ни да ће на том ме сту уско ро
на ста ти са вре ме на грч ка др жа ва. Не тре ба та ко ђе за бо ра ви ти ни чи ње ни цу
да је, тра га ју ћи за ста ри на ма, Ел џин за пра во ра дио исто што су то ком прет -
ход на два ве ка ра ди ли го то во сви при пад ни ци европ ске кул тур не ели те – пут -
ни ци, ди пло ма те, вла сте ла: ку по вао је ан тич ке ста туе и пра вио ко лек ци ју, што
је прак са уоби ча је на за то вре ме, оп ште ме сто, мо да но ве епо хе без ко је се, из -
ме ђу оста лог, не би мо гло за ми сли ти ни осни ва ње ве ћи не европ ских му зе ја.
Оста је отво ре но и пи та ње шта би са тим спо ме ни ци ма би ло да ни су за вр ши -
ли у Бри тан ском му зе ју, где су до би ли зна че ње не про це њи ве вред но сти, зна -
че ње ка кво ни су има ли за сре ди ну из ко је по ти чу. Или дру га чи је: да ли би
оста ци тих спо ме ни ка, и да ни шта ни је од не то, зна чи ли (бу ду ћој) грч кој на -
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9 Ме ђу мно гим рас пра ва ма ко је се у да на шње вре ме о то ме во де, ви де ти, на при мер Hitc-
hens (1987). Ско ра шње отва ра ње Му зе ја Акро по ља у Ати ни (20. ју на 2009. го ди не), по све ће -
ног Пар те но ну и оста лим хра мо ви ма, по кре ну ло је нај но ви ји та лас грч ких зах те ва за вра ћа ње
скулп ту ра из Лон до на и њи хо во сме шта ње у тај му зеј.



ци о нал ној др жа ви ви ше не го што су зна чи ли Тур ској, ка ква би би ла суд би на
и Акро по ља и при че око ње га да тој др жа ви ни је спо ља, са За па да, „ињек ти -
ран“ ан тич ки иден ти тет?10 Нај зад, без об зи ра на то што оп ту жбе за пре но ше -
ње пар те нон ског мер ме ра у Лон дон (као и за дру ге, слич не по ду хва те) – ко је
су доц ни је, а по го то ву у дру гој по ло ви ни XX ве ка кри ти ча ри нај че шће до во -
ди ли у ве зу са по ли ти ком европ ског им пе ри ја ли зма и ко ло ни ја ли зма – ни су
без осно ва, не тре ба из гу би ти из ви да чи ње ни цу да је ова квом кон струк ци јом
исто риј ске при че, у ко јој је ан тич ка Грч ка по ста вље на у цен тар европ ске ци -
ви ли за ци је као ње но из во ри ште, Евро па пре све га „ко ло ни зо ва ла соп стве ну
про шлост“.11

Ме ђу нај стро жим про тив ни ци ма Ел џи но вог по ду хва та био је лорд Бај рон
(1788–1824), слав ни бри тан ски ро ман ти чар ски пе сник ко ји се, као што је по -
зна то, стра стве но по ли тич ки ан га жо вао у по др шци осло бо ди лач ким по кре ти -
ма на ју гу Евро пе. Као и ве ћи на при пад ни ка ње го ве кла се, мла ди пле мић је
1809. кре нуо на сво је Ве ли ко пу то ва ње, ко је ово га пу та, због На по ле о но вих
ра то ва, ни је во ди ло пре ма Ри му, већ пре ко ју жног Ме ди те ра на до Ати не, где
се пр ви пут не по сред но су срео и са ње ном ан тич ком про шло шћу и са ње ним
са вре ме ним ста нов ни штвом. Са ис ку ством „про фе си о нал ног бун тов ни ка“,
ко је је у ме ђу вре ме ну сте као слу же ћи као ре ги о нал ни во ђа ита ли јан ских по -
бу ње ни ка Кар бо на ра у њи хо вом ра ту са Аустри јом, Бај рон се 1823. го ди не
по но во вра ћа ме ђу Гр ке, да по мог не уста ни ци ма у бор би за осло бо ђе ње од
ото ман ске вла сти. Уче ству ју ћи у грч ком ра ту за не за ви сност, пе сник се раз -
бо лео и умро у Ми со лон ги ју 1824. го ди не, због че га ће у осло бо ђе ној Грч кој
би ти сла вљен као на ци о нал ни хе рој.12

На та ла су ро ман ти чар ских иде ја, из ко јих је, из ме ђу оста ло га, про ис те -
кла свест о зна ча ју ет но са и на ци је, од но сно ет нич ког и на ци о нал ног кул тур -
ног по ре кла, Бај рон је ме ђу пр ви ма ви део ет нич ку ве зу из ме ђу не ка да шњих
и са вре ме них Гр ка, на осно ву че га је за кљу чио да су они, а не Фран цу зи, Нем -
ци или Ен гле зи, пра ви и ле ги тим ни на след ни ци ан тич ке кул ту ре ко ја је не ка -
да цве та ла на тим про сто ри ма. Дру гим ре чи ма, до ро ман ти зма су ан тич ке
ста ри не при па да ле за пад ној ци ви ли за ци ји, без раз ли ке, од но сно до жи вља ва -
не су као оп шта кул тур на вред ност. Кључ ну про ме ну до нео је ро ман ти зам и
про цес фор ми ра ња на ци о нал них др жа ва за сно ва них на ет ни ци те ту: кроз та -
кву при зму по ста ло је ја сни је да мо дер ним Гр ци ма, као ет нич ким по том ци -
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10 За вре ме ра та за не за ви сност, Акро пољ је два пут био под оп са дом, јед ном грч ких (1822–
1827), дру ги пут тур ских сна га (1827–1833), што је озбиљ но оште ти ло пре о ста ле ста ре спо ме -
ни ке. Та ко ђе, од 1824. до 1826. у Пар те но ну је би ла сме ште на шко ла на ме ње на кће ри ма грч -
ких уста ни ка (Hitchens 1987, 24). Ови при ме ри до вољ но го во ре о то ме ка кав је био од нос пре -
ма ан тич ким ста ри на ма пре фор ми ра ња грч ке др жа ве и про јек та „убри зга ва ња“ хе лен ског
иден ти те та са вре ме ном грч ком ста нов ни штву.

