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УВОДНАРЕЧПРИРЕЂИВАЧА

КОНТЕКСТУУМЕТНОСТИИ 
МЕДИЈИМА

Контекст се најчешће узима као арбитраран и недовољно
дефинисанпојам.Постављасепитањедалијеуопштепо
јам?Акоговоримоотексту,филму,уметничкомраду...,кон
текстјенештоштодолазиспоља,штојепридодатоисамим
тимнемавезесасуштиномпоменутихуметничкихформи.
Овакво схватање контекста веома дуго опстаје, пре свега,
затоштоодговара,намаблиској,дуалнојматрицимишљења
ихијерархијскиоријентисанимвредноснимкритеријумима
покојимаоноунутрашњеимавезесасуштином,пајесамим
тимважније,докјесвеспољашње–мањебитно,случајнои
нижеповажности.

Суштинапретпостављаунапреддатозначењеилисмисао,
ананамакаочитаоцуилипосматрачу је да је откријемо.
То „унапред дато” истовремено урачунава непроменљиво,
универзално,аутономно,штосусвеконвенционалнепрет
поставкеусупротностисаначиномнакојиданасмислимо,
радимо,једномречју,живимо.Сатрансформацијомчврстог
капиталауфлуидни,трајностиутренутачностипребацива
њемтежиштасапросторненавременскудимензијууразли
читимрегистримадруштвеногделовањадошлојеидотран
сформацијевредноснихкатегоријауконзумерскукултуруу
којемсу свевредностипотрошачке–променљиве,пропа
дљивеиусталномпроцесупромене.Наравно,томеможемо
приписатинегативнеконотацијеилиламентиратинадпро
шлим,штонасопет враћанахијерархијско вредновањеи
дуалнуматрицу(добролоше,црнобело…)илисесуочити
спроменамаипронаћиновеалатезањиховоразумевање.

Чини се да проблематизовање контекста нановиинетра
диционалниначинјестеједнаодмогућихалаткизадруга
чије промишљање у складу са свим поменутим промена
макојеубрзање,пропадљивостипроменљивостимајукао
заједнички именитељ. Ако говоримо о уметничком раду
(књизи, тексту, филму, позоришној представи...) претпо
ставка његовог функционисања је контекст као тренутни

А. МИЛОСАВЉЕВИЋ АУЛТ и М. СТАНКОВИЋ
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А. МИЛОСАВЉЕВИЋ АУЛТ и М. СТАНКОВИЋ

пресекразличитихлинијасилаунутаркојегсеконституише
значење/смисао.Унекомдругомконтексту тоније нужно
исто:мењасеиизноваконституишеузависностиоддругих
контекстуалнихкретања.

Тосемождапонајбољевидиусавременимвизуелнимумет
ностима. Ако пођемо од конвенционалног схватања да је
уметничкоделонештоштојеособеноиимаизворусвојој
унутрашњојлогицикаоипретпоставкедауметностпосе
дујесопственасредства(медије,технике,поступке,матери
јале...) и поље истраживања (уметничко), видећемо да то,
увеликојмери,одудараод„стањастваринатерену”.Уса
временојуметностије,најчешће,једино„опипљиво”умет
ничкосвојствоуправоконтексткојиодређенипредмет,до
гађај, процес, снимак, текстилицртежчини уметничким.
Уметничкирадизсвогтрансцендентног–дефинисаногкао
узрок, нужност, унутрашњиразлог, „свет за себе” – улази
у иманенцију – овде и сада, а његово значење мења се у
сталнопроменљивомконтексту.

Тоје,истовремено,разлогзаштојеконтекстсложен,алии
теоријскизанимљив,итонесамоусавременојуметности,
већиупромишљањумногихдругихфеномена,штосеможе
видетиуприложенимтекстовимакојисусенадиректанили
индиректанначинбавилипитањемконтекста:проблемати
зовањемпојмакризекаоперманентногстањаусавременом
познокапиталистичком контексту (Јован Чекић); заменом
концептауметничкогделауметничкимдиспозитивомкоји
је у сагласју са отвореним, променљивим, процесуалним
и контекстуалним начином функционисања нових медија
и савремене уметности (Мишко Шуваковић); упоредном
анализомесенцијалистичкихиантиесенцијалистичкихили
контекстуалниходређењапојмауметности(МиланРадова
новић);указивањемнаразвојкњигеудигиталномдруштве
ном контексту и оспоравањем конвенционалног схватања
књигекаостатичногмедија(ЉубомирМаширевић);преи
спитивањемкултуралногконтекстаикултурекаоконтекста
(ИванМиленковић);повезивањемНичеовогсхватањагене
алогијеиконтекста(МилицаРашић);анализомфилмаПод
земљеЕмираКустурицекао„пољасила”укојемсеукршта
јунајразличитијеконтекстуалнереференце:одисторијеЈу
гославиједоисторијејугословенскогфилма(СашаМилић);
и разматрањем контекстуалних уметничких пракси кроз
студијеслучаја:напримерурадаЦимерАлександраЈестро
вићаЈамездина(МаидаГрудениМараПрохаскаМарковић)
и рада 100 погледа на укијое Мухамеда Кафеџића Мухе
(СрђанТунић) каои другачијимчитањем архитектуре, не
као чисто уметничког објекта, већ у релацији са контек
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стомнапримеруархитектонскогпројекта„Галисијскиград
културе”ПитераАјзенмана (ЖељкаПјешивац). Сматрамо
дасуовитекстовидопринелиразноврсностиидонелиза
нимљивеипровокативнепогледезадругачијеразумевање
контекста.

КатаринаИлишковић,MoneyCreatesTaste
(AfterJennyHolzer),13,фотоманипулација,2014.



12

Фа кул тет за ме ди је и ко му ни ка ци је Бе о град
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прегледни рад

ПОЈАМКОНТЕКСТА– 
РАЗЛИЧИТИТЕОРИЈСКИ

ОКВИРИ
Сажетак: У раду се проблематизују различититеоријски окви
ризамогућепојмовноодређењеконтекста.Започињесалингви
стичкимтумачењемкаонајранијемпокушајемиздвајањаидефи
нисањаконтекстауодносунаперформатив:конвенционалними
партиципативнимсхватањемконтекста.Затимсенастављаса
деконструкцијом контекста која представља раскид са лингви
стичкимприступомиистовременоуздизањеконтекстананиво
појма.СледећитеоријскиоквирјеБурдијеовпојампољасилако
јиконтекстудајерелационикарактер–скуподноса,анеелеме
ната–иослобађагасупстанцијалистичкихрецидива.Међутим,
текувођењемДелезовогпојмаризомиасамблажaкаоризомског
модела повезивањa прави се радикалан одмак од дуалистичких
матрицакојеурачунавајупретходнитеоријскиоквири:формали
стички(уметничкоделовс.контекст),лингвистички(текствс.
контекст, субјективно вс. објективно), деконструктивистички
(присуство вс. одсуство, прималац вс. пошиљалац) и поље сила
(унутарвс.изванпоља).Предлогзановоодређењеконтекстакоји
одговарасавременомтренуткуисавременојуметностииурачу
навадостигнућа свихпретходнихтеоријскихоквира јефлуидни
контекст–терминпреузетодБаумана(флуиднамодерна).

Кључне речи: текст/контекст, деконструкција, поље сила,
ризом,асамблаж,савременауметност,флуидниконтекст

Лингвистичкатумачењаконтекста

Сведоседамдесетихгодинапрошлогвека,питањеконтек
ста, углавном, није било актуелно или се узимало здраво
заготово,каоочигледност.Често јеупоређивансацрном
кутијом због претпоставке да околности имају утицај на

МАЈА СТАНКОВИЋ
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одређенифеномен,алидајеприродутогодносатешкоод
редити.Најранијипокушајииздвајањаидефинисањакон
текстакаозасебногпојмавезанисузалингвистику.Интере
совањезаконтекстјављасеподутицајемфилозофијејезика
ипроучавањаговорнихчинова.Најмањакомуникационаје
диницајеговорничин:извођењеодређеногактакаоштоје
изјава,питање,наређење,захваљивањеиличеститање.Чин
семожесастојатиодједнеиливишереченица,алијединица
лингвистичкекомуникацијеније,каоштосеможепретпо
ставити,симбол,речилиреченица,већпродукцијасимбола,
речиилиреченицеуодређеномчину,чимеконтекстдобија,
битнуфункцијуукомуникацијиунајширемсмислу.1

Контекстјеулингвистициимаодвојакозначење:околности
у којима настаје текст и околности у којима се чита.Оба
случајаупућујунаоноштоидеузтекст,анештајеусамом
тексту.Остинговориоконтекстукаоскупу„одговарајућих
околности”2неопходнихзаизвођењеиразумевањеперфор
матива.Овимјетежиштепомереносасамогтекстакаоцен
тралногелементаперформативананештоизван,штојекон
ститутивнозањеговозначење,атосунеопходниусловиза
извођењеперформатива.Дабисеперформативуопштеиз
вео,околностиморајубитиодговарајуће,адабибилеодго
варајуће,морасеуспоставитиодређенаконвенција.Самим
тимОстинизједначаваконтекстсаконвенцијом.3

Конвенционално схватање контекста врло брзо је постало
предметкритике,аповодјеинсистирањенаразлициизме
ђулитерарногтекстаиговорногчинапопитањуконтекста,
што јеОстиновополазиште: литерарна деланису директ
ноповезанасасоцијалнимконтекстом,аговорничинјесте.
Разликајеврлоједноставна:говорникислушалацсенала
зеуконкретнојситуацији,лицемулице.Онисемеђусобно
разумејузатоштосеналазеуистојситуацијикојаодређује
значењењиховогговора.Сдругестране,ауторичиталацсе
скороникаднесрећу:јединастваркојаимјезаједничкаје
самтекст.Значењакојасутранспарентнауговорномчинуи

1 Searle,J.(1969)SpeechActs,Cambridge:CambridgeUniversityPress,р.16.
2 Austin,J.L.(1962)Howdothingswithwords,OxfordUniversityPress,р.6.
3 Као неопходне услове за извођење перформатива он наводи следеће:

„(А.1)Морапостојатиприхваћенаконвенционалнапроцедуракојаће
омогућити да изјављивање одређених речи буде праћено одређеним
околностимакојећегарантоватиисправностперформатива;(А.2)особе
иоколностиудатомслучајуморајубитиодговарајућезаизвођењеодре
ђенепроцедуре;(Б.1)свиучеснициупроцедуриморајујеизвестиис
правнои(Б.2)употпуности.(Ц.1)Процедуресуприлагођенеособама
којеимајуодређенемисли,емоцијеиинтенцијеучесникатакођеморају
битиукљученеиучесницисеморајупонашатиускладусњима.”Исто,
стр.1415.
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одређенојситуацијигубенаразумевањукаданисувезаназа
конкретнеоколности.То јеразликаизмеђуконвенционал
ногиконтекстуалногзначења.Литерарнијезиксеразликује
одобичногговоразатоштојеутемељенуконвенцијикоја
јепознатаи ауторуичитаоцу.Конвенцијанемадодирних
тачакасаконтекстомкаониодносизмеђуаутораичитаоца.

Међутим, очигледност ове разликеможе се довестиупи
тањејерпретпоставкадаконтекстимаистозначењезасве
учеснике немора нужно бити прихваћена.4Контекст није
самоконвенција,скупдатостикојеунапредзнамо,већисто
временоипроизводнашегразумевањаконвенцијаипрет
поставкиотомекакоихразумејудруги.Такође,иакопер
формативследилогикуконвенција,његовоодвијањесене
можеупотпуностиантиципирати.Изтогаследидаконтекст
зависиоднизачинилацачијисеупливнеможесасвимкон
тролисатиштомудаје,нефиксни,већпроменљивкарактер.

Акојеконтекстскупконвенција,ондасуконвенцијебитнеи
заизвођењеперформативаизачитањетекстакаонеопходан
условзарегулисањеодносаизмеђуучесникаперформатива
односноауторатекстаичитаоца.Сдругестране,акокон
текст поред конвенција урачунава и друге елементе, онда
његоваулогапостајемного значајнија,комплекснијау го
ворномчину,алииутексту.Уобаслучајаразликаизмеђу
конвенционалногиконтекстуалногзначењасенечиниви
шесаморазумљивомитакоочигледном.Топоказуједа су
разликеизмеђуперформативаилитерарногтекстамањене
гоштосетонапрвипогледможезакључити.Циљкритике
конвенционалногсхватањаконтекстанијеутомедапокаже
дајеконтекстнештонеобјашњиво,већдаконтекстнијејед
ноставан,очигледанидазавређујестатуспојма.Дијкнаро
читоистичезначајразумевањадатихоколностиуодносуна
конвенционалниоквир.Онконтекстневидикаообјективно
стањекојемседодељујефункцијаузроказаинтерпретацију
одређеног текста, већ интерсубјективну конструкцију која
сепродукујекрозинтеракцијуучесникакаочлановаодре
ђенезаједнице.

„Контекстисусубјективни,партиципативниконструкти.”5

Супротноформалистичкомсхватањукаоскупаобјективних
околности–социјалних,политичких,културних–контексти
суконструктипартиципанатаилисубјективнедефиницијеу
комуникационимситуацијама.Кадасеговориоодређеним

4 Schleusener,J.(1980)ConventionandtheContextofReading,CriticalInqu
iry,Vol.6,No.4,р.669680.

5 Van Dijk, T. A. (2008) Discourse and Context, Cambridge: Cambridge
UniversityPress,р.16.
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„околностима”,онесе,несамоописују,већиинтерпрети
рају.Тонезначидаобјективнадимензијанепостоји,већда
јеодмногомањеважностиуодносунасубјективнуинтер
претацију.6Акојеконтекстинтерсубјективнаконструкција,
онда јесвакитекст/перформатив јединствен јерсесастоји
ододређеногбројарелацијаупркосидентичнимсоцијалним
датостима.Овојеуједноитумачењекојесеулингвистици
највишеудаљаваодконвенционалногодређењаконтекста.
Увођењем субјективности истиче се променљивост, дина
мичностштојеупостструктуралистичкимтеоријамапри
хваћенокаоједноодглавнихобележјаконтекста.

Деконструкцијаконтекста

Деконструкција контекста представља раскид са лингви
стичким терминолошким одређењем и радикализацију
његове комплексности. Питањем „Постоји ли строг и на
учни појам контекста?”, Дерида проблематизује контекст
каопојам,анепратећиелементдискурса,„скупдатости”,
„одговарајућеоколности”илинизконвенција.7Полазиште
у Деридиној критици конвенционалног схватања су тзв.
граничнеситуацијеодкојихсеОстинограђује јернепод
лежуправилимаконвенционалногконтекста.Остиниздва
ја присуство као један од неопходних услова за извођење
перформатива:присуствоучесникаперформатива,односно
субјекатаговораипримаоца.Изостајањеприсустванадопу
њујесереферирањемнапрвобитнуситуацијукојаукључује
присуствоилипотпискаоознакуприсуства.Изтогаследи
дајеперформатив,наизвестанначин,празануколикогаиз
говараглумацилиакосепојављујеупесмиилисолилокви
ју.Остиноваквепримереназивапаразитскимуодносуна
нормалнуупотребујезикаиискључујеихизсвојеанализе
јеродударајуодперформативаууобичајенимоколностима.
Дерида,сдругестране,истиче,неприсуство,већодсуство
каонеопходниусловзасвакуврстукомуникације.

Напримеруписмакаоперформативазачијеизвођењени
је неопходно присуство, Дерида первертираОстинову ар
гументацију.Општеприхваћенополазиштеулингвистици
је да се писани знак намеће у одсуству примаоца и да је
одсуство примаоца, у ствари, модификација његовог при
суства. Тако се потпис тумачи као „ознака присуства” ау
тора јеррефериранапрвобитнуситуацијуукојој јеаутор
биоприсутан.Насупроттоме,Деридаистичедајезаписмо

6 „Дајеконтекстскупобјективнихсоцијалнихдатости,свиљудиуистим
социјалнимоколностимабипричалинаистиначин.”Исто,стр.16.

7 Дерида, Ж. (1984) Потпис, догађај, контекст, Дело, год. XXX, бр. 6,
Београд.
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неопходнаапсолутнаодсутностпримаоца:дабиодређено
писано саопштењеималофункцију писма, ономора бити
читљиво„упркосапсолутномишчезнућусвакогодређеног
примаоца уопште.Оно треба да буде поновљиво – итера
билно–у апсолутномодсуствупримаоцаилиемпиријски
утврдивогскупапрималаца.”8Одсуство,несамодајепри
сутноуписму,већјезањегаконститутивно.Деридазатим
наводиједанграничнипримерукојемјеитерабилностпи
смадоведенаупитање,ато јеписмокоје јеидиоматично
утоликојмеридајечитљивосамозадвасубјекта.Далије
ондатозаистаписмојернеиспуњавасвојуосновнуфункци
ју,атојечитљивост?Овојепримерграничнеситуацијејер
јефункцијаписмазбогискључивањамогућностичитања,и
самимтимнемогућностиитерабилности,доведенаупита
ње.Оваквимтумачењемједноодкључниходређењаписма,
итерабилност,доведенојеувезусаодсутношћупримаоца.9

Међутим, поред одсуства примаоца, Дерида одсуству да
је још један ниво значења такошто уводи и одсуство по
шиљаоцакаоусловзафункционисањеписма.Даби један
списбиоспис,потребноједаоннаставида“‘дела’идабу
дечитљив,чакиакооноштосеназиваауторсписавише
неодговараономешто јенаписано,ономештоизгледада
јепотписао,пабилода јепривременоодсутан,билода је
мртав,илиуопштеузевши,дамунеидеуприлогинтенција
тогсписаилиапсолутноактуалнаиприсутнабригаопуно
ћињеговогзначења,чакионогкојесе,изгледа,уписује‘у
његовоиме’”10.Овеодликеписма,какоДеридаистиче,не
важесамозаписмо,већсемогуприменитинасвакуврсту
искуства.

Ишчезнућемпримаоцаиодашиљачамењасефункцијакон
текста. Конвенционалност као унапред дефинисан скуп
правила замењена је отвореним, незасићеним контекстом.
Истовремено,дисквалификованасуодређењаконтекстакао
конвенционалногиограничавајућег.Контекстпостајепро
менљив,итерабилан.Деридаистичејошједнообележјекон
текста,атојемогућностувезивањасадругимконтекстима.
Онназивато„снагомпрекидасасвојимконтекстом,тј.са
скупомприсуствакојачинемоменатњеговогуписивања”.

8 „Писмокојенебибилоструктуралночитљиво–итерабилно–инакон
смртипримаоца,небинибилописмо.”Исто,стр.15.

9 „Свакописмо,дакле,дабибилооноштојесте,морабитиспособнода
функционишеурадикалномодсуствусвакогпримаоцакојисеуопште
можеемпиријскиутврдити.Аовоодсуствонијенекаконтинуиранамо
дификацијаприсуства,негојепрекидприсуства,„смрт”илимогућност
„смрти”примаоцауписанауструктуруознаке.”Исто,стр.16.

10Исто,стр.16.
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„Снага прекида” указује на ослобађање од првобитног,
„правог”илиоригиналног (одашиљача,примаоца, контек
ста)имогућносткалемљењанадругеконтексте:

„Ниједанконтекстсенеможезатворитиусебе.”11

Датостивезанезапрвобитниконтексткаоштосусоцијалне,
економске,политичкеоколностипостајутекједноодмогу
ћих контекстуалних одређења, „увек отворена могућност
његовогистрзањаињеговогкалемљења”удругеконтексту
алнеланце.Сватриобележјаконтекста–итерабилност,не
зависностодпрвобитногконтекстаимогућностувезивања
уновеконтексте–Деридаиздваја,несамокаообележјапи
саногзнака,већиговораисвакеврстеискустваштооцртава
новопојмовноодређењеконтекста.

„Инсистираобихна тојмогућности:намогућностиис
трзања и калемљења цитата, могућности која припада
структурисвакеознаке,говорнеилиписане,икојакон
ституишесвакуознакууписању,преиизвансвакогхо
ризонта семиолингвистичке комуникације; у писању,
што значи у могућности да функционише, на извесној
тачки,одвојеноодсвог’првобитног’значењаиодсвоје
припадностинекомконтекстукојисеможезасититиико
јиобавезује.Свакизнак,језичкиилинејезички,говорни
илиписани, унутармалеили велике јединице,можеда
сецитира,дасеставимеђунаводнике;тимеонможеда
прекинесасвакимдатимконтекстом,бесконачнопроиз
водећи нове контексте на начин апсолутно незаситљив.
Тонепретпостављадаознакаважиизванконтекста,него
обратно,дапостојесамоконтекстибезикаквогсредишта
за апсолутно усидрење. Могућност цитирања, подво
стручења или двострукости, итерабилност ознаке нису
случајностиилианомалије,негосуоно(нормално/анор
мално)безчегаознаканебимоглаиматифункцијукоју
зовемо’нормалном’”.12

Од лингвистичког до деконструктивистичког читања кон
текст се постепено ослобађа фиксних одређења: скуп да
тостикаоштосуполитичке,економскеидруштвенеокол
ности постају варијабилне, субјективне интерпретације
чиме се доводи у питањењихов објективни, односно, не
променљивикарактер.СаДеридинимчитањем,појамкон
текста се ослобађа и примаоца и пошиљаоца – то су две
последњенепроменљивеинстанцеизлингвистичкогтума
чења.СаБурдијеовимпојмом„пољасила”контекстдобија

11Исто,стр.1718.
12Исто,стр.22.
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релационикарактерослобађајућисеипоследњихрециди
васупстанцијализманаслеђенихизвезасаперформативом,
писмомипотписом.

Контексткаопољесила

У студији Правила уметности, објављеној 1992. године,
о генези и структури поља књижевности у 19. веку, Пјер
Бурдијеразрађујепојаминтелектуалногпољакоји јеувео
у једном од својих ранијих текстова.13 Своју почетну те
зуоаутономијиинтелектуалногпољаБурдијемодификује
ипроширује концептомпољакоје конституишукултурни,
економски, политички и симболички капитал као главни
изворидруштвенемоћи.Из тога следида јеинтелектуал
нопољесамодеопољамоћикојемјеистовременоиподре
ђено.Оваквосхватањедестабилизуједоминирајућиефекат
есенцијалистичких или идеалистичких теорија уметности
које у први план стављају уметника као ствараоца, инди
видуу, субјект, с једне стране, и детерминистичких, меха
ницистичких и марксистичких анализа која за полазиште
имајууметничкоделокаопроизводдруштвениходноса.Те
оријскиконцептпољасиламожесеприменитинаконтекст:
одсуство фиксних полазишта (субјективистичких, објек
тивистичких...), статичних категорија које дају приоритет
једнојсили(економској,политичкој...)илиодређењу(ства
ралац, уметничко дело). Како Бурдије тумачи формирање
интелектуалногпоља?

У19.векуписцииуметнициподређенисуновимвидови
мадоминацијекојасеогледа,пресвега,уфигурибуржуја,
појави„индустријалацаитрговацаогромногбогатства,по
спешенаиндустријскомекспанзијомДругогцарства,скоро
јевићабезобразовањаспремнихдачитавомдруштвунамет
нумоћновцаињихововиђењесвета,исконскинетрпељиво
према стваримаинтелекта.”14Ово јепоследицаувезивања
економскеиполитичкемоћи, владавиненовца у свимре
гистримадруштвеногделовањапасамимтимиурегистру
уметности који све више добија димензију профитабил
ностиу складусакретањемкапитала.15Бурдије тоназива

13Бурдије, П. (1970) Интелектуално поље и стваралачка замисао,
Културабр.10.Београд:Заводзапроучавањекултурногразвитка(обја
вљен1969.уФранцуској).

14Бурдије,П.(2003)Правилауметности,НовиСад:Светови,стр.76.
15„У недостатку истинских особених инстанци признавања (универзи

тет, например, саизузеткомКолеждеФранса, неманикаквуулогу у
оквиру поља), политичке инстанце и чланови царске породице врше
директанутицајнакњижевноиуметничкопоље,не самосанкцијама
којепогађајуновинскеидругепубликације,већтакођеипутемматери
јалнихисимболичкихдобитикојемогудодељивати:ренти,могућности
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структуралномподређеношћу:сједнестранетујетржиште
којенамећеправилаи,сдругестране,принцип„сроднихве
за”утемељеннаполитичким,економскимилиродбинским
релацијамаизмеђупојединцаипозицијамоћи(државе).Ди
ректна везаизмеђуписаца, уметникаипозицијамоћиод
вијасепрекотзв.неформалнихинституција,атосусалони
којидоприносеструктурирањукњижевногпоља.

Међутим,прекоБодлера,Флобера,ЗолеиМанеаипојаве
боемије,којазаступаначининтелектуалногпреживљавања
независно од структура моћи, у другој половини 19. века
постепено се афирмишесхватањеомогућностиилимоћи
уметностидапостојинезависноодзваничногпризнањакоја
долазесапозицијамоћи.ОноштоБурдијенарочитоистиче
уформулисањуоваквоггледиштајепласирањеидејеауто
номије. У овом процесу аутономизације књижевног поља
посебноместозаузимајуБодлеровеликовнекритикеСалона
којесузаслужнезаувођењерадикалноновеулогекритике:
критичарвишенијесамосудијакојиуметничкоделопро
цењује,првенственоизуглањеговетехничкесавршености,
анализесадржаја,углавномисторијског,иистицањемњего
вихморализаторскихначела,штозапоследицуимасвођење
уметничкогделанапознато,усклађивањесавећпостојећим
иозваниченимканонимапредстављања.

Успостављање аутономије интелектуалног поља условило
јепојавуфигуреинтелектуалцаунутараутономног„симбо
личкогпростора”којисеконституишенасупротекономској,
политичкојиверскојвласти,„каосветзасебекојиподле
жесопственимзаконитостима”.16Уимеаутономијепољаиз
којегдолази, он сеукључујеудругапоља, каошто је,на
пример,политичкопоље.Њемунијевишепотребнаинстан
ца из неког другог поља у чије име он ствара, било да је
тодржава,друштво,црква,„истина”јеронсвојупозицију
говораформира унутар интелектуалног поља, заступа ин
тересетогпољаиизтепозицијеможедаделујеиудругим
пољима. Ипак, најзначајнија промена условљена успоста
вљањем аутономије интелектуалног поља је дестабилиза
ција универзалног ауторитета у уметничком пољу оличе
ногуАкадемији,успостављањеплуралитетагледиштакоје

извођењанапозоришнојсцени,уконцертнимдворанамаилиизлагања
уСалону(чијујеконтролуНаполеонIIIпокушаодаодузмеАкадемији),
плаћенихфункцијаилиместа,почасниходликовања,академије,инсти
туција,итд.”Исто,стр.78.

16Исто,стр.76.
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за крајњи исход има могућност да сваки уметник креира
сопственисветисопственипогледнасвет.17

Упољууметноститојезначилонизпроменакојеуоснови
имајуодбацивањедруштвенефункцијеуметности:одбаци
вањехијерархијежанроваисвакедидактичке,моралнеили
политичкефункцијеуметности,не самообавезеда служи
нечему,већтакођеданештокажу.Бурдијеоводоводиуве
зусанастојањемуметникадасеослободенадмоћиписаца.
Тозначидаседоминантносхватањеуметностиформира,не
узависностиодхијерархизованог,централизованогапара
такојиимауниверзалистичкепретензије, већуодносуна
променеодносасилауоквирупоља.

Уметничкопољејеместосвеопштеборбезапозицијумоћи,
успостављањеауторитетауодређенојобластикојаповлачи
засобомидефиницијууметникаодноснокомеједопуште
нодасеназовеуметникомилидакажекојестеуметник.Ово
јеодкључногзначајајеродређујекоуопштеможедауђеу
интелектуалнопоље(уметничко,књижевноисл.).Истовре
мено,онајкоодлучујеотоме,контролишеграницепољаи
хијерархију уњему.18Пољем увек доминира схватање ко
јенамећеодређена силакоја својинтереспредстављакао
истинуинастојидајеодржидабисачуваласвојепозиције
супротстављајућисесиламакојеједоводеупитање.Поље
дефинишеодносмоћи,капитала(економског,симболичког),
стратегијаиинтереса.

Вредност уметничког дела и његово позиционирање уну
тарпољајепроизвододносасила,тачниједоминантнеси
леунутарпољакојапроизводиверовањеувредностумет
ничкогдела.Успостављање„колективногверовањауигру”
унутарпољаБурдијеназиваillusio.Онтакођеистичедајеза
исправанначинанализеуметничкогделанеопходноосло
бађање од illusia. Illusio или одређено опште прихваћено
схватањеодређеногуметничкогделанијенекаквоприрод
ностање,случајностилискупоколностииливредностикао
такве,већнаметањевредностиодстранедоминантнихсила

17„Довођење Академије у питање поново покреће наизглед завршену
историјунекогуметничкогстваралаштвазатвореногунутарограниче
ногсветаунапредодређенихмогућностииотварасепремаистражива
њунеограниченогсветамогућности.Маненарушавадруштвенаутеме
љења одређеног и апсолутног гледишта уметничког апсолутизма (као
штонарушаваидејуопривилегованимосветљенимместима,будућида
сесветлоотадасусрећепосвуданаспољашњостипредмета),онуспо
стављаплуралитет гледишта,који јеуписану самопостојањепоља”.
Исто,стр.193.

18„Одредитигранице,одбранитиих,контролисатиуласкезначибранити
успостављенипоредакупољу.”Исто,стр.318.
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унутар поља. То не значи да illusio треба занемарити као
нештоштодолазиспољаинијесуштинскивезанозасамо
уметничкодело.Сасвимсупротно,анализауметничкогдела
је неодвојива одњеговог позиционирања унутарпоља јер
уметничкоделокаотаквопостоји јединоунутарпољаиу
томсмислујеillusioкључанзањеговоразумевање.

Истовремено,улазакуодређенопоље,дефинисањењегових
граница,проглашавањеуметникомиливредностиуметнич
когделанисурезултатодређеногдоговора,усвајањаодре
ђених(не)објективнихкритеријумаиликонсензуса,„већсу
производиулогсталногсукоба.Другимречима,стваралач
кипринциптог‘система’ипринципкојигауједињујејеса
маборба.”19Тојеиразлогзаштоистоделонемаиувекисту
позицију,већсеонаконстантномењауодносунаодносси
лаусамомпољу.То,истовремено,отварамогућностдасе
сасамимуметничкимделомрадикаосаматеријалом,одно
снодасењеговозначењемења,обликује,понављаунутар
трансформисаногпољаштоје,уосталом,иједанодвеома
присутнихпоступакаусавременојуметности.Зауметника
тозначида,каоштонеможедаконтролишевредностсвог
радаињеговопозиционирањеунутарпоља,наистиначин
неконтролишенизначењесвограда.Можесепретпоста
витида,например,једандобропозиционираниуметнику
времевладавинеТитакојијерадиоједнуодњеговихчуве
нихбистанијемогаопретпоставитидаћеона(илињенаре
плика)уодређеномтренуткупостатидеоинсталацијекоја
пародира„животидело”поменутогдржавникаизначајтог
делаиуметникаизнекогпретходног„односасила”.Међу
тим,усавременојуметностиуметникморадаимасвесто
контекстујерјетоједининачинида„контролише”својрад
уодређеном„пољусила”.

Промене које се дешавају упољуизмеђу ових супротста
вљених струја условљавају промену унутар читавог поља
јер,маколикобиламаргинална, свакапроменапроизводи
другачију констелацију сила у оквиру поља. Промена, по
неписаномправилу,најчешћедолазиодстраненовихупо
љуилионихкојирасполажунајмањимсимболичкимкапи
таломистогатежедатакаводносснагапромене.Најмла
ђи у пољу не значи нужно да су биолошки најмлађи, већ
дасупоследњиушлиупољеилијењиховапозицијабила
маргинализована.Оникојисунајбољепозиционираниуну
тарпољатежедатупозицијуизадржетејестогањихова
главнаактивностокренутакаконтролисањуграницапоља
односноконтролисању„новина”коједестабилизујуњихову

19Исто,стр.328.
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позицију.Такође,новинаупољунајчешћенаступакаораз
лика у односу на постојећу приоритетну позицију која се
доводи у питање.Истовремено, улазак у пољепретпоста
вљапознавањеиусвајањеправилаигре,јерсвакиновиуче
сникморадарачунанаустановљенипоредакипростормо
гућегделовања.

Увођењемпојмапољасила,Бурдије јеформулисаоспеци
фичнопојмовноодређењеконтекстакаоскупаодносауко
јемзначењскиоквируметничкограданије једномзасваг
дадат,већсеформирауодносунаисходборбетихсила,а
контролише гадоминантнасилаунутарпоља.Поредпро
менљивости,итерабилности(поновљивости)иотворености
којесупроизашлеиздеконструкције,саБурдијевимпољем
силаконтекстдобијарелационикарактерјерјескуподно
са,анеелеменатакаопоследњихостатакасупстанцијали
стичкогсхватањаконтекста.Такође,увођењемпојмапоља
силарелативизованаједоминантностдуалистичкематрице
присутнаупостојећимприступима:формалистичком(умет
ничкоделовс.контекст),лингвистичком(текствс.контекст,
субјективновс.објективно)идеконструктивистичком(при
суствовс.одсуство,прималацвс.пошиљалац).Тојеуједно
икораккаконтекстуукојемсе,насупротдуалности,уводи
потпунодругачијиначинувезивања,аможеседовестиуве
зу саДелезовимпојмом асамблажаи ризомскиммоделом
мишљења.

Контексткаоасамблаж

Увођењем појма поља сила уводи се отклон од бинарног
приступа,али јерадикалнираскидсаовимприступомве
зан за појам ризоми асамблаж као ризомскимодел пове
зивања.Акосеупоредисхватањеконтекстакаопољасила
и асамблажа, разлика је у квантитету и опсегу: асамблаж
представљамултиплицирањепоља.ОноштојезаБурдијеа
пољесила,заДелезајефрагментасамблажа.Мултиплици
рањепољасилауказујенаусложњавањеконтекста,аможе
седовестиувезусаризомскиммоделоммишљењаисавре
менимуметничкимпраксама.Ризомскимоделмишљења,не
самодајеблизаксавременојуметности,већсеможерећи
да је савремена уметност – ризомска. Зашто је савремена
уметностризомска?

Ризом као систем или антисистем, без центра, централи
стичкогуређењаилихијерархијепредстављаувођењеплу
ралистичког модела мишљења. Традиционални концепт
мишљења, у најширем смислу, базиран је на подражава
њу,репрезентацији,причемусеинсистиранаразлицииз
међу света (реалности) и представе (репрезентације) и на
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схватању света као уређене, органске целине. То претпо
ставља постојање одређене идеје, „слике света”, односно
истинекојаобјашњавасвет,надопунајеприродии,уизве
сномсмислу,радинањеномусавршавању.Основниприн
цип„сликесвета”јебинарналогика:стварност/репрезента
ција, истина/неистина, природа/уметност, субјекат/објекат,
уметничко дело/аутор, форма/садржај, површина/дубина,
суштина/појавност, означитељ/означено, свесно/несвесно,
говор/писање,реалност/идеологија…Насупроттоме,ризом
јепарадигматичнипримеринвенцијеновогконцептаиме
тодолошки семоже разумети као нова „сликамишљења”.
Делез и Гатари наводе неколико начела ризомског начина
мишљења која, слично деконструкцији, не функционишу
напринципу дуалног, већ ризомскогповезивања.20Она се
могудетектоватиусавременимуметничкимпраксамашто
отварамогућност да се савремена уметност посматра као
ризомска.

Првојеначелоповезивањаихетерогености.21Акосепри
менинауметност,можеседовестиувезусадестабилизо
вањем строгих граница између различитих дисциплина,
медијаимедијскеспецифичностикојајеједноодкључних
обележјамодернистичке уметности.Ово начело блиско је
постмодернојуметностиукојојвеликеподеле(нпр.између
ликовнеипримењене,елитнеимасовнеуметности…)не
стајуизамењујуихбројнехибриднепојаве.Истовремено,
за савремену културу је карактеристично да се промене у
оквиру одређеног система не морају нужно објашњавати
или анализирати унутар истог система, већ се могу дове
стиувезуисапроменамаунекомдругомсистему.Напри
мер, промене у језикунеморају нужнода се анализирају
изпозицијелингвисте,већсењиховузрокможетражитии
удругомпољу.Тоупућуједапроцесикојисеодигравајуу
језикунепроизилазенужноизнекакведубинскеструктуре
мишљења,већнањихутиченизелеменатакојидолазеиз
другихсистема.Ууметничкомрадутојењеговаконтексту
алнасензибилносткојанијевезанасамозауметнички,већ
и друге регистре (социјалне односе, политику, економију,
популарнукултуру,генетскиинжењеринг,постколонијални
дискурс…).

Друго, начело мноштва одговара процесу екстернализа
ције и такође се може довести у везу са контекстуалном

20Делез,Ж.иГатари,Ф.(2011)Ризом,(прир.)Чекић,Ј.иБлагојевић,Ј.
Моћ/Медији,Београд:Факултетзамедијеикомуникације.

21„макојатачканекогризомаможесеимора,повезатисамакојомдругом
тачком.Сасвимједругачијекоддрветаиликоренакојиутврђујуједну
тачку,једанпоредак”.Исто,стр.10.
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сензибилношћу уметничког рада.22 То је укидањеприори
тетаунутрашњегповезивањаелеменатауметничкоградау
једнукохерентнуструктурукојаимасмисао,суштину(чија
јеметафорауправоунутрашњост)иурачунаванекакав је
динственипринципилисистемнадкодирањакојидодељује
тајсмисао,билодајетоуметник,одређеносхватањеумет
ности,идеологија,„истина”илиполитичкостановиште.На
супрот том дубинском, вертикалном или унутрашњем по
везивању,оноследилогикухоризонталногповезивањакоје
укључује бројне елементе и односе. Истовремено, начело
мноштваусупротностијесаидејомоутицајукојаподразу
меваданештоспољаутиченауметничкирад,већполазиод
тогадасвакапроменаимаефекатнасвеодносеупољусила.

Треће,начелонеозначавајућегпрекидаупућујенатодасе
ризомнабилокојојтачки,линијиможепрекинути,адато
истовременонезначињеговнестанак.Тобизначилодасе
одређенозначењенеможеједноставноизбрисатиизумет
ничког рада у случају да је онпредложак, референцаили
„материјал”запродукцијудругограда.Тосеможедовести
увезуисаДеридинимтумачењемконтекстаињеговеитера
билности,снагепрекидасаизворнимконтекстомимогућ
ностикалемљењанадругеконтексте.Напримерууметнич
кограда,тобизначилодањегов„смисао”илизначењеније
нештонепроменљиво,дато,већсеконституишеусталном
процесукретањаууметничкомпољу.

Последње,начелокартографијеипресликавањајенарочи
тозанимљивоуконтекстууметностиипитањаоригиналаи
копијекојасу,безсумње,обележила20.век.ДелезиГатари
праверазликуизмеђукартеикопије.Копијајеготовмодел,
матрицакојасепримењујенаразличитествари,прекокоје
сесвеобјашњава,докјекартадолажењедоновематрице.С
техничкомрепродукцијомзапочетјепроцесдестабилизаци
јеоригиналаикопије,азавршенјекрајем20.векасадиги
талнимтехнологијама.Токомовогпроцеса,питањекопије,
оригинала,копијакопијечестојепроблематизовано.Заове
појмовезначајанјеконтекст,нарочитокадасеимаувидуда
супонављање,цитирање,постпродукција,апропријацијаи
свидругиcut&pasteпоступциуфункцијипроизвођењано
вогсклопа,уметничкоградасадругачијимконтекстуалним
изначењскимоквиром,анепреношењеистематрицеили,
делезовскиречено,карте,анекопије.

22„Мноштвасеодређујуспоља:помоћуапстрактнелиније,недогледнице
илилинијенапуштањатериторијепокојојмењајуприродуприкључују
ћисенадругелиније.”Исто,стр.12.
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Великоубрзањеу свимрегистриманакрају20. века–од
технолошкихпроменаиубрзањаусвимсегментимасвако
дневног,приватногдоглобалнихпроменанасвимнивоима
друштвеногделовања–условилоједасусвефикснепози
цијеунутародређеногсистемапосталепроменљиве.„Брзи
напретваратачкуулинију.”23Акосеузмууобзирована
челаипроменекојеседешавајуусвимрегистрима,ачији
је заједничкиименитељбрзина,ризом јемоделмишљења
најближисавременојуметности:отворенисистемукојемсу
тачке, фиксне позиције замењене линијама кретања, хије
рархијскоицентралистичкоуређењезамењеносклоповима
или асамблажима, дуализми мноштвом, а органско једин
ство–умрежавањима.

Ованова сликамишљењаимапаралеле самногимрепре
зентационимтехнологијамаимоделимамишљењавезаним
затетехнологијечемуидеуприлогичињеницадасеова
теоријајављаупоследњојдеценији20.века,упериодука
дановетехнологијеулазе,ујакомсмислу,унајразличитије
регистре глобалногдруштва.Билобипогрешнои сувише
поједностављено закључити да је филозофија условљена
технолошкимразвојемилидатехнологијаследифилозофи
ју,алибисемоглорећидаобеприпадајуистомисторијском
тренутку.ДелезоваиГатаријевапозицијанеможесепосма
тратиодвојеноодпроменесааналогногнадигиталноштоје
једнооднајзначајнијихобележјасавременогсвета.Уширем
смислу,системуметностисеможепозициониратикаори
зомскиукојемсесвакиуметничкирадувезујеилиимапо
тенцијалдасеувежесасвакимдругимуметничкимрадом.
Истовремено,уметностсеризомскиувезујесадругимарти
фицијелнимили„природним”системима.Овајпринциппо
везивања семоже препознати и у начинуфункционисања
уметничкограда:ононијезатвореноусебе,непроменљиво,
већотворенокаспоља:капосматрачу,конкретномпростору
укојемсеналазиискојимступауодносифункционише
каоасамблаж–штојејошједнатачкаприближавањаризом
скогначинамишљењаисавременеуметности.

Асамблаж је форма/модел/концепт ризомског начина ми
шљења.Тојескупилисклоп,какосеврлочестоипрево
ди,хетерогенихелемената.Увођењемконцептаасамблажа
дошло је до промене од дуалистичког ка плуралистичком
мишљењу: у склопу хетерогених елемената нарочито је
битнонакојиначинсутиелементиповезани.Оноштојеу
дуалистичкој,хијерархизованојицентралистичкојструкту
риорганизамилиорганскоповезивањеделовауцелину,у

23Делез,Ж.иГатари,Ф.нав.дело,стр.26.
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ризомскоммишљењујеасамблаж.Кључнаразликаизмеђу
органскогначинаповезивањаиасамблажајеследећа:орга
низамконституишуунутрашњевезе,аасамблажспољашње
везе.24 За унутрашње везе је карактеристично да су дело
виједнецелинеподређениосталимделовимаицелини.То
значидадеоиздвојенизцелинегубисвојинтегритетјерје
његовафункцијадефинисанауодносунацелину.Истовре
мено,деловинезависниодцелиненисуорганскиповезани
сањом.Насупроттоме,успољашњимвезама,деловисуау
тономни:издвајањемизцелинезадржавајусвојидентитет
имогудасеприкључедругимасамблажимаи граденове
везе.Успољашњимвезаманагласакјенавезамаирелација
ма,анесамимделовима.Такође,асамблажнијетоталитет/
целост/целовитост,такодаседеловимогуодвојитибезпре
кидањавеза.Везеунутарасамблажанисулогичкинужне,
већусловнообавезујуће:напримерупчелеицветаонесу
резултат заједничке историјске еволуције.25 То је уједно и
једнаодкључнихразликауодносунаорганскетеоријекод
којихсувезеизмеђуделованужне.

РазликовањеизмеђуорганскогинеорганскогувеојеиБир
геркојијеусвојојтеоријиавангардецентралноместодао
управопојмунеорганскогуметничкогдела.26Колажнако
јем анализира неорганско уметничко дело идентичан је
делезовскомасамблажутакодасеможеговоритио једној
линији развоја која повезује авангардне уметничке праксе
спочетка20. векаи теорију асамблажанакрајуистогве
ка. Критика репрезентације и слике света као тоталитета,
такођеповезује теорију асамблажаи авангарднипоступак
монтаже,појмапреузетогизфилмскеуметностикојисвоју
применуимаиувизуелнимуметностима.Накрају,исам
појамасамблажпреузет јеизликовнихуметностиипрак
сивезанихзаавангарднаистраживања.Асамблажјеумет
ничкатехникаукојојсекомбинујуразличитинеуметнички
материјалиипредметиуреализацијиуметничкограда.За
асамблажјенарочитобитнонакојиначинсутиелементи
повезани.Ово упућује на везе између авангардних истра

24DeLanda,M.(2006)ANewPhilosophyofSociety:AssemblageTheoryand
SocialComplexity,London:Continuum.

25Најпознатијипримериинсектицвет,човек,коњиузенгије;Делез,Ж.и
Парне,К.(2009)Дијалози,Београд:Федон.

26„Класичар ствара своје дело снамеромдадâживу слику тоталитета;
овуинтенцијукласичарследичакикадпредстављенисегментреално
стиограничаванадавањетренутногштимунга.Авангардист,напротив,
спајафрагментеснамеромдапрезентујесмисао(причемусмисаоможе
битииуказивањенатодавишенеманикаквогсмисла).Делосевишене
стваракаоорганскацелина,негосемонтираодфрагмената.”Биргер,П.
(1998)Теоријаавангарде,Београд:Народнакњига,стр.108109.
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живањаспочеткаиплуралистичкогначинамишљењаскра
ја20.века.

У делезовскогатаријевској терминологији асамблаж ни
јестатичнитермин,већпроцесповезивања.Асамблажкао
концепт мишљења урачунава, не само успостављање ве
за између различитих елемената и анализу тих елемената
уумрежавању,већисамевезе,начиннакојесуонеуспо
стављене.Новиасамблажиусоцијалнојтеоријиприступа
ју схватањупо којем је свет кретање, успостављање веза,
превоја, а не структура.У том смислуможе се довести у
везуисапојмом„пољасила”,такођерелациониммоделом
повезивања.

„Асамблажјеначиннакојисеиндивидуалниорганизми
ипредметимогуразуметиусвомнепосредномокружењу
укојемсеналазе.”27

Контекстје,каоиасамблаж,променљива,динамична,ефе
мернаструктураукојојнепостојистрогодефинисанопо
љезначења,већсезначењеувекизновапродукујеуодносу
нараспорединачинувезивањаизмеђуелемената.Значење
уметничкограданијенепроменљиво,дефинисано,фиксира
но,ограничено,већјепроизводувезивањаиусталномпро
цесунастајања.Увезивањесеодвијаспоља,похоризонта
лиуоквирудијаграма28којипредстављапољемогућности,
план конзистенције, скуп сингуларности који структурира
простор могућности унутар асамблажа.29 Мултиплицира
њемпољасила,усложњавањемодносаитрансформисањем
силаодређеногинтензитетаудинамична,променљивакре
тањаконтекстједобиокомплекснопојмовноодређењеипо
стаојенеизоставнидеоуметничкограда.Оноштојеуфор
малистичкомкључуизједначаваносаскупомдатости,окол
ности,очигледности,накрају20.векајенизпроменљивих
односа, кретања чије је дејствонеодвојиво од уметничког
радаичијиједоминантнивидфункционисања–флуидност.
Такође,можесезакључитидајеуметничкираднакрају20.
ипочетку21.векаризомскимишљен,аконтекст јепопут
асамблажа.

Новоодређењеконтекста:флуидниконтекст

ПолЧенговориосавременојуметностинаследећиначин:
„Имајесвуда,налазисесвуда,доступнајесвимаисвудасе

27Dewsbury,J.D.(2011)TheDeleuzeGuattarianassemblage:plastichabits,
Area,London:RoyalGeograficSociety,р.148.

28ДијаграмјетакођеДелезовпојам(прим.аут.).
29DeLanda,M.нав.дело,стр.30.
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’осећакаокодкуће’”.30Уметностјепосталапредметпопут
билокогдругог;уметничкаделасестварајудабибилаизло
женанауметничкимизложбама,бијеналима.Оуметности
сепишедабисеуметничкаделаценила,куповалаидаби
сеизложбепосећивале.Уметностјесамасебипосталасвр
ха,адабиосталауметностонасенигденетреба„осећати
каокодкуће”.Тојеквалитеткојије,поњеговоммишљењу,
уметностизгубила.31Сличанставосвеприсутностиуметно
стиимаиИвМишокојисавременууметностизједначаваса
„плиновитимстањем”:

„Тојекаода,штовишеимаљепоте,имамањеумјетнич
кихдјела,илиштомањеимаумјетности,умјетничкосе
гомила и свему даје боју, прелазећи такорећи у стање
плинаилипареипрекривајућисвестварикаонекомиз
маглицом.Умјетностсерасплинулауестетскиетер,ако
сесјећамода језафизичареифилозофенаконNewtona
етер био она готово непримјетна средина која прожима
сватијела.”32

Нестајањеделаињиховотрансформисањеу„естетскиетер”
резултатјеразличитихпроцесаодкојихМишоиздвајадва.
Први је заменаделакаопредметаискуствима.Уметничко
деловишенијенужнофизичкипредмет,штосеможевиде
тивећууметностинеоавангардекадасе јављаипроблем
медијског ижанровског одређења уметничког дела.Умет
ничкоделоможедабудепрактичносве.„Намјере,ставовии
концептипостајунадомјесцидјела.Тоипакнијекрајумјет
ности:тојекрајњезиневладавиненадпредметом.”33Дру
гипроцесјехиперпродукцијауметничкихдела.34Мишоово

30Chan,P.(2009)WhatArtIsandWhereitBelongs,efluks10.
31„Уметностсененалазисамоукућамаиуобичајенимместиманакоји

мајеочекујемо,попутгалерија,непрофитнихинституција,музеја,пре
дворјакорпорација,исличног.Уметностсеналазинафасадамазграда,
нанапуштенимпољима,нанебу,укухињама,речнимлађама,надемон
страцијама,учасописима,начовековомтелу,каосувенир,излазикроз
микрофонеипројектујесенаплатнасвихмогућихобликаивеличина.
Уметностприпадаовде.Овобитребалодабудедобравестзауметнике.
Ипак”;Chan,P.,нав.дело.

32Mišo,I.(2004)Umjetnostuplinovitomstanju,Zagreb:NakladaLjevak,р.9.
(Michaud,Y.(2003)L’artàl’étatgazeux.Essaisurletriomphedel’esthéti
que,ÉditionsStock).

33Исто,стр.10.
34„Стогагледишта,дјеланестајунезбогиспаривањаилихлапљења,не

гонапротив,збогвишкаичакпреобиља,хиперпродукције:умножава
јућисе,стандардизирајућисе,постајућидоступнапотрошњиуготово
нималоразличитимоблицимаумногобројнимсветилиштимаумјетно
сти,којасуисамапосталасредствимамасовнекомуникације (музеји
сумасмедији).Постојитаквомноштвоитаквоизобиљедјела,такава
нагомиланостбогатстава,дасуонаизгубиласвојуснагу.....свједоцисмо
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одређењесавременеуметностикао„уметностиуплинови
томстању”преузетојеодБаумановогконцептафлуиднемо
дерности.

По Бауману „флуидна модерност”35 представља садашњу
фазу капиталистичког друштва у којем доминира времен
скадимензијаињенеодреднице:пролазност,тренутачност,
променљивост, пропадљивост…36 Насупрот томе, појава
модернеираногкапитализмапредстављафазу„чврстемо
дерности”илидобахардвера,карактеристичнопоопседну
тостивеличиномипростором.Просторје„привилегована”/
примарнадимензијареалности,докјевремеуфункцијипо
седовањаиконтролепростораштосенајбољеможевиде
тиуБентамовомпаноптиконукаомоделумишљењаикон
тролисањапростора.Уфункцијипросторасуипредмети,
чврстателакојанајчешћеслужезамапирањеили„осваја
ње”простора.Јаснеификсиранепросторнедимензијеума
њујуважноствремена,„делотворносеопируњеговомтоку
илигачиненеважним”илиурачунавајуњеговухомогеност,
једнообразност,једномречју,вечност.Сдругестране,„опи
сифлуидасудоједногаполароидиинеидубездатумана
дну слике.”37 Тренутачност је једно, по Бауману, потпуно
новосвојствосавременогдруштвакојеимаконсеквенцеу
свим регистрима људског деловања. Док се чврсти пред
метиповезујусатрајношћу,вечношћу–урачунавајуслику
вечности–исамимтимчине„природним”човековостре
мљењекавечности,уфлуидномстањумодерности„слика
вечности”језамењенапролазношћуили,каоштоВирилио
каже:

„Прошлисмоодестетикепојављивања,стабилнихфор
ми,доестетикенестајања,нестабилнихформи.”38

Чврстојмодерниодговаратрадиционалносхватањеконтек
стакаоскупадатости,околностиунутаркојихнастајеумет
ничко дело.Покушаји аналитичке филозофије да дођу до
дефиницијеуметностимогусеповезатисачврстиммодер
низмом,каодобомхардвера.Дефиницијајепосебистабил
на,непроменљива,чврстаионаодговаратојтериторијалној

рационализације,стандардизацијеитрансформацијеестетичкогаиску
стваудоступаникалибриранпроизвод.”Исто,стр.11.

35Bauman,Z.(2011)Tekućamodernost,Zagreb:NakladaPelago,str.10.(Bau
man,Z.(2000)LiquidModernity,Cambridge:PolityPress)

36Постојећа одређења су још: постмодерно друштво, друштво друге
модерности(UlrichBeck).

37Bauman,Z.нав.дело,стр.10.
38Вирилио,П.иЛотрингер,С.(2011)Чистират:двадесетпетгодина
касније,Београд:Факултетзамедијеикомуникације,Центарзамедије
икомуникације,стр.78.
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тежњи:дасеодређенапојавадефинише,ограничииодвоји
одсвихдругихпојава.Флуиднојмодерностиодговаранови
типконтекста,флуидниконтекст,којипредстављатренутну
ситуацију,тренутнискупелемената.

Ако се крене од формалистичког схватања контекста као
скупа датости или непроменљивих, преко лингвистичких
теорија,деконструкциједопољасилаиасамблажа,уочава
сеослобађањеконтекстаодпојединих,азатимсвихкомпо
нентистабилности.Ефекатовогпроцесајепостајањекон
текста флуидним – променљивим, тренутним, отвореним.
Лингвистичке теорије истичу околности као неопходан
услов,скупправилаиконвенцијанеопходнихзаизвођење
перформатива.Истовремено,наговештавајудестабилизова
њенепроменљивог,објективногиувођењеинтерсубјектив
ногконтекстакојизаполазиштеима,необјективне,датеи
затеченеоколности,већњиховусубјективнуперцепцијуко
јазависиодпојединца,учесникаидоводиупитањепосто
јање„објективногстања”,штоконтекстудајединамичанка
рактер.Ипак,радикалнипрекидсафиксираним,непромен
љивимодређењимаконтекстадешава се садеконструкци
јомконтекстакадасеипошиљалац/произвођачипрималац
доводеупитање,аперформативдефинишепрекоњиховог
одсуства, а не присуства. Са урачунавањем одсуства при
маоцаипошиљаоцаперформативјеослобођенвезивањаза
првобитниконтекстипостајеотворенисистемкојисеможе
калемити,увезиватинадругеконтексте.Токонтекстчини,
не само динамичним, већ и итерабилним, незасићеним и
отвореним.Спојмомпољасилаконтекстсеослобађасвих
фиксних одређењаи добија релациони карактер, као скуп
односакојиповезујутачкемоћиунутарједногпоља.Наса
свимсупротномкрајуодформалистичкогодређењаконтек
стајеасамблажкаомоделсавременог,флуидногконтекста
карактеристичан за крај 20. ипочетак 21. века.Асамблаж
представљаодсуствобилокогконстантног/непроменљивог
елементаунутарсклопа:тачкемоћикојеконституишупоље
силазаменилесу,уследвеликогубрзања,линијекретањата
кодајеконтекстпостао,несамоотворенипроменљивскуп
тачака,већсклоплинијакретања:хетерогених, тренутних
ифлуидних.

Флуидниконтекстсажимаусебиособеностисвихпретход
нихпостструктуралистичкихмоделаконтекста:отвореност,
динамичност,интерсубјективност,незасићеност,итерабил
ност,релационоувезивањесадругимконтекстима,мноштво
мрежаодноса,константнупроменуодносасилаизначења.
Кључнеразликеизмеђуформалистичкогприступаисавре
меног,флуидногконтекстасуследеће:
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• везан за првобитни контекст /ослобођенпрвобитног
контекста

• константа,скупдатости/променљив,увекновауве
зивања

• затворенисистем/отворенисистем

• спољашануодносунарад/интегрисанурад

• социјалниконтекст/контекстзначења(којиодређује
далијенештоуопштеуметничкодело).

Однепроменљивог,објективног,спољашњегскупа„околно
сти”,контекстнакрају20.века,постајепроменљивикао
такавинтегралнидеоуметничкограда.Тиме јеконтексту,
поредпостојећегформалистичкогодређења–претпоставке
и услови који као такви постоје независно од уметничког
дела–придодатновинивофункционисањакаоотвореног,
хетерогеногсистема,једномречју,асамблажа.Заразликуод
социјалног контекста који уметничком делу даје детерми
нишућикарактер,сводећиганапроизвододређенихокол
ностиукојиманастаје,флуидниконтекстдајевишаксми
сла који се као такав јединоможедетектоватиуколико се
уметничкирадпосматраконтекстуално.
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CONTEXT–DIFFERENTTHEORETICALFRAMEWORKS

Abstract

This article presents different theoretical frameworks for analyzing
the notion of context. It starts from linguistic interpretation as the
earliestattemptofdefiningthecontextinrelationtotheperformative:
conventional and participatory context. Then, it continues with
deconstruction of the context which represents breaking with the
linguistic approach and, at the same time, raising the context to the
level of a term. The next theoretical framework is the Bourdieu’s
conceptofasocialfieldasafieldofforcesthatgivestothecontexta
relationalcharacter–setofrelationsratherthanelements–andsetsit
freefromsubstantialrecidivism.Nevertheless,theDeleuze’stermofa
rhizomeandassemblageasrhizomaticmodelofconnectivitymakesa
radicalshiftfromdualisticmatrixevidentinallpreviousapproaches:
formalistic(artworkvs.context),linguistic(textvs.context,subjective
vs.objective),deconstructivist(presencevs.absence,therecipientvs.
sender)andthesocialfieldasafieldofforces(invs.out).Theliquid
context – the term taken fromBauman (liquidmodernity) is a new
frameworkfordefining thecontextwhich is related tocontemporary
moment and contemporary art and includes achievements of all

previoustheoreticalframeworks.

Key words: text/context, deconstructivism, social field as a field of
forces,rhizome,assemblage,contemporaryart,liquidcontext
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ПЕРМАНЕНТНАКРИЗА
Сажетак:Појамкризе везује сепресвега заекономскукризупа
такоупрвипланпробијапитањеоодносукапитализмаикриза.
Далијекризанештоштоспољанарушаванормалнофункциони
сањесистемаипретпостављакраткотрајање,чемуследиуспо
стављање равнотеже и враћање у нормалан процестржишног
регулисањаиподешавања?Илијекризасуштинскаинепромењи
ваодлика капиталистичког начинапроизводњеиз чега следида
секапитализамисторијскииспостављакаонепрекиднокретање
изједнекризеудругуштоуказујенаперманентнукризукаоглав
нообележјепозногкапитализмаисадашњегтренутка?Којесу
консеквенцеуласкауперманентнукризу?

Кључне речи: криза, капитализам, хуманизам, постхуманизам,
биополитика,биомаса

Акосеоданашњојкризиразмишљакаоо„тачкипреокре
та”одкојезапочињепромена,ондасамолоцирањеоветач
ке претпоставља неко одређење природе тог догађаја као
имогућелинијекојеседаљеизњегаразвијају.Овелиније
оцртавајувиртуелнечестицедогађајакојесе,узависности
од околности,могу актуелизовати у неком будућем стању
ствариитакореконфигурисатистабилизованеконтекстеи
њихов смисао унутар доминантне реалности система. За
право,пребисемоглоговоритиопромениглобалногкон
текста чији се ефекти, унутар различитих локалних кон
текста,преламајунабезбројначина.

Уовомтренуткумогућејеуказатибаремнатрилинијечије
супочетнетачкеразличитопозиционираненастреливре
мена, али које сенадопуњујуформирајућионоштоби се
моглоназватиперманентномкризом.Првуодовихлинија
оцртава Слотердајк показујући да је са појавом масовних
медија и масовне културе коегзистенцијаљуди поставље
нанановеоснове.Тако јеистовременохуманистичкимо
дел припитомљавања варварских импулса изгубио своју
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вековну ексклузивност, чиме су се створили услови да се
контролабестијалнихиварварскихсилаизместиураванге
нетскогинжињеринга.Другу,усвојиманализамабиополи
тике, готовоуспут,помињеФукоодређујући јекаовишак
биомоћи.Талинијаоцртавапотенцијалечијабиактуели
зацијапремашиласвакуљудскусувереност,штоимплицира
могућностстварањанељудскихентитетакојиизмичуљуд
скојконтроли.Најзад,трећалинијазапочињесаонимшто
сеназивахипотезомо„великомубрзању”итичесе,пресве
га,човековогутицајаназемљинсистем,мадасеууметно
сти,посебнонафилму,ефектиовогубрзањавећоцртавају
унутароногаштојеДелезназваокризомделатнеслике.

Многаразматрањаоветачкепреокрета,иликризехумани
стичкогмодела,гравитирајуокопојаветехничкерепродук
ције,каооногтопосаодкојегзапочињерадикалнапроме
наодносасила.Овапромена започињеуправоутренутку
кадајехуманистичкимодел,којисвојзамахдобијаГутен
берговомтехничкомреволуцијом,достигаосвојврхунаци
оствариоготовоапсолутнухегемонију.Уесејуотехничкој
репродукцијииз1936.годинеБењаминћеефектепојавено
ве технике репродуковања упоредити са експлозијом која
јестари,окамењенисветдиглауваздухистворилауслове,
какозакретањеилилутањеизмеђутихразбацанихфрагме
ната,такоизадругачијенелинеарноповезивањенајразли
читијихфрагмената.СамћеБењаминнапоменутидаефекти
овепроменедалекопревазилазеиспразнурасправуотоме
дали суфотографијаифилмуметност.Oношто јеизми
цалосвимучесницимауовојдискусијијеуправотодаова
променадоводиупитање,несамодоминацијухуманистич
когмодела,већисамофункционисањетогмоделауновој
историјскојконстелацији.Такосеtehneсадапојављујекао
опасносткоја,несамошторазарахуманистичкимодел,већ,
помишљењумногихаутора,ненудиникакавдругимодел
којибинадоместиопретходни.Утоликобисемоглорећида
суХајдегеровисписио техницикаоињеговоразматрање
хуманизмаиуметностикомпатибилниусвомнастојањуда
нановеосновепоставепитањеодносаtehneиhumanitas.

СлотердајководговорнаХајдегерово„Писмоохуманизму”,
могао је у време свог настанка1 изазвати бурне реакције,
збоградикалногпреиспитивањаважећегмоделахуманизма,
апотомизбогнеочекиваноготварањаепохалногпитањао
постхуманом.Данассеовајтекстпреможечитатикаопо
кушајдаселоцира тачкапреокретанастреливременаод
којезапочињепромена:дакле,онајтренутаккадапостојећи

1 DieZeit,(16.9.1999)Nr.38.
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хуманистичкимоделкоегзистенцијељудиумодернимма
совнимдруштвима,нијевишетоликоделатан,аускоријој
будућности,великајевероватноћа,давишенећениважити.

КакоСлотердајкоцртаваосновнуматрицуовогмодела?По
његовомсудупрећутнапретпоставкаодкојеполазиструк
турирањехуманистичкогмоделаједаљудевисокекултуре
обликујудвесиле: једнакојаотварапросторономварвар
ском,животињскомибестијалномидругакојатајпростор
затвара,ограничава,односно,припитомљујеовеварварске
импулсе. Тако се латентна тема читавог хуманизма може
свестинапитањекакочовекаобузимадивљаштво,доксе
његовалатентнатеза,накојојсеизасниваматрицахумани
стичкогмодела,сводинапоставкуда„правалектираприпи
томљује”.Овдесеничеанскимоменатприпитомљавањаис
постављакаоучинакдресуреиселекције:учинаконогашто
Ниченазива„културом”каодоминацијуреактивнихсила.
Читаваседосадашњакултураможеразуметикао„титанска
борба”измеђуимпулсаприпитомљавањаибестијализовања
пресвегапрекоњиховихмедијачијисуосновнимоделили
терарниклубиримскагладијаторскаарена.

Акосукњигебиледебелаписмапријатељима,ондајечитав
хуманизаммогућеодредитикаотелекомуникацијуумедију
писма,онукоја стварапријатељства.Топологија темреже
писама,увременуипростору,оцртаваобрисехуманистич
когмодела,каодоминантногунутарчитаведосадашњекул
туреписма.Заједничкифантазамсвегхуманизмасводисе
таконамоделлитерарногдруштваучијемсрцујефантазија
сектеиликлуба,заправо,солидарностонихкојисуодабра
нидабудуписмени.Такосеселекцијавршипрекоумрежа
вањаониходабраних, а дресураодређивањемкорпуса ка
нонскелектиреизаједничкојљубавипремаинспиративном
пошиљаоцу.

Али, као што је то случај са многим сектама, и хумани
стички је пројекат задобио експанзионистичке и универ
залистичкепретензије.Такосемоделлитерарногдруштва,
у19.и20.веку,каопрагматичанипрограмски,проширио
нанормеполитичког друштва.Разлоге за тошто је епоха
хуманизма неповратно прошла треба тражити пре свега у
томештовештинаписањаписамавишенијебиладовољна
за успостављање телекомуникацијских веза међу станов
ницимамодерногмасовногдруштва.Сапојавомтехничке
репродукције, кадамаса постајематрица, настајемасовна
култураикултурнаиндустријачимесекоегзистенцијаљуди
уданашњимдруштвимапостављанановеоснове.Управо
тоуспостављањеновихосновазаСлотердајкајетачкаокре
та,почетакнезаустављивепромене,чијајеосновнаодлика



36

ЈОВАН ЧЕКИЋ

да је радикално постлитерална, постепистолографска, па
самимтимипостхуманистичка.