11 Ви ди ви ше у: Ko je ’Go ran Đor đe vić’? (Ин тер вју са Г. Ђор ђе ви ћем). 2003. Pre lom br. 5,
god. III , 174. Овом при ли ком из ра жа вам за хвал ност Го ра ну Ђор ђе ви ћу за струч но вођ ство
кроз ли те ра ту ру из обла сти ко ја ни је мо ја спе ци јал ност, и дра го це не са ве те ко је ми је то ком пи -
са ња овог ра да да вао.

12 http://en.wi ki pe dia.org/wi ki/Ge or ge_Gor don_Byron.



ма оних ан тич ких, ста нов ни ци ма те ри то ри је ко ја ће по ста ти грч ка др жа ва, у
ства ри при па да екс клу зив но пра во на кла сич но на сле ђе ан ти ке. По не сен ова -
квим иде ја ма, Бај рон је, као пре те ча грч ког на ци о на ли зма, стра стве но по др -
жа вао бор бу за ус по ста вља ње са вре ме не грч ке др жа ве, ко ја би мо гла да на се -
бе и пре у зме ово не про це њи во на сле ђе. Та ко је пре ра на смрт овог пе сни ка и
ре во лу ци о на ра, прак тич но на са мом фрон ту, по мо гла да се још ја че раз бук та -
ју сим па ти је Евро пља на пре ма грч ким по бу ње ни ци ма и њи хо вим ци ље ви ма.
Ње го ва је по е зи ја, за јед но са Де ла кро о вим сли ка ма („Грч ка на ру ше ви на ма
Ми со лон ги ја“), ути ца ла на све сна жни је опре де ље ње европ ског јав ног мње -
ња, ко је је зду шно ста ло на стра ну уста ни ка,13 а ш то  ј е  на по  кон до ве  ло  и  до
ди р ект  н е ин  тер вен ци је за пад них си ла у њи хо ву ко рист. 

„Пребацивање“ античког идентитета на савремене Грке

Ан тич ко на сле ђе сва ка ко ни је би ло је ди ни раз лог због ко јег је Евро па га -
ји ла на кло ност пре ма иде ји фор ми ра ња грч ке на ци о нал не др жа ве: циљ ве -
ли ких си ла био је, пре све га, по ти ски ва ње Ото ман ске им пе ри је са тих про сто -
ра. На рав но, по др шка грч ком осло бо ди лач ком по кре ту у ства ра њу мо дер не
на ци о нал не др жа ве би ла је мо гу ћа и без по зи ва ња на при чу о ан ти ци. Али ка -
ко је при ча већ по сто ја ла, и то „нај ве ћа при ча“ на ко јој су прет ход но фор ми -
ра не ге не ра ци је европ ске ари сто кра ти је, у чи јој је све сти ан тич ка Грч ка већ
би ла мај ка ци ви ли за ци је, а они ње ни ба шти ни ци, би ло је са свим ра зу мљи во
што су се они на њу и по зва ли. Као што ка же Еле а на Ја лу ри (Yalo u ri), ни су
глав не европ ске си ле, ко је су по ма га ле грч ку на ци о нал ну не за ви сност, слу чај -
но иза бра ле да кла сич на ста ри на бу де нај про ми нент ни је на сле ђе но ве на ци -
је (Yalouri 2001, 45). Бу ду ћи да је овај про цес ко ин ци ди рао са по ја вом ро ман -
ти зма, би ло је не ми нов но да се на нео кла си ци стич ку при чу на до ве же и „же -
ља ро ман тич не Евро пе“ да се јед ном за сваг да грч ке зе мље осло бо де од Ту -
ра ка, и да се фор ми ра мо дер на грч ка на ци ја, што упу ћу је на за кљу чак да су
са вре ме ни Гр ци до свог ан тич ког по ре кла до шли пр вен стве но пре ко ро ман -
ти чар ског хе ле но фил ства. При род но је да тај но ви, ан тич ки иден ти тет  ни је
мо гао од мах да бу де при хва ћен у ши рим сло је ви ма ста нов ни штва, али је за -
то ели та обра зо ва на на За па ду (во ђе На ци о нал ног по кре та) има ла свест о зна -
ча ју ан тич ке при че, и при гр ли ла је сли ку ко ја је у Евро пи фор ми ра на о њи ма
са ве ли ким по но сом и ен ту зи ја змом. Ка ко, на при мер, на во ди Ста ша Ба бић,
не ке уста нич ке во ђе су већ на са мом по чет ку ра та, у на ме ри да по диг ну бор бе -
ни мо рал, по зи ва ле сво је бор це да се се те слав не про шло сти, „древ не сло бо де
Грч ке, би та ка код Ма ра то на и Тер мо пи ла“, и „пре да ка, ко ји су па ли за на шу
сло бо ду“ (Babić 2008, 35).

Овом „пре ба ци ва њу“ ан тич ког иден ти те та на са вре ме не Гр ке до при нео
је – у ди рект ном сми слу – хе ле но фил ни краљ Ба вар ске, чи ји је син Ото 1834.
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13 B. http://en. wi ki pe dia. org/wi ki/Ge or ge_Gor don_Byron. Све тла на Слап шак то зо ве европ -
ским ко ло ни јал ним мо де лом „све ца ма лог на ро да“ (Slapšak 2007, 54).



го ди не по ста вљен за кра ља Грч ке, на кон што су го ди ну да на ра ни је Ото ма ни
пре да ли Акро пољ ба вар ском гар ни зо ну ко ји је уче ство вао у бор ба ма за осло -
бо ђе ње Ати не. Убр зо по за вр шет ку ра та за не за ви сност, у зе мљу је сти гао Лу -
двиг Рос, не мач ки ар хе о лог, ко ји ће би ти и пр ви про фе сор ар хе о ло ги је на но -
во о сно ва ном уни вер зи те ту у Ати ни, с ци љем да пре у зме упра ву над ар хе о ло -
шком слу жбом. Упра во је ар хе о ло ги ја, и то по себ но кла сич на ар хе о ло ги ја,
од и гра ла од лу чу ју ћу уло гу у жи во ту но ве грч ке др жа ве, по слу жив ши као
„сред ство за обез бе ђи ва ње до ка за кроз ко је ће се по др жа ти на ци о нал на про -
шлост и да ти кре ди би ли тет и ’на уч но оправ да ње’ на ци о нал ним ци ље ви ма“
(Yalouri 2001, 21–22)14 – фор ми ра њу грч ког на ци о нал ног иден ти те та. За то је
је дан од ње них при о ри те та на са мом по чет ку би ло уво ђе ње ме ра за за шти ту
кла сич не ан ти ке. У том сми слу је са свим ра зу мљи во што је за пре сто ни цу
но ве др жа ве иза бра на Ати на: „са мо ње но име по ве за но са сла вом кла сич ног
све та, би ло је до вољ но да оправ да та кав из бор“ (Yalouri 2001, 35). И на рав но,
Акро пољ, као са мо ова пло ће ње те сла ве, од мах је по стао пред мет по себ не
па жње. Већ у ле то 1834. го ди не сим бо лич но су от по че ли ра до ви на ње го вој
об но ви, а пр ви за да так грч ких ар хе о ло га и њи хо вих ба вар ских мен то ра био
је, пре ма ре чи ма E. Ја лу ри, да са Акро по ља укло не све остат ке про шло сти ко -
ји ни су при па да ли кла сич ној ери: „сви ка сни ји спо ме ни ци (сред њо ве ков ни,
тур ски и ра но мо дер ни) би ли су уни ште ни у ин те ре су очу ва ња је ди но спо ме -
ни ка V ве ка пре н. е“ (Yalouri 2001, 36) (кур зив мој).

У пр о це су из град ње са мо све сти грч ке на ци о нал не др жа ве, за сно ва не на
ан тич ком на сле ђу, од но сно – усва ја ња сли ке о се би фор ми ра не на За па ду, ко -
јим је мла да др жа ва на сто ја ла да се евро пе и зу је, мо де р ни зу је и ухва ти ко рак
са са вре ме ним све том, ве о ма ва жну уло гу имао је и на ци о нал ни обра зов ни
си стем: лек ци је из је зи ка, ге о гра фи је и, по себ но, исто ри је има ле су за циљ да
ис так ну иде ју не пре ки ну тог тра ја ња и је дин ства грч ке на ци је од ан ти ке до
са вре ме но сти. Ипак, упр кос ам би ци о зном др жав ном про јек ту, им план ти ра ње
хе лен ског иден ти те та ни је се мо гло од ви ја ти јед но став но, бу ду ћи да се, као
што сам у пр вом де лу овог тек ста већ по ме ну ла (Малешевић 2009, 21–22), у
окви ру грч ког иден ти те та гра на ју две ли ни је: јед на ко ја се ве зу је за не по сред -
ну грч ку про шлост, за хри шћан ство и ви зан тиј ску тра ди ци ју („уну тра шњи“,
ро меј ски иден ти тет), и дру га ко ја усва ја за пад ни („спо ља шњи“) по глед и сма -
тра да по ла же пу но пра во на ан ти ку као сво је на ци о нал но на сле ђе (Herzfeld
1987, 111, 114). За то је глав ни про блем са ко јим су се гра ди те љи иден ти те та
су о чи ли, у на сто ја њу да до ка жу ди рект ну ве зу мо дер не грч ке на ци је са слав -
ном ан тич ком про шло шћу, би ло ус по ста вља ње исто риј ског кон ти ну и те та.
Не до у ми ца око то га ко су пре ци – „Пла тон или цр кве ни оци“ (Ditchev 2002,
238),15 Зевс или Де ви ца Ма ри ја – по ја ви ла се и пред цр квом, ко ја је са ма мо -
ра ла да тра жи од го вор на ди ле му на мет ну ту спо ља. Јер, као што ка же И. Ди -
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14 O уло зи ко ју су у пра вље њу при че о на ци о нал ној про шло сти има ли му зе ји ви де ти, на
при мер Gavrilović (2008).

15 Сли чан про блем око из бо ра тра ди ци је („по ти че мо ли од Све тог Пе тра или од Це за ра“)
имао је и хри шћан ски Рим/Ва ти кан са ан тич ким Ри мом.



чев (Ditchev), „прак ти ко ва ти обо жа ва ње пре да ка (’про го мо плек си ја’) и обо -
жа ва ње ан ти ке (’ар ха јо ла три ја’) ни је би ло јед но став но у кул ту ри у ко јој је
пра во слав на цр ква већ јед ном рас ки ну ла са па ган ском прак сом. Тре ба ло је
про гу та ти од стра не па три о  та   ув е де на а н  тич ка  им е  на (по п ут  Ахи ла)  к о  ја  су
по че ла да за ме њу ју она хри шћан ска“ (Ditchev 2002, 238).