Ако оношто се назива постхуманим треба разумети као
слабљењехегемонијеове секте,иликлубахуманиста, као
основнематрице досадашње културе писма, самим тим и
префикспостуновојконстелацијипревасходноуказујена
незаустављивепроцесемаргинализације.Умодернимдру
штвима,одпојавемасовнихмедија,продукцијаполитичке
икултурнесинтезе,путеммедијалитературе,писмаихума
низма, у потпуности јемаргинализована.Срушила се она
илузијадасевеликеполитичкеиекономскеструктуремогу
организовати према моделу литерарног друштва што им
плицирадаћенареднипериодчовечанства,желелитоили
не,битидобаодлукаополитициљудскогрода.

Саотварањемпрвелинијепрећутносепретпостављадаје
самопитањевременакадаћефункцијухуманистичкогпри
питомљавањапреузетигенетскиинжењерингштоћенаду
гирокдовестидо„генетскереформеособинаљудскогро
да”.Чиниседаћеантропотехнологијабудућностидоспети
доексплицитногпланирањаљудскихсвојстава,ибаремиз
два разлога: први је унутрашњи и тиче се хуманистичког
припитомљавањадругимсредствима;другијеспољашњии
заснивасенасамомопстанкуљудскеврстеупотенцијално
радикалнопромењеномсистемуземље.

Саовомпроменомсамоtehne,илитачнијемодернатехника,
успостављасекаоноваинепознатаматрица,тејеутолико
Хајдегеровспис,несамоохуманизмувећионајотехни
ципостаонезаобилазнимштивомзаразумевањепромене.
Но,управосенепознавањепотенцијалнихефекатаовенове
техноматрицеможеистотакосматратииразлогомрастуће
опасности,јернесамошторазараосновнуматрицуококо
јесеструктурираладосадашњакултура,већпретпоставља
битно другачији однос између припитомљавања и бести
јализовања. Читав се постхуманизам, сасвим поједноста
вљено,може разумети као замућивање граница, пре свега
онеизмеђучовека,каоанималrationaleи tehne.Припито
мљавањевишенијесамостваркултуреуономничеанском
смислудресуреиселекције,већћеускорашњојбудућности
истотакопостатиистварtehne,некебиоtehneкаогенетског
инжињерингаилинекогбудућегкогнитивногинжињерин
га и сл. То не значи да ће tehne у потпуности искључити
humanitasкаомоделприпитомљавањадресуреиселекције.
Напротив, већа је вероватноћа да ће се они преплитати и
надопуњавати.
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Утолико постају јаснији разлози због којих сеХајдегер у
свом„Писмуохуманизму”,супротстављауправодефини
сањучовекакаоanimalrationale јерсечовекразумевакао
animalitas проширен духовним и рационалним додацима.
Хајдегеровсеантивиталистичкиставзасниванапоставци
дасечовекодживотињеразликујепоонтолошкојразлици,
пасетакооннесмепосматратикаоживотињасакултурним
илиметафизичкимдодатком.Човекјепресвегабићејезика
(„ЈезикјекућаБитка,уњемупребивајућичовекегзистира
такоштоприпадаистиниБићачувајући је.”). Језикуова
квомприступунефункционишекаомедиј споразумевања
па самимтимиприпитомљавања, каошто је то случај са
хуманизмом.

Дакле,сарушењемовехуманистичкеилузијенамећесепо
треба артикулисања епохалног питања: „ако је хуманизам
каошкола припитомљавања човека пропао,шта онда још
припитомљује човека? Шта припитомљује човека уколи
ко су његови досадашњи напори да сам себе припитоми,
у ствари, довели само до тога да он освојимоћнад свим
бивствујућим?Штаприпитомљујечовекаакојепослесвих
досадашњих експеримената са васпитањем људског рода
осталонејаснокогаилиштаваспитачваспитава,избогче
га?Илисепитањеодгајивањаиформирањачовеканаком
петентанначинвишеинеможепоставитисамоуоквиру
теоријеприпитомљавањаиваспитања?”2

Другалинија

Овакоформулисана питања, посебно онај сегмент који се
тичеосвајањамоћи„надсвимбивствујућим”,увеликојме
ри кореспондира саФукоовим анализама преласка из ди
сциплинеубиополитику,гдесефокусмоћисапојединач
них„послушнихтела”премештанапопулацију.Али,овај
прелазакнезначиданастанакбиомоћиискључуједисци
плинарнумоћ.Напротив,топретпостављанепрекиднона
допуњавањедваниза:низ,тело–организам–дисциплина
–установе,уклапасесанизом,популација–биолошкипро
цеси–регулационимеханизми–држава.Сабиополитиком
властјеу19.векуприсвојилаживотилипреузелабригунад
животом.Захваљујућидвострукојигритехнологије,дисци
плинеитехникарегулације,онајеуспеладапрекријечита
вуповршину:одорганскогдобиолошког,одтеладопопу
лације.Властјетакопреузелабригунадживотомуопште,
гдејенаједнојстранитело,анадругојпопулација.Управо

2 Слотердајк, П. (2001) У истом чамцу, Београд: Београдски круг,
стр.115.
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збогтогаштосетехнологијадисциплинеитехнологијаре
гулацијенадопуњавајуилиукрштајууразличитимдиспози
тивима,онесуконститутивнимоментихуманистичкогпри
питомљавањаварварскихимпулса.Натајначиновајнови
склопдисциплинеирегулацијекојијеуосновичитавебио
политике,остајеунутарграницахуманистичкогмодела.

Накрајњимтачкамавршењабиовласти,међутим,појављу
јусеињенипарадокси.Наједнојстраникаопрвиекстрем,
налазисе„атомскавласт”,анадругојоноштоФуконази
ва„вишкомбиовласти”.Самогућношћуупотребеатомског
оружја,услучају„атомскевласти”имамоупотребувласти
суверенитетакојаубијаичакможедаубијеи самживот.
Утомслучајусепојављујевишаксувереногправатакода
властнеможедабудебиовласт,каквајеодпочетка19.века,
дакле,онакојагарантујеживот.Насупроттоме,другиекс
тремсепојављујекао„вишакбиовласти”уодносунасуве
реноправо.„Вишакбиовластисепојављујекадајечовеку
техничкииполитичкидатамогућностне самода уређује
живот, већ да изазове умножавање живота, да производи
живот,дапроизводичудовишта,да–украјњемслучају–
производивирусекоје јенемогућеконтролисатиикојиће
бити универзална пропаст. То је страховитоширење био
властикојаће,(насупротатомскојвласти),превазићисваки
људскисуверенитет.”3

Саотварањемоведругелинијетостраховитоширењебио
власти,несамоштопробијаграницехуманистичкогмодела,
већпретидаизмакнесвакојљудскојконтроли.Оноштоби
у овом случају била тачка окрета је стварањеполитичких
и технолошких услова за успостављање тог „вишка био
власти”каодоминантногначинакапиталистичкепродукци
је.У политичком смислу то је оношто се назива „новим
духомкапитализма”,„неолибералнимкапитализмом”или
већ…,алибисемоглооцртатикао:доминантниутицајфи
нансијскогкапитала(колонизацијабудућности),приватиза
цијајавнихдобара(вода,енергија,јавнисервиси),извлаче
њевишкавредностиизготовосвихсоцијалнихактивности,
свођењесвихаспекатаживотанафункцијутржишта,реде
финисањељудскогбићакао„власника”свог„људскогкапи
тала”,такодаонпостајепредузимачсебесамог.

Утехнолошкомсмислутојеоноштосеназиватехнологи
јом 21. века на чије је потенцијалне опасности, али и ра
дикалну разлику у односу на технологију 20. века, међу
првимауказаоБилиЏој(BilyJoy),полазећиодпитања:да

3 Фуко,M.(1998)Требабранитидруштво,НовиСад:Светови(Предава
њенаКолеждеФрансуиз1976.године),стр.308.
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лићебудућностуопштетребатинас.Утомконтекстуфилм
Transcendence(WallyPfister,2014)занимљивјебаремиздва
разлога:првијереакцијаделанаучнезаједнице,адругина
стојање да се учини видљивим актуелизација виртуелних
потенцијалановихтехнологија21.векакојеконвергирајуу
ентитетукојисеназиваTranscendence(вештачкаинтелиген
ција).Овајфилмнеспадауонекојићесепамтитипосвојим
„уметничким”квалитетима–критикага јенасамомстар
туотписала.Мождаутомепробијапредрасудакритичара,
собзиромнатодајефилмрежираодиректорфотографијеу
познатимхоливудскимблокбастерима(TheDarkKnightRi
ses,Inception,TheDarkKnight,BatmanBegins,Insomniaитд.)
па отуда примедбе о неизграђеним ликовима, разбијеном
наративуи сл.Оноштоће вероватноостати запамћено је
реакцијаСтивенаХокинганафилмувидуопоменедатреба
доброразмислитипренегоштосеупустимоудаљиразвој
вештачкеинтелигенције(AI).4Овасеопасканадовезујена,
данасвећпомалозаборављени,текстБилиЏојаучасопису
Wiredиз2004.године,укојемјеуказаонамогућепоследи
ценеконтролисаногразвоја технологије21. века.5Он,пре
свега,скрећепажњунаозбиљнеинесагледивеимпликације
стварањасамопрограмирајућихисамореплицирајућихма
шина,алиинатодасеноватехнологијаразвијаизванбило
какведржавнеконтролеунутаркорпорацијаиличакмалих
стартапова.Наизвестанначин,реакцијеобанаучникапо
тврђујуонуФукоовуопаскудаса„вишкомбиомоћи”тех
нологија21.векаможеизмаћисвакојљудскојконтроли.

Но,моглобисепоћиодтогадауправотајнедостатак„умет
ничког”уфилмудоприносиефекту(будуће)реалностикоји
нежелимодавидимо.Филмчинивидљивимрецентнанауч
напредвиђањаскорашњебудућностипасамимтимиисти
нуоједномнеумитномкретањутехнологијеочијимефек
тимасмомождапрекаснопочелидаразмишљамо.Уовом
случајубимоглипреокренутионуНичеовуопаску,пабисе
утоликомоглорећи,дауметноствишенијеумогућностида
насзаштитиодистине,штојеусадашњемтренуткуједанод
конститутивнихмоменатањенемаргинализације.Филмкао

4 StephenHawking:‘Transcendencelooksattheimplicationsofartificialin
telligence–butarewetakingAIseriouslyenough?’...Onecanimaginesuch
technologyoutsmartingfinancialmarkets,outinventinghumanresearchers,
outmanipulatinghuman leaders,anddevelopingweaponswecannoteven
understand.WhereastheshorttermimpactofAIdependsonwhocontrols
it,thelongtermimpactdependsonwhetheritcanbecontrolledatall.www.
independent.co.uk(приступљено9.5.2014.)

5 Џој,Б.Заштонисмопотребнибудућности,Вратапанике.Тело,дру
штво и уметност у мрежи технолошке дереализације, приредио
Копицл,В.(2005),НовиСад:Транс,стр.209.
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датопотврђујејербисечитавапричамогласвестинаједно
готовотривијалнопитање:штазаправочовечанствожели?
Самимтимикојесутоодлукекојесеморајудонетикакоби
сетажељаостварила.Филмпочињепромоцијомпројекта
на којој брачни пар истраживача настоји да привуче нове
донаторетакоштосасвимпоједностављенообјашњавашта
јетосингуларностилитрансценденцијакакоје„генијални”
научникназива.Премањиховомобјашњењувештачкаин
телигенција(AI)постижеефектеготовомагијскихчудате
утоликоделујелогичнопитањеизпубликедалионизапра
вожеледадосегнубога.Предкрајфилма,међутим,гледа
лацпочињедасхватадајетопитањеирелевантнојерчове
чанствоулазиудоба када сепредњимпостављајумного
сложенија,управоонаСлотердајковапитањаобудућности
људскогрода.Овабудућностосцилираизмеђудваекстрема.
Наједнојстраниако,удухусадашњихтенденцијакапитали
стичкепродукције,технологија21.векаостанеискључиво
унутарбесмисленециркулацијекапитала,ондасе,следећи
његовулогикупрофита,стварајуусловидаонаизмакнесва
којљудскојконтроли.Топретпостављапостхуманубудућ
ностукојој јечовекмаргинализовануодносунамашине.
Надругојстрани,уколикоседаљиразвојновихтехнологија
заустави, сценариобудућностиближи је ономиз серијала
MadMaxукојемјеголиопстанакунутаррушeвинадосада
шње цивилизације једина сврха постојања.Овај сценарио
сечинивеомамогућимизпростогразлогаштојевећданас
јаснодастаратехнологија20.векавишенијеумогућности
да унутар постојећих ресурса задовољи основне потребе
популациједосредине21.века.

Но,чиниседаовопитањештачовечанствожелимаскира
друго,важнијепитање:нијелитехнологија21.векапоче
ладаоцртаваунутрашње границекапитализмакаквогда
наспознајемо?Са„новимдухомкапитализма”човечанство
сеприближаваспознајиданијесасвимсигурнодазнашта
жели,тачниједасесаунутрашњимграницамакапитализма
оцртавајуиунутрашњеграниценашихжеља,пасамимтим
имогућностиодлучивањаовластитојбудућности.Сасвим
поједностављено:проблемнијеупребрзомразвоју техно
логијевећунемогућностимишљења(имагинације)проме
не капиталистичког системакоји је у својој садашњојфа
зичакижељеонемањине,онајултрапривилеговани1%,
свеонапукиклише,аонихдругих99%наголиживотили
пуки опстанак. Но, управо та немогућност да замислимо
крајкапитализма,како је топриметиоФредерикЏејмсон,
неосетноуспостављаједнукултурустрахаукојој јестрах
од нове технологије не само колатерални ефекат, већ и
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конститутивнимоменаттенемогућностимишљењабудуће
политикељудскогрода.

Унутаровелиниједолазидопомерањанакојеусвојимана
лизамабиополитикеуказујеАгамбенкадапоказујекакосе
саbios(политичкисхваћеногживота)тежиштепремештана
zoe (голиживот).Акополитикадисциплинепретпоставља
bios,ондабиополитикасавишкомбиомоћи,претпоставља
zoeкаосталноотворенумогућностдасеунутарједногде
лапопулацијеможеприменитинекаодбиотехникаусврхе
„хуманистичког”припитомљавања.Zoeкаоголиживот,оно
штонијенинакојиначинзаштићено,илогоркаомоделре
територијализацијебилокогделапопулације,такопостају
дваконститутивнамоментазамогућуприменунекебиоtec
hneкаоследећегкоракабиополитикекојанадопуњаваону
првулинијухуманистичкогприпитомљавања.Такосесвака
ретериторијализацијаунеолибералнојмашиниможетран
сформисатиулогор,аунутарњесвакиbiosуzoe,голижи
вототворензанајразличитијегенетскеинтервенцијесисте
ма.Теноверетериторијализацијенисуфиксненипросторно
нивременскивећпокретљивеипривремене.

Перманентнакриза

Уобичајенозначењекризејепресуда,процена,резултатсу
ђења, тачка преокрета, селекција, одлука, алиисто тако и
расправа,свађа,спор.Можебитиистандардизкогаизвла
чимомерило(критеријум),начинсуђења,нештокруцијал
но,одлучујуће,пресудно,алиинештоштосетичеуметно
стипросуђивања.Умедицинскомсмислутојепрекретница,
тачкапреокретаутокуболести,каданаступаважнапроме
накојауказујебилонаопоравакилинасмрт.Настреливре
менатојетренутакиливремеинтензивнихтешкоћа,непри
ликаилиопасности,времекадасетешкеиливажнеодлу
кеморајудонети,кризнетачкеисторије.Унутарактуелног
статусастањастварипретпостављаседајенекаситуација
доспелаукризу,дошладокритичкетачкеилипрекретнице,
раскршћа,моментаистине,нултогчаса,тачкебезповратка,
Рубикона,судњегданаисл.

Данассепојамкризевезујепресвегазаекономскукризупа
такоупрвипланпробијапитањеоодносукапитализмаи
криза.Класичниоријентисаниекономистинеприхватајуда
јекризаинхерентнасоцијалнојформикапиталистичкепро
дукције.Њиховеекономскетеоријеполазеодпремиседаје
капитализамсаморегулаторнисистем,тејеутоликопотреб
но идентификовати минималне услове који ће омогућити
одржавањеовесаморегулације.Такосесвакикварилиде
фектунутарсистемаидентификујекаоизнимнадевијација
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уодносунанорму,пасуутоликокризеконтигентнифено
мени.Нормалнофункционисањесистемаобезбеђујеравно
тежу,штоимплицирадасекризепојављујукаорезултатили
некогспољашњегудара(ратилиприроднакатастрофа)или
унутрашњихпоремећаја(интервенцијадржаве)чимесепо
временонаруширавнотежасистема.Узроккризејенешто
спољашњеу односуна саморегулацију системаипретпо
стављаседаћеравнотежаубрзобитиуспостављеназахва
љујућинормалномпроцесутржишногрегулисањаиподе
шавања. На другој страни, за марксистички оријентисане
теоретичарекризенисунештоспољашњеиконтигентноу
односунасистемвећсуинхерентнесоцијалнојформика
питалистичке продукције. Уколико су кризе суштинска и
непромењиваодликакапиталистичкогначинапроизводње,
ондаонеоцртавајуобјективнеграницекапитализма,алии
неопходност промене система.Каоизраз инхерентно кон
традикторнеформе капиталистичке продукције, кризе чи
невидљивомонулинијуизмеђу„реформе”и„револуције”,
измеђусоцијалнедемократијекојаунутаркапиталистичког
систематражиинституционалнереформеиреволуционар
них трагања за фундаментално различитим друштвеним
системом.

Чиниседаједвеврстедогађајамогућеподвестиподкон
цепткризе:првисупобољшања(updateevents)којисууну
тарсистемаипобољшавајуважећаправилаигре.Другитип
догађаја је „спољашњи” утолико што мења правила игре
(gamechangerevent)ињиховопотенцијалноразвијањемо
же да има несагледиве, непредвидиве и непрорачунљиве
последице за сам систем.Уодређенимисторијскимокол
ностимаовидогађајимогудадоведудо„револуција”ураз
личитимрегистримаимогу,маданенужно,дасепрошире
начитавсистем.

Акосекапитализамисторијскииспостављакаонепрекидно
кретањеиз једнекризеудругу,онда је свакукризумогу
ћеразуметикаоједанодовадватипадогађајакојинанеки
начинмења статус актуелног стања ствари.У првом слу
чају,кризеукапитализмусупобољшања(update)система,
закрпе(patch)којикрперупеунутарсистема,недоводећи
упитањесамсистемодносноправилаигрекојасумуин
херентна. Такве се кризе могу појављивати у различитим
деловимасистемааданеугрожавајуњеговедругеделове.
Систем,заправо,никаданерадиперфектно,напротив,онсе
непрекидноквариибагује,такодасукризекаопобољшања
илизакрпе,догађајиразличитогинтензитетаитрајањакоји
пробијајунакритичнимместимаунутартопологијечитавог
поља.Удругомслучају,каодогађајикојимењајуправила
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игре(gamechangerevent),кризенефункционишупопутза
крпеилипобољшањасистема,маданеморајунужнодадо
водесамсистемупитање,онепресвегамењајуњеговпра
вац,брзинукретања,ритамисл.пасамимтимитопологију
читавогпоља.Такосекризе,одсредине20.века,упериоду
којисеназива„великимубрзањем”,премогуразуметикао
догађајикојимењајуправилаигре,негодогађајикојикрпе
илипобољшавајусистем.Овајтипдогађајајевеоматешко
детектоватијерњиховисимптомиизнаковинелинеарнои
контингентно пробијају у различитим регистрима унутар
система.Онисеразвијајуразличитимбрзинама јерсуин
тегралнидеокластерамрежакомплексногсистема.Најзад,
онинајчешћеизмичудоминантниминтерпретативнимала
тима, што претпоставља настајање „семантичке празни
не”,празанходиредуданцу,штодоводидоупотребезомби
појмова.

Трећалинија

Настајање кластера честица догађаја којимењају правила
игреињиховопреплитањеоцртаваоноштосеназива„ве
ликимубрзањем”.Онобисемоглоузетикаотрећалини
ја,којајеконститутивнимоменатунастајањуперманентне
кризе.Битнаодликадогађајакојимењајуправилаигреједа
суотворенизаупадвиртуелнихчестицадогађајапатакои
заактуелизацијуразличитихпотенцијалаунутарнекогста
њаствари.Пренегоштосеактуелизујуовидогађаји,нај
пре,дестабилизујуидоводеупитањезатеченистатусста
њаствари,међутимкадасеактуелизујуонимењајустатус
стањаствари.Каоконститутивнимоментиједногкластера
догађајакојиповезујехетерогенечестицедогађаја,овидо
гађајичестоостајунеопажениунутарсамоједногрегистра
системаињеговедоминантнереалности.Чиниседаје„ве
лико убрзање”могуће разумети као почетак брисања гра
нице између планетарног система и социоекономског си
стема,природеицивилизације,каоефекатнеконтролисаног
прелажењапраговаунутаробачијесупоследиценесагле
дивеинепрорачунљиве.„Великоубрзање”језапочелокао
последицаљудскихактивности,аиндикатори–имаих24–
који се узимају су како социоекономски (економскираст,
популација, директнаиностранаулагања,потрошњаенер
гије,телекомуникације,транспорт,употребаводеисл.),та
коионикојисетичусистемаземље(порасткарбондиокси
даилиметана,киселостокеана,површинскатемпература,
губитактропскихшумаисл.).Овииндикаториуказујуна
потенцијалнорадикалнепроменечитавогглобалногконтек
ста које бинастале сапреласкомоногаштонаучницина
зивајупланетарнимграницамаипраговимасистемаземље.
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Почетак„великогубрзања”истраживачилоцирајуоко1950.
годинекадапостајеочигледнодасувеликепроменеуси
стему земље у вези са глобалним економским системом.
Такосепрвадетонацијаатомскебомбе–понедељак16.ју
ли1945.упустињиНовогМексика–можеузетикаотачан
датум започињања „великог убрзања” и промена које на
стају сањим.Са великимубрзањемпостало је очигледно
даљудскиутицајна систем земљенеделује уодвојеним,
једноставним узрокпоследица реакцијама. Тај утицај ви
шенијемогуће свестина неку релативно затворену „сце
нупроизводње”којајеодвојенаоддругихсценауприроди.
Једантиппроменакојеизазивачовекузрокујевеликиброј
реакцијаусистемуземље,којепролазекрозсистемчесто
сестапајућисаобрасцимаприроднихваријабила.Овереак
цијереткоследелинеарнеланце,већмногочешћеузајамно
делујуједненадруге,некадаумањујућиефектељудскогде
ловања,анекадаихпојачавајући.Реакцијепостајуповратне
спреге(feedback),којипакмогудовестидодаљихутицаја
којисупотпуностранифункционисањусистемазамље.6

Тачкуокретаунутардруштвенемашинекојакоренспондира
са„великимубрзањем”,детектујеиДелезнакрајупрвогто
макњигеофилму,каданаводинекеодразлога(социјални,
политички, економски или уметнички), који су довели до
кризекласичногфилма.7Тренутаккадазапочињеовакри
заделатне сликеонлоцирауправонаконДругог светског
рата.Каоразлозизаовукризунаводесератсањеговимпо
следицама,колебање„америчкогсна”,пробуђенасвестма
њина,инфлацијасликакакоусветутакоиуглавамаљуди,
литерарни експерименти, кризаХоливудаи сл.Који су то
индикаториилизнациизкојихнастајеноваврстасликеко
јанедвосмисленоупућујенапрвеефектевеликогубрзања?
Пресвега,класичнасликакојагубисвојудоминантнуулогу
јерпостајесвемањеуверљиваусвомнастојањудаштопре
цизнијеоцртанекостањествариињеговхоризонтдогађаја.
Онавишенеупућујенастањестварикојебибилосвеобу
хватно или синтетичко, са јасно постављеним границама,
већ јепреупитањудисперзивнаситуацијакоја јеотворе
назаконтигентнеупадеспоља.Самареалнострасипасве
личностиионепостајумногострукесаслабиммеђусобним
утицајимаиповезивањима,постајућичасглавне,чассекун
дарне.Истовременомењаселогикаградаигомиле,јерсеса
вертикалетежиштепремештанахоризонталу,аурбанамаса

6 www.igbp.net/globalchange/greatacceleration
7 Делез,Ж.(1998)Покретнеслике,СремскиКарловци–НовиСад:Изда

вачкањижарницаЗоранаСтојановића,стр.241.
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субјекатазахваћенабрауновскимкретањем,прерастаумно
штвосингуларностигдесвакоидесвојимпослом.

Самим тимлинија универзума, дакле, она линеарност где
суседогађајинизалиједнизадругим,постајеизломљена.
У тако непотпуној и дисперзивној реалности, случајност
постаје јединанитводиља,доксуспојевиивезенамерно
слаби.Догађајииликаснеилидолазепрерано,усвакомслу
чају,онисенамећуспољаинеприпадајуонимакојимасе
дешавају;тосупразнидогађајикојинеуспевајудасевежу
заонекојиихизазивајуилиподносе.Разлогзатолежиу
томештодогађајинастајуутачкамапресекатихбраунов
скиоцртанихпутањаодкојихјесвакаразличитихбрзинаи
интензитета.

Шетња, скитња и непрекидно брауновско кретање тамо
амо надомештају сензомоторну ситуацију, губећи сваки
аспектиницијацијеиослобађајућисесвакеактивнеиафек
тивнеструктурекојајојједаваламакаринеодређенуусме
реност.Док класичниреализам смешта акције у одређене
просторновременскецелине,дотлесемодернаскитњаод
играва у раствореним и некарактеристичним просторима.
Губитак вере у свет настаје као ефекат те немогућности
класичнесликедаобухватиодређенепросторновременске
целинеидаихуопштеконституишеунекостањествари.
Управотанемогућностстабилизовањамашинавидљивости
ирежимаисказивости,каоконститутивнихмоменатанеког
статусастањаствари,чиникласичнесликесвемањеувер
љивим.Луталаштвоитумарањеизмеђуразличитихфрагме
натаињиховонасумичноповезивањеуспостављајуурбаног
номада, наследника бењаминовског фланера, као фигуру
сингуларностикојаће,узависностиодситуације,развијати
својемодусеегзистенцијекаостратегијеопстанка,одјунака
филмаГолиуседлу(EasyRider,1969)дојунакаизВеликог
Лебовског(BigLebowsky,1998)браћеКоен.

Постављасепитањештаутомсветубезтоталитетаипо
везаностиодржавацелину.Делезоводговорјеједноставан:
„клишеи и ништа више, само и свуда клишеи…”.8 У тој
непотпуној и дисперзивној реалности општи клишеи јед
неепохеили једногтренуткасутикојисветоучвршћују.
Истовремено,тенеодређенесликеианонимниклишеикоји
сууоптицајууспољашњемсветупродируусвачијусвести
образујуњеговунутрашњисвет.Такосубјектпостајеклише
међуосталимклишеимаусветукојигаокружује, јерсва
комислииосећа,мислиосебииосећасебе,помоћупси
хичкихклишеа.Спољашњи(физички,оптичкиизвучни)и

8 Исто.
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унутрашњи (психички) клишеи се међусобно потхрањују
инадопуњујуу једнојглобалнојорганизацијибеде.Даби
седошлодоовеорганизације,неопходноједабедапродре
уунутрашњостсвестиидадођедоизједначавањаунутра
шњостииспољашњостикакобиљудиуопштемоглидасе
подносеидаподносесвет.Управооваорганизацијаиди
стрибуција беде упућује на велику имоћну заверу која је
нашланачиндапустиуоптицајклишее,какоодспољашњег
каунутрашњем,такоиодунутрашњегкаспољашњем.Об
зиромдаутомдисперзивномсветувишенепостојинеки
завереничкицентар,ондасезлочиначказавера,каооргани
зацијаВласти,којасекористи„техничкомрепродукцијом”,
изједначавасвојимпресвегамедијскимефектима.

Оноштосеоцртаваизовихсликаизнаковапроменејерас
падањедоминантногмоделасценеилипаноптичкихмодли,
закојесусветлостипоглед, јошодПарискекомунебили
конститутивнимоменти једногдобакоје јеХајдегеродре
диокао„добасликесвета”.Захваљујућиовоммоделусвет
јебиопозорница,илискупразличитихсцена,накојојсусе
одигравалидогађајичијисусеактери(глумциирежисери)
смењивалиузависностиодисторијскихоколности.Акоје
допочетка„великогубрзања”јошпостојаланекаилузијао
одвојеностиприродеицивилизацијесањимоваграницапо
чињедабледи,аефекатовогпроцесајепроменасветакоји
севишенесагледавакаопозорница,већкаомрежа.Утолико
постајејаснодачовековутицајнијевишенештоштосеоди
гравананекојмањеиливишеизолованојсцениуједномили
вишерегистара,већјетајутицајпресеријакризнихдогађа
јакојисенелинеарноширеформирајућимрежекластерау
готовосвимрегистрима.Нисмовишеугрчкомамфитеатру,
каоштоистотаконисмовишениупаноптичкојмашинии
њенимзатворениммодлама,већусветумрежисабезброј
модулацијаразличитогинтензитетаочијојкомплексности
јошнезнамодовољно.

Унутарсвакеодоветрилинијепојединачно,алииунутар
њихових безбројних преплитања, две врсте кризних дога
ђајамогубитиразличитогинтензитетаитрајања,одинци
дентавеомависокогинтензитета,додогађајакојиседуго
одвијају(slowmotionevents)такодаизмичууобичајенојде
текцији.Осимтога,овадватипадогађајамогупрелазитије
данудруги,такоданештоштосечинилоготоворутинским
(updateevent)прерастеуgamechangereventиобрнуто:да
онозаштасеверовалодаможепроменитиправилаигреза
вршиудогађајукојипобољшаваиликрпирупеунутарси
стема.Мождајеуправоутренуткуукомесеодлучујеобу
дућојполитициљудскогрода,какобиторекаоСлотердајк,



47

ЈОВАН ЧЕКИЋ

неопходно да ретроактивно реконструишемо неке кризне
догађајекакобивиделикојојкласидогађајаприпадају,који
интензитетитрајањеимајуидалисмоуопштеумогућно
стидаутичемонањих.Данасбисемоглорећидасу,сапре
ласкомуАнтропоцене,овадвасистемазаправодвалејера
једногсветаидасекризнидогађајикојинастајунањима
ширеунутароба.

Чињеницадаседогађајикојимењајуправилаигреповезују
укластеренајближајеономештомногитеоретичаринази
вајуперманентномкризом,бескрајномкризомисл.Такоће
уједноминтервју(FrankfurterAllgemeineZeitung),Агамбен
констатоватикакојепојам„криза”постаопоштапалицамо
дернеполитикеивећодавносеусвимсегментимадруштве
ногживотаодомаћиокаонештонормално.Подсећајућида
серечкризасастојиоддвасемантичкакорена:медицинског
којиозначаватокболестиитеолошкогкојисеодносинасуд
њидан,онистичедаобазначењаданаспролазекрозтран
сформацију која их лишава историјског контекста. Данас
јекризапосталатрајностањепасамимтимиинструмент
моћи,којаслужилегитимизацијиполитичкихиекономских
одлука, које практично обесправљују грађане и одузимају
имбилокаквумогућностодлучивања.Важнојесхватитида
је бесконачна криза, попут ванредног стања, неспојива са
демократијом.Тако јепоАгамбеновомсудунеопходнода
речи „криза” вратимо њено првобитно значење: тренутна
проценаиизбор.Проблемсаоваквимзахтевомјепресвега
утомештонассуочавасанашимразумевањемстањаперма
нентнекризе.Уколикојестањекојеназивамоперманентном
кризомкластердогађајакојимењајуправилаигре,тачније
топологијучитавогдруштвеногпоља,топретпостављапо
јавуновихсилакојеактуелнимстањимаствариивиртуел
нимчестицамадогађајакојеихпрелећу,додељујуновисми
сао.Утомслучајуповратакнаизворнозначењепојмакризе
промашујеуправостогаштонеузимауобзировупромену
читавогпољанасталупреплитањемоветрилиније.

Усредиштупроменечитаветопологијепољаналазисеје
данпроцесодвајањакојимногитеоретичариназивају„раз
водом”.Такоје„развод”заБауманаодвајањемоћииполи
тике,заЖижекаодвајањекапитализмаидемократије,докје
заБернардаСтиглераторазводизмеђутехничкихсистемаи
социјалнихорганизација.Усвакомслучајупојаваовогпро
цесауразличитимрегистримакаоефекатимаперманент
нукризуидезоријентацију.Утомсмислусеможеразумети
Стиглерoваопаскадаседанасосновнаоријентацијапока
зујенедовољномидапатимооддезоријентацијекаотакве.
Ова дезоријентација настаје као ефекат брзине техничког
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развојакојаодиндустријскереволуцијенастављадаубрза
ва.Такодолазидодраматичногповећањараздаљинеизмеђу
техничкихсистемаи социјалнихорганизацијакао таквих,
па сеутоликоусаглашавањеилипреговарањеизмеђуњих
чининемогућим,асамимтимсеи„њиховконачниразвод
чининеизбежним”.9

Бауманпрецизирадајерезултатовогразводаодсустводело
вањакојебибилоспособнодаучинионоштосвака„криза”
подефиницијизахтева:изабратипуткојимдаљетребаићи
иприменититерапијукојаодговаратомизбору.Овоодсу
стводеловања,чиниседаћенаставитидапаралишетрага
њезаваљаномсолуцијом,сведотледоксе„моћиполитика,
садаустањуразвода,поновоневенчају”10.Но,поновновен
чањеразведеногпарајеприличноредакдогађај,такодаби
уовомслучајучекањедадотогадођемоглодапрерастеу
лошубесконачност.Најзад,појаваовиходвајањаимајошје
данефекатпопутоногкојијеЛеоМарксназвао„семантич
компразнином”(semanticvoid).Тојеситуацијакадасепо
стојећијезикиспостављанеадекватнимзановеисторијске
услове,збогтогаштоисторијскепроменепревазилазелин
гвистичкересурсекојебимогледаихизразеианализирају.
Таквапразнинасепојавилакрајем19.векаимогућеједасе
онапоновопојављујенапочетку21.века.Тако„семантичка
празнина”можебитиразлогконфузијеуодређењукојемод
овадватипадогађајанекакризаприпада,алиистотакои
заштопојединедогађајекојимењајуправилаигренепрепо
знајемокаокризеилиихуопштенедетектујемо.Онаисто
такоможебитиразлогштопрефикспостсвевишезадобија
значењекраја,пасеондаговориокрајуисторије,уметно
сти,хуманизма,теоријеисл.превиђајућионуСлотердајко
вуопаскудасепостуновојконстелацијиможе заменити
самаргинализацијом.Упрвомслучају,којебиодговарало
некомранијемстањуствари,крајзадобијаонозначењекоје
биодговараломогућемразрешењукризеуњеномизворном
значењу. У другом случају, које претпоставља промењену
топологијучитавогпољаиновуконстелацијустањаствари,
нерадисеокрају,већоизмештањунамаргину.Уновона
сталојконстелацијитакосепреможеговоритиомаргина
лизацијиуметности,хуманистикеислично,негооњиховом
крају.

9 Stiegler,B.(2008)TechnicsandTime,2:Disorientation(Meridian:Crossing
Aesthetics),StanfordUniversityPress,р.3.

10Bauman,Z.andBordoni,C.(2014)StateofCrisis,Polity,p.12.
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Сонестране

ОноштосесаСлотердајковимиФукоовиманализамакаои
саиндикаторимавеликогубрзања,детектујекао заједнич
катачкаокретаодкојезапочињудасеодвијајутрилиније,
заправо јестварањеуслова занастајањекластерадогађаја
којимењајуправилаигре, а чији ефекат јепроменаодно
са сила па самим тими топологије читавог поља.Најзад,
можда је појава „семантичке празнине” симптом једног
фундаменталног расцепа између капиталистичког система
исветагдесесветпочињемењатиоткривајућиунутрашње
границесамогсистема.Такобисеизовогуглапремогло
говоритиопроменисвета,гдејепозникапитализам,саин
флацијомтехносликатекврхунацсветаслика,којипочиње
дасераспадаипрелазиусветмрежу.Даклеоноштозове
моперманентномкризоммождајепресвегастањетранзи
цијеизједногудругисвет.Кластеридогађајакојимењају
правила игре претпостављају стварање нових и другачи
јихполитичкихи технолошкихуслова за отварање једног
простора „с оне стране”.Али поставља се питање „с оне
стране”чега?Пресвега,досадаважећихграницаипрагова
система, дакле, какоунутарполитике, такои технологије,
којeсу,каодвестранеистогновчића,неодвојивимоментиу
промишљањуовихкластера.

Моглобисерећида„семантичкапразнина”имајошједан
колатералниефекаткојисепрепознајекаонедостатакиис
трошеностидејакакобиновисветтребалодаизгледа.Ху
манизамјеконститутивнимоменатнастанкасветасликеу
комесе,самимтим,човекудодељујеместосвихповезивања
наједнојпозорницисветанакојујебачен.Међутим,уколи
косепрефикспостизпостхуманизмасхватиуономСло
тердајковом кључу као маргинализација и децентрирање
човека,јасноједасеобриситогновогсветавећсадаради
калноразликујуодоногпређашњег.Оноштосенајављује
сановимсветомјепроменастањаствариукојемчовекви
шенијетачкасвихповезивања,већсамоједноодмогућих
чвориштаунутармногокомплекснијихмрежахетерогених
ентитета.Постављасепитањедалијенекиновихуманизам
уопштемогућ,акоистовременоукључииовајмоменатмар
гинализацијечовека,каосуочавањеса једнимапсолутним
хоризонтоммноштва,насупротрелативномхоризонтудоса
дашњегхуманизма?

Оно што се данас назива перманентном кризом прераста
у стање у коме је промена једина константа, при чему се
та стопа промене све више повећава. То претпоставља да
уколикоседанашњаперманентнакризасхватикаосимптом
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транзицијеиз једногудругисвет,дабионоштосеутом
процесумаргинализује (уметност, хуманистикаи сл.) тре
балопостатиконститутивниммоментомустварањуиосми
шљавањуновог света.Истовремено, тоби значилода ако
јехуманизамзасниваонауниверзалистичкимпретензијама
клубаилисектеписмених,некиновихуманизам,уколико
је уопште могуће више и говорити о хуманизму, претпо
стављао би глобалнемреже које конституишу једнуинте
лигенцијуроја(swarmintelegence)којасеширипочитавом
друштвеном телу трансформишући га у свет умреженог
мноштвасонестранекапитализма.
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PERMANENTCRISIS

Abstract

Thetermcrisisisprimarilyassociatedwiththeworldeconomiccrisis
and thus the question of relationship between capitalism and crisis
comestothefore.Isacrisissomethingthatdisruptsnormalfunctioning
of the system from the outside and assumes short duration followed
by restorationofbalanceand return to thenormalprocessofmarket
regulationandsetting?Orisitanessentialandimmutablecharacteristic
of the capitalistmode of production,which leads to conclusion that
capitalism is historically presented as a continuous movement from
onecrisistoanother,indicatingpermanentcrisisasthemainfeatureof
latecapitalismandthepresentmoment?Whataretheconsequencesof

enteringintoapermanentcrisis?

Keywords:crisis,capitalism,humanism,posthumanism,biopolitics,
biomass
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СКИЦЕЗАТЕОРИЈУ 
НОВИХ МЕДИЈА

Сажетак:ТекстСкицезатеоријуновихмедијапредлажеотво
ренепроблемезаеклектичнурасправуновихмедијаупољусавре
менеестетикеитеоријеуметности.Указујесенастатусново
медијскогуметничкогделаиназаменуконцептауметничкогдела
уметничким диспозитивом. Појам диспозитива се преузима  из
теоријеМишелаФукоаифилозофијеЂорђаАгамбена.Појамдис
позитивапримењеннатеоретизацијеновихмедијасепоказујена
отворен,променљивипроцесуаланначин.Тусеуказујенапрелаз
одпојмарелацијскеестетикеНиколасаБуриоанапојампроцесу
ираниходносаитименадинамизиранконцептуметничкогдиспо
зитива.Повезивањемтехнесаепистемомиафектомуспоставља
сеосновазаполитизацијууметностиизаразматрањеполитике
уметности.Појамполитикеуметностисеразматрареферентно
премаЖакуРансијеруиГабријелуРокхилу.Удругомделутекста
середефинишепојамновихмедијауисторијскојперспективи:од
авангардипреконеоавангардидосавременеуметности.

Кључнеречи:новимедији,диспозитив,процесуирање,политика,
авангарда,неоавангарда,савременауметност

...незнамоништаонашимчулимадокмедијнеприбавимоделеи
метафоре...1

Постављањепроблематике

Традиционалнораноантичкораздвајање2технеиеписте
ме–умећаизнања–каодавишенепостојинатакоочи
гледанначинусавременојуметности.Нијетешко уважи

1 Kittler,F. (2010)Opticalmedia:BerlinLectures1999,Cambridge:Polity.
p.34.

2 Stiegler,B. (1998)General Introduction,p.1.Упоредитиса:Hintikka, J.
KnowingHow,KnowingThatandKnowingWhat:Obsservationson their

МИШКО ШУВАКОВИЋ
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ти тезу „да нема епистеме уметности”3 у општем смислу,
пошто уметност јесте укључена у сасвим појединачне и
фрагментиране друштвене антагонизме и борбе. Али, сви
типојединачни антагонизмии борбеморају бити рефлек
тованиутрагањузаразлозимазатехничкепотенцијалности
и афективне учинке као одговоре или, чак, инстинктивне
реакцијенаантагонизмеиборбе.Зато,знањеупојединач
нимслучајевимапроцесуирањауметностинијехолистичко
конзистентнотеоријскотело,већпроменљиватактичкама
па испуњена појединачним одношеним и динамизираним
језичким репрезентима епистемама, а не општим еписте
молошким оквиром који интегрише на холистички начин
знање о или у уметности. Постоје тактичке секције мапа
којесеиспуњавајупојединачнимзнањимазакојесетраже
одговарајућидинамичниодноси.

Повезаност, тачније, прожетост техне и епистеме у са
временим уметничким праксама условљена је отвореним,
нестабилним, еластичним и променљивим технолошким,
телеснимиконцептуалниммедијацијскимфункцијамако
јесеуспостављајуизмеђусложенихихибриднихобласти
деловањасаафективним,перформативнимилиполитичким
естетским учинцима. Реч је о успостављању процесуира
ног односа између техничке потенцијалности (техне), из
вршногпоретказнања(епистеме)иинтензитетачулнере
дистрибуцијеефеката (афект)помоћуновомедијскеумет
ничкепраксе.Термин„процесирање”,притоме,реферира
двосмислено –метафорично – по употребном значењуна
(а) правни термин „процесирање”: подвргавање злочина
или осумњичене/осумњиченог судском поступку; и (б) на
софтверски терминprocessing4 за означавање програмског
језикаиинтегративногразвојногокружјазавизуелнопро
јектовањерепрезентацијауметничких,научнихилимедиј
скихзнања,односно,завизуелноорганизовањепројеката.
Тајпроцесираниодносизмеђутехне,епистемаиафектсе
визуелизиранадоњемдијаграму:

RelationinPlatoandOtherGreekPhilosophers,eds.Harrison,C.andOrton,
F.(1984),p.4756.

3 Rancière, J. (2004) The Politicos of Aesthetics, The Distribution of the
Sensible,London:Continuum,p.228229.

4 Видети:http://processingjs.org.

техне

епистема

новомедијска пракса

афект
 Таблица1Троугаониодносновихмедијапрематехници,

знањуиинтензитетудејства
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Повезивањетехнесаепистемомиафектомпоследица је
савременемедијскеотворености,нестабилностиифлекси
билности како уметности тако и културе и друштва. Тех
ничке потенцијалности и извршни поредак знања у датој
културиидруштвусуусмеренинапостигнућеинтензивног
дејствакоједоводидопроменечулногпореткаиначинади
стрибуцијечулностиуодносупојединцаибилокојестварне
илипотенцијалнезаједнице.Тапроменаморадабудерекон
цептуализованаиистовременореидеологизиранауодносу
насвакодневнилокалнииглобалниконтекст.Оватезапод
сећанаславниАдорновставизЕстетичкетеорије:

„Посталојесамопосебиразумљиводаништаштосети
чеуметности,ниуњојсамојниуњеномодносуспрамце
лине,нијевишесамопосебиразумљиво,пачакнињено
правонаегзистенцију.”5

Усавременомуопштењуможесерећидајепосталојасно
даништаштосетичеуметностиињенихсложенихокружја
одсветауметностииуметничкихинфраструктурадокулту
реидруштванијепосебиразумљивотезахтевапроцесуи
рањеепистеметј.увођењеизвршнихзнањаупроизводњу,
дистрибуцијуирецепцију естетскоуметничкихмедијских
ефеката.

Епистема,зато,нијепосредствомтехнесредство–медиа
тор–запосредовањеполитичкихметафизичкихилиполи
тичкихпорукаилитекстуалнихрепрезентација,већеписте
масепосредствомтехне„пакује”уимагинарнепакетеузо
ракаодкојихсеочекујеафективнодејствокојимсеосећај
но и интелигибилно преуређује тренутни специфицирани
поредакобликаживота.Акосетроугаоепистема,технеи
афектауконтекстуновихмедијасхвативиталистичкитада
секонтекстилиинфраструктурањиховогситуирањапредо
чавакаоједанпојединачниобликживота.Притоме,појам
„обликживота”имадваразличитапорекла:

• ујезикупротолингвистичкеанализе:„замислитије
данјезикзначизамислитиобликживота”6;и

• укритичкоммоделуанализеполитичкогживота:„под
терминомформаживота...мислимнаживоткојини
каданеможебитиодвојенодсвојихоблика,животу
коменикаданијемогућеизоловатинештотаквокао
штојеголиживот”7.

5 Adorno,T.W.(1979)Estetičkateorija,Beograd:Nolit,p.25.
6 Wittgesntein,L.(1986)PhilosophicalInvestigations,Oxford:Basil

Blackwell,p.19.
7 Agamben,G.FormofLife,eds.Virno,P.andHardt,M.(1996),p.152.
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Тадвапореклатермина„обликживота”указујунапресеку
комеје„обликживота”истовременопротоколисензитивно
окружјеиспуњеноживимдогађајимазаимагинарнеузорке
насталеновомедијскимрадомусавременојуметности.

Усавременимуметностима,зато,односчулноконцептуал
ногрежимаителесноосећајнихинтуицијаиинстинкта је
политичкиуономсмислуукоме,например,ЖакРансијер
(JacquesRancière)говориодистрибуцијичулности:

„Овозначидаестетскаполитикаувекдефинишесебепо
моћу одређене расподеле улога у дистрибуцији чулног,
реконфигурацијидатихперцептивнихформи.”8

Тимесеобликуједруштвенимикроилимакроодноскојисе
доживљава каомедијски афективнидогађај (нешто сапо
следицаманазатеченеобликеживота),анекаорепрезент
тј. медијатор унутар медијских слика (нешто као онтоло
шкаилузијаоафективномдогађају).Тозначидасечулно
догађањепокренутосавременимновомедијскимиперфор
мативнимуметничкимделоми, истовремено, концептуал
но рефлектовање изазваног афекта повезују у однос који
јеистовременооноштоосећамоиразумевамоуодносуна
стварностдатогобликаживота.Захтевзаповезивањемосе
ћањаиразумевањасепојављујеуситуацијикаданепосто
ји скуп канонских очекивања и медијских навика у пољу
перманентногпроцесуирањауметности.Уместоканонских
очекивањаимедијскихнавикаупољууметности–указу
је се повратак реалномдешавању у свакодневици.Повра
так реалном није дат као референт дела и света, већ као
конститутивновомедијскоградаштоновомедијскеучинке
постављакаодејствујућепакетеунутарзатеченетренутне
реалности.

У уметности перманентног процесуирања завршено и по
стављеноуметничкодело,наначинокомејеМартинХајде
гер(MartinHeidegger)говориокаоопоставу9(нем.gestell),
бивазамењеноуметничкимдиспозитивом.

Концептуална конструкција уметничког дела као
диспозитивa(fr.dispositif,енглескипревод:aparatus)односи
сенауметносткаоепистемологизиранутехнологијукојом
сегенеришупосебневрстеинтензитетаафекатазателесно
тј.живоопажањеиприсвајањеартифицијелногаудиовизу
елног,тактилног,бихејвиоралногуметничкогиливанумет
ничког догађаја, али и као институционализовани облици
производње,размене,рецепцијеипотрошњеуметностикао

8 Rancière,J.PoliticizedArt,in:Rancière,J.(2004),p.63.
9 Heidegger,M.Pitanjeotehnici,u:UvoduHeideggera(1972),str.105.
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културалног добра (културалног вишка вредности) којима
сеорганизујуспецифичниоблицителесногикултуралног
понашањанепосреднеипосреднепублике.

Полазнаодредницадиспозитивасеможенаћиуједномин
тервјууМишелаФукоа(MichaelFoucault):

„Оноштожелимда изнесем са тим термином је, прво,
потпуно хетерогени скуп кога чине дискурс, институ
ције, архитектонски облици, регулационе одлуке, зако
ни, административне мере, научни искази, филозофске,
моралнеифилантропскепропозиције–украткосвеоно
што је речено и неречено.Ово су елементи диспозити
ва.Диспозитивјесистемодносакојиможебитиуспоста
вљенизмеђуовихелемената.Друго,оноштопокушавам
даидентификујемуовомдиспозитивујеуправовезакоја
можепостојатиизмеђуовиххетерогенихелемената.Та
ко,појединачнидиспозитивможефигурисатиједномкао
програминституције, а другипутможефункционисати
каосредствопросуђивањаилимаскирањапраксекојаса
маостајетиха,иликаосекундарнареинтерпретацијаове
праксе,отвореназановопољерационалности.Укратко,
између ових елемената, било дискурзивних или неди
скурзивних,постојинекаквамеђуиграпомерањапозици
јаимодификовањафункцијакојемогувеомамноговари
рати.Треће,јаразумемподтерминомдиспозитивврсту,
рећићемо,формацијекојаимаглавнуфункцијуудатом
историјскомтренуткудаодговоринаједнухитнупотре
бу.Диспозитивимадоминантнустратешкуфункцију.”10

ЂорђоАгамбен јенаовајначинпостављениконцептдис
позитивапрошириоследећимречима:

„Дословноћуназватидиспозитивомбилошташтоимана
некиначинспособностдаухвати,оријентише,моделује,
контролише или осигура гестове, понашање, мишљење
илидискурсеживихстворења.”11

Тада се диспозитив у општем смислу може разумети као
динамична и интерактивна инфраструктура појединачног
обликаживотаунекомвременскомтренуткуиунекомгео
урбаномпростору.

Акосеконцептдиспозитиваприменинауметност,тадасе
можеизвестиследећаконструкција.Диспозитивуметности
каотрансформисанипојамуметничкогделајеактивниили

10Foucault,M.,Wajemanom,G.,Millerom,J.A.,LeGaufeyom,G.,Celasom,
D.,Millerom,G.,Millot,C.,Joceyne,L.andMiller,J.TheConfessionofthe
Flesh,in:Gordon,C.(1980),p.194196.

11Agamben,G.WhatisanAparatus?,in:Agamben,G.(2009),p.14.
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интерактивнихетерогенискупкогачинедогађајииодноси
сауметничкимивануметничкиментитетимаунекомпоје
диначномобликуживота–жаргонскиредуктивноречено:у
животнојситуацији.

Усавременојуметностијеодносуметничкогивануметнич
когсасвимрелативизовани,штојеважнонагласити,пропу
стан.Уметничкоивануметничкомогузаменитисвојаместа
алиифункцијебезпосебнихдраматичнихпоследица–као
штојетобилоувремепрвобитнихколажа,монтажаире
димејда.Например,односуљанебојеиканапауПикасо
вим(PabloPicasso)кубистичкимколажима,односграфич
когзнакаифотографскесликеуновинскимфотомонтажама
ЏонаХартефилда(JohnHeartfield)илиизабранисвакоднев
ни употребни предмети (точак бицикла, лопата, писоар,
путнаторба)уредимејдимаМарселаДишана(MarcelDuc
hamp). Диспозитив је пре свега материјална констелација
којомсеуспостављајуипоказујуефектиуметничкепраксе,
праксекојомсепроцесуирајуодносиизмеђупотенцијалних
статичних или динамичних ентитета унутар специфично
конструисаних контекста у уметности, култури, друштву.
Зато,диспозитивуметностиповезујетрибитнааразличито
структруриранапољаполитизацијеуметности:продукцију,
дистрибуцијуирецепцију12односаизмеђутехне,епистеме
иафектакојасеуписујунаместотрадиционалносхваћеног
уметничкогдела.

Другим речима, са новомедијским и перформативним са
временим уметничким праксама се прелази са праксе де
ланапраксу односаи, затим, сапраксе односанапраксу
процесуираниходноса.Погледајтетаблицу!

Делосепостављакаооноштојеаутономноуодносунади
стрибуцију,рецепцијуитиме политику.Дело јекодирано
каопотенцијалнауниверзалност.Дистрибуцијаирецепци
јасутадакаоизведбенеполитикеуметностиспољашњеу
односунадело.Онесу друштвене,економске,политичке
иестетскеситуацијеукојеседеломожеувестиисмести
ти према тренутним потребама појединца или друштва.

12Rockhill,G.TheSocialAgenciesofRadicalHistory,in:Rockhill,G.(2014),
p.236.

инваријантно дело 
 предмет
 ситуација 
 догађај

потенцијални однос
 инсталација
 амбијент

процесуирани односи
 новомедијска 
 перформерска
производња и дистрибиција
чулноконцептуалног

 Таблица2Дело–однос.Процесуираниодноси
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Насупротинваријантној поставци уметничког дела потен
цијалнимодносомсеомогућаваодносуметностикаоауто
номне праксе према политици уметности и политизацији
уметностиуодносунамикроилимакропоредаксвета:

„Уметничкоделовање...настојиотворитиновепутевеи
отклонитипрепрекенанекимпролазиматеуспоставити
односизмеђураздвојенихразинастварности.”13

Политикасепропозиционирапотенцијалнимодносоми,за
тим,уводисеустварниоднос.А,процесуираниодносису
уметничкирад(artlabour)начулноконцептуалнимпакети
макојинемајустабилнуформуилистабилнупозицију–они
сувећуизменикоја јеполитикапроменљивихпојединач
нихобликаживота.Процесуираниодносисукоординате14
политикe.Онипонекад изгледају као самполитика,мада,
уствари,ништанијеполитичкоусеби15,већпомодалите
тима процесуирања односа у продукцији, дистрибуцији и
рецепцијиуметностиунутаркултуреидруштва.Проце
суирањемодносасеупроизводномидистрибуциономсми
слу баве новомедијске и перформерске уметничке праксе
такоштоуспостављајупроменљивеитрансформативне
односеизмеђураздвојенихразинастварностикојесусаме
опетупроцесуирањуизмеђудруштвенихантагонизамаи
конфликта.

Разрадапроблематике

УједномчестоцитираномтекстуВалтераБењамина(Walter
Benjamin)постојисугестиванисказкојимсеговориоисто
ријски вођеноммеханизму променељудског опажања: „У
оквирима великих историјских периодамења се, са цело
купнимначиномживотаљудскихколектива,иначинњихо
вогчулногопажања.”16Оносачимседанассусрећемоје
сте„либералнатеза”дауоквиримамалих,нестабилнихи
отворенихинтервалаунутардруштвенесавременостифлек
сибилносемења,саначиномживотаљудскихколектива,и
начинпроизводњеусловањиховогчулногопажањаи,додај
мо,људскечулности.РазликаизмеђуБењаминовогтврђења

13Bourriaud,N.(2013)Relacijskaestetika/Postprodukcija.Kulturakaosce
narij: kako umjentost reprogramira suvremene svijet, Zagreb: Biblioteka
Refleksije,Muzejsuvremeneumjetnosti,р.12.

14Rockhill,G.TitillatingTautologiesandSoberingDemarcations,in:Rockhill,
G.(2014),p.166.

15Ranciere,J.Wrong:PoliticsandPolice,in:Ranciere,J.(1999),p.32.
16Benjamin,W.Umetničkodelouvekusvojetehničkereprodukcije,u:Benja

min,W.(1974),str.120.
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и „либералне” актуелизујуће ревизијењеговог исказа је у
указивањуна:

1.разликуизмеђувеликихисторијскихпериодаималих
нестабилнихиотворенихпериодасавремености,

2.разликуизмеђупроменеифлексибилногмењања,ина

3.разликуизмеђупроменечулногопажањаипроизвод
ње, размене и рецепције услова чулног опажања, одно
сно, процесуирања чулног опажања; при чему, чулно
опажањенијесамоусмереностнаспецијализованочуло
већнаартикулацијучулностителеснобихејвиоралнеин
дивидуалности и њеног колективног позиционирања у
уметности,културиидруштву.

НазначеналинијаодБењаминовогописаспорогилидуго
трајног процеса акумулираних промена ка опису брзог и
многострукогпроцесуирањаумалимнестабилнимиотво
реним временским интервалима савремености указује на
кретањеод„поступнеидубокеисторијемедија”каоисто
рије еволуција техничких и технолошких диспозитива ка
мултипликацији променљивих и фрагментираних медиј
скихсклоповаусавремености.

Мултипликација,данас,указујенагубитакразликаизмеђу
индивидуалнихконзистентнихмедијазбогтотализујућеди
гитализације:

„Дигиталнатехнологијачинирелативноједноставнимза
дизајнередахибридизујуразличитемедије.”17

Долази до превазилажења медија кao „посредничке кохе
рентне направе”. Диспозитиви постају програмабилне, а
то значи тренутноизведбенеинфраструктуреусмеренена

17Bolter,J.D.(2007)Remediationandthelanguageofnewmedia,Northern
Lights:FilmandMediaStudiesYearbook,Volume5,p.27.

авангардни појам нових 
медија

неоавангардни 
појам нових 
медија

авангардни,
неоавангардни
или
постмодерни 
појам нових 
медија

савремени појам 
нових медија

деконтекстуализација и 
реконтекстуализација 
медија

отварање или 
проширивање 
аутономног 
медија ка 
другом или 
другим 
медијима

ремедијализација
као извођење 
односа између 
старих и нових 
медија

програмибилни
медији

употреба медија 
специфичног за једну 
уметност у другој 
уметности 

интермедијално
mixedmedia
проширени 
медији
мултимедијално

ремедијализација
као присвајање 
старих медија од 
нових медија или 
присвајање 
нових медија од 
старих медија

механички рачунари
аналогни рачунари
дигитални рачунари
дигиталне мреже

 Таблица3Дефиницијеновихмедија
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производњусавременостиупроцесима комуникације,ре
презентацијеилиситуирањадогађајазафункцијеестетске
контекстуализованеразменеирецепције.

Морасе,зато,размотритиконцепт„новихмедија”уњеговој
историјскојиактуелнојперспективи!Таблица3нудичети
риисторијскамодела„новихмедија”.

Појам”новимедији”уавангарднимуметностимаозначава
уметничкепраксезаснованенаувођењу„нових”или„дота
данекоришћених”медијаутрадиционалнодефинисаниме
дијскиидентитетунутарпојединихуметничкихдисципли
на.Новиммедијимасеназивајуразличитетехноуметнич
ке праксе засноване на иновацијском раду са уметничким
иливануметничкиммедијимауспецифичнимконтекстима
уметностиикултуре.Новомедијскомуметничкомпраксом
се именују увођења нестандардног медија у стандардизо
вануиобичајнозатворенутј.аутономнууметничкудисци
плину.Новиммедијимасеназивајуувођењафотографског,
филмскогиливидеорадауконтекстесликарстваискулп
туре,односно,музикеипоезије.Например,филмскиекс
перименти америчкофранцуског дадаисте и надреалисте
МенРеја(ManRay)јеистраживачкирадуконтексту„новог
медија”.С обзиромда он исходишно долази из контекста
авангардних ликовних уметности,његовифилмски експе
рименти (филм:LeRetourA La Raison, 1923) за традици
оналне ликовне – мануелне – уметности су новомедијска
пракса.Филмсередефинишекаоновимедијтимештосе
уводи у контекст уметничких продукција нефилмске, али
експерименталнеуметностисликарстваискулптуре.Тиме
сесликарствоискулптураотварајукановомедијскомраду.
Сличносеможеуказатинаиновативнетехникеуфотогра
фији – фотографије начињене без фотографског апарата:
МенРејеве„рајографије”илиЛаслоМохолиНађеви(Laszlo
MoholyNagy)„фотограми”.Речјеорелативизацијидисци
плинарнихимедијскихграницачимесепокрећеноваполи
тикадистрибуцијечулностимеханичкиммедијемфилмау
контекстумишљењаиделањаунутармануелногмедијског
контекстасликарства.Уавангардамаједошлодоупотребе,
например,једногмедија(филм,фотографија)изванматич
ногконтекстањиховепродукције,дистрибуцијеирецепци
је.Разликаизмеђубиоскопскогигалеријскогфилмаје,зато,
у бити разлика створена изменом контекста презентације
делаитимеизменомусловарецепције.Нијеречсамоопое
тичкојтј.стваралачкојрадикализацијиуметничкогделавећ
ополитициуметностикојасезасниваокотрансформације
продукције,дистрибуцијеирецепцијеуметностиуконтек
сту културалних институција. Реч је о трансформационом
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авангардномдиспозитивууметности,односно,оавангард
нимдиспозитивимауметности.

„Новиммедијима”сеназивајуинеоавангарднаексперимен
тална истраживања са односима нових тј. отворених или
проширенихмедијауодносунатрадиционалнодефиниса
немономедијскепраксе:

„Медиј је почетно станиште објектног. Услов опажања
иопаженоузусловдаможебити средство.Иакопочи
њеконкретним,медијсуисваонасредствакојабимо
глабитиупотребљена...Медиј садржиодноспосредни
ка према посредованом које је такође посредник према
посредованом.”18

„Новим медијима” се, зато, за разлику од „старихмоно
медија”називају,например,исвеонеинтермедијскеихи
бриднеуметничкепраксекојенастајукомбинацијомвише
медија(mixedmedia,мултимедија,полимедија,проширени
медијиитд).Хибридизацијамедијајебилабитназанеоаван
гардне праксе педесетих и шездесетих година двадесетог
века,дабиудоменеманципованогексперименталногумет
ничкогобразовања19билауведенауседамдесетимгодина
мадвадесетогвека.Овдесинтагма„хибридизацијамедија”
означавауспостављањевишеодједногразликујућегмеди
ја у процесу стварања или комуницирања уметничкеиде
јеитимедела.Уметничкоделокаоуметничкидиспозитив
сенеможесвестинаједанкохерентанмедијскиузоракко
мадилихомогенимедијскиефекат.Улогикумедијскограда
јеуграђенпоступакразликовањатечулниефекатразлике.
Поступакмедијскогразликовањасеоствариваоотварањем
једногмедија ка другиммедијимаилимедијским ефекти
ма, односно,неуобичајениминетрвенцијамаунутармоно
медијскогсистема.Једансасвимранипример једелоНам
ЏунПајкаЗензаТВ (1963).Пајковрад је заснованнаТВ
пријемнику који прима регуларни програм – телевизијска
слика се деформише електронски произведеном линијом
која делује као сметња у пољу технички нормиране теле
визијскедистрибуцијечулности–чулнепојавностислике.
Интермедијарнимсеуконтекстунеоавангардиназивакре
тањеодједногмедијакадругомилиувођењеједногмеди
јаудруги.Например,америчкифилмскиекспериментатор
СтенБрекиџ(StanBrakhage)обрађујецелулоиднуфилмску

18Radovanović,V.(1977)Medijiikriteriji,Delobr.4GodinaXXIII,Beograd,
str.1.

19BuffaloHeads:MediaStudy,MediaPractice,MediaPioneers,19731990,
eds.Vasulka,W.andWeibel,P.(2008),Karlsruhe:ZKMCenterforArtand
МediaKarlsruheandCambridgeMA:TheMITPress.
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тракумануелнимосликавањемфрејмовафилма(Mothlight,
1963).Нарушаваласе границаизмеђуфилмскогисликар
ског уметничког рада. Мултимедијално у неоавангардама
је означавало конструкције сложеног, најчешће, механич
ког или аналогног техничког система помоћу кога су се
остваривалиразличити,најчешћеаудиоивизуелни,ефекти
којисенемогусветинапродукцијеефекатаједнемедијске
технике.Мултимедијалнојеводилоодмедијакаотехничке
направекамедијукаотехнолошкомсистему–системуна
права–уредистрибуцијичулног(НамЏунПајк,ШујаАбе
/ShuyaAbe/,Видеосинтисајзер,19691992).Отварањеме
дија,интермедијарноилимултимедијалносупродукцијске
праксе у којима се суочавајутехнеи епистема. То значи
да конструисање, упошљавање, организовање и контрола
различитих, уобичајенонеповезанихмедијанеможебити
само реализација нове техничке потенцијалности, а да се
непокренупитањаоврстиисмислузнањаоновојчулној
дистрибуцијикојасеуводиу јавнурецептивнусферу.Ти
месечулнадистрибуцијаирецепцијадоживљавалакаоно
виполитичкипоредакзателоилителауузорцимаоблика
животатокомизлагањаипрезентовањановомедијскогдела.
ЗанеоавангарднеуметникепослеДругогсветскогратаново
медијскепраксесубиле,сједнестране,реализацијеутопиј
скихпројекција авангардеоновом јединствууметностии
технологије,асадругестране,билесуувођењеуметникау
праксекомерцијализацијеновихтехнологијакојесупоста
ледоступнемасовнојпотрошњиизванспецијализованогна
учнотехнолошкоглабораторијскограда.Извесниуметници
неоавангардисуизгледаликаонаучницитј.специјализова
ни конструктори (Едвард Ихнатович /Edward Ihnatowicz/,
ВладоБоначић,ЗоранРадовић),адругикаопотрошачиили
неспецијализованикорисници(НамЏунПајк,ВалиЕкспорт
/ValieWеxport/)илимистичнипроналазачи(ЏонКејџ/John
Cage/,ЈозефБојс/JosephBeuys/,ИванЛадиславГалета).