Недоумице око избора идентитета: олимпијска иницијатива

О све му ово ме све до чи и суд би на иде је о об на вља њу Олим пиј ских ига -
ра, по кре ну те у Грч кој не ду го на кон сти ца ња не за ви сно сти. У тек на ста лој
др жа ви, без ика кве тра ди ци је мо дер ног спор та, са ста нов ни штвом чи ја је про -
шлост би ла де фи ни са на хри шћан ском и ви зан тиј ском кул ту ром, у ко јој се по -
тен ци рао при мат ду ха над те лом, и ко је се још ни је у пот пу но сти са жи ве ло
са но вом, за пад но е вроп ском сли ком о се би, ра зу мљи во је што су пр ви та кви
по ку ша ји на и ла зи ли на те шко ће и не ра зу ме ва ње, и што су би ли ма ње-ви ше
не у спе шни. Али упра во ти при ме ри до бро илу стру ју не са мо ди ле ме са ко ји -
ма се су о ча ва ла но ва на ци ја, „ра за пе та из ме ђу два су прот на сте ре о ти па, хе -
лен ског и ро меј ског“ (Herzfeld 1987, 41), већ и ам би ва лен ци ју ко ја је на ста -
ја ла у про це су про фи ли са ња и са зре ва ња од но са из ме ђу спо ља шњег и грч ког
хе лен ства (тач ни је – два аспек та истог, за пад ног по гле да) (Малешевић 2009,
22). Са све шћу о то ме да су их ве ко ви под ото ман ском вла шћу оста ви ли на
мар ги на ма мо дер не европ ске исто ри је, мно ги Гр ци су ан тич ки иден ти тет при -
хва ти ли у на ди да ће их ве ли чан стве на про шлост при бли жи ти успе шним, мо -
дер ним на ци ја ма, по пут Фран цу ске или Ен гле ске, али осе ћа ју ћи исто вре ме но
„те шки те рет сла ве ста ре Грч ке и пи та ју ћи се мо же ли но ва на ци ја оправ да ти
сво ју ан тич ку ре пу та ци ју“ (Young 1996, 2). Дру гим ре чи ма, усва ја ње хе лен ства
но си ло је од по чет ка ди ле му из бо ра: укљу чи ти се у но ви по ре дак Евро пе XIX
ве ка, или се фо ку си ра ти на об на вља ње сла ве ан тич ке Грч ке. Ме ђу пр вим и
нај у пор ни јим за го вор ни ци ма „по нов ног ра ђа ња Грч ке“, ре ста у ра ци је це ло -
куп не ан тич ке кул ту ре кроз иде ју об но ве Олим пиј ских ига ра, био је ро ман -
ти чар ски пе сник Па на јо тис Су цос (Pa na gi o tis So ut sos). Шко ло ван на За па ду,
у Па ри зу, Па до ви и Бе чу, где је очи глед но и усво јио бај ро нов ске иде а ле, Су -
цос се од мах по за вр шет ку ра та за не за ви сност вра ћа у зе мљу и у ча со пи су
„Хе ли ос“ (ко ји је сам по кре нуо у пр вој, при вре ме ној пре сто ни ци На фпли о -
ну) об ја вљу је две по е ме са сна жном па три от ском те ма ти ком: Ди ја лог мр твих
и Ру ше ви не древ не Спар те или до ла зак кра ља Ота у Грч ку. У обе ма се пре -
пли ћу ли ко ви из да ле ке про шло сти са са вре ме ним хе ро ји ма из ра та за не за -
ви сност и при зи ва се ус кр сну ће ста ре сла ве кроз по кре та ње пи та ња по нов ног
ра ђа ња Олим пиј ских ига ра. Та ко, у Ди ја ло гу мр твих, Пла то нов дух по сма -
тра из под зем ног све та мо дер ну Грч ку, за па жа ве ли ки кул тур ни јаз ко ји њу де -
ли од оне ан тич ке, и са збу ње но шћу пи та: „Ако је ово Грч ка где су ва ше
Олим пиј ске игре (...) ва ши ве ли ки фе сти ва ли, по зо ри шта, ва ше мер мер не ста -
туе, где је то?“ (Young 1996, 3) – кур зив мој. За ми сли из до ме на по е зи је Су цос
је чи та ву де це ни ју из но сио јав но, у ви ду кон крет них пред ло га о на чи ну об -
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на вља ња олим пиј ских так ми че ња, пи сао мол бе грч кој вла ди, али оне ни су
на и шле ни на ка кву по др шку. Иде ја ко ја, ка ко пи ше Д. Јанг, „ни је за ни ма ла
ни ко га дру го га осим са мог ви зи о на ра“ (Young 1996, 14), на по кон је при ву кла
бо га тог тр гов ца Еван ге ли са За па са, ко ји је, као и Су цос, био стра стве ни па -
три о та, по све ћен на сто ја њи ма да се ан тич ко на сле ђе укљу чи у но ву на ци ју.
За пас је у пот пу но сти по др жао пе сни ко ву олим пиј ску ини ци ја ти ву, пред ла -
жу ћи – у ду гој дво го ди шњој пре пи сци са кра љем и вла дом – трај но ожи вља -
ва ње Олим пиј ских ига ра и ну де ћи да сам фи нан си ра ка ко об но ву ан тич ког
ста ди о на на ко јем би се оне одр жа ва ле, та ко и ор га ни за ци ју так ми че ња и на -
гра де за по бед ни ке. Од го вор ко ји је на ту ини ци ја ти ву до био од ми ни стра у
грч кој вла ди Ран га ви са, у ко јем се ка же да се „да на шње на ци је не ис ти чу као
не ка да та ко што има ју нај бо ље тр ка че и атле ти ча ре, не го пр ва ке у ин ду стри -
ји и по љо при вре ди“ (Young 1996, 15), ве о ма до бро илу стру је не до у ми це и
раз ми мо и ла же ња око из бо ра иден ти те та са ко ји ма се су о ча ва ла но ва др жа ва
– оног ко ји ће ожи вља ва ти вре ме ан тич ке сла ве, или оног ко јим ће се хва та ти
ко рак са са вре ме ним све том. Је дан део ели те је, иако при хва та ју ћи ан тич ко
на сле ђе као део сво је про шло сти, очи глед но схва тао да до слов но пре сли ка -
ва ње древ не Грч ке на са вре ме ност ни је ком па ти бил но ни ти из во дљи во са
исто вре ме ном мо дер ни за ци јом дру штва, и од ба ци вао је та кве иде је као уто -
пиј ске. На За па со ву упор ност, краљ Ото је на по кон, 1858. го ди не, од го во рио
де кре том ко јим се уста но вља ва на ци о нал но так ми че ње под име ном Олим -
пиј ске игре, са ци љем да из ла же и про мо ви ше грч ке ин ду стриј ске и по љо -
при вред не про из во де, ала те и ма ши не, а у окви ру ко јег ће се одр жа ва ти и
атлет ске игре. Ма ни фе ста ци ја је одр жа на у је сен 1859. го ди не на цен трал -
ном атин ском тр гу (ра до ви на об но ви ста ди о на још ни су би ли за вр ше ни), али
ни бли зу хи ља ду из ла га ча на из ло жби умет но сти, по љо при вре де и ин ду стри -
је16 ни при су ство кра ља и кра љи це све ча ном отва ра њу ни су мо гли да по пра -
ве сла бу ор га ни за ци ју, ни ти пак да зна чај ни је ути чу на ин те ре со ва ње ши ре
јав но сти, и ове игре су до жи ве ле пот пу ни не у спех.17 Сле де ће агро ин ду стриј -
ско и спорт ско так ми че ње, је да на ест го ди на ка сни је, би ло је не што успе шни -
је, ме ђу тим, тре ћи и по след њи по ку шај об на вља ња олим пиј ских так ми че ња
у Грч кој, 1875. го ди не, са свим је про пао: цео про грам тра јао је укуп но два и
по са та, на ста ди о ну ко ји у ме ђу вре ме ну ни је одр жа ван, са не у ре ђе ним ста -
за ма и три би на ма за ра слим у ко ров, уз уче шће све га 24 спор ти сте, ко ји су,
ка ко на во ди Д. Јанг, не при пре мље ни и без  ос но в  н их  з на  њ а о ди  сци пли на ма
у ко ји ма су на сту па ли, иза зи ва ли смех у пу бли ци (Young 1996, 47).