У савременом смислу новим медијима се називају оне
уметничкепраксекојесузаснованенапрограмирањуумет
ничког дела (компјутерска аналогна уметност, дигитална
уметност,сајберуметност,наноуметност,неуродигитална
уметност,мрежнауметност,биотехноуметност,еколошка
уметност).Одредница„новимедиј”запрограмабилнеумет
ничкепраксенанивоуексперименталногиликорисничког
радајеодликановомедијскеуметностиудобаглобализма.
Програмабилност се појављује као глобално тотализујућа
праксауређењаиизвођењауметничкогдиспозитива,најче
шће,измеђувисокеипопуларнекултуре.Уконтекступро
грамабилнихуметностисегубиразликаизмеђупродукције,
дистрибуцијеирецепције,поштовишенијеречоуметнич
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комделукаозавршеном„чврстомилимонолитномкомаду”,
већоперманентномпротокуподатакакојидобијајупосред
ствоминформацијскофизичкогинтерфејсаразличитеучин
кекојимасепостижупроцесираниодноситехничкепотен
цијалности, епистемолошке изведбености и афективног
дејстванаиндивидуалноиликолективнатела.ПоМаркуБ.
Н..Хансену(MarkB.N.Hansen)оноштоновемедиједанас
чинизаистановимјестеулогастварногфизичкогрецептив
ногтелаупроцесудистрибуцијеирецепцијеефекатафлек
сибилнедигитализацијеињенихинтерфејсфункција.20Реч
јеоулозителауинтеракцијисадигиталнимсистемомиње
говиминтерфејсима–например,делаЏефриШоа(Jeffrey
Shaw)EVE(ExtendedViryualEnvironment21,1993)илиХиро
шиХомура(HiroshiHomura),ЈокоИши(YokoIshii)иNTT
SolutionLaboratiories(It’sfire,youcantouchit,2008).Пара
лелнотермину„новимедији”22можесекориститиитермин
„метамедиј”23какогаједефинисаоЛевМанович.Термином
метамедијсеидентификује„новионтолошкистатус“тотал
нематеријалнефлуидностиостваренекомпјутерскоммул
тимедијомивезомдигиталнихкомпјутераукомуникациј
скемреже.Термином„метамедиј” се, у контекступрогра
мабилности, означава ситуација дигиталног рачунара који
није вишемономедиј, већ  медиј који може потенцијално
симулиратибилокојидругитрадиционалниилиновимедиј,
чакисамогсебе:симулацијакомпјутеракомпјутером.За
тоЛевМановичинсистирада„Новимедиј”можеизгледати
каомедиј,алидајеустваритосамоповршина.24

Нова компјутерскамултимедија реферирана старемедије
каонаосновуиликаонаполазниузорак(sample)програм
ске симулације. У модернизму, проналаском нових меха
ничкихиелектронскихмедијарепродукције(одфотограф
ског светлоснохемијског бележења сликеифонографског
бележењазвукадоелектромагнетногсинхроногбележења
сликеизвука)долазидоакумулацијемедијскихилитехнич
кихзаписаилирепрезентацијареалностиуфизичкеидиги
талнеархиве.Кључниинтересунутармодернизма,увреме
авангардемеханичкихмедија,биојепроналазакновихфор
ми,тј.проналажењеразличитихначинадасехуманизираи
објективизирапотпуностранатј.вештачкасликасветако

20Hansen,M.B.N.BetweenBodyandImage:OntheNewnessofNewMedia
Art,in:Hansen,M.B.N.(2004),p.22.

21CyberArts2008(2008),p.176177.
22Drucker, J. Interactive, Algoritjmic, Networked: Aesthetics of NewMedia
Art,in:eds.Chandler,A.andNeumark,N.(2006),p.3459.

23Manovich,L.(2002),p.33.
24Manovich,L.(2002),p.4748.
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јупружајумеханичкеитекнастајућеелектронскемедијске
технологије(фотоапарат,филмскакамераипројектор,ме
ханичкииелектричниграмофон,радио).Напротив,програ
мабилниновимедијвишесенепримењујенапосматрање,
регистровањеиприказивањеспољашњегсветанановначин
негојеусмеренакановимначинимаприступањаикоришће
њапретходномедијскиакумулиранихподатакатењиховом
софтверскомобрадомиархивирањем.Метамедијскаумет
ностикултуразаснивајусенадигиталномкомпјутерукао
битнојтехнологијизаобрадуинформацијаизаступањеили
симулацију, а то значиопонашањеипредочавање,чулних
ефекатасвихдругихмедијаилиисторијскиархивираних–
дигитализованих трагова (визуелних слика, аудиовизуел
них снимака).Дигиталном уметношћу се, зато, омогућава
бављењеновимначинимаприступања,апропријацијеима
нипулисањаинформацијама(например,видеоинсталација
СилвијеКолбовски/SilviaKolbowski/,AfterHiroshimaMon
Amour,2009)утехничком,епистемолошкомиафективном
смислу. Технике дигиталне уметности  су, на пример, хи
пермедији,базеподатака,претраживачи,упоређивачипода
така,инструментизаобрадуслике,визуализацијеисиму
лације,интерактивнетехнологијеитд.Дигиталнауметница
илиуметниккојипреузимафункционалнеиинструментал
некомпетенцијеинформатичкоградниканеприступамате
ријалнојреалностидиректнонегокористимедијскезаписе
и заокупљен је претходно акумулираним записима и при
казима, односно,могућностимањихове трансформације и
преносакојирепрезентујевештачкиконструисанаудиови
зуелнитексткаоиндивидуалноиликолективноимагинар
ноудистрибуцијичулног(например,НаташаТеофиловић:
s.h.e.,2006).Долазидопотпуненестабилностиитрансфи
гуративностиукојојсеинструментаријумдруштвенебор
бе проводи унутар политике, науке или организације сва
кодневице на начин симулираног и дизајнираног дистри
буирања чулности у односу на референтне концептуалне
потенцијалности или актуелизације диспозитива као про
цесуираногскупахетерогениходноса.Извесниуметниции
теоретичариговоре,такође,о„тактичкиммедијима”каоу
случају групеCriticalArtEnsemble (теоријскоманифестна
књигаДигиталниотпор.Истраживањатактичкогмеди
ја25).Концепттактичкогмедијаиликаснијеуведенипојам
тактичког умрежавања означава политизацију диспози
тивамедијскоградакојинијенужноуметнички,аликоји
се презентује и инфраструктурама уметности. Овим се

25CriticalArt Ensemble (2001)Digital Resistance. Explorations in Tactical
Media,NewYork:Autonomedia.
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указује на релативизовање односа уметничке, културалне
идруштвенепроизводње,дистрибуцијеирецепцијемедиј
скихучинакамакојеврсте.Притоме,приступ,наразини
мрежа,можебитиотворен(opensource)иликонтролисан
власничким правом (password rights), односно, неконтро
лисан хакерским упадима постављенимна комерцијалној,
етичкој, политичкој или забавној разини. Другим речима,
пољепрограмабилног рада је отворило новиполитичкии
економски простор који нуди отворене или контролисане
извеснеинеизвеснеаспектеорганизацијеиизвођењаобли
касвакодневногживота.

Закључак

Намера ове кратке еклектичне студије је  данадваплана
расправиполитичкистатус„новихмедија“:

1.Наразинитрансформацијеуметничкогделаупроцесу
ирани уметнички диспозитив посредством повезаности
техничкихсредства,потенцијалногинтервентногзнањаи
афективногдејстваупољупроменеполитикепродукције
уполитикурежимапродукције,дистрибуцијеирецепци
јечулнихучинака.

2. На разини редефинисања појмовног бинарног пара
„медиј”–„новимедиј”којиседисперзивнорасипаизби
нарности (старо ново,+ )утактичкуситуацијуонто
логизацијемногострукости26којаседапредочитисложе
нимпроцесуирањимажудњеоријентисанекамишљењу,
чулностиикретањуиманентноммногострукостисавре
менихобликаживота.

Указивањемнаовадвапланаконкретизујесеполазнахипо
тезаобитностиувођењатроугла:техне,епистема,афекткао
онтолошкеосновезатеоретизацијуновомедијскихуметнич
кихпраксиињиховогрелативногодносасапраксамакулту
реидруштвакојенужноодређујусвакудруштвенуборбу.
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SKETCHESFORTHETHEORYOFNEWMEDIA

Abstract

Thetext“Sketchesforthetheoryofnewmedia”suggestsopenproblems
for eclectic discussion of new media in the field of contemporary
aestheticsandarttheory;itindicatesthestatusofnewmediaartwork
and the replacement of the concept of artwork by artistic apparatus.
More precisely, ‘new media’ denotes different artistic practices that
arebasedon innovativeworkingwithartisticorextraartisticmedia.
‘Newmediaartisticpractice’denotesintroducingnonstandardmedia
intoastandardizedandcustomarilyclosedartdiscipline.Forinstance,
newmediamaysignifyintroducingphotography,filmorvideointothe
respectivecontextsofpainting,sculptureormusic.‘Newmedia’also
denotes experimental investigations of the relations between various
traditionalandnewmediawithin traditionallydefinedmonomedium
practices. Therefore, ‘new media’ likewise denotes all those inter
mediaandhybridartpracticesthatemergeincombinationsofdifferent
kindsofmedia (themixedmedia,multimedia,polymedia, extended
media,artandtechnology,computerart,cyberart,tacticalmedia,etc).
Whereasthehybridizationofmediawasimportantforthe1950sand
’60sneoavantgardepractices,itwasintroducedintoarteducationonly
intheseventies.‘Newmedia’denotespreciselythoseartpracticesthat
arebasedonartworkprogramming(computerart,digitalart,cyberart).
Inparallelwith‘newmedia’,onemayalsousetheterm‘metamedia’,
asdefinedbyLevManovich.Metamediaisidentifiedwithcomputer
multimedia anddigital communicationnetworks.Thenewmedia art
isnolongerinterestedinobservingandpresentingtheouterworldina
newwaybutinfindingnewwaystoapproachandusedatapreviously
accumulatedinthemedia.Metamediaartandculturearebasedonthe
digitalcomputerasa technologyvitalforprocessing,representingor
simulatinginformation,whichmeansimitatingandpositingthesensory

effectsofallothermedia.

Keywords:newmedia,apparatus,processing,politics,avantguarde,
neoavantguarde,contemporaryart
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ДЕФИНИСАЊЕПОЈМА 
УМЕТНОСТИ

Сажетак:Радсебавипроблемомодређењапојмауметностиса
посебнимосвртомнарешењакојанудесавременетеоријеумет
ности.Постоједвасупротстављенаприступакадасеговорио
уметностиистатусууметничкогдела.Први,удухуесенцијали
стичкетеорије, покушава да пронађе неко суштинско својство
уметности,азакојесматрадајенезависнооддруштвеногили
историјскогутицаја.Постојањетаквогесенцијалногсвојстваби
уметничкимделимадалоуниверзалнуиванвременутрансисториј
скуитранскултуралнувредност.Другиприступкрећеодпретпо
ставкедајестатусуметничкогделаувекстварконвенције,ане
есенције.Овосхватањеодбацујеперцептивниифеноменолошки
приступ,истичућицеонизконтекстуалнихуслова–друштвених,
културалнихиинституционалних–безкојихнијемогућеговорити
остатусууметничкогдела.

Кључнеречи:уметност,антиесенцијализам,отворенконцепт,
светуметности,институционалнатеоријауметности

Увод

Отклонодесенцијализмакојиседогодиозахваљујућиути
цајуструктуралистичкихипостструктуралистичкихтеори
ја,заслужанјезапотпуноновприступпроблемудефиниса
њапојмауметностииуметничкогдела.Теоријаотвореног
концептакојујепредложиоамеричкиестетичарМорисВајц
(MorrisWeitz)усвојојчувенојстудији„Улогатеоријеуесте
тици”1из 1956. годинеподстакла јенизнових теоријских
приступаурешавањупроблемадефинисањауметничкогде
лаиодређивањањеговог статуса.Покушајипроналажења

1 Weitz,M.(1956)TheRoleofTheoryinAesthetics,JournalofAestheticsand
ArtCriticismVol.15,pp.27–35;reprintin:AestheticsandthePhilosophyof
Art:TheAnalyticTradition,eds.Lamarque,P.andOlsen,S.H.(2004),Ox
ford:Blackwell,pp.1218.
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есенцијалнихсвојставауметничкогделапоВајцусепоказу
јукаонепотпуниинеуспешни.Разлогзатоонвидиупогре
шнопостављеномпитањукојенетребадабудеформулиса
нонаначин„Штајеуметност?”,већ„Којаврстаконцепта
јеуметност?”

Делује сасвим очекивано да је један од главних задатака
естетике,филозофијеилитеоријеуметностиодговоритина
питање„Штајеуметност?”,односноштајетошторазликује
уметничкоделоодосталихобјеката.2Учињенојемногопо
кушајадасепронађесуштинауметностикаостваралачког,
друштвеногиисторијскогфеномена,алијезаформулисање
дефиницијепотребнодатипрецизанодговорнаследећепи
тање:Која је то дистинктивнафункција која карактерише
уметничкадела?Накојиначинможемоозначитиуметничка
делакаопосебнукласуобјеката?

Миметичкетеоријеуметничкоделопокушавајудаобјасне
каоимитацијунекогобјекта,особеилидогађајаизстварно
сти.Например,теоријалепихуметностифранцускогфило
зофаШарлаБатеа(CharlesBatteux)почиванасагледавању
њихове заједничке црте у томе да подражавају стварност.
Какопостојеапстрактнаилисличнаделакојанепотпадају
подовај критеријум, теорија јемодификованаурепрезен
тативну:нешто јеуметничкодело ако заступанештодру
го.Ниова теоријанеможедаобухвати све случајеве, јер
нпр.архитектурајеуметничкодело,аданестојизанешто
друго.Експресивнатеоријасматранештозауметничкодело
акоонопреносижељенуемоцијупублици.Овајприступне
остављапросторзаонаделакојанисустворенасанамером
преношења емоција. Формалистичке теорије се заснивају
наморфолошкомодређењууметничкогдела.Онеполазеод
форме,самогоблика,каосвојствакојејезаједничкозасва
уметничкадела.КлајвБел(CliveBell)јепоставиопитање:
Којезаједничкосвојствоморајуиматиделаликовнеуметно
стидабиихразликовалиодсвегаосталогштонесматрамо
уметношћу?–„Самоједанодговоризгледамогућ–значај
наформа.[...]’значајнаформа’јеједносвојствозаједничко

2 Овонијесамотеоријскипроблемодвојеноднашегсвакодневногживо
таипраксе.Узмимокаопримерхирургијуихируршкеинтервенције.
Тешкодаћемоихвидетикаоалтернативунашемодласкунаизложбу
слика.Међутим,кадазнамодајепластичнахирургијадеоперформанса
францускеуметницеОрлан(Orlan),онданатајфеноменгледамоупот
пунодругачијемсветлу.Запитаћемосеоњенојодлуцидасеподвргне
болниминтервенцијама,штасветоговориодруштвуукомеживимо,о
жени,оличномиродномидентитету,каоиоприказивањуидеалажен
скелепотеууметностиипопуларнојкултури.(видети:Carroll,N.(1999)
Philosophy of Art – Contemporary Introduction, London and NewYork:
Routledge,p.6).
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свимделимавизуелнихуметности.”3Формализамјеблиско
повезансаестетизмом,тј.сауверењемдајеуметничкоде
ло објекат који пружа естетски доживљај.Ни ова теорија
неможебитизадовољавајућајерпостојемногиобјектиса
естетскимсвојствима,аданисууметничкадела.

Владислав Татаркјевич (Wladyslaw Tatarkiewicz) историју
појмауметностиоквирноделинадвапериода:„Првипериод–
периодантичкогпојма–биојевеомадуг,трајаојеодVве
кастареередоXVIвеканашеере.Токомтихдугихвекова
уметностјебиласхватанакаопроизвођењепоправилима.
Биојетопрвињенпојам.Године1500–1750.билесупрела
знегодине:дотадашњипојам,иакојеизгубиостарупозици
ју,ипакјејоштрајао,ановисевећприпремао.Дококо1700.
годинестарипојамнијеуступиоместомодерноме.Садаје
уметностзначила–произвођењелепога.”4Уметностјеоно
штојевештонаправљеноионоштојенаправљенодабуде
лепо.Вештинаправљењасеодносиназанатскоитехничко
умеће,апојамлепогпрвенственонаоноштосепосматрачу
допадаучулномсмислу.

КрајемXXвекаууметничкаделаубрајајусеиразличити
објекти,ситуацијеилидогађаји,којисуумодернимвреме
нимаизгубилисвојуутилитарнуфункцију.Онисуизмеште
ни из свог некадашњег изворног корисничког у садашњи
посредни излагачки контекст. Тако једна ’здраворазумска’
дефиницијауметничкогделаможедагласи:уметничкоде
ло је ’оно’што се излаже или показује заједно са другим
уметничкимделима.5Каданеконовоилистароделоизло
жимосадругимвећпризнатимуметничкимделима,поста
вљамогауконтекстукомегапромовишемоиетикетирамо
каоуметничкодело.

У сусрету са уметничким делом првошто уочавамо је да
ононеизвиреизприродеисвета,већда је„постављено”
(GeStell)6усветипојављујесенаспрамњега,штосеможе
разумети „и каомимезис (заступање света онимшто није
свет) и као композиција (размештање у свету) и као екс

3 Bell,C.TheAestheticHypothesis,in:ArtinTheory19002000,AnAntho
logyofChangingIdeas,Harrison,C.andWood,P.(eds)(2003),OxfordUK,
CambridgeUSA:BasilBlackwell,p.108.

4 Tatarkjevič,V.(1978)Istorijašestpojmova–Umetnost.Lepo.Forma.Stva
ralaštvo.Podražavanje.Estetskidoživljaj.Dodatak:Osavršenstvu,Beograd:
Nolit,str.30.

5 Видетиу:Šuvaković,M.(2006)Diskurzivnaanaliza–Prestupii/ilipristupi
diskurzivneanalizefilozofiji,poetici,estetici,teorijiistudijamaumetnostii
kulture,Beograd:UniverzitetumetnostiuBeogradu,str.409.

6 ПојамкојијеупотребионемачкифилозофМартинХајдегер(MartinHe
idegger).



71

МИЛАН РАДОВАНОВИЋ

пресија (уписивањеусвет,остављањетрагаусвету,алии
каопровоцирањесвета)икаоконструкција(стварање/про
извођењевештачкогсвета)икао„извођење”(интервениса
њеусвету,изазивањедогађаја)итд.”7Уметностје,такође,и
некаврстафасцинације,чулнепривлачностикојазаокупља
нашу пажњу техничким умећем, виртуозношћу, лепотом,
привлачношћу,узвишеношћу...Уметностсенајчешћевиди
као подручје показивањамајсторства и вештине стварања
уметничкогделаупољукултурекојејесхваћенокаоауто
номноподручјеунутарматеријалнихпраксидруштва.

Међутим,уновијевремеуказујесеинатодапроблемни
јесамоупроналажењузадовољавајућегодговоранапоста
вљенопитањеоприродиуметности,већиупроналажењу
правогпитања.ЖакДерида (JacquesDerrida) сматрада је
веомаважанначинњеговеформулације:

„Акосе,дакле,предавањаоумјетностиилиестетициза
почнупитањемовог типа („Шта јеумјетност?”, „Какво
јепоријеклоумјетностиилиумјетничкихдјела?”,„Који
је смисао умјетности?”, „Шта значи умјетност?” итд.),
обликпитањаовдјебивећбиоодговор.Умјетностбиу
овомслучајубилаунаприједодређенаилиунаприједра
зумљена....Одумјетностисеуопштеправиједанпредмет
укомесенастојиразликоватиунутрашњисмисао,нешто
непроменљиво, с друге стране, једномноштво вањских
промјенакрозкојебисе,каокрозмноштвопрекривања,
покушаовидјетиилиуспоставитиправи,пуни,изворни,
једанјединииголисмисао.”8

Начиннакојисепостављаједнопитањеувеликојмериод
ређујеиограничавамогућиодговор,илиупућујенањега.
Затојенеопходнодасеовајаспекттеоријскогистраживања
свакипутозбиљноузмеуобзир.

Антиесенцијализам

МорисВајцјеустановиоданесамоштосусесведефиници
јеуметностизакојезнамопоказалекаонепотпуне,већјеи
свакипокушајформулисањаесенцијалистичкедефиниције
уметностиосуђеннанеуспех,јерјевишенегоочигледнода
нијемогућепронаћисвојствокојејезаједничкозасваумет
ничкадела,адаистовременонијеисвојствокојеприпада
делимакојанеубрајамоууметност.Дефиницијауметности
неможебитизадовољавајућаако:својствакојанаводине
мајусвауметничкадела;илиакопостојеиделакојанису

7 Šuvaković,M.op.cit.,str.405.
8 Derrida,J.(1988)Istinauslikarstvu,Sarajevo:IPSvjetlost,str.2324.
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уметничкасанаведенимсвојствима.Например,уметност
неможедаседефинишекаоимитација,јерсунекамузичка
исликарскаделаапстрактнаинепредстављајуимитацију.
Садругестране,туристичкиснимцисалетовањајесуими
тација,алинисууметничкадела.Кадабиуметностимала
неку непроменљиву есенцију, када бисмо је затворили у
строгегранице,ондауметностубудућностинебимоглада
семења,субвертираилиодступаодуметностиизпрошло
сти.Вајцсматрададефиницијеможемоприменитисамона
затворенеконцепте,штоневажизауметностсањеномпро
менљивом,непредвидивомиотвореномбудућношћу.Како
историја уметности показује да одређена уметничка дела
превазилазесвојуепоху јерсусеразвијалакаоодступање
одканонаиправилаакадемскогстварања,уметностнеможе
даимаесенцијалистичкудефиницију.Својствокојебисмо
пронашликаозаједничкозасвауметничкаделакојаудатом
тренуткупознајемо,врлобрзобибилоодбаченоилиигно
рисаноодновихуметничкихтенденција.

Свакиновипокушајдефинисањауметностиуједнојебиои
критикапретходнихприступа–дасуонициркуларни,не
потпуни,преширокиилинепроверљиви.Вајцсезалажеза
много радикалнији захват: естетичка теорија безуспешно
покушава да дефинише оношто се не може дефинисати,
хоће да установи неопходна и довољна својства тамо где
ихнема,уметностсхватакаозатворенконцептиаконачин
њеногкоришћењазахтеваотворенконцепт.Ууметностисе
увекпојављујуновислучајевикојисеразликујуодтипич
них.Зато,дабисморешилиовајпроблемнетребазапочети
сапитањем„Штајеуметност?”,већ„Којаврстаконцептаје
уметност?”9ЏозефМарголис(JosephMargolis)Вајцовутезу
називаобртомодестетикекаметаестетици.10Првосемо
ра објаснити однос између употребе одређених концепата
иусловаподкојимаонимогубитиадекватнопримењени.
Вајцово решење се темељи у позивању наВитгенштајно
ву(Wittgenstein)теоријуигара.Нетребапоставитипитање
„ШтајеприроданекогфилозофскогX?”,чакнисемантичко
питање„ШтаXзначи?”,већ„ШтајеупотребаX?”Витген
штајн је покренуопитање „Шта је игра?”Традиционални
теоријски одговор се заснива на тражењу скупа својстава
карактеристичнихзасвеигре.Међутим,таквасвојстванико

9 Видетиу:Weitz,M.TheRoleofTheoryinAesthetics,in:Aestheticsandthe
PhilosophyofArt:TheAnalyticTradition,eds.Lamarque,P.andOlsen,S.H.
(2004),Oxford:Blackwell,p.14.

10Видетиу:Margolis, J.TheDefinitionofArt, in:PhilosophyLooksat the
ArtsContemporaryReadingsinAesthetics,ed.Margolis,J.(1987),Phila
delphia:TempleUniversityPress,p.138.
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јошнијеуспеодаодреди.Оноштосигурноможемоуочити
нисупотребнаидовољна својства, већ комплекснамрежа
сличностикојесепреплићуиукрштају.11Каданаснекопита
штајетоигра,миузимамонекеигрекаопримере,опише
моихидодамо:Овеисличнествариназивамоиграма.Вајц
полазиодВитгенштајновеидеје’породичнесличности’по
којој стваринисумеђусобноповезаненекимсуштинским
својством, већ низом преклапајућих сличности. Као што
члановипородицеличеједаннадругога,иакотусличност
неможемоодредитиједнимсвојством,такопостојеиспле
тови сличности између уметничких дела, иако не постоји
својствокојејезаједничкосвимуметничкимделима.Про
блемприродеуметностисличанјекаокодигара,јерзасве
оноштовидимокао’уметност’неможемоутврдитизајед
ничкасвојства,већсамонитисличности.Сличновлакнима
којасвојимкомплекснимсплетомконституишуцелудужи
нуканапа,иакониједнопојединачновлакнонеидецелом
дужиномканапа,уметничкаделасусједињенасплетомпо
родичнесличности,аненекомврстомесенцијенаоснову
којеможемоформулисатижељенудефиницију.

Акобисмоодредилипотребнеидовољнеусловезаприме
нуодређеногконцептауметности,тајконцептбибиозатво
рен12.Какотеусловејошниконијеадекватноодредио,Вајц
одбацује јединствене есенцијалистичке дефиниције запад
неестетикеинудиконцептуметностикојијепроменљиви
отворен13замодификације:

„Уметност, сама, јеотворенконцепт.Новиуслови (слу
чајеви) стално се појављују и несумњиво ће се стално
појављивати;новеформеуметности,новиправцићесе
развити,изахтеваћеодлукеодонихкојисузаинтересо
вани,обичнопрофесионалнихкритичара,даликонцепт
уметноститребапроширитиилине.Естетичаримогупо
ставитикаоосновуусловесличности,аданикаданетра
жепотребнеидовољнеусловезаисправнуупотребукон
цепта.Кадајеречоконцептууметности,условињегове
употребе никада не могу бити исцрпно набројани, јер
уметнициувекмогустворитиипонудитиновеслучајеве,

11Видетиу:Weitz,M.op.cit.,str.16.
12„Zatvorenikoncept jeopštazamisaoumetnosti ilipojedinihdisciplinako

juodređujekonačanidovoljanbrojaspekatanaosnovukojihsemožereći
šta jeste i štanijeumetnost, slikarstvo, skulptura,poezija”,Šuvaković,M.
(1999)Pojmovnikmoderneipostmodernelikovneumetnostiiteorijeposle
1950. godine, Beograd –Novi Sad: Srpska akademija nauka i umetnosti,
Prometej,str.66.

13„Otvorenikoncept sezasnivanastavudasukonceptiumetnosti istorijski,
kontekstualno i konceptualno promenljivi, višeznačni i raznovrsni”,Исто,
стр.66.
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паточакмогубитиислучајевиприроде.Онићезахтева
тидасеконцептпрошириилизатвори,илиизмислинови
(нпр.’Тонијескулптура,тојемобил’).”14

Ми,наравно,можемоизабратиизатворениконцептуметно
сти.Међутим,тимеспутавамонајважнијиусловпостојања
уметности,атоје–креативнаактивност.Вајцнесматрада
треба одбацити затворене концепте уметности.Узмимо за
примерразликуизмеђупојмова’трагедије’и’грчкетраге
дије’.Првијеотворенимораостатитаквимдабидопустио
могућностновихкреативнихприступа.15Другијезатворен
икаотакавјепотпунофункционаланкадасепримењујена
скуп’грчкихтрагедија’.Акоестетскетеоријесхватимодо
словно,каоштосмовидели,оненећебитиупотребљивеу
свимжељенимслучајевима;алиакоузмемоуобзирњихо
ваограничења, ондаонемогубити веомаприменљивена
одређенскупобјеката:

„Вајцзакључуједанијемогућедефинисатиопштипојам
уметностиилипојамуметничкогдела,поштонепосто
јесуштинскасвојствасвихуметности,већсамоизвесни
културомдатиаспектипојединихуметности.Другимре
чима,могућасуодређењауметностизаспецифичнуупо
требуинамену.”16

Критикаесенцијализмајепажњусапојавностиуметничког
дела усмерила ка изучавању услова у којима се прихвата
одређеноуметничкодело.Затозадатакестетикевишеније
трагањезанекомопштомтеоријомсвихуметности,већиз
вођењепротоколапризнавањанекогслучаја’X’зауметнич
кодело.Вајцоватеоријасепоказалапогодномкакозатума
чење„тешких”инетипичнихуметничкихделакаоштосу
делаконцептуалнеуметности,такоизамногобројнаумет
ничкаделакојанисунасталауокриљузападнецивилизаци
је.Например,изборreadymadeобјекатаМарселаДишана
(MarcelDuchamp)никаднијебиоусловљенкритеријумом
естетскогужитка,већјебиозаснованнавизуелнојиндифе
рентностисапотпунимодсуствомдоброгилилошегукуса,

14Weitz,M.TheRoleofTheory inAesthetics, in:Aestheticsand thePhilo
sophy ofArt: TheAnalytic Tradition, eds. Lamarque, P. andOlsen, S.H.
(2004),Oxford:Blackwell,pp.1516.

15„ПремаВајцу,уметностсенеможедефинисати,какосупретходнифи
лозофиуметностипретпостављали,затоштојеуметностотворенкон
цепт,концепткојиодређујепољеактивностиукомесуоригиналности
инвентивностсталнемогућности”,Carroll,N.(1999)PhilosophyofArt–
ContemporaryIntroduction,LondonandNewYork:Routledge,p.211.

16Šuvaković,M.(2006)Diskurzivnaanaliza–Prestupii/ilipristupidiskurziv
neanalizefilozofiji,poetici,estetici, teoriji istudijamaumetnosti ikulture,
Beograd:UniverzitetumetnostiuBeogradu,str.441.
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каонекаврста’потпунеанестезије’.Рецепцијауметничког
делајеисказанакаоинтелектуална,анечулна.Насличан
начин музичко дело 4’33” композитора Џона Кејџа (John
Cage)представљаподређивањечулногутискаконцептуал
нимпотенционалностимакодкојихтишинапостајевише
значниелементмузичкогиуметничкогистраживања.

Светуметности

Увођење идеје ’породичне сличности’ критикована је на
вишеначина.Људинисугруписаниупородиценаоснову
сличности,већнаосновузаједничкегенетскеприпадности.
Уопштенипојамсличностијепосебнопроблематичанјерје
неупотребљивкаокритеријумкласификације.Узмимо још
једномкаопримеррадовеМарселаДишана.Он јеписоар
идентичансвимосталимписоаримаизсеријепоставиокао
уметничкодело.Акотајписоарпредстављауметничкоде
лопоВајцовомкритеријумусличности,заштоондадруги
идентични писоари из серије немају исти тај статус?Два
идентична писоара ће увек више личити један на други,
негописоарибилокоједругоуметничкоделосакојимга
поредимо.Критеријумсличностиниједовољандаобјасни
јединствоилиинтегритетбилокојегконцепта.Свеможеда
личинанештодругонанекиначин.Акобисеувеорестрик
тивникритеријумпокомеодређујемосличностновихумет
ничкихделасауметничкимделомкојеслужикаопарадиг
ма,тобимоглодаводикаформулисањуесенцијалистичке
дефиницијекојуВајцжелидаизбегне.

ЏорџДики(GeorgeDickie)примећуједаВајцнеможеобја
снитинаосновучегасепрвоуметничкоделоквалификује
каоуметничко.Чакидасеуметничкаделаодређујунаосно
ву сличности са претходнимделима, и даљебипостојала
оригиналнауметничкаделакојанемајусвогпретходникаи
чијистатуснијемогућеодредитинаосновуВајцоветеорије.
Вајцовопозивањенаидеју’породичнесличности’необез
беђујецеловитообјашњењекакостварипостајууметност.

Приговорити се може и Вајцовој тези да је есенцијали
стичкадефиницијаусупротностисакреативнимсвојством
уметности.Заштонебибиломогућенанекиначинуесен
цијалистичку дефиницију укључити и креативно својство
уметности?

Морис Манделбаум (Maurice Mandelbaum) сматра да је
Вајцова основна грешка што тражи есенцијално својство
уметностикојеједоступнонашојперцепцији.Уместодасе
есенцијалистичкадефиницијасматранемогућом,есенцију
требатражитиунечемуштониједоступноперцепцији,као
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штојерелационосвојствоизмеђуодређенихврстаобјеката,
праксиилиљуди.Манделбаумсматрадаоноштосваумет
ничкаделамождаимајузаједничкојестеодређенафункци
ја.Одговорнаовајприговорјеследећи:каоштодосадани
сууоченазаједничкаунутрашњасвојствазасвауметничка
дела, таконисууоченанинекадруга својстванедоступна
нашојперцепцији.