Интернационализација Игара

Убр зо ће, под стак нут За па со вим и Брук со вим иде ја ма, на об на вља њу
Олим пиј ских ига ра по че ти да се ан га жу је Пјер де Ку бер тен. Од лу ка Ме ђу на -
род ног олим пиј ског ко ми те та, осно ва ног на Па ри ском кон гре су 1894. го ди не да
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16 Видети Ex po si ti on Uni ver sel le de 1867 (ка та лог), Pa ris 1867, 31.
17 Видети http://en.wi ki pe dia.org/wi ki/Olympic_Ga mes.



се пр ве игре мо дер ног до ба одр же две го ди не ка сни је у Ати ни ни је, ме ђу тим,
у Грч кој од мах при мље на са одо бра ва њем. Це лом Де Ку бер те но вом про јек ту,
за ко ји је до био по др шку свих два на ест на ци о нал них де ле га ци ја – уче сни ца
кон гре са, ус про ти ви ли су се исте го ди не грч ка вла да и За па сов Олим пиј ски
ко ми тет. Те шка фи нан сиј ска кри за и кон фликт не по ли тич ке при ли ке у зе мљи
би ле су озби љан, али не и је ди ни раз лог за од би ја ње уло ге до ма ћи на. Оно
око че га се код јед ног бро ја Гр ка по ди гао сна жан от пор би ла је, за пра во, ин -
тер на ци о на ли за ци ја Ига ра, на ко је су они са да, на кра ју XIX ве ка, као на сво -
је на ци о нал но на сле ђе, сма тра ли да по ла жу екс клу зив но пра во (Ditchev 2002,
240).18 За ни мљив обрт: за са мо не ко ли ко де це ни ја Гр ци су се у пот пу но сти
ужи ве ли у уло гу је ди ног на след ни ка ан тич ке тра ди ци је, те је и по ми сао на то
да и дру ги на њу по ла жу „вла снич ка“ пра ва по ста ла за мно ге не при хва тљи -
ва. Јед но став но, за тај део јав но сти и зва нич ни ка, ко ји је Олим пиј ске игре
већ до жи вља вао као нео ту ђи ви део сво га (нео)хе лен ског иден ти те та, оне су
мо гле да по сто је са мо као грч ка ма ни фе ста ци ја, као грч ки „за штит ни знак“,
а у од бра ни то га ста ва по зи ва ли су се на чи ње ни цу да су та кве би ле и у ан -
тич ком све ту и у свим по ку ша ји ма њи хо ве об но ве у са вре ме ној Грч кој.19 Са
дру ге стра не, ка ко су ет ни ци те ти по ста ли до ми нан те ка те го ри је, те Гр ци по
том осно ву по ста ли на след ни ци ан тич ке тра ди ци је, је ди ни кључ по ко јем је
са да За пад мо гао по но во да ус по ста ви ве зу/пра во на ан тич ку Грч ку (и до пре
до Олим пиј ских ига ра) да ва ла је иде ја ин тер на ци о на ли зма. Ме се ци ма је Ди -
ми трис Ви ке лас, као пред сед ник Ме ђу на род ног олим пиј ског ко ми те та и нај -
бли жи Де Ку бер те нов са рад ник, не у мор но ло би рао у грч ком пар ла мен ту и
про па ги рао иде ју ин тер на ци о нал ног олим пи зма, твр де ћи да ће тек ме ђу на -
род но уче шће зна чи ти пот пу но ис пу ње ње За па со вог сна. Сво јим „па три от -
ским ен ту зи ја змом“ ус пео је да убе ди до бар део јав но сти, чла но ве раз ли чи -
тих по ли тич ких пар ти ја, и да до би је по др шку штам пе, а из над све га – по др -
шку прин ца Кон стан ти на, ко ји је стао на че ло Ге не рал ног ко ми те та Олим -
пиј ских ига ра.20 Све пре пре ке за ре а ли за ци ју про јек та укло ње не су сту па њем
на ду жност но вог, про-олим пиј ског пред сед ни ка вла де и ве ли ком су мом нов -
ца ко ју је до ни рао бо га ти Грк Аве роф (Ave roff), та ко да је 25. мар та 1896. го -
ди не грч ки краљ, на оду ше вље ње број не пу бли ке, све ча но отво рио Олим пиј -
ске игре (Annions 1897, 55–59).21 Ово га пу та су ве ли ко ин те ре со ва ње до ма ће
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18 Мно ги Гр ци, ме ђу ко ји ма и они нај бо га ти ји, од би ли су да до на ци ја ма по мог ну ор га ни -
за ци ју так ми че ња, отво ре но исме ва ју ћи цео по ду хват (Philemon 1896, 20).

19 То је био став За па со вог Олим пиј ског ко ми те та, ко ји ни је же лео да има ишта са ин тер -
на ци о нал ним игра ма (Young 1996, 116). Су прот на стра на твр ди ла је, пак, да су и оне ан тич ке
би ле на не ки на чин „ин тер на ци о нал не“, јер су на њи ма уче ство ва ли так ми ча ри из свих грч ких
зе ма ља (Philemon 1896)..

20 У го во ру одр жа ном на пр вом са стан ку то га те ла, 1895. го ди не, принц је по ру чио: „На -
ша је ду жност да без ре зер вно при хва ти мо по ве ре ни нам за да так и да сво јим де ли ма по ка же -
мо да раз у ме мо зна чај ин тер на ци о нал ног спорт ског так ми че ња, да ни смо за бо ра ви ли тра ди -
ци ју ан тич ке Грч ке и да је сла ви мо ни шта ма ње не го стра не зе мље“ (Philemon 1896, 14).

21 25. март је Дан не за ви сно сти Грч ке. Це ре мо ни ји је, као је ди ни стра ни шеф др жа ве,
при су ство вао и краљ Алек сан дар Об ре но вић.



јав но сти, по хва ле ко је су зе мље уче сни це упу ти ле до ма ћи ни ма за успе шну
ор га ни за ци ју и пра ва еруп ци ја на ци о нал ног по но са, ко ју је иза зва ла по бе да
грч ког тр ка ча у нај ва жни јој ан тич кој ди сци пли ни – ма ра то ну, ре зул ти ра ли
по кре та њем ини ци ја ти ве да Ати на по ста не пер ма нент но се ди ште олим пиј -
ских так ми че ња (Annions 1897, 107). Олим пиј ски ко ми тет је, ме ђ у тим, ис тра-
јао на Де Ку бер те но вој иде ји ин тер на ци о на ли зма, али је учи њен од ре ђе ни
усту пак Грч кој; на ђе но је ком про ми сно ре ше ње,22 ко је се по ка за ло успе шним
и оп ста ло до да нас: грч ки спор ти сти у све ча ном олим пиј ском де фи леу мар -
ши ра ју пр ви, ње на др жав на за ста ва се по ди же за јед но са олим пиј ском за ста -
вом и за ста вом зе мље до ма ћи на, ба кља по ла зи са Олим па и та ко да ље, док је
фи нан си ра ње Ига ра и уче шће на њи ма ин тер на ци о нал но. По ве ра ва ње уло ге
до ма ћи на дру гим др жа ва ма омо гу ћи ло је да сва ки сле де ћи град у сим бо лич -
ком сми слу по ста не Ати на, а Олим пиј ске игре – не са мо на сле ђе Грч ке или
чак Евро пе, не го на сле ђе чи та вог све та. Ви ше де це ни ја су Олим пиј ске игре
би ле пр вен стве но ствар Евро пе, да би са То ки јем 1964. оне за и ста по ста ле
свет ске, не са мо за то што је пр ви пут до ма ћин би ла јед на азиј ска зе мља, не -
го и за то што су те Игре, за  хва  љу ју  ћи  т е ле ви  зи ји, исто  вр е ме но би ле пра ће не
прак тич но на чи та вој пла не ти.

Олимпијска традиција – понос кинеске нације

А 2008. го ди не Ати на се пре се ли ла у Пе кинг, ко ји је на ука за но по ве ре -
ње од го во рио не за пам ће ном ор га ни за ци јом Олим пиј ских ига ра. У осно ви
ефект ног и бес пре кор но из ве де ног про гра ма отва ра ња би ло је обе ле жа ва ње
пет хи ља да го ди на ки не ске кул тур не тра ди ци је. У спек та ку лар ном аран жма -
ну, пред очи ма све та ни за ле су се се квен це из ки не ске исто ри је, ви зу ел ни
при зо ри ко ји ево ци ра ју ње ну про шлост пре пли та ли су се са мо дер ним тех но -
ло шким ди зај ном и сцен ским ефек ти ма, по ка зу ју ћи спе ци фич но сти ки не ске
кул ту ре, њен раз вој и су сре та ње са за пад ном ци ви ли за ци јом. Ме ђу тим, осим
тог им пре сив ног сцен ског при ка за, ма ло шта у це лом до га ђа ју, а и око ње га,
мо же да се до ве де у ве зу са за и ста ду гим и бо га тим на сле ђем Ки не. Све што
се из ме ђу отва ра ња и за тва ра ња Ига ра од ви ја ло у том ве ли ком ри ту а лу у ко -
ме је уче ство вао чи тав свет – од ње го ве струк ту ре, пре ко так ми чар ског про -
гра ма, спорт ских ди сци пли на и пра ви ла, све у куп не сим бо ли ке, це ре мо ни је
до де љи ва ња ме да ља, по ди за ња за ста ва, сви ра ња хим ни, де фи леа на ци ја, шта -
фе те, до са ме ма ни фе ста ци је као та кве – у су шти ни је европ ска/за пад на ин -
вен ци ја, прак тич но ни је дан еле ме нат не ма ни ка кво упо ри ште у ки не ској исто -
ри ји. Ма да је те ма про гра ма би ла обе ле жа ва ње хи ља ду го ди шњег тра ја ња ки -
не ске кул ту ре, она на Игра ма ни је би ла сто жер, не го је европ ском на ра ти ву
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22 Ве ро ват но је део ком про ми са би ло и то што је Ме ђу на род ни олим пиј ски ко ми тет у по -
след њем тре нут ку пре и на чио сво ју од лу ку и, уме сто Па ри за, ка ко је нај пре би ло из гла са но, за
до ма ћи на пр вих об но вље них Ига ра иза брао Ати ну, а за пред сед ни ка МОК-а – Ди ми три са Ви -
ке ла са.



при до да та тек као вр ста де ко ра ци је, или као за чин ко ји је це лом до га ђа ју дао
и не што ки не ске бо је и уку са. Ки на је, да кле, у ве ли кој ме ри адоп ти ра ла овај
европ ски кон цепт, али је уну тар ње га, при хва та ју ћи сва пра ви ла, ус пе ла да го -
то во са вр ше ном при пре мом по зор ни це, ко ја се – не тре ба за бо ра ви ти – зо ве
Олим пиј ске игре, и ре зул та ти ма ко је су оства ри ли ње ни спор ти сти оста ви све
дру ге зе мље за со бом. Ус пе ла је, да кле, на пу шта ју ћи соп стве ну тра ди ци ју, да
по ста не не над ма шна у овој ко ју је усво ји ла.

У по след њих не ко ли ко го ди на, а по го то ву од ка ко је Пе кинг иза бран за
до ма ћи на Ига ра, ова зе мља се та ко убр за но и све о бу хват но ме ња, да je по ре -
ђе ње да на шње Ки не са оном од пре две-три де це ни је го то во не мо гу ће. Раз ме -
ре про ме на се, ка ко уоча ва из ве штач Вре ме на, „те шко мо гу опи са ти а да то не
зву чи као мин ха у зе нов ска при ча“ (Pavlićević 2008, 69). У при пре ма ма да се
на Олим пиј ским игра ма по ка же у пу ном сја ју, ки не ска пре сто ни ца је по ста -
ла нај ве ће гра ди ли ште на све ту: ни кле су ве ле леп не згра де, пра ва ар хи тек тон -
ска ре мек-де ла, лук су зни хо те ли, ста ди о ни и спорт ске дво ра не, по зо ри шта,
про ме ње на је чи та ва са о бра ћај на ин фра струк ту ра у гра ду итд. Ор га ни за то ри
су се по тру ди ли и да сма ње за га ђе ност ва зду ха, во ђе на је и кам па ња про мо -
ви са ња ци ви ли зо ва ног по на ша ња на јав ним ме сти ма, так си сти су об у че ни да
се спо ра зу ме ва ју на ен гле ском итд. На ор га ни за ци о ном пла ну ово је за и ста
би ла ве ли ка по бе да до ма ћи на. Сли ка ко ја је про јек то ва на у свет по ка зи ва ла
је ја ку, мо дер ну Ки ну, спрем ну да у ње му пре у зме во де ћу уло гу. И она се, без
сум ње, убр за но при ми че том ме сту. Исти на, и по ред еко ном ског, дру штве ног
и по ли тич ког на прет ка оства ре ног у ве о ма крат ком ро ку, но ва Ки на ни је де -
мо крат ска зе мља; обе ћа ња о „стал ном уна пре ђи ва њу про це са де мо кра ти је и
вла да ви не пра ва“ са мо су де ли мич но ис пу ње на – не што због са ме при ро де
ње ног по ли тич ког си сте ма, не што сва ка ко и због про бле ма са ко ји ма се зе мља
у овој фа зи раз во ја су о ча ва, ка рак те ри стич них и за дру га тран зи ци о на дру -
штва (не ке про ме не, као што је отва ра ње пи та ња гра ђан ских и по ли тич ких
сло бо да, зах те ва ју по сто ја ње сред ње кла се ко ја ов де још ни је раз ви је на).23