АмеричкиестетичарАртурДанто(ArthurDanto)уводипо
јам свет уметности (енгл. Artworld) да би показао како
уметничко дело није само изоловани објект, ствар по се
би,иличулнапојава,већдапостојииважанконтексткоји
уоквирујеуметничкодело:

„Видетинештокаоуметност захтеванештоштооконе
можеопазити–атмосферутеоријеуметности,познавање
историјеуметности:једансветуметности”.17

’Светуметности’јеисторијскоидруштвеноокружењекон
ституисанопроменљивимпраксамаиконвенцијамауметно
сти,наслеђемкојечинеуметничкадела,намерамауметника,
писањемкритике,итд.Уметничкоделоможебитибилошта
што се појавило под одређеним условима историје, умет
ности, културе, или друштва, ако је на друштвеној сцени
препознатоипротумаченокаоуметничкодело.Дантосма
традаједноделонеможепостатиуметностаконепостоји
местоприпремљено зањега у ’свету уметности’ у складу
сапретходномисторијомуметничкогстваралаштва.Статус
уметничкогделазависиодисторијскогконтекстаукомеје
оноствореноипрезентовано.Историјскадефиницијаможе
дабудеформулисананаследећиначин:нештојеуметнич
коделосамоакостојиуодговарајућемодносупремасво
јимпретходницима.ДантодајепримерBrilloкутијакојеје
израђивао и излагао поп арт уметникЕндиВорхол (Andy
Warhol).ОригиналнеBrilloкутијениконикаднијесматрао
зауметничкадела,алиштајеондатоштоВорхоловимку
тијамадајестатусуметничкихдела?Дантонудиодговор:

„ОноштонакрајукрајеваправиразликуизмеђуBrilloку
тије и уметничког дела које изгледа каоBrillo кутија је
теоријауметности.Теоријајетакојакутијусмештаусвет
уметностиичувајеодурушавањаустварниобјекатшто
онаи јесте (уизвесномсмислуто јесте јенештодруго
одтеуметничкеидентификације).Наравно,безтеорије,
посматрачјенеспособандајевидикаоуметност,адаби
је видеокаодеосветауметности,онморадавлададо

17Danto,A.TheArtworld,in:PhilosophyLooksattheArts–Contemporary
ReadingsinAesthetics,ed.Margolis,J.(1987),Philadelphia:TempleUniver
sityPress,p.162.
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бримделомтеоријеуметностикаоиштоморапознавати
знатан део историје савременог њујоршког сликарства.
Кутијанебимоглабитиуметностпрепедесетгодина.[...]
Светмора бити спреман за неке ствари, а свет уметно
стиништамањенегореалнисвет.Улогатеоријауметно
сти,данаскаоиувек,једаучинисветуметности,каои
уметност,могућим.”18

Дантојеовимзакључкомначиниобитанотклонодтради
ционалногмодернистичкогканонапокомеуметностпрет
ходитеоријииуказаоначињеницудајетеоријатакојадаје
оквирукомејемогућарецепцијауметности.19

Институционалнатеоријауметности

Амерички филозофЏорџДики (GeorgeDickie) сматра да
су традиционалне теорије уметности преуско фокусиране
дабибилезадовољавајуће.Институционалнатеоријануди
шириконтексткојиможедаобухватиионауметничкадела
закојанемаместаутрадиционaлнимтеоријама.Веомава
жанДантоовпојам’светуметности’20Дикиразрађујеипре
цизиракаоинституционалноформализованиконтексткоји
представљадруштвенуситуацијуукојојсејавноспроводи
прихватање неког ’објекта’ за уметничко дело на основу
уговоренихправилакојаодређујутуинституцијуикомпе
тенције заступникаинституције.Утеинституцијеспадају
музеји,галерије,позоришта,концертнедворане,биоскопи,
издавачкекуће,итд.Онеодређујуштауметничкоделојесте,
аштаније,иштаможебитикандидатзауметничкодело:

„Институционалним приступом сматрам идеју да су
уметничкаделауметносткаорезултатместакојезаузима
јууоквируинституционалногсистемаиликонтекста.”21

Уметничкоделонијенужноодређено’својством’уметнич
когилиестетског;уметностјестатус,анесвојство.Појам

18Исто,стр.164.
19„ArturDanto je teorijomsvetaumetnosti izveokonceptualizaciju ‘autono

mijeumetničkogdela’posredstvomteorijeokružujućegkontekstaiprezen
tovanjemteorijskogtumačenjakarakterakontekstaumetničkogdela”,Šuva
ković,M.(2006)Diskurzivnaanaliza–Prestupi i/ilipristupi“diskurzivne
analize” filozofiji, poetici, estetici, teoriji i studijama umetnosti i kulture,
Beograd:UniverzitetumetnostiuBeogradu,str.448.

20Појам’светуметности’лежиусамомсредиштуинституционалнетео
рије,видети:Dickie,G.TheNewInstitutionalTheoryofArt,in:Aesthetics
andthePhilosophyofArt:TheAnalyticTradition,Lamarque,P.andOlsen,
S.H.(eds)(2004),Oxford:Blackwell,p.49.

21Dickie,G.TheNewInstitutionalTheoryofArt,in:AestheticsandthePhi
losophyofArt:TheAnalyticTradition,Lamarque,P.andOlsen,S.H.(eds)
(2004),Oxford:Blackwell,p.47.
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статусаозначаваулогукојуједанобјекатможеиматиукул
туриидруштву–онможебитиобјекатзасвакодневнуупо
требу,алиможебитииуметничкодело.Објекатнепостаје
уметничкоделонаоснову’естетскихсвојстава’којапосе
дује, већнаосновупридавањастатусада јестеуметничко
дело.Објекат сампо себи није битан, већ је битно да за
ступнициинституције(уметнициичиновници)тајобјекат
одаберуиприхватезауметничкоделоипризнајумустатус
уметничкогдела.

Дикиформулишедефиницијууметничкогделанаследећи
начин:„Уметничкоделојеартефактстворендабибиопре
зентованпублицисветауметности”.22ОвудефиницијуДики
јекасниједорадиоипонудионаследећиначин:

1.Уметникјеособакојасаразумевањемпартиципирау
стварањууметничкогдела;

2.Уметничкоделојеартефактстворендабудепрезенто
ванпублициизсветауметности;

3.Публикучинељудикојисунанекиначинприпремље
нидаразумејуобјекаткојиимсепрезентује;

4. Свет уметности је свеукупност свих система света
уметности;

5.Системсветауметности јеоквирукомеуметникпу
блицисветауметностипрезентујесвојеуметничкодело.23

Савремени теоретичар уметности Стивен Дејвис (Stephen
Davies)предлажедваосновнаприступапроблемудефини
сања уметности – функционални и процедурални. Функ
ционалистиверујудајенекиобјекатуметничкоделосамо
акоиспуњаваодређенуфункцију,односноакослужиодре
ђенојсврси,којасенајчешћепоистовећујесадоживљајем
естетског искуства. За разлику од њих, процедуралисти
сматрају данештоможебитиуметничкодело само ако је
створеноускладусаодређенимправилимаилипроцедура
ма.Функционализамјошувекнијепронашаоједнусвепро
жимајућуфункцијузасвауметничкадела.Процедурализам
има тешкоћу да верификује уметничка дела која стварају
уметнициизванамбијентасветауметности.Дејвиссматра
да институционална теорија даје најубедљивију процеду

22Исто,стp.53.Артефактјеобјекаткоји јенаправиочовек.Оннемора
дабудефизичкиобјекат:песманијефизичкиобјекат,алијеартефакт.
Перформансиилиимпровизованиплесовисутакођеартефакти јерсу
производчовека.

23Видетиу:Davies,S.(1991)DefinitionsofArt,IthacaandLondon:Cornell
UniversityPress,p.84.
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ралну дефиницију уметности: „Нешто је уметничко дело
акојепосвећено,крштено,илипочаствованокаоуметничко
делооднекогакојеауторизовандагаучиниуметничкимде
ломсобзиромнапозицијукојузаузимауинституцијисвета
уметности”24.Наовајначин,кадасеуместоестетскогуводи
институционалникритеријум,лакојеразуметиразликуиз
међу,напримеруметностисаједнестране,изаната,забаве
ихобија,садруге.

Закључак

Представилисмотривеомараширенеиутицајнесавреме
не теорије уметности: Вајцов антиесенцијализам, Данто
ов ’свет уметности’ иДикијеву институционалну теорију.
Вајцова теорија отвореног концепта изложена у његовом
чувеномесеју„Улогатеоријеуестетици”,обртомодпита
ња„Шта јеуметност?”капитању„Којаврстаконцепта је
уметност?”,подстаклајеновприступуначинуодређивања
статусауметничкогделаиизазвалареакцијувећинесавре
менихтеоретичарауметности,што је запоследицуимало
појавуновихтеоријскихистраживањаиалтернативнихпри
ступа.Нагласаквишенијебионапокушајимапроналажења
есенцијалистичкедефиницијеуметностиусмислунеопход
нихидовољнихуслова,већнапримениодређеногконцеп
та уметности који омогућава идентификацију уметничког
дела.Дефиниција није условда успешноидентификујемо
некиобјекат.Људисууспешноидентификоваливодумного
пренегоштојенаукаоткрилањенумолекуларнуструкту
ру.Свеприродненаукеисвакодневниживотсезаснивајуна
употребибројева,адаистовременонепостојидефиниција
појмаброја.Такође,постојањедефиницијенегарантуједа
ћемојезнатиприменитиусвиммогућимслучајевиманако
јесеонаодноси.Институционалнатеоријауметностиможе
дасесхватикаореакцијанаВајцовутеоријуантиесенција
лизма.Онаприхватаидејудајеуметност’отворен’концепт,
идасекритеријумиодређивањауметничкихделамогуме
њати временом. Ипак, за разлику од антиесенцијализма,
указујеинаинституционалнеуслове(друштвенепраксеко
јеобухватајусветуметника,публике,чиновника,итд.)под
којиманештоможедабудеприхваћенозауметничкодело.
Уосталом, како поДантоoвој иДикијевој теорији хипоте
тичкисвеможепостатиуметностуспецифичнимоколно
стима, њихове дефиниције уметности су компатибилне и
помирљиве са Вајцовом теоријом отвореног концепта. Из
овогаследидабибилопотпунопогрешноизвестизакључак

24Davies,S.(1991)DefinitionsofArt,IthacaandLondon:CornellUniversity
Press,p.78.
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даприхватањеотвореногконцептауједнозначиодбацива
њетрадиционалнихтеоријауметности.МорисВајц,25Џорџ
Дики,26каоимногидругисавременитеоретичари,сматра
јудасуитрадиционалнетеоријепотпуноупотребљивеако
ихнеуниверзализујемо,негоселективноприменимонаод
говарајућугрупууметничкихдела.Традиционалнетеорије
уметности,иакоограничене,нудекориснекритичкеувиде
и описују најважнија својства уметничких дела на која се
односе.

Вајцовастудијамногејеувериладасеуметничкаделавише
немогу дефинисати у смислуњихових унутрашњих свој
става која су доступна нашој перцепцији. Некадашње де
финицијекојесусезасниваленаесенцијалнимсвојствима
каоштојекатегоријалепог,свевишесунапуштане.Теоре
тичариуметностисусеокренуликаистраживањукомплек
снихрелационихсвојставауметничкихдела,којасуодре
ђенамногобројнимунутрашњимиспољашњимфакторима.
Уметностјередефинисананаосновуконтекстуалних,ане
естетскихсвојстава,такоштојеузетуобзиристоријскии
друштвениконтекстукојимасууметничкаделастворена,
презентована,интерпретирана,инапослетку,конзумирана.
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DEFININGART

Abstract

Therearetwooppositeapproacheswhenwespeakaboutartandstatus
ofaworkofart.Thefirstapproach,accordingtotheessentialisttheory,
tries to find some intrinsic property of art which it considers to be
independentfromsocialandhistoricinfluence.Theexistenceofsuch
essencewouldgivetosuchworkofartauniversalandtimelesstrans
historicalandtransculturalvalue.Thesecondapproachstartsfromthe
premisethatthestatusofaworkofartisalwaysamatterofconvention,
not essence.This view rejects the perceptual and phenomenological
approach,emphasizingawholeseriesofcontextualconditions–social,
culturalandinstitutional–withoutwhichitisnotpossibletotalkabout
thestatusofaworkofart.Artisredefinedoncontextual,ratherthan
aestheticqualities,takingintoaccountthehistoricalandsocialcontext
inwhichworksofartarecreated,presented,interpretedandfinally–

consumed.

Keywords:art,antiessentialism,openconcept,artworld,
institutionaltheoryofart
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УТИЦАЈДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ
НАБУДУЋНОСТКЊИГЕ

Сажетак:Радимазациљдаукаженамогућиразвојкњигекао
медијаусавременом,алиибудућемдигитализованомдруштвеном
контексту.Првидеорадабавићесеисторијскимразвојемкњиге
каомедија.Другидеорадаанализираћесадашњекултурноокру
жењекњигеиуказаћенастањеуиндустријикњига,њиховојди
стрибуцијиичитаности.Трећидеопокушаћедаукаженамогући
развој књиге у будућности.Циљрада је да се оспори схватање
књигекаостатичногмедија,дасеукаженачињеницудаонау
различитимоблицимапостојимногоранијеодГутенберговере
волуције и да ће након дигиталне револуције и даље постојати.
Историјска перспекива и различити облици егзистенције књиге
омогућићенамдасхватимоњенпрелазакнадигиталниобликкао
нештоштојеусавременомдруштвеномконтекстунужно,каои
даједалекоодтогадањенштампаниобликизчезава.Књиганије
одувекбилаонаквакаквуједанаспознајемо(штамапананапапи
руиукоричена),закојомнекивећжалеотписујућијојбудућност,
већјевременомкакосутехнологијаиписменостнапредовали,ме
њаласвојеобликедабиданаспоредштампаногобликадобилаи
својуелектронскуформу.

Кључнеречи:књига,дигитално,штампанакњига,електронска
књига,дигиталнакњига,култура

Развојкњигекаомедија

Рад почињемо оспоравањем виђења књиге, онако како је
Унескодефинисао,амногисепридржавајутедефиниције,”
…каоштампанепубликације,којасенеиздајепериодично
и која садржинајмање49 страницеизузимајући корице”.1
ОвадефиницијакњигеограничавакњигунаГутенбергово

1 Сондерс,Д.Kњиге:Издаваштвокњигакаоиндустрија,у:Уводустудије
медија,приредилиБригс,А.иKолби,П.(2005),Београд:Клио,стр.43.
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открићеиширењештампанекњигепозападнојкултури.Чак
идасепокажетачнимдаданасљудинепреписујукњиге,
ипакпостојесачуванерукомписанекњигеизпериодапре
Гутенберга.Тосуиданданаскњиге,каоштосуиелектрон
скаиздањакњига,којасемогукупитинаАмазонуикоддру
гихонлајндистрибутера,такођекњиге.Оненемајупапирне
стране,нисуштампане,немајукорице,алисуидаљекњиге.
Усветукомуникациједесилесусетрисуштинскереволу
ције: Хирографска револуција настала проналском писма,
Гутенбергова револуција настала проналаском штампе и
Електронскареволуцијанасталапроналскомтелеграфа,ра
дија,телевизије,интернетаитд.Наосновусредставакојасу
секористилазаостваривањекомуникације,културесемогу
поделити на: усмену, рукописну, типографску и електрон
ску.Свакупроменууначинукомуникацијепратилесуподе
лељудинадватабора.Једнисубилиоптимистичниисма
тралисуноватехнолошкадостигнућанеминовнодобрим,а
другисуобичносматралидаћеноветехнологијељудском
родудонетиненадокнадивуштету.Сличнајеситуацијаида
наскадајеупитањупрелазаккњигеизштампаногобликау
електронски.Расправљасеокрајукњиге,отрајномгубитку
западнекултурезбогтогаштојеелектронскакњигапочела
дапотискујештампануидамењаобичајеипраксечитања.
Новегенерацијесупоаутоматизмупредстављенекаожртве
технолошког напретка.Међутим, заборавља се чињеница,
кадасепрелазилосарукописногнаштампаниобликкњиге,
дасуљудиималиистеставовепремановодолазећојштам
панојкњизиокојојседанасносталгичнопишекаоопра
војвредности.МасимоБалдини(MassimoBaldini)усвојој
Историјикомуникацијапише:„…уперифернимобластима
Европе,уРусијиинарочитоуСрбији,гдеувођењештампе
покретнимсловима,мадајебилопокушаја,нисуприхвати
лениЦркванидржава”.2Ниутипографскимземљамакао
штосуФранцускаилиНемачкарукописнитекстнијеодмах
нестаосапојавомштампе.Сократсе,јошуантици,изутет
нопротивиовештиниписања, сматајућидаћенашкодити
људскомпамћењуистворитилажнознање.Оннијеизасе
беоставионикакавспис, јер јесматраодаусменостобез
беђујељудимаистину,аписменостпривидистине.Многи
значајниљудиуисторији,каоСократ,направилисувелику
грешкупотцењујућитехникуиливештину,аСократнасје
спречиодагаданасчитамоуоригиналу.Сократјеостаопо
знат,парадоксално,башзатоштосузаписиваниПлатонови
дијалозиукојимасеонпојављиваокаосаговорник.Данас

2 Балдини,М. (2003)ИсторијаKомуникације,Смедерево:Смедеревска
Гимназија,стр.54.
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сесличниотпоридигитализацијијављајуиунајразвијени
јимдржавамаЗапада,алииунекимперифернимдржавама
каоштојеопетСрбија,укојојсутиотпорикамодерниза
цији традиционланомного јачи.Уразвијенијим западним
земљамабиблиотекариобучавајуљудедаполакоприхвате
прелазаксаштампаненаелектронскукњигуилидабарем
прихватеравноправнукоегзистенцијуобеврстекњига,ау
мањеразвијенимземљаматајпроцескасни.Заборављасе
наоноштосеодавноудруштвенимнаукамауочило,атоје
дасаметехнологијеииновацијенисулошепосеби,већсу
штетниилидобриначинињиховеупотребе.Технологијесу
истовременокоришћенеизаљудскинапредакизаљудску
деструкцију,такодатехнологијеимајунегативанипозити
ванпотенцијал,аодљудизависикојиодњихћебитиупо
требљен.

Данассмосуоченисапојавомелектронскекњиге,алипре
негоштокажемонештообудућностикњигеудигиталном
окружењу,враћамосеоспоравањукњигекаонужноштам
паногиздања,чимећемоисторијскомперспективомдоћидо
тогадајеонавећпромениларазличитеобликештоћенам
омогућитидањенпрелазакуелектронскиобликсагледамо
каоњеннаставакживотаудигиталномокружењу,анекао
њен крај.Такорећиисторијскаперспектива ће намомогу
ћитидасагледамокњигукаомедијкојисвојуформумења
у зависностиод технолошкогнапреткадруштва.Историја
књигејетокњеногпостепеногмењањаоблика.Књиганије
насталакаоукориченаиштампананапапиру,тенемасврхе
затимобликомкњигежалити,премдаонпостојиод1456.
године.Књигепостојејошодпреновеере,аједнаоднај
старијихсачуваних,рукомписанихкњига,датираизшестог
векап.н.е.итојепримеракТимотејевихПерсијанаца.

Хиљадамагодинаљудскиродјепреносиосвојезнањеусме
но,штојеималовеомаограничавајућепоследицепоразвој
људске духовности и друштвеног напретка. Знање које је
постојаломоралосепамтитиштојенужнодоводилодотога
дајеонобилоредукованоисведенонаподаткелакезапам
ћење.Непостојањеписмаонемогућавалојеозбиљнијуорга
низацијудруштва,каоиапстрактномишљење,штозначида
наукаифилозофијанисумогледасеразвијају.Проналском
писмапостепеносемењаначиннакојиљудиразмишљајуи
организујудруштва.Писменост,ипојавакњиге,измениле
суљудскиумвероватновишеодмакогдругогпроналаска.
Књиге су постале у данашњим терминимаместо за скла
диштење података, вештачка меморија, продужетак мен
талнихмогућностичовекакојимуомугућавада занемари
памћењеподатакаипосветисекреативномстварањунових
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иновихзнања.Страходпојавеписмаикњигапоказаосе
неоправданиизразлогаштојевремеипсихичкаенергија
која је раније трошенанапамћењеподатака, преусмерена
настварањеибележењеновог.Појаваписмаикњигеима
небројанепредности,којенемогустатиуовајрад,алионо
што је битноистаћи је дефинитивноцивилизацијски скок
уизражавању.Сматраседасеуусменимкултурамабара
талосанајвише5000речи,докурукописнојкултуринеки
језициразвијајуидо450000речи.Сарукописномкултуром
развијасеиначинизражавања.Писанереченицесусведу
жеикомплекснијезаразликуодусменекултуреукојојсе
говорилократкимишаблонскимјезиком.

Прво,оноштосе,санастанкомписма,називалокњигомни
малонијеличилонаоноштомиданасназивамоштампаном
књигомитешкодаодговараУнесковојдефиницији.Друго,
читањемиписањемкњигауантициисредњемвеку,осим
у појединим случајевима, нису се бавилишироки слојеви
друштва.Надаље,дабикњиганапредовалаиразвијаладру
штвобилојенепоходнодаписмопрођекрозпиктографску,
идеографску и фонографску фазу. У фонографској, најва
жнијојфазиразвојаписма,знаковипочињудапредстављају
гласове.Коначноморао јеида се осмисли грчки алфабет
који је слогпрестаода сматраосновном језичком једини
цоми језикпочеодаделинаситниједелове гласа.Након
овихцивилизацијскихнапредакакњига седаљемењалаи
посвомеоблику.Најранијекњигесуималеобликсвиткаи
кодекса.Свитакјепарчетканиненакомјеписантекстко
јисезамотаваоокоштапа,апрелазакнакодекссматрасе
честонајреволуционарнијимпроналаскомуисторијикњиге
допојавештампе.Кодексјенастаоизпрактичнихразлога
иизпотребепреношењакњига,имаојеправоугаониоблик,
аправљенјеодсавитљивогматеријала.„Рукописисупоче
лидадобијајуобликкњигенегдеоко100.годиненашеере,
кадасухришћаниизмислиликодекс–документукомесу
страницеодпапирусабилепостављенеједнанаспрамдру
геиповезане заједно, уместодабудуумотане у свитак.”3
Уовомкраткомпрегледуисторијекњигетребалобинапо
менутидаунајранијимрукописнимкњигаманепостојини
тачка,низарез,нитидругизнациинтерпункције,аречисе
пишуспојенотј.безразмака.

Процесислабљењаусменекултуребилисуспорикаошто
су проналсци везани за развој књиге споро напредовали.
Прелазаксаједногобликакултуренадругиникадасеније
дешаваобрзо,каоштониелектронскакњиганећеолакоза

3 Тјуроу,Џ.(2012)МедијиданасI,Београд:Клио,стр.372.
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менитиштампану.Рукописнекњигесу,уранојфазиразвоја,
патилеоднедостатакаусменекултуре.Многеодњихписа
несусамокаозабележенидијалози(каоштојеПлатонау
тордијалога).Технолошкепроменеуисторијикњигепока
зујудакадаједнатехнологијазамењуједругу,новонастала
имитираонупретходну.Например,каоштосупрвекњиге
билебелешкеусменихдијалога,уследчегасуапстрактност
мислиисложеностреченицаспоронапредовале,тако јеи
ГутенберговапрваБиблијаиз1456.годинештампанаписа
нимсловима.Дугојевременатребалодасесхватидаштам
панекњигенеморајудаподражавајупраксуручнопрепи
сиванихкњига,већдасучиткијаштампанаслова.Истосу
такокомпјутерипрвокористилителевизорекаомониторе,
пре него сто су смишљени компјутерскимонитори.Дана
шњичитачиелектронскихкњига,изразлогаштосуунај
ранијојфазиразвоја,подражавајуњенштампаниобликшто
изазива нелагоду приликомњихове употребе. Не би било
неочекиванодаћепостепенпрелазакнадигиталнукњигу
подразумеватиидругачијуорганизацијукњиге.Историјаје
показаладапреломкњиге,тојестначинњенематеријалне
организације,одређујекакосеоначитауприватности,како
сескладиштиубиблиотекамаикакосекористиуобразова
њу.Овдеморамонапоменутида је самтекствећдоживео
драстичну измену прелазећи у дигиталном добу у хипер
текст.Текстовиштампанихиелектронскихкњигаданасјош
увекнисупосталихипертекстови,мадасуинтернетстране
одавнопредводиоциовогновогфеномена.

Улога аутора се са технолошким иновацијама мењала, а
прва штампана издања књига која су донела њихову ма
совнупроизводњуидистрибуцију,породилесуауторакао
носиоцаправана зарадуодњенепродаје.Антикаи сред
њивекнепознајуауторауданашњемсмислутеречи.Рас
прострањеностидоступност јавнихбиблиотека, такође је
зависила од технологије, комерцијалне употребе књига и
културних обичаја. Књига се усавршавала мењајући свој
обликпостепенокакојевремеодмицало,каоштосусеуса
вршавалепраксењенеупотребе.Можеседеситикаданеко
избудућностибудеписаоокњизиуданашњемоблику,да
ћесеодноситипреманашојпраксиштампањакњигеисто
онакокаоштомисадагледамонасвитакикодексиздоба
антикеисредњегвека.Сатетачкегледиштаможесечини
тида суданашњи гласовиоспоравања електронске књиге
завршиликаопромашенапредвиђањаиназаднетенденције
уљудскомдруштву.Међутим,развојтехнологијеипосле
дицетогразвојасунепредвидиве,астарепраксепоказују
историјскидаимајуснагудадугоодолевајуналетутехно
лошкихиновација.Стога,оспоравајућикњигукаостатичан
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облик,наосновуњеногисторијскогразвојаможемосесло
житисаФредерикомБарбијеом(FredericBarbier)којиуње
говојИсторијикњигепише:

„Уширемсмислу,књигаистотакоозначаваинтелек
туалнисадржајпредмета званогкњига, то јестсам
текст…Иакоречкњига,премасвомпореклу,више
одговара речи свитак, њена дефиниција временом
постаје више интелектуална него материјална …
књигаподразумева…свакипредметкојиносиизве
станрукописнитекстикојије,барсетоподразуме
вало,бионамењенјавности.”4

Оваквадефиницијакњигефокусиранајенасадржајуместо
наформу.Она јенасталаподутицајемисторијскихчиње
ницаоњенимфизичкимтрансформацијама.Књигајемедиј
који су преобликовали протекли векови, јер се формаме
њалаподутицајемтехнолошкихиновација,културолошких
праксиупотребеикомерцијалнихзахтеватржишта.

Књигакаомедијданас

ЧињеницеизисторијекњигеуказујудасунаЗападусведо
крајаседамнаестогвекаумећечитањапоседовалисамона
учници и имућни слојеви друштва, а у осамнаестом веку
читајуисредњислојеви.Овајпроцессенастављаудевет
наестомвеку,дабиудвадесетомвекуобавезнообразовање
довелоготоводопотпунеписмености.Међутим,усветским
сразмерама како пише ЕрикХобсбаум (Eric Hobsbawm) у
Крајукултуре:„…заразликуодпочетнихдеценијаXXве
ка,човечанствоуXXIнећесевишесастојатиуглавномод
неписмених.Већданаспостоје самодвадела света где је
већинастановиштванеписмено:ЈужнаАзија…иАфрика”.5
МасовноописмењавањенаЗападуииндустријскареволу
ција,донелисукомерцијализацијукњигеионапочињеда
спајатрговинуикултуру,пословнипрофитиобразовнуми
сију.Гутенберговпроналазакдонеојевеликепрофитеизда
ваштвупретварајућигауиндустрију.Усавршавањепроце
саштампањакњиге,каоиконстантнеиновације,условиле
су драстичан пад цена њене производње стварајући тиме
одње трговачку робу.ФредерикБарбије пише: „Штампа
ње је, дакле, веома капиталистичка активност у којој још
од15.векаокоинвеститоранастајеизвеснаструктурирана
организација”.6

4 Барбије,Ф.(2009)Историјакњиге,Београд:Клио,стр.910.
5 Хобсбаум,Е.(2014)Kрајкултуре,Београд:Арихипелаг,стр.20.
6 Барбије,Ф.(2009)Историјакњиге,Београд:Клио,стр.118.
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Историчарикњигепишуоизузетнимуспесимаупроизвод
њиидистрибуцијикњигатокомвећегделадвадесетогве
ка,дабинегдеосамдесетихгодинаиндустријаштампаних
књига доживела промене под утицајем мноштва фактора,
али пре свега због: напретка технологије, укрупњавања у
индустријикњигаисвеприсутногпроцесадигитализације.
Од тада се све чешће пише о крају књиге, као и песими
стичкимвизијамадајецивилизацијакојупознајемодошла
уопасностзбогтогаштомладивишенечитајуапстрактне
текстовеипроводевремеиспредкомпјутерскихмонитора,
чимениводискурзивнеписменостиконстантноопада.Из
даваштвоштампанихкњига,уследнаведенихдруштвених
промена, постаје ризичнија делатностпочеткомXXI века.
ЏозефТјуроу(JosephTurow)наводи:„Срединомдвадесетог
векаиздаваштвојеуСједињенимдржавамабилоизузетно
уситњено.Вишеод22000издавачкихкућаиздавалојеоко
49.000насловагодишње,производећиукупноокодвеми
лијардекњигасвакегодине”.7Међутим,већ1960ихгодина
дошлоједоукрупњавањаиздавачкеделатностикњига.На
кон1960ихпроцессенастављаинајвећекорпорацијекупу
јумањеиздаваче.Мултинационланекомпанијепромениле
суиндустријукњигастварајућиодњевеликибизнис.Деј
видСондер(DavidSaunders)пишеоовомпроцесууЕвропи:

„УНемачкој…некихпетодстоиздавачаконтроли
ше65одстотржишта…УФранцускојтакође,наци
оналнаконцентрацијаодликајеновијеисторијеиз
даваштваидистрибуцијекњига.Некихшездесетод
стотржиштаконтролишусамодвеглавнеиздавачке
куће.”8

Саједнестранедиректнепоследицеовогогледајусеучи
њеницамадасувеликеиздавачкекућенајчешћезаинтере
сованесамозакомерцијалненаслове(каоштојенпр.Хари
Потеркојијепродатуневероватних8,3милионапримерака
запрва24часаодпуштањаупромет2007)идаје,садруге
стране,присутноповећањебројанасловаузпадтиража.У
Францускојсуиздавачиштампаликњигеупросечномтира
жуод14200примерака1980.године,даби1999.просечан
тиражопаона8400.Уследовогтрендалогичнојепостало
даиздавачипоказујуинтересовањесамозаисплативенасло
венеризикујућисаслабијеисплативимилионимнаивици
исплативости.Наведенетенденцијенисупријатначињени
цазафилозофску,академскукњигуикњигеиздоменалепе

7 Тјуроу,Џ.(2012)МедијиданасI,Београд:Клио,стр.380.
8 Сондерс,Д.Kњиге:Издаваштвокњигакаоиндустрија,у:Уводустудије
медија,приредилиБригс,А.иKолби,П.(2005),Београд:Клио,стр.59.
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уметности.Тржиштеижељазапрофитомналажупоштова
њезаконапотражње,аиздаваштвотимепостајевеомаризи
чанпосао,јерниконеможетачнодапредвидипродаваност
одређеногнаслова.Оводоказујечињеницада,безобзирана
свуобазривоститежњуиздавача заштокомерцијалнијим
насловима,само„...20одстонасловагенеришеоко80одсто
приходауиндустријикњига”.9Дакле,акостемладиписац,
билофилозофскогделаилиакадемскекњиге тешко једо
ћидоиздавача.Аликадајеупитањукомерцијалнакњига,
можеморећи заданашњуситуацијуда се свеосимсмрти
штампанекњиге,назире.Тјуроупишетоком2009.године:
„Издавањекњигавеликијебизнис.Економистипредвиђају
даће2010.годинеуСједињенимдржавамаиздацизакњи
геисроднематеријалеизноситиоко47милијардидолара.
Издаваштво јеуглавномздраваиндустрија,којасеидаље
развија”.10ПодацисаинтернетстранеБ9211преузетиоден
глескогБибисијапоказујудајеуЕнглескојизашло2014.
године184000наслова,уАмерици444000,ауКини305
000наслова.Енглескајепобројунасловапоглавистанов
никаипакнапрвомместу,аевропскеземљезаједно,издају
вишекњиганегоСједињенедржаве.ОноштоконстатујеБи
бисиједаљирасткомерцијализацијенауштрбинтелекту
алногсадржајакњиге.Најпродаванијекњигесубестселери
каоштосувећспоменутисеријалХариПотер,романПеде
сетнијанси,куварЏејмијаОливера(JamieOliver)иГинисо
вакњигарекорда.Понекаднекибурниисторијскидогађаји
доведу неочекивано неко књижевно дело у центар пажње
јавностиидонесуписцуињеговомиздавачувеликетира
же.ТакојенаконтерористичкихнападауПаризупочетком
2015.године,књигаМишелаУлебека(MichelHouellebecq)
Покоравање,неочекиванодоживеламоменталниуспехпо
стајућибестселеруИталији,Немачкој,Француској,алииу
Србији.

„Продаја књига у тврдом повезу за младе кретала
се горедолеу зависностиод тогадали јеизлазио
нови наставак серије оХаријуПотеру. Тако се, на
пример, 2005. године појавила књигаХари Потер
и полукрвни принц, коју је уСАД издаоСколастик
икоја јепродатау13,5милионапримерака,штоје

9 Исто,стр.44.
10Тјуроу,Џ.(2012)МедијиданасI,Београд:Клио,стр.383.
11Британија објављује највише књига (04. 02. 2015) http://www.b92.net/

kultura/vesti.php?nav_category=272&yyyy=2015&mm=02&dd=04&nav_
id=954762
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представљало осам одсто свих продатих књига за
младеутврдомповезу.”12

Првaумрлицaштампанојкњизиинспирисанапојавомднев
нештампенаписанајејош1830.године.Некиодинтелек
туалаца тога времена сматрали су да ће књигу уништити
штампаизразлогаштоонастижепреспороуодносунано
вине,међутим,крајштаманекњигесененазирепремапо
дацимасапочеткаXXIвека.Одпрвеобјависмртиштампа
некњиге,различититеоретичари,међукојимајеиМеклуан
(MarshallMcluhan),тврдилисудаћеонанестатизбогтеле
визијеилизбогелектронскекомуникације.Престогодина
уЕнглескојиндустријикњигапроизводилосе6000насло
вашто јенеупоредивомањеодпрошлогодишњих184000
наслова.Међутим,узсвесветлепрогнозеопетсеговорио
смртикњиге.Књигаједржаламонополуобразовањуима
совнојкомуникацијивековима,асадашњедруштвенепро
менеузсавпорасттиражасврглесујесатемонополистич
кепозиције.Долазакинтернета,компјутераидругихнових
медијапопутпаметнихтелефонадоносеновуелектронску
културуукојојјекњигатренутносамоједноодсредставаза
образовање,комуникацијуиинтелектуалноизношењеста
вова.„Штампа,поХабермасу,главнимедијумјавнесфереу
XIX,идобримделомуXXвеку,тешкоћебитиустањуда
задржиовајполажајуXXIвеку.”13

Будућносткњигеудигиталномокружењу

Оветенденцијенавеле сунекедапоновопочнударазма
трајукрајкњигекаомогућуопцију,атаквоммишљењусе
супротстављамо. С обзиром да електронски читачи данас
личенакњигуиподражавајуњенизглед,тонеморадазна
чи да ће то бити случај уњиховомдаљемразвоју, каони
даониимајубудућност,јердобијајуконкуренцијуудругим
облицимамедија(мобилнителефони,таблети)прекокојих
семожечитатиодређенитекст.Врлојемогућедаћељуди
текстпочетидаприређујудругачијеуследњеговогприло
гођавањановимтехнолошкимдостигнућима.Присутнајеи
тенденција умањивања разлика између медија каошто су
телевизија, радио, књиге и новине, јер на компјутеру или
паметном телефону можемо све одједном да објединимо.
„Прилагођавањеиндустрије књигановоммедијскомокру
жењууказујенадвеглавнетемеовогтекста:конвергенци
ју дигиталнихмедија и нестајање границе измеђумедија.
Резултатдигиталнеконвергенцијеможемовидетиупојави

12Тјуроу,Џ(2012)МедијиданасI,Београд:Клио,стр.387.
13Хобсбаум,Е.(2014)Kрајкултуре,Београд:Арихипелаг,стр.21.



91

ЉУБОМИР МАШИРЕВИЋ

Амазоновог читача, каои у објави књиганаинтернету.”14
Даклесадаостаједасеукаженатоштабимогладабуде
будућносткњиге.Идејао смртикњигечинисе засадане
могућом,јерјеурадуприхваћенањенаинтелектуалнаде
финицијакаотекстанамењеног јавности,независнодали
сепојављујеуобликусвитка,кодекса,штампанекњигеили
електронскекњиге.Поштоодсмртикњигенеманинајаве,
остајенамдаразмотирмо(наосновурасположивихподата
каоњенојпроизводњиикуповини,каоимишљењудругих
теоретичара)каквајењенабуућностудигитаномокружењу.
Наосновудосадареченог,историјакњигесеможеразумети
самоуисторијскојперспективи,доксукраткорочнапредви
ђањанасталаисхитренонаосновунеког технолошкогдо
стигнућа,показалакаопромашаји.Најавесмртикњигетра
јусадвећдвавекаипредсвакутехнолошкуиновацијуоне
сеобнављају,дабинаконтогабрзобилезаборављене.Као
штонаводиБарбије:

„Историјамедијанаводинасопетдапоставимокла
сично питање о постојању дисконтинуитета или
континуитета.Акодисконтинуитетпостоји,акоочи
гледнопостојипрелазакизједнелогикеудругу,то
времепроменедогађасеувекпоследругогодлага
ња,крозпроцеспостизањапостепенихуспехаипро
цесакумулацијекојанакрајудоведедопреваге те
другелогике.”15

Хобсбаум је свестан чињенице да електронска књига тек
стижеидањенразвојнијеузеомаха.Онјеоптимистичан
попитањуочувањаштампанекњигезбогтогашто,према
његовимречима,порастобразовањаудосадавећиномне
писменимделовимасветаможедонетидоповећањабарем
од5одстописменихнасвету,штопредстављапорастодпе
десетмилиона потенцијалних читалаца.Премањему, они
ће у будућности аконишта друго, баремчитати уџбенике
ушколама.Он тврди: „У апсолутнимбројевима овинови
читаоцикњижевностиидаљесуустрмомуспону”.16Хоб
сбаум,ипак,констатуједанамјевећнековремепознатода
серечповлачипредсликом,аписанаиштампанаречпред
ономизговореномнаекрану.Међутимонпише:

„Алисвеовонеможедазауставиквантитативанпо
расткњижевности,тоћерећи,речикаоштосуоне
штампане,пачакнитакозванеBellelettres.Уствари,
јабих,заправоволео–упркоссвимпесимистичним

14Тјуроу,Џ(2012)МедијиданасI,Београд:Клио,стр.414.
15Барбије,Ф.(2009)Историјакњиге,Београд:Клио,стр.425.
16Хобсбаум,Е.(2014)Kрајкултуре,Београд:Арихипелаг,стр.20.
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предвиђањима–датрадиционалниглавникњижев
нимедиј,штампанакњига,безвећихтешкоћазадр
жисвојположај,узмалеизузеткекаоштосуглома
зниприручници,речнициитд.”17

Хобсбаумсматраданеманичегпрактичнијегодчитањама
лечиткоштампанеџепнекњигекојујесмислиоАлдусМа
нуцијусуВенецијиуXVIвеку,атоје,премањему,лакшеи
читљивијештивооддигиталног.Аргументујућиреченоон
наводидасесањимможесложитисвакокојепровеоједан
сатучитањудигиталногтекстанаекрануизатимтоура
диосаштампанимиздањемистогтекста.Хобсбаумзаправо
обудућностикњигепишеимајућиувидусадашњатехноло
шкадостигнућаипокушавадаодбраништампанукњигуна
основутренутногстањаурепродукцијидигиталнихкњига.
Наравно,напрециикултуролошкенавикеуприступањуне
комтекстусебрзомењају,такодапретпоставкеопрактич
ностиштампенаддигиталниммогубитилакопољуљанеу
будућности.Накрајуњеговерасправеобудућностикњиге,
Хобсбаум наводи предности њеног дигиталног облика је
диноускладиштењуписаногматеријала,докјештампана
хартија према њему трајнија од дигиталне књиге. Главни
проблемонвидиусталноммењањуформатаукојисепа
кујудигиталнитекстови,паданаскупљендигиталнитекст
вероватнонећемоћидасеучитаза30годинанасавремени
јиммашинамазањеговурепродукцију.Штампанакњигане
патиодтаквихпроблемаионајеформакојуможемоувек
користити, јернезастареватехнолошки.Закључујућирас
правуХобсбаумтврди:„Победоноснинапредаккомпјутера
нећеубитикњигу,каоштомутонијепошлозарукомнис
филмом,радијом,телевизијомидругимтехнолошкимново
таријама”.18

Исту забринутост као Хобсбаум, дели и отац интернета
ВинтСерф (VintCerf), једанодкључнихљудиуњеговом
напредовањуитворацстандардизованогТЦП/ИПпротоко
ла,тврдећиданамследидигиталномрачнодоба.Онсматра
даћевремедигитализацијеXXIвекаодликоватинедоста
таксачуванихподатакаоњему.Наиме,Серфмислидасе
константнопобољшавањесофтвераихардвераможелоше
одразитинанашадигиталносачуванадокументаифотогра
фије, јерновеверзијесофтвераилихардверанегарантују
даћеподржаватииучитавањестарихформата.„Старифор
матидокуменатакојесмонаправилиилипрезентацијекоје
смо креирали можда неће бити одговарајући за најновије

17Исто,стр.21.
18Исто,стр.22.
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верзијесофтверајерниконегарантујекомпатибилносттих
софтвера сафајловима претходне генерације”.19Међутим,
решењепроблемаоннудиуистомчланку:„Решењевидиму
томедасескенирајузаједносадржај,апликацијаисофтвер
којисветоподржава,саописомуређајанакојемјесвето
забележено,какобисмосвезаједносачувализабудућност
укојојћетидигиталниснимцимоћидаоживепрошлост”.20
Чиниседасунаведенистраховиоправдани,алиидајеци
вилизација већ свеснамогућихпроблема.Чакиако савре
менијисофтвернећемоћидачитастаредигиталнезаписе,
људићеупоредносановимсофтверомразвијатиконверторе
старихдигиталнихформатаучитљивеформе.

Дејвид Сондерс констатује чињеницу да стари облици
штампањакњигесадаморајудасенадмећусадигиталном
књигомзапажњуиновацпотрошача.Онсматрадајеразум
нотврдити:„…даћеистаријеиновијетехнологијепрежи
вети,итоуинтеракцији…тржиштезастручнерадовевише
јеподутицајемелектронскихалтернативаштампинеготр
жиштеромана…”21Безобзирашто судигиталниречници
и краћи научни радови у електронскојформи дефинитив
нооднелипревагунадштампанимиздањима,онтврдида
је традиционалноштампана књига, која се носи у рукама
илиуџепуичитауаутобусуиликревету,све,самонемр
тва.Издавачиштампанекњигесу, сматраСондерс,нашли
стратегиједасеборезакупце.Једанодначинајеипракса
италијанскихиздавачаштампанеречидаштампајуделако
јима је истекло ауторско право нашто јефтинији начини
такодобијупродајнуценукњигекојајемањаодценеједне
шољицекафеунекомјавномлокалу.Овајсуперекономични
моделштампанекњигедонеојезначајнерезултатеиздавачу
ипоказаојекакоштампанакњигапослеполамиленијума,
ипак,неморадасесуочисанеумитнимкрајем.

МасимоБалдинипишедасеступањеминформатикеусвет
комуникација променио начин читања и писања. Прешло
сесаматеријалногтекстанаелектронски,алипроменајеје
јошзначајнија,јерсепрешлосатекстанахипертекст.Хи
пертекссеуглавномналазинаинтернетстранамаинемо
гућје(тренутно)уштампаномобликукњигенапапиру,јер
захтевада сепрекоњегаможеприступитињему сродним
текстовима,што читаоцу омогућава да скаче са текста на
текст,апутањачитањатимедобијанеограниченбројмогу

19Штанамдоносидигиталномрачнодоба?(15.02.2015)http://www.b92.
net/tehnopolis/vesti.php?yyyy=2015&mm=02&nav_id=958651

20Исто.
21Сондерс,Д.Kњиге:Издаваштвокњигакаоиндустрија,у:Уводустудије
медија,приредилиБригс,А.иKолби,П.(2005),Београд:Клио,стр.60.
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ћихисхода.Промена јеудигиталномдобусуштинска, јер
се од појаве хипертекста поништава некадашња физичка
изолованосткојујеимаотекст.Хипертекстуклањанекеод
главниходликаштампанихкњигаиз типографскекултуре
каошто суфизичка издвојеност, просторна постојаност и
непроменљивостпочеткаикрајатекста,јерјеонсплетбез
одређеног центра и периферије. Међутим, Балдини одба
цујемогућносткрајаштампанекњигеиапсолутнепобеде
хипертекста.Иакобимождаелектронскичитачикњигамо
глиодкњижевногделанаправитихипертекст,онтврдида
једовољноућиубилокојукњижаруилиробнукућуисуо
читисесавишенегоочигледномчињеницомдаштампаних
књигаимавишенегоикадараније.Онсматра:„Напротив
ново средствокомуникацијеојачава старо, али гаимења.
Требаизбећидвекрајности:новимедијнеукидастари,аса
другестране,старинијеистикаораније”.22Балдинисматра
даћекњигабитисвевишеивишесвакегодине,аликњига
различитиходонихизтипографскекултуре.Бићеприсутна,
осимштампанихиздања,аудиокњиге,белешкеинтервјуа,и
дигиталнакњига.НакрајуБалдиниконстатује:

„…иако,књигунисујошубилиникомпјутерните
левизија,извесноје,исатимесеслажусвинаучни
ци, да је она изгубила културнимонопол.На нове
медије не вреди бацати анатеме, каошто не вреди
изрицатихвалоспевеоплеменитостикњигеињеној
културнојвредности.”23

СаовимсеслажеиБарбијекојиусвојојИсторијикњиге
одбијададајепрогнозеобудућностикњиге.Онистичекао
Хобсбаум да описмењавање, већином неписмених народа
напланетарномнивоуињиховоусвајањекултурнелогике
модерногЗапада,обезбеђујеприливновихчиталацаи ти
меповећавапотребуитржиштезаштампанукњигу.Ипак,
савременадигитализацијаодвијасевеликомбрзиномине
предвидивимтоком,теонсвојуИсторијукњиге завршава
речима:„Оставимопостранитешкоћегледањаубудућност
ипланирањаизадржимосенаконстатацијинакојунаводи
историјакњигеимедија:одавносмоизашлииздобаексклу
зивностисистемакњиге,самоштотајфеноментекпочиње
модасагледавамоипроучавамо”.24

ТјуроуусвојојкњизиМедијиданаспишеоевидентнимпро
менама у индустрији књига услед брзогширења и усавр

22Балдини,М. (2003)Историја комуникације, Смедерево: Смедеревска
гимназија,стр.84.

23Исто,стр.84.
24Барбије,Ф.(2009)Историјакњиге,Београд:Клио,стр.426.
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шавањаперсоналнихрачунара,читачакњига,таблетаимо
билнихтелефона.Онизносичињеницудасепрекосајтова,
дигиталне књиге продају у вредности од вишемилијарди
долара.Међутим,његоваистраживањаиз2009.годинеука
зујудасевећинаруководилацаиндустријекњиганеслаже
саставомдаћеинтернетпродајаиелектронскакњигауни
штитиупотпуностиштампанукњигуикњижаре.Дигита
лизацијаионлајнпродајапојачавајуконкуренцијуиодузи
мајудеотржишташтампанојкњизи,алиникојошневерује
уњенкрај. „Дугорочногледано,могуће једаћеиздавање
електронскихкњигапостатиследећавеликастварпослеГу
тенберга…Међутим,не задржавајте јошдахуочекивању
нестанкапапирнихкњига”.25Тјуроусматрадаћеруководи
оцииздавачкихкућаштампанекњигепронаћиодговорна
конкурентскипритисак електронике и другихновина које
ихокружују. Једнаодтактикакојуоннаводи јестепосто
јањемашинезванеинстантбукмејкер(уместоСондерсових
књига јефтинијих одшољице кафе).С обзиромна велике
губиткеиздавачаштампанекњиге,насталихзбогнепрода
тогтиража,осмишљенајемашинаинстантбукмејкер,која
решавапроблеменемогућноститачногпредвиђањатиража
иотклањавеликегубиткеуиндустријиштампанихкњига.
Поентаједаиздавачштампанихкњигаурадипреломкњиге
некогаутораиогласидаонапостоји.Кадакупцирешеда
издвојепарезаодређенукњигуупапирномоблику,маши
ниинстантбукмејкертребанеколикоминутадајеодштам
паи укоричи.Њу тренутно користе онлајниздавачи књи
гаитимеизбегавајунепотребноскладиштењеинежељене
трошковенепродатогтиража.Ублискојбудућностиисаме
књижаребимогледапочнудаизлажусамонасловекњига,
ауколикокупциизразежељузаштампанимобликомкњиге,
онабииммогла,помоћуинстатбукмејкера,битиизрађена
запарминута.Тимештампанакњигадобијанижуценуи
остајеконкурентнанатржишту.УчланкуподназивомДа
ликњигаимароктрајања26расправљасеосудбининепро
датихкњига.Подациусветупоказују,каоштојетообјавио
чувениамеричкииздавачСајмониШустер,даоко40одсто
штампанихкњиганикаданеуспедасепрода.Одтоганај
мањедветрећинезавршекаорециклиранипапир,анекесе
испаљују.КућаХарперКолинсје,премаовомчланку,током
2002.годинесамонаотписанимкњигамаизгубила250ми
лионадолара.

25Тјуроу,Џ.(2012)МедијиданасI,Београд:Клио,стр.400.
26Даликњигаимароктрајања(01.10.2014)http://www.b92.net/kultura/ve

sti.php?nav_category=272&yyyy=2014&mm=10&dd=01&nav_id=906096
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У чланкуСценарији будућности књиге/Scenarious for the/
Future of the Book27, Давид Сталеј (David Staley), истори
чаркњиге,нудичетиримогућасценаријабудућегразвијања
електронскекњигеипоследицатогразвојапоњенштампа
ниоблик.Премапрвомсценарију,електронскакњигапрео
владаваичиништампанукњигунепотребном.Другисена
риосугеришенамогућубудућностукојојштампанекњиге
идаљепреовлађују,јерсеелектронскакњигапоказалане
практичномзаупотребу.Трећисценариоописујебудућност
у којој електронска књига постаје доминантна, али не из
практичних,већизеколошкихразлога.Последњисценарио
доноси могућност равноправне коегзистенције штампане
иелектронскекњиге.ДавидСталејнедајеодговоркојиби
сценариооднаведенихбионајвероватнији,већуказујека
кобиодређенепроменеудруштвуитехнологијимогледа
утичунадаљиразвојекњиге.Будућностостаје заСталеја
потпуно непредвидива, па према томе, изостајењегов ко
начниодговоротомештабимоглабитибудућносткњигеу
дигиталномокружењу.

Закључак

Иакосевећинаауторанаведенихурадуумањојиливећој
мерислажусачињеницомдаћештампаниобликкњигејош
живети,морамонапоменутидасавременодруштвосатех
нолошким напретком носи све непредвидљивије преобра
жаје.Хобсбаумједаооценубудућностикњигекритикујући
несавршеностсавременихтехнологија,каоданијебиосве
докбрзихтехнолошкихпроменауXXвеку.Његовипогле
диосавршенствуштампанекњигеуодносунаелектронску,
базиранисуначињеницидапосматрасамосадашњестање
електронскихчитачакњига,којисерадикалноусавршавају
изданаудан.Историјакњигеуказуједајепрелазсаруком
писанекњигенаштампанубиоспор,међутимкраткаисто
ријаиновацијауXXIвекууказуједаселогикапроменара
дикалноубрзала.Акопогледамомобилнетелефонекаопри
мернајрадикалнијереволуцијеунапреткутехнике,можемо
видетида суодпочетка2000,па сведо2015. годинеони
доживелинезамисливеипоптунонеочекиванетрансформа
ције утичући на друштво.Мобилни паметни телефони су
далеко од само телефона, они сумултимедијалнемашине
(маликомпјутери)прекокојихсеизмеђуосталогчитајуин
тернетхипертекстови,алинереткоисамекњиге.Неможе
модасенеотргнемоутискудабинештосличномоглода
се деси и на пољу дистрибуције књига, иако из данашње

27Staley,D.J.(27.10.2014),ScenariosfortheFutureoftheBookhttp://www.
ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/issues/value/scenarios2012.pdf
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перспективенемамотаквихназнака.Каконаводиичувени
британскисоциологЕнтониГиденс(AnthonyGiddens)уње
говојСоциологији/Sociology28(2013)неможемоданапише
монештоонајсавременијимтехнологијама,адатонебуде
застарелодоксеодштампаидођеурукечитаоца.Усваком
случају књига као текст намењен јавности ће преживети,
каоштоиданаспреживљаваустаромштампаномоблику,
збогтогаштојошувекнисмосмислилиодговарајућудиги
талнуформуњеговогпредстављања.Старепраксепрелама
њатекстаидаљегаобликујунатакавначиндајештампана
књигапогоднијимедиј.Данашњичитачикњигаопонашају
књигу, а то вероватнонијепутразвојадигиталнихкњига,
каоштонијебиопутдасесавокменапређенаЦДплејер
којијеиновационипромашај,већсеодмахпрешлонаму
зичкеплејересадигиталнимзаписимамузичкихнумера.У
моментукадацивилизацијскапроменауперцепцијитекста
будеприхваћена,инекиновиГутенбергсложитексттакода
његовдигиталниобликбуде једноставнијизаупотребуод
штампаног,наћићемосеуновојерикњиге.Данассмојош
увекнеспремни,икаоиздавачиикаоаутори,наприхвата
њечињеницедадигитализацијамењасампроцесчитања,
природуоногаштосечитаиулогуаутора.Каоштојеураду
написано,штапањекњигајекапиталистичкаактивносткоја
доносипрофитииздавачимаиауторима.Изанассеналазе
вековиеволуцијекњиге,астарепраксеиустаљениначини
производњекњигауспоравајуиодлажудаона својоблик
промени преко ноћи. Издавачиштампаних књига, како је
наведено,осмишљавајуразличитестратегијезањеноочува
ње,алипресвегабринузасвојпрофит.Међутим,савремене
технологијесувећрадикалнопроменилемногеиндустрије,
поготовомузичку,ичиниседајесамопитањемоментакада
ћедигиталнакњигаилидигиталнитекстдобитипримату
будућимдруштвима.Штампанекњигећенајвероватнијеоп
стати,алићеихбитиумањембројуисамањимтиражима.
РеченоБарбијеовомтерминологијом(оконтинуитетуидис
континуитету медија) до технолошког напретка је дошло,
алисетренутноналазимоупериодуодлагањаипостепених
промена,којеводекатомедадигиталнакњигаубудућности
превлада.

28Giddens,E.andSutton,P.(2013)Sociology,Cambridge:PolityPress.
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IMPLICATIONSOFDIGITALIZATION
FORTHEFUTUREOFTHEBOOK

Abstract

Theaimofthispaperistoindicatepossibledevelopmentofthebook
asamediainthecontemporaryandfuturedigitizedsocialcontext.The
firstpartofthepaperdiscussesdevelopmentofthebookasamedia.The
secondpartofthepaperanalyzescurrentculturalcontextofbooksand
indicates book industry circumstances, their distribution and reading
scope.Thethirdparttriestoindicatepossiblefuturedevelopmentofthe
book.Theaimofthispaperistoconfrontcomprehensionofabookas
astaticmedia,toindicatethefactthatitexisted,invariousforms,even
beforeGutenbergrevolutionandthatitwillcontinuetoexistevenafter
digital revolution.Historicalperspectiveanddifferent formsofbook
existencewillenableustounderstanditsevolutionintodigitalformas
somethingthatisnecessaryincontemporarysocialcontextaswellas
tocomprehendthattheprintedformofthebookisfarfromvanishing.
Thebookhasnotalwayshadtheformweknowtoday(printedonpaper
with hard covers) over which many already lament depreciating its
future.Onthecontrary,ithasbeenchangingitsformwiththeadvance
oftechnologyandliteracythusevolvingintoadvancedprintedformsas

wellaseformwhichwehavetoday.

Keywords:book,digital,printedbook,ebook,digitalbook,culture

РадмилаВанкоска,Телоитело,
12,фотографија,2014.
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ПАРАДОКСИКОНТЕКСТА:
ХЕТЕРОТОПИЈЕ 
МИШЕЛАФУКОА

Сажетак:Уовомтекстуиспитујесеконтекст–културалникон
текст,културакаоконтекст–каопарадоксалнаструктуракоја
је,истовремено,увекунекаквомпросторуиизванњега.Збогтога
сеправиразликаизмеђупросторакаовећдатогиместакојекон
текстуализујепростордајућимуидентитет.Дабисеконтекст
оформиопотребнајетачкаутемељењакоја,опетпарадоксално,
припадаконтексту(утемељујућимит)алијеиизванњегајерсе
неможеконтекстуализовати(изванвременајеипростора).Хе
теротопијесе,утолико,појављујукаотеоријскиинструменткоји
показуједасвакакултура,упркосзахтевузахомогеношћу,усеби
садржи различите просторе, друга места, непоклапања речи и
ствари,ствариињиховогконтекстаунутаркултуре,поставља
јући проблем успостављањапоретка,његових правила ињегове
делотворности.Оваквапоставкаводидојезикаипроблемакому
никабилностикултуре,односнододвесупротстављенесилекоје
делујуусвакомконтексту:силакојаконтекстнастојидазатвори
итимеочувањеговуаутономност(политикеидентитета)исиле
којагаотварапремадругимконтекстима(политикепревођења).

Кључнеречи:култура,простор,хетеротопије,Фуко,контекст,
посебно,универзално

Сањамоједнојнауци–да,кажемуправонауци–чијибипредмет
билиразличитипростори,другаместа,митскаиреална

оспоравањапростораукојемживимо.Танауканебипроучавала
утопије,јербитоиметребалосачуватизаоноштозаиста
немаместо,већхетеротопије,апсолутнодругепросторе;и

табисенаука,нужно,звала,онаћесезвати,ионасевећзове,
хетеротопологија.МишелФуко(1966)
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Искуствопоретка1

Свака култура је контекстуална. Култура јесте контекст.
Збогтогајепогрешнореч„култура”писатиуједнини:као
штоконтекстпостојисамоумножини,умрежиконтекста
којаомогућујеконтекстуалност,такоикултурепостојеса
мо у мрежи узајамних културалних повезаности. Култу
ра је увек ухваћена у мрежу односа са другим културама
иодређујесеуправотимодносима.Постојесамокултуре.
Немауниверзалнекултуре. Затонепостојиниуниверзал
никонтекст.Универзалнојеоноштолишаваконтекста,те
биуниверзалнакултурабилаоксиморон.Утоликобитежња
културекауниверзализацији–анемакултурекојатутежњу,
најчешћенепризнато,неносиусеби,чакикадаинсистира
нанесводивостисопственогкултуралногбића–водилапа
радоксалномисходупокојембиуниверзализовањекултуре
довелодосмртикултуре:културакојабиоднелапревагунад
другимкултурамаизгубилабипосебносткојомсеодређује
као култура, сама би себе деконтекстуализовала.Потпуно
остварењекултуреводилобињеномнестанкукаокултуре.2
Контексткојибипостаоопштиинужанједноставнобисе
деконтекстуализовао,јеркључнеодликеконтекстајесупо
себностипроизвољност.Посебносткојабинадвладаласве
осталепосебностинебивишебилапосебна.

Далисе,међутим,можеговоритиопреображајимакултуре
којибизадржалиоградуконтекста,којисенебипрепусти
липроцесууниверзализовања,алисенебилибили,типре
ображаји,даизравнотежеизбацестабилносткултуралног
бића(патимеибићакаотаквог,оногаристотеловског„бића
каобића”),дагаизложеопасности,дасопствениидентитет
отворезаупаддругихидентитетабезбојазниодокупаци
је,асимилације,илидеконтекстуализације?Другимречима:
далисе,инакојиначин,култураможелишитифантазма
аутохтоности, изворности, аутентичности, оригиналности,
укорењености, да ли се појам културе може детеритори
јализовати, ослободити наслага идентитета, а да задржи
могућност комуникације с другим културама, да задржи

1 ТекстјенастаоуоквирупројектаРоднаравноправностикултурагра
ђанског статуса: историјска итеоријска утемељења уСрбији (број
47021), који финансираМинистарство за науку и технолошки развој
РепубликеСрбије.

2 Парадоксалноје,међутим,дасенекакво„посткултуралнодоба”неби
нимоглодефинисати,јердефиницијајеувекпроизводкултуре.Дефи
ниција јемогућасамокаоодређенакултуром.Непостојидефиниција
којабибилаизванкултурална,тонијенидефиницијауниверзалногкао
оногаштојеизванкултуре.Утоликобиживоту„посткултуралномдо
бу”бионекаврстаживотакојемјепромењенегзистенцијалникод.
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сопственупреводивост?Овдесе,дакле,предлажепреокрет
перспективекоја је,досада,илибаремдопостструктура
листичкеинтервенције,претпостављалаилиа)непрелазну
различитосткултуракаоусловмогућностипреводивостии
комуникације(иратјеобликкомуникације),дакленесводи
вуконтекстуалносткултуре:културесеприродноразликују
итајеразличитостусловмогућностипревођења,илиб)рад
универзалногкојиби,управоуимеистетекомуникабилно
стиипреводивости,имаодапотрекултуралнеразличито
стиуједномуниверзалномсубјектукојибисепоклапаоса
човечанством.Другимречима,уигријесамтемељкултуре.

Свакакултура,наиме,садржиконститутивнипарадокссоп
ственогтемеља,оногаштотуитаквукултуручиниуправо
томитаквомкултуром,парадокспочела,оногаarche:arche
некекултуреувекје,истовремено,усамојкултурииизван
ње.Утемељујућимит,илиутемељујућимитовинекекулту
реприпадајутојкултуриутоликоштојеконституишу,али
онинисууњојјерсуизванпростораивременакултуре.То
јепарадокссамогконтекста:темељнимиткултуреконсти
туишеконтекст,алитакодајеонсамдеконтекстуализован,
онјеизванконтекста.Контекстјеодређенвременомипро
стором,одређенимвременомиодређеним простором, док
јеоноштогаконституише,његовопочело,изванвременаи
простора.Темељкултурејеванвремен,докмујепростор
ноодређењекрајњенестабилноипопотребисеможеиз
мештати.3 Како разградити темељни кодекс једне културе
–„онајкојиуправљањенимјезиком,њенимперцептивним
схемама,њеномразмјеном,техникама,вриједностима,хије
рархијомњенепраксе”–којинећедасесведена„емпириј
скиред”(сфераобјективности,обичајности,традицијеили
културалногнаслеђа), алининарефлексијео томепорет
ку(субјективнасфера),какосе,дакле,сместитиизмеђуте
две„размакнутерегије”,иимали,уопште,простораизмеђу
њих?4Фукоов(Foucault)одговорје–да,постојиједно„из
међу”којенијепуканичијаземља,већ јепростор једнако
фундаменталанкаоионоштогаомеђује.Утомпростору
„култура,ослобађајућисенеосјетноемпиријскихпоредака
[обичајност,традиција]којејојприписујупримарникодек
си, успостављајући први размак између себе ињих, и за
немарујућињиховупочетнупровидност[саморазумљивост,

3 Косовскимит,рецимо,као једанодутемељујућихмитовасрпскекул
туре, збогсвојенеодређеностиинеухватљивостидопуштамогућност
крајњефлексибилнихипроизвољнихтумачења,аданегубисвојутеме
љитељскикарактер.

4 Фуко,М.(1971)Ријечииствари,Београд:Нолит,преводНиколаКовач,
стр.65.
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неупитност,природност],престаједаимсепасивнопрепу
штаиодвајасеодњиховенепосреднеиневидљивемоћи,
ослобађајућисепритомедотемјередаможеконстатовати
какомождапорецинисунијединимогућининајбољи”5.То
значидасекултурасуочавасасамим„бићемпоретка”,са
темељнимиутемељујућимтумачењимакојакултуру,игром
уопштавања,деконтекстуализују.„Тусепоредак”,наставља
Фуко,„појављује,узависностиодкултуреиепохе,каокон
тинуиранистепенован,размрвљенидисконтинуиран,везан
запросториликонституисанусвакомтренуткунаносомвре
мена,везанзанекутабелуваријаблиилидефинисанодвоје
нимсистемимакохерентности,састављенодсличностикоје
сусвеближеилисеодражавајукаоуогледалу,организован
окосвевећихразликаитд”6.Поредаксенепоказујекаону
жан.Измеђудвереченесфересвакекултуре,измеђуњених
објективнихињенихсубјективнихсила,измеђупореткаи
рефлексијеопоретку,постоји„голоискуствоопоретку”у
којемлежисвојеврснаистинасамекултуре.Таистина,пак,
неличининаједнуодистинакојенудепоменутерегије.То
је„слаба”истина,истинасвеснасвојеисторичности,својих
временскихипросторнихусловљености,своје,акотакохо
ћемо,релативности, своје зависностиододноса.Томесто
безместа,тајпросторизмеђууспостављенихпоредака,то
јесвојеврснафилозофскахетеротопијакојаупућујенареал
нехетеротопије,чакнахетеротопијукаонужанкултурални
моделкојијеувеквећту,алиувекисподрадаракултуралне
перцепције,увекисподдејстваглавногпоретка,увекиспод
доминантногдискурсаиутемељујућихтумачења,патимеи
исподуспостављениходносамоћи.

Просториместо

Оспорити простор значи пронаћи механизме одмицања
(espacement)одпросторакаотериторије(каополитичкеве
личине),од једностипростора,одпросторакоји јеинтер
венцијом, конвенцијом, успостављањем правила, обичаја
и навика, дакле простора који је премрежен моралним и
правнимнормама,постаоодређенимиодредљивимместом
(простор као културална величина). Кућа је место.Место
јеиплацнакојемкућаниче.Територијајеместо.Духовни
простортакођејеместо.Место,утолико,никаданијепуки
простор.Местосепојављујекаооноштоје,уистовреме,и
просторноинепросторно,оноприпадапросторуипориче
га – кућа је преображенипростори дефинише сена дру
гачији начин него територија, плац, катастарска јединица,

5 Исто.
6 Исто,стр.6566.
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земља,дакледругаместа–местојепреображајпростора
усамомепростору,онојеинтервенција,постајањеконтек
стом простора.7 Место је територијализован, дакле огра
ничен и присвојен простор. Оно је својеврсни сапростор,
contexte, парадоксална структура која је, истовремено,
увек у простору и изванњега (каошто трансцендентална
структура јесте деоискуства, али га, истовремено, омогу
ћује: трансцендентална структура, каоистовремена са ис
куством, допушта прераду искуства). Место је простор у
који јеуписанаинтервенцијавремена:кућа јеместоодре
ђенокакоматеријаломодкогајенаправљенатакоивреме
ном које се проводи уњој.Отуд потреба да се различита
места,другипростори,хетеротопије,мислекаовременске
величине,каооноштојевезанозавреме,али„ненаначин
вечности“,пишеФуко, „већнаначинпразника:не вечно
сне, већ хроничне хетеротопије”8.Управо овом и оваквом
интервенцијомФуконанајузбудљивијимогућиначинком
пликујемодерно,кантовскоразумевањепросторакаочисте
формечулности.9Дакле,просторкаоисти,каоједнаксеби,
каооноштојеистосасобомиштосеидентификујекаоме
сто(местојеидентификациона,„лична”картапростора)у
себисамомсадржи„апсолутнидругипростор”,илимакар
могућност другогпростора.Оношто занимаФукоа –Де
леза,ГатаријаиДериду(Deleuze,Guatari,Derrida)такође–
јестекакосеослободитихијерархијскихнаслаганаједном
простору,какосеослободитиистоветности,поклапањаме
стаипростора,какоуспоставитиризомскуструктурукоја
непретпостављахијерархијскоуређењепростора,уређење
упростору,већкојасепротежепопросторнојхоризонтали

7 Едвард Соџа (2013) прави разлику између простора per se, као ко
контекстулано датог и створеног прoстора као друштвене величине.
Упоредити:Постмодернегеографије,Београд:Центарзамедијеико
муникацију,стр.110и161идаље.

8 Foucault,M.(2009)LesHétérotopies,Lescorpsutopique,LesHétérotopies,
Paris:Lignes,стр.31.Опроменипоимањавредностивременаипросто
ра,причемујевремеодувекимало(метафизичку?)предностуодносу
напростор,видетималопознатиФукоовтекст„Језикпростора”(Lelan
guagedel’espace)из1964,у:DitsetécritsI,19541957,Gallimard2001,
стр.435440.ОсновнаФукооватезаједасејезикразвија,да„ради”је
диноупростору,тедајеметафора,заправо,бићејезика.

9 Занимљиво је, наравно, и место времена као чисте форме чулности.
Трансценденталнасхемајестесâмовремекојесадржикакосвојствака
тегорија (општостиapriori), такои својствапојава (време сеналази
у свакој емпиријској представи разноврсности) и заправо је производ
уобразиље.ЗатојеКантнедвосмислен:схемајесамоphenomenon,или
чулнипојамједногпредметауколикосеподудараскатегоријом.Време,
дакле,припадатрансценденталнојсфери,онојетрансценденталнииде
алитетибезобјективногјеважења,алисенесмезаборавитидајеоно
феномен.Кант,И.(1990)Критикачистогаума,Београд:БИГЗ,превод
НиколаПоповић,Ошематизмучистихпојмоваразума,стр.125131.
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иуспостављасвојеврснупросторнувертикалу,даклеструк
туракојасеопиреунапреддатимусловљеностима.10Затоје
правилохетеротопиједа„наједномреалномместујукста
пониравишепросторакојиби,иначе,билинеусагласиви”11.
Хетеротопија је искушавање истости простора, односно,
прецизније,идентитетаместаукојесепросторпреобразио,
онајеизлазакизпростораместау„апсолутнодругипро
стор” који је, опетпарадоксално, уистомпростору.Хете
ротопија једеконтекстуализовањеконтекстаиздухасамог
контекста.Онаје,уистомпокрету,детериторијализацијаи
поновнатериторијализација,непрестанопостајањеместом,
активностпреображајасасвимполитичкимикултуралним
улозимакојисемогузамислити.Улоговаквепоставкеје,ни
мањенивише, садашњостукојојживимо, конститутивно
разумевањесадашњостизасамусадашњост,кривљењевре
мена, увођење другачијих перспектива као на Пикасовим
платнимакоја сухетеротопијеpar excellence.Хетеротопи
јесеувекдогађају,онесукултуралнетворевинејер„нема
друштвакојенеправисвојехетеротопије”:гробља,затвори,
касарне,меденимесец,светосуразличитаместа,апсолут
нидругипростори.„Свакоједруштво,токомсвојеистори
је, могло савршено да упије неку хетеротопију, да доведе
дотогаданестанехетеротопијакоју јетодруштвораније
створило,илидаорганизујехетеротопијукојадотаданије
постојала”.12Свакакултуракаоконтекстморамоћиусеби
самојдасадржимогућностпреображаја.Ово„усебисамој”
упућујенапроблемуниверзалности.

10Ризомска структура по својој дефиницији деконтекстуализује: „Ризом
сенедасвестининаЈеднонинамноштво”,Deleuze,G.andGuatari,F.
(1980)Milleplateaux,Paris:LesÉditionsdeMinuit,р.31.Ризомсе,дакле,
непоклапасједнимпросторомкојиможедапостаневишеместа,алисе
непоистовећујенисмноштвом(места)којебипретпостављалоједан,
датипростор.Ризом,какопрецизирајуДелезиГатари,„нијесачињен
одјединица,већоддимензија[штоомогућујевертикалностпростора],
или,боље,одправацакретања”(исто).Ризом,прематоме,морамоћи
дасадржиивременскудимензијутенесамодајехетеротопија,већјеи
хронотопија.

11Foucault,„LesHétérotopies”,op.cit.,р.2829.УкњизиИзмештањекул
туре(Београдскикруг:Београд2004,преводРасткоЈовановић),Хоми
Баба,расправљајућиоархитектуриипотребиразградњебинарнихло
гичкихкодова,овакосажимапроблемдругихпростора(хетеротопија):
„Степеништекаограничнипростор,оноизмеђуознакаидентитета,по
стајепроцессимболичкеинтеракције,везивноткивокојетвориразлику
између горњег и доњег, црног и белог. Горедоле степеништа, темпо
ралнокретањеипрелазкојионодозвољава,спречавадасеидентитети
наобањеговакрајаокаменеупраизворнеполарности.Овајмеђупро
сторнипрелазизмеђукрутихидентитетаотварамогућносткултурнехи
бридностикојаприхватаразликубезнекепретпостављенеилинаметну
техијерархије”,стр.22.

12Исто,стр.25,27.
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Универзалноиконтекстуалносусупротстављени.Једанод
начинадеконтекстуализацијејестеувођењеуниверзалногу
контекст.Контекстнетрпиуниверзално:непостојиунивер
залниконтекст,непостојиуниверзалнакултура.Културасе
мислијединокаоодређена,каооноштојеувеквећумрежи
другихкултура,каооноштојеувеквећконтекстуализовано
икојенеможенебитиконтекстуализовано.Универзалноје,
пак,подефиницијилишеноконтекстајер,каоопштеину
жно–дефиницијааприорија–важиувекисвугденаисти
начин.АлиФукоовпројекатјестедапокаженетоликоне
достатностуниверзалног,пачакнитодајеиуниверзално
–штојестраховитпарадокс–такођеисторијскиодређено
(универзалноје,подефиницији,лишеновременскедимен
зије).УдругомпојмовномрежимуФукоова замисаохете
ротопијемоглабисеформулисатинаследећиначин:како
контекстдеконтекстуализоватиизсамогконтекста,адасе
неуведепретпоставкауниверзалног?Или:ако јеконтекст
услов могућности учвршћивања идентитета – идентитет
је културална ствар, културалнипроизвод– какоизаћииз
идентитетскепричеадасенеизгубимоупроизвољности
ма,усветубезкоордината,безпојма?Најзад,какоконсти
туисатипросторесаопштивости,комуникабилности,аконе
претпоставимониконтексте–тејеувекпотребнопреводи
тиједанконтекстудруги–ниуниверзалност?Другимречи
ма,далијемогућадеконтекстуализованаполитичказајед
ница(communitas),алибезпретпоставкеуниверзалности?

Таксиномијеихетеротопије

УпрвојреченицисвогремекделаРечииствари,Фуконас
обавештавадајекњигакојауправозапочињенасталазахва
љујућиједномБорхесовомтексту.Удругојнасприпремаза
оноштоследи,упозораванасдаћемосенајпренасмејати,
алидаћетајсмех,заправо,дауздрмасвефамилијарности
нашегмишљења,даћеданападнесвеонепошиљкекојеу
„обиље бића уносе мудрост”, да ће тај смех да обеснажи
„наше хиљадугодишње практиковање Истог и Другог” и
унесенемирутопрактиковање.13Потомследиславна,ур
небеснакласификација.ФукоцитираБорхесов тексткоји,
опет,цитира„извеснукинескуенциклопедију”.Утојенци
клопедији,преносиБорхес,пишедасеживотињеделена:
„а)онекојеприпадајуЦару,b)миришљаве,c)припитомљене,
d)малупрасад,е)сирене,f)чудовишта,g)псенаслободи,
h)онекојесуукљученеуовукласификацију,i)којесеузбу
ђујукаолудаци,ј)безбројне,k)нацртанетанкомкичицомод

13Фуко,М.(1971)Ријечииствари,преводНиколаКовач,Београд:Нолит,
стр.59.
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девинедлаке,l)etcaetera,m)којесусломилекрчаг,n)које
издаљинеличенамухе”14.ОдмахпотомФукодомећедаје
оватаксиномијанемислива,односнодасусретсједнимегзо
тичним,туђим,даклененашиммишљењем,несвојственим
инесопствениммишљењем,показујеограниченостнесамо
оногаштозовемонашиммишљењем,већмишљењакаота
квог.Заштосмосе,међутим,насмејали?Штајесмешноу
овомнабрајању?ИзаштоФукододаједаоватаксиномија
показује„огољенунемогућност”дасемисли?

Напрвипогледсписакизгледакаодуховитоипроизвољно
набрајањеукојеизвесниред–теотуди„класификација”–
уносиалфабетскипоредак(а,b,c,d...).Сједнестранеима
моегзотичнереференце(Кина,кинескаенциклопедија)које
су,већпоприродисвојеегзотичности,оптерећенечитавим
низом нама несвојствених знакова и тумачења, имамо је
данпросторкоји,аковерујемоБорхесуиФукоу,неприпа
данашемкултуралномкоду,апотомиалфабетскипоредак
својствен организацији енциклопедије: a, b, c, d... Подела
животиња је неозбиљна и смешна, алфабетски поредак је
озбиљаниуњемунеманичегштобинаснасмејало,алион
је управо због тога уфункцији комичног, као лицеБасте
раКитонаслеђеноумаскуозбиљности.Смешнојејерније
смешно.Узтоуигри јеитошто јеБорхес„само”писац,
произвођачфикције,теподозревамодајењеговакласифи
кацијатекигра,духовитафикцији једногдуховитогписца
којег ништа не обавезује да положи рачун о својим тврд
њама,односноњеговополагањерачунадругејеприродеод
филозофскеилинаучнеаргументације:сумњамодапосто
јибилокакваенциклопедија,даклеједаннарочитипоредак
знањакојије,уствари,карактеристичанзанаше,европско
разумевање знања, као што ни набрајање животиња није
класификација у строгом смислу (недостаје, наиме, прин
ципподеле,невидимопоком јекритеријумунаправљена
подела).Борхеснам,дакле,предлажеигрусанекаквомко
херентношћузакојује,безикаквогудубљивања,јаснодане
почиванинакаквојаприорнојнужности,нитибикохерен
цијабиланаметнутаснагомсопственогсадржаја.Нашпо
гледјеутоликојмеринабаждареннаигруидентитета,слич
ности,разликеианалогиједабезпроблемапрепознајеоно
штонепрепознаје.Нијелиовдеречосамосврховитојигри
знакова–самосврховитост,уосталом,припададефиницији
игре–игрикаотаквојкојанеупућујенинаштадругодона
себесаму,којасопственусврхуисцрпљујеусамомодвија
њуигре,теусмехукојиизазива?Алитајсмех,упозорава
Фуко,будинелагоду.

14Исто.
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Упредложенојкласификацијипрепознајемосамоједну„на
шу”референцу,„животињекојесуукљученеуовукласифи
кацију”(кључнакатегорија,додуше,додаћеФуко).Такате
горијаупућујенапарадоксскупасвихскупова,напарадокс
самекласификације,натодасе„никаднећемоћидефини
сатиодносизмеђусвакепојединескупинеиодноскојиих
свезаједноповезујекаосадржајисадржатељ”15.Овакласи
фикацијасамомсобомпрекорачујекласификаторскипоре
дакуказујућинаодсуствоместанакојемсеодвија.Онаје,
напросто,лишенаконтекста,јеродредница„кинескаенци
клопедија”недаништанепојашњава,негојеконститутив
нидеосамеигре.Придев„кинеска”неупућујенаправила
теигре,дакленаконтекст,него,штојезаигрунедопустиво,
уигрууводиисамаправила.Играсе,наиме,дефинишесоп
ственимправилима,онимштоје,истовремено,уигриииз
ванње,штоје,будућинеподложнопроменама,деконтексту
ализовано,тејеигра–играсамодоксенеиграсопственим
правилима.Играјемогућадоксенепоигравасопственим
контекстом.Алиакоправилоигреуведемоусамуигру,ако
отворимомогућностдасеправиломпоиграмо,игратопре
стајебити.Игралишенаконтекстанијеигра.

Категорије „кинеске енциклопедије” узете за себе, колико
годнамсечинилечуднима,нисупроблем.16Проблемисмех
појављујусезбогтогаштосукатегоријесврстанеједнапо
крајдругеуалфабетскомпоретку(а,b,c,d...).Насмехнас,
дакле, нагони тошто се класификацијом хоће обухватити
ононеобухвативо,смешнојетоштојекласификација,узи
мајући у обзир елементе скупа, немогућа као класифика
ција.Сједнестранеалфабетупућујенанекакавпоредак.С
другестранеелементикласификацијеопирусепоретку.У
редсенастојиувестионоштосенедауредити.Упоредак
јестављенонештоштосеопирепоретку.Итонамјесме
шно.Нијепроблемутомештоћеукласификацијуућипси
којисунаслободи,већзатоштоалфабетсугеришедапсина
слободистојеунекаквојвезисаживотињамакојеиздалека
личенамуве, алинисмоу стањудапроникнемоо каквој
везијереч.Напрвијепогледјаснодајеспојредаинереда–
немогућ.Алиокаквојје,онда,игриреч?

Оноштонасизбацујеизравнотежеинагонинасмехјесте,
дакле, тоштосмопокушалидапронађемо заједничкоме
сто,заједничкипросторзасусреткатегоријакојесеопиру
онојврстизаједничкогкојунудиалфабет.Узто,иалфабет

15Исто,стр.61.
16Упоредити:Dagron,T.Espacesetfictions:notessurFoucaultetleRena
issance,LecturesdeMichelFoucault,2:Foucaultetlaphilosophie,ed.da
Silva,E.(2003),Lyon:ÉditionsENS,р.95.
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јепроизвољниодносзнакова,културалноодређенипоредак.
Набрајањејестепроизвољно,каоштобипроизвољнобило
ставитикишобранимашинузашивењеуоперационусалу
(Лотреамонова формула коју је завештао надреалистима),
алиникишобраннимашиназашивењеуоперационојса
линисунезамисливи.Нијенезамисливнизмајсканџама,
крљуштима,крилимаипламеновимакојимусукљајуизно
здрва.НезамисливајеБорхесоватаксиномија.Тунијереч,
напросто,онереду,већ–штојеозбиљније–оодсуствуре
да,оодсуствузаједничкогместа,илизаједничкогпростора
којибиреченукласификацијуомогућио.Проблемје„неред
укомеблистајуфрагментивеликогбројамогућихпоредака
беззаконаигеометрије,фрагментихетероклитног”17.Хете
роклитно (илихетеротопно)значидасуствари„полегле”,
„постављене”,„распоређене”натакоразличитимместима
даимјенемогућепронаћизаједничкутачкуидефинисати
њиховlocuscommunis,њиховконтекст.Овденије,напросто,
речоутопији.Утопијајеземљабезпростора,саисторијом
безвремена.Утопијенећемопронаћиустварности,алиуто
пијеживе,какоФукокаже,уједном„глаткомпростору”у
којемјемогућезамислитивезеизмеђуелеменатакојеуто
пијануди:немамоникакавпроблемдазамислимоутопију,
даона,каоместобезпростора,будечакоперабилна,упо
требљива у уланчавању знакова. Озбиљније је, међутим,
штохетеротопијеподривајујезиктакоштонедопуштајуда
сеименујуствари,односно,хетеротопијеразбијајусинтак
су„итонесамоонукојаконструишереченице,негоиону
којасемањеиспољаваикоја’држизаједно’(једнеуздруге,
илиједнепремадругима)речииствари”18.Фукоупућујена
синтаксичкуфункцијумишљењакојухетеротопнаБорхесо
ватаксиномијадоводиукризу.19Кризасе,дакле,догађау
сусрету с културом посвећеном „уређивању протежности,
аликојаобиљебићанераспоређујениу једанодпросто
ра у којима би нам било могуће да именујемо, говоримо,
мислимо”20.Проблемјезаоштрендокраја.

Нередујезику

Таксиномија – од грчког taxis – означава некакав ред, из
вестанпоредаккојијеуведенуопаженествари.Дабисмо
направилиредумноштвуопаженихствариприбегавамочи
тавомнизупроцедура, тражимосличностимеђу стварима

17Фуко,Ријечииствари,op.cit.,р.61.
18Исто,стр.62.
19Упоредити:Sabot,Ph.(2006)LireLesmotsetleschosesdeMichelFouca
ult,Paris:PUF,р.12.

20Фуко,Ријечииствари,op.cit.,р.63.
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и разлике међуњима, покушавамо да уочимошта ствари
повезује,аштаихраздваја,проналазимоначинеитехнике
разврставања, уочавамоњихову блискост, правимо низове
којимаствариприпадају,групишемоих,настојимодапро
никнемо у идентификације које таксиномија успоставља.
„[П]ерцепција евидентног само [је] посебан случај такси
номије”21.Начиннакојиуводиморедупросторопажања,
дакле, одговара извесним обрасцима који, на сазнајном
плану,претходетомувођењуреда,штобизначилодатак
синомијеодговарајуизвеснимаприорнимсхемама,одређе
нимконтекстимакојисуусловимогућностиразврставања,
класификације,реда,идентификација.Дабисмоидентифи
ковалигрупупредмета,дабисмоихсврсталиуједанскуп,
распоредилиихуразличитескупове,или,најзад,оставили
ихизванскупова,потребнисукритеријумикласификације
(principiumdivisionis).Алиразличитиконтекстиимајураз
личитекритеријуме.

„Каданаправимоједнуразумнукласификацију,кадкаже
модапасимачкаличемањенегодвахрта, без обзира
далисуобаприпитомљенаилинамирисана,безобзира
далитрчекаолудаци,илисуразбиликрчаг,каквајеон
даоснованакојојтаквукласификацијуможемоутврдити
спуномсигурношћу?Премакаквојсмотабелиикаквом
просторуидентичности,сличности,аналогијастеклина
викударазврставамотоликоразличитихисроднихства
ри?Каква јетокохерентност–закојуодмахвидимода
ниједетерминисананиаприорномнинужномповезано
шћу,нитијенаметнутасадржајимакојенепосредномо
жемоосјетити?Јернијеупитањувезивањепосљедица,
него зближавање и изоловање, анализирање, подешава
њеиукроћавањеконкретнихсадржаја;ништанијеопи
пљивије ни више емпиријско (или мање привидно) од
прављењаредамеђу стварима;ништане захтијева тако
отвореноокоијезиквјеранилијепообликован;ништане
захтијевасатоликоинсистирањадасепрепустимообиљу
обликаиособина.Аипак,погледкојинебибиодоброна
оружанмогаобиприближитисличнефигуреинаправити
дистинкцијукојанепроизлазиизнекепрецизнеопераци
јеипретходнепримјенеодређеногкритерија.”22

Шта је то „добронаоружанпоглед“?Којебибилооружје
погледа?

Проблемсакласификацијаманастајекадатаксиномија,по
путкинеске,борхесовске,неодговарапознатој,илибарем

21Исто,стр.135.
22Фуко,Ријечииствари,op.cit.,р.63.
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разумљивој подели (разумљивим критеријумима): наше
(европско, европоцентрично) мишљење не зна одакле да
почнекада сенађепредоваквимнабрајањем,нити гдеда
заврши.Иако знамо сваку реч, језичка организација више
ниједовољноразумљива:измичукритеријумиподеле.Ако
сутабелеикласификацијеурађенепокритеријумимаслич
ности,разлике,идентификације,иакосада, суочениски
нескомподелом(класификацијом23),нисмоустањудапри
менимонашекритеријуме,проблемсеможеилипребаци
тинадругачији,кинескиначинмишљења(контекст),пасе
таксиномијапроглашаванемисливомизнашеперспективе
(нашег контекста), или ће се проблем са кинеског начина
класификације пребацити на испитивање сличности, раз
лике,идентификације,односноиспитивањусеподвргавају
појмовисличности,разлике,идентификације.Другимречи
ма,можданисуКинези„криви”штоихнеразумемо,већје
проблем у начину на који ми разумевамо.Можда би, пре
самогчуђењанадједномнамастраномтаксиномијом,ваља
ло испитати услове могућности сопственог (само)разуме
вања.ЗатоФукопредлаженовапитања,онотварапростор
испитивањабездубинекојуобезбеђујуум,свест,илидух,
даклебилокакватрансценденталнаструктура.Табеланије
налогразумадасеуведередуоноштоопажамо,већјеона
самапоредакопаженог,уређеноствидљивогкојенепочива
напретпоставцинекогразумаилинекесвести.24Табела је
начиннакојисеуводиредуопаженособзиромнаслич
ност,разлику,блискост.Табелајеначиндасеоноштовиди
моначинивидљивим.Управоредконституишевидљивост,
анеобратно.25Или,Фукоовимречима:„Духовнаактивност
(...) неће се више састојати у међусобном приближавању
ствари, у тражењу свега оногашто уњимаможе открити
сродност, привлачност, или тајно подељену природу, него
напротивуразазнавању:тојестуспостављањуидентично
сти,азатимунужномпрелажењунасвестепенекојисеод
њеудаљавају”26.ФранцускаречкојуФукоовдеупотребља
вајестеdiscerner:распознати,разабрати,приметити,алии

23Процедурекласификовањаприродописа (природнеисторије), рецимо,
управосууспостављалеодносвидљивогсаонимвидљивимухомоге
ном елементу дискурса. Реч је о томе да се изведе таксиномијска ка
рактеризацијапросторапочеводпоређењаиндивидуалнихструктурас
обзиромнауопштавањеуформи„језичкогпресека”(Ријечииствари,
стр.282)природногконтинуитета.Упоредити:Sabot,Ph.(2006)LireLes
motsetleschosesdeMichelFoucault,Paris:PUF,р.92.

24Фуко,Ријечииствари,op.cit,р.64
25Упоредити:Ријечииствари,стр.115122,нарочиторедовиоmathesis

каоуниверзалнојнауциомерииреду.
26Фуко,Ријечииствари,op.cit.,р.119.
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разликовати,одвојити,оделити.Делимо–удвострукомзна
чењутеречи–оноштовидимо,штораспознајемо.Унаив
номпореткуствариверујемоданајпрераспознајемо,аонда
правимотабеле,односнојезичкиуобличавамовиђено.„Не
наоружани”погледмождатакоиради.Али„добронаору
жанипоглед”опремљенјејезиком.Језикјеоружјепогледа.
Погледвидионоштојезичкиможедаобликује.Утоликоје
зикдолазипре,илизаједноспогледом.Ненајпрестварипа
ондаречи,већречииствари.Поредакстваривећјејезички
поредак.

Политизованиконтекст

„Духовнаактивност”захтевајезик,оназахтевајезичкипо
редак, синтаксу, али, каошто јеречено, кинеска енцикло
педијаунелајенередујезик,пореметилајесинтаксу.Ако
је,пак,синтаксадоведенаупитање,наискушењујеиса
општивост,могућностпреношењасмислаједногконтекста
унекидруги.Проблем,дакле,накојеупућујуФукоовехе
теротопијејестесмисаосамествари,апотомисамаствар.
Прецизније:какоодредитисамустваракојеонавећзахва
ћенахетеротопијом?Којисукритеријумињеногодређења
и да ли уопште постоје критеријумињене класификације
пренегоштоприступимојезику?Акостваринеодговарају
сопственимлежиштима,акосеконтекстионоштоконтек
сту припада у толикојмери разликују да никада, заправо,
несачињавајукохерентнуцелину,ондајенепоклапање,хе
терогеност,својственопореткукаотаквом.Премакласич
ном схватањупоретка,међутим, у којем су стварии речи
у хармонији, у којем свакој ствари одговарањен калуп, у
којемконтекстконтекстуализујеоноштомуприпада,такво
схватањепоретка,даклепореткакојипризнајехетерогеност
ихетеротопијукаосвоје својство, јенемогуће.Уславном
тексту„Потпис,догађај,контекст”Деридаћеприметитида
контекстникаданијепотпуноодређен,тедаје,строгоузев,
онинеодредивначвршћиначин.Законтекстјеодређујућа
његоватеоријсканедовољност.27Неодредивосткаотеориј
ска недовољност упућује на његов практички, или поли
тичкикарактер.28Утоликобиконтекстувекбионекаврста
хетерогенеструктуреукојојсеречииствариникаданепо
клапају, нити се могу поклапати (осим у наивној, прими
тивнојсвестикојаверуједаподеледолазепреинтервенције

27Derrida,J.(1972)Signature,événement,contexte,Margesdelaphilosophie,
Paris:LesÉditionsdeMinuit,р.369.

28Хоми Баба убедљиво показује инстринсичну политичност контекста,
односнохетеротопијскуприродукултуре:Измештањекултуре,op.cit.,
нарочитопоглавља1„Обавезивањенатеорију”,стр.49идаљеи8„Ди
семинације”,стр.259идаље.
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погледа),аполитичкаседелатностпоказујенекаопокушај
стварања кохеренције, већ одржавање поретка непоклапа
ња,пореткахетерогености.Каоконвенција,контекстјеувек
политичкатворевинакојасеотварамогућностидвоструког
насиља:унутарсамогконтекстаиспоља,упадомоногашто
желидагапоништи,билодајеречодругомконтекстуили
деконтекстуализованом универзалном. Али насиље се не
можеизбећизатварањемконтекста,стављањемкултуралних
ограда,прибегавањемидентитетуједнекултуре,позивањем
нањенусамодовољност,јерсветестратегијеочувањанепо
грешивоводесукобу.Политичкиодговорнијезатварањеје
зикаусопственусинтаксу,чувањењеговесамобитностикао
одредницеидентитета,већотварањекултуралногпростора
заразличитеистиноснепројекте,заделовањехетеротопија
иистицањењиховихпретензијанаважење.Акосевратимо
фукоовском надахнућу рећи ћемо да „кинеска енциклопе
дија” напада језички поредак, синтаксу. У деридијанском
кодутобизначилодасестварашумукомуникацијиизме
ђуразличитихконтекста(култура),тедајеуправо„шумна
везама” главнопитање свакекултуре, билода говоримоо
унутарконтекстуалнимодносима,билодајеречоодносима
између различитих контекста.Саопштивост, илипреноси
восткултуралнихсадржаја,дакле,зависиодстепенаотво
реностиједнекултуре,илиједногконтекста.Контекст,по
себност,одређеностиодредљивост,читавакултуралнатра
диција,језик,утемељујућимитови,аутохтоност,појављују
се,сада,мањекаоконституантиједнекултуре,авишекао
препрека зањено отварање, за слободну игру саопштиво
сти.Затополитичкипројект јестеодржавањеравнотежеу
динамици непрестаног кретања контекста, у његовим ме
таморфозама,уњеговомдеконтекстуализовањуипоновној
контекстуализацији.Збогтогаполитичкипројекатмањево
ди рачуна о одржањупоретка, а више о немогућимиден
тификацијамакојенамФуко,крозБорхесову„кинескуен
циклопедију”,такоопуштеноподастире,свестан,међутим,
оненелагодеусмеху,онефројдовске„нелагодеукултури”,
упорноградаТанатосакојикултурудржиприљубљенууз
себесаму.
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PARADOXESOFCONTEXT:MICHAELFOUCAULT’S
HETEROTOPIES

Abstract

Thispaperinvestigatesthecontext–culturalcontextandcultureasa
context–asaparadoxicalstructurethatissimultaneouslyfoundwithin
aspaceandoutsideofit.Thereforethepaperdifferentiatesbetweenthe
spaceasagivencategory,andthelocusassomethingthatcontextualizes
spacebygiving it identity.Thecontextneedsa referentialpointand
that point, paradoxically, belongs to the context (it is a foundational
myth) and also resides outside of the context since it cannot be
contextualized(thatpoint isoutsideof timeandspace).Heterotopies
emergeastheoreticalinstrumentsthatindicatethateveryculturewhile
demandinghomogeneity still comprisesvaried spaces, different loci,
nonconformityofwordsandthings,aswellasthingsandtheircontexts
withinaculture,therebyleadingtoaproblemofestablishinganorder,
rules of the order and its effectiveness.This postulate leads towards
thelanguageandtheproblemofcommunicabilityofculture,i.e.two
opposedforcesthatactineverycontext:theoneforcethattriestoclose
andtherebypreservetheautonomy(politicsofidentity)andtheother

thatopenstowarddifferentcontexts(politicsoftranslating).

Key words: culture, space, locus, heterotopies, Foucault, context,
universal
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ПОРЕКЛОКАОГРИМАСА:
НИЧЕОВОСХВАТАЊЕ

ГЕНЕАЛОГИЈЕ
Сажетак: Док класична генеалогија, као родослов,трага за по
четком,настојидаутврдипореклоособе,појаве,илипојма,дасе
спустидооногакојебиопрвиулози,какобисампочетакизвела
из временаиисторије, односно зачетника лозе учврстила уње
говојмитскојулози,какоби,дакле,почетакначиниланужними
натајначингалишилаконтекста–јерконтекстјепосебаниу
њемунеманужности–Ничеовагенеалогијапоказуједајепочетак
увекконтекстуалан,случајан,дајеионпроизведен,да,најзад,и
изапрвогулозипостојијошпрвијитедајесвакипочетак,запра
во, ствар конвенције. Класична генеалогија деконтекстуализује
почетак,докгаНичеовауправоконтекстуализује.Последицени
чеанскогсхватањагенеалогије,пак,какопоказујеФуко,доносене
саморадикалнодругачијеразумевањеметоде,већпресудноутичу
на разумевање почела, оног грчког аrche, које је одувек било из
ванвремена,изванконтекста:генеалогијапоказуједауправокон
текстодређујечакионозаштасмоверовалидаизмичесваком
контексту.

Кључне речи: генеалогија, почетак, идентитет, контекст,
историја,критика

Ничеовагенеалогија–контекстуализација

СведоНичеове(Nietzsche)Генеалогијеморалаизмеђуфи
лозофијеигенеалогијенијепостојалазначајнавеза.Теку
наслову овог ремекдела срећемо их као повезане, тек са
Ничеом генеалогија добија филозофску важност, она по
стајефилозофском.Усвомпрвобитномзначењу(одгрчког
γενεά–род,племе,колено),генеалогијајепроучавањепо
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рекла,састављањеродослова,трагањезапочеткомлозе,за
онимпрвимуроду.Појамгенеалогијеформирасевећуан
тици,његоваупотребавезанајезаказивањемитова,генеа
логијасабиревезепредакаипотомакабоговаиљуди.Ме
ђутим,изобаХесиодоваспеваможемоишчитатиинешто
друго,нештобитнијезафилозофију:генеалогијанесамода
се односи на садржај мита, већ га обухвата и методски –
„каоначингледањанасвет,каообликмишљењаоствари
маипојавамауњему”1.Митприповедаопореклубогова
ињиховимроднимвезама,алитежиитомедаутврдикоје
првиулози,којеотацсвихочева,првипредак.Првипредак
јеонајкочитавомродудајепостојање,атимеивредност
тогпостојања.Митнастојидакрозпотомкеистакневезуса
начелникомпореклаидатувезупотврдиусвакојнаредној
генерацији.Вредностпостојањасе,дакле,задобијаизпро
шлостииучвршћујепонављањемкрозгенерације.Утомеје
смисаослављењародоначелника:читавсеродпоистовећује
сњима,родутврђујесвојидентитетпозивајућисенањега.
МихаилоЂурић, утолико, примећује да је генеалогија ру
диментарниобразацдедуктивногметода,даонасведочио
„спекулативнојсназимита”2.Наовомместусеуспоставља
везаизмеђугенеалогијеиантичкефилозофије:генеалогија
трагазаначелникомпорекла,афилозофија,каорефлекси
јаопрвимпочелимаствари,постајесвојеврснаархеологија
(одгрчког ̓αρχή–почело,начело,узрок).Arche јеоношто
сеодржаваусвемупостојећемкаосавршенојединствоко
јесерастачеунесавршенојмноштвености,алитимештоу
њој и даље постоји, опскрбљује је вредношћу.Алиarche,
какоупозораваЂорђоАгамбен(Agamben),нијесамопоче
ло,већинаредба.Глаголаrchoзначи„почети”,ализначии
„наређивати”.Архонт, „онајкојипочиње”,уАтини јебио
врховнипоглавар.3Почетакстварањасвета,оноenarcheу
Јовановомјеванђељу,почетакукојембешереч,истовреме
но је и наредба. Бог ствара свет наредбом, он каже „нека
будесветлост”,накончега„бисветлост”.Агамбенупућује
наовудвозначносткојанијеслучајнаикојаје,поњему,фи
лозофскирелевантна:archeјеувекистовременоипореклои
наредба.„Изтеструктуралнехомонимије”,пишеАгамбен,
„потичепрестижпореклаунашојкултури:пореклојеоно
штонаређујеивладанесаморођењем,негоирастом,разво
јем, током и преносом – једном речју: историјом – оним

1Ђурић,М.(1997)ПутевикаНичеу,Београд:НИУСлужбенилистСРЈ,
Терсит,стр.385.
2Исто,стр.384–387.
3Упоредити:Агамбен,Ђ.Шта јенаредба?,у:Диспозитивидругиесеји,
(2012),НовиСад:Адреса,преводМаријаРадовановић.
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чемуједалопорекло