Ипак, „Олим пи ја да, и све што се око ње де ша ва ло, до ка за ла је да је Ки на (...)
ор га ни зо ва ни ја, отво ре ни ја, уме шни ја и сло бод ни ја не го ика да ра ни је“ (Pav-
lićević 2008a, 57). Би ла је то по твр да да су три де це ни је отва ра ња има ле за ре -
зул тат не са мо ин те гри са ње Ки не у свет, већ – по мно гим оце на ма – и пре у -
зи ма ње до ми на ци је у ње му.

Ме ђу тим, ва жно је на гла си ти да во де ћу по зи ци ју Ки на не осва ја та ко што
је са мо за љу бље но за гле да на у сво ју – не сум њи во им по зант ну – про шлост
или што по ку ша ва да на мет не не ка сво ја аутен тич на ре ше ња, не го та ко што
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23 На ста ја ње гра ђан ске кла се пра ти и при хва та ње но вих вред но сти и жи вот ног сти ла. Но -
ве ге не ра ци је еко ном ски до бро сто је ћих Ки не за пла ни ра ју ка ко да сво јој де ци оси гу ра ју ме сто
ме ђу бр зо ра сту ћом дру штве ном ели том. Тр ка по чи ње ра но, а на гла сак да нас ни је на иде о ло -
ги ји не го на ве шти на ма и ис ку ству ко ји ће де ци би ти по треб ни у жи во ту ели те, ка кав се оче -
ку је да ће во ди ти. Осим аспи ра ци ја пре ма нај бо љим аме рич ким и европ ским уни вер зи те ти ма,
с об зи ром на сна жну ком пе ти ци ју, де ца из бо га ти јих по ро ди ца по ха ђа ју ча со ве ба ле та, тре ни -
ра ју голф, ја ха ње, кли за ње на ле ду, ски ја ње, чак и по ло (French 2006). 



без за др шке пре у зи ма сва, па и нај но ви ја тех но ло шка и на уч на до стиг ну ћа
За па да, на сто је ћи не са мо да др жи исти ри там, већ да до ме ти ма сво га раз во ја
бу де за ко рак ис пред свих, нај бо ља у игри ко ја са ње ном ствар ном тра ди ци -
јом не ма мно го за јед нич ког.

Усва ја ју ћи у свом раз во ју за пад ни мо дел прак тич но у све му, по чев од ко -
му ни стич ке иде о ло ги је, као пр ве фа зе ње не ве стер ни за ци је, пре ко ли бе рал -
не еко но ми је, па ко нач но до Олим пиј ских ига ра, Ки на им пли цит но пре у зи ма
и европ ску при чу о иден ти те ту. Кри ти ча ри, ме ђу тим, гу бе из ви да раз ме ре
ис ко ра ка ко ји је зе мља са та ко бо га том тра ди ци јом на чи ни ла то ком по след -
њих де це ни ја пре ма За па ду. При гу ше на аро ган ци ја још увек жи ве ко ло ни ја -
ли стич ке европ ске (под)све сти сма тра „нор мал ним“ и са мо ра зу мљи вим то
што се Ки на до бро вољ но „ко ло ни зу је“ и што же ли да у све му „ли чи на нас“.
За пад ни по глед на свет и не при ме ћу је да се све про ме не у тој зе мљи (ко ли -
ко год Ки на би ла дру га чи ја, са ауто ри тар ним ре жи мом) од ви ја ју по ње го вим
стан дар ди ма: да она при хва та европ ске вред но сти и до стиг ну ћа, да су тех но -
ло ги ја, на чин град ње, „know how“, елек тро ни ка, ауто мо би ли, апа ра ти итд. –
за пад не ин вен ци је, а не ки не ске, да на Олим пиј ским игра ма не ма ни јед не
спорт ске ди сци пли не ко ја је на ста ла на ки не ском тлу, да се не так ми че за пад -
ни спор ти сти у ки не ским спор то ви ма, не го обр ну то, и да не сла ви мо „ми“
ки не ску про шлост, не го Ки не зи сла ве и при хва та ју оно што је Евро па уми сли -
ла као сво ју про шлост. За то су и сце не на па да на олим пиј ски пла мен по
европ ским гра до ви ма, и ср ча ност ко јом су га бра ни ли ње го ви ки не ски чу ва -
ри, ко ли ко год ра зу мљи ве ка да су у пи та њу екс пли цит ни по ли тич ки мо ти ви
две ју стра на, то ли ко па ра док сал не ако се упи та мо чи ју тра ди ци ју тај пла мен
пред ста вља, од но сно – ко ту чи ју тра ди ци ју бра ни, а ко је на па да. У том сми -
слу, ло гич но је и пи та ње: ка да ки не ски спор ти сти над ма ше у бро ју ме да ља
све за пад не ре пре зен та ци је у гим на сти ци, бок су или фуд ба лу, на при мер, да -
кле у ди сци пли на ма ко је ни су на ста ле у Ки ни не го на За па ду – чи ја је то по -
бе да, у ства ри?

* * *

Са Олим пиј ским игра ма се, та ко, део европ ске тра ди ци је се ли у Ки ну, а
при ча ко ја са ње ном ствар ном про шло шћу не ма ни ка кве ве зе по ста је са да и
ње но вла сни штво. Ме ђу тим, ко ли ко Олим пиј ске игре ни су део ки не ске про -
шло сти, то ли ко оне на свом по чет ку ни су би ле ни део фран цу ске или не мач -
ке про шло сти. Нај пре је Евро па „про на шла“ сво је ко ре не кроз при чу о ан -
тич кој Грч кој, а за тим ју је успе шно пре не ла пр во мо дер ним Гр ци ма, а по том
и остат ку све та, укљу чу ју ћи ту, на кра ју, и Ки ну. Очи глед но је, да кле, да тра -
ди ци ја ни је ну жно не про мен љи ва, ста тич на, за у век за да та и „за це мен ти ра -
на“. Она се, као што се и на овом при ме ру по ка зу је – про из во ди, ме ња, пре -
но си, усва ја, тран сплан ти ра, и не мо ра да бу де ве за на ис кљу чи во за сре ди ну
у ко јој је на ста ла, а ни за сре ди ну у ко јој је пре у зе та.24 Су шти на је за пра во у
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24 Да је пре у зи ма ње и се ље ње тра ди ци ја и иден ти те та ви ше пра ви ло не го из у зе так, го во ри
и сце на ко ју сам пре не ко ли ко го ди на по сма тра ла на ули ца ма Њу јор ка. Обе ле жа вао се Ве ли ки



по тен ци ја лу при че ко ја из опре де ље ња за не ку тра ди ци ју про из ла зи, у то ме
ш та  он а мо  же  д а про из ве де, о че му н ам го  во  ри да  н ас, и у ка  кву нас б у дућ ност
во ди.
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пе так и огром на по вор ка љу ди кре та ла се тим по во дом сре ди ном јед не од град ских аве ни ја.
Пред вод ник ко ло не но сио је у ру ка ма ве ли ки др ве ни крст, а са ме га фо на су од је ки ва ле ре чи мо -
ли тве. У це лој сли ци је по себ но нео бич но би ло то што су у про це си ји уче ство ва ли је ди но ју -
жно а ме рич ки Ин ди јан ци, док су се ’бле до ли ки’, без за у ста вља ња и не обра ћа ју ћи па жњу, кре та-
ли тро то а ром. Па ра док сал ност те сце не је у то ме што је хри шћан ство би ло је дан од кључ них
ин стру ме на та по ро бља ва ња и ко ло ни за ци је ста нов ни ка прет ко луб мов ске Аме ри ке, а они ко ји
су по ко ре ни том ре ли ги јом по ста ли су ње ни стра стве ни след бе ни ци и да нас глав ни но си о ци
об но ве ка то ли чан ства у Аме ри ци. А у ве зи са про из во ђе њем и пре у зи ма њем иден ти те та и тра -
ди ци ја тре ба се се ти ти та ко ђе да ни по ре кло хри шћан ства ни је европ ско, то јест да су сви ли -
ко ви у тој при чи на ста ли на Бли ском ис то ку.
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Miroslava Mal eš ev ić

Bir th of Ol ympic Fl a me:
Ancient  Gr eece and  European Identi ty (II)

Key words: adoring of the antiquity, national states, modern Greece, (neo)hellenic identity,
Olympic Games.

The an ti-Chi ne se pro tests that we re or ga ni zed thro ug ho ut Euro pean ci ti es fol-
lo wing the ro u te of the Olympic torch from At hens to Be i jing, and the con flicts that
erup ted with strong emo ti ons on both si des bet we en the pro te stors and the Chi ne -
se ci ti zens, will wit ho ut a do ubt re main a la sting me mory of the 2008 Olympic ga -
mes. Re gar dless of the se pro tests’ ju sti fied mo ti ves, the re is a vi si ble pa ra do xi cal
ro le-switch in the sce nes that cir cled the glo be for months: the Olympic torch and
Olympic idea, we re be ing de fen ded by Chi na as a hig hest va lue and the so ur ce of
the ir own past and iden tity, and at tac ked by the pe o ple (Euro pe ans) on who se land
that very idea had been cre a ted and nur tu red for over a hun dred years. How sho -
uld the se con tra dic tory ima ges be un der stood? How did it co me to this- that the
Chi ne se vi ew them sel ves as the ke e pers of the Olympic tra di tion, that the pri de of
the Chi ne se na tion, fo cu sed in that fla me, gets hurt in at tempts of Euro pean pro te -
stors to put it out? 

The mo dern Olympic Ga mes, fo un ded in 1896, we re one of the ec ho es of a
cen tu ri es’ long We stern Euro pean fa sci na tion with the An ti que. This phe no me non
of the An ti que ad mi ra tion has bro ught abo ut a re de fi ning of the Euro pean ci vi li -
za tion’s past, the aban do ning the bi bli cal nar ra ti ve and the gra dual cre a tion of a se-
cu lar story that we call mo dern hi story, in which Gre e ce and Ro me ha ve be co me
the main re fe ren ces of ori gin. The sa me pro cess in flu en ced the for ma tion of na ti -
o nal sta tes that per ce i ve, apart from the ir own hi sto ri es, a col lec ti ve cul tu ral ori-
gin in An ci ent Gre e ce. Of co ur se, the Galls, Francs or Ger mans had lit tle in com-
mon with an ci ent Gre eks; but mo dern Euro pean na ti ons uni te this fic ti o nal ima ge
of the An ti que with the firm be li ef that it is the so ur ce of the ir cul tu ral iden tity.
For in stan ce, not only did the 18th cen tury French and En glish be li e ve that they
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ori gi na ted from an ci ent Gre e ce, but they ma na ged to suc cessfully `sell` that story
to mo dern Gre eks, and la ter the en ti re world. 

In that sen se, it is im pos si ble not to see a pa ral lel with Chi na to day. As it
adop ted the We stern mo del in al most every re spect du ring the co ur se of its de ve -
lop ment, star ting with ac cep ting the com mu nist ide o logy in the early sta ges of its
we ster ni za ti on, and then li be ral eco nomy, and fi nally the Olympics, Chi na has im-
pli citly adop ted the Euro pean iden tity nar ra ti ve. Cri tics, on the ot her hand, fail to
see the mag ni tu de of the di scre pancy that this co un try with such a rich tra di tion has
ma de to wards the West in the last se ve ral de ca des. To the (still li ving) ar ro gant Eu-
ro pean co lo nial sta te of mind it go es wit ho ut saying that Chi na sho uld want to be
’li ke us’ and ac cept the Olympic tra di tion. This sa me ar ro gan ce fa ils to ask it self
if, for in  st an ce, He  Kexin ’s  Olympic gold  me dal i n gymn a s tics is a  vic to ry for
Chi n a  or for  t he W es t.

(Transla ted by Lu na Đo rđ ević)
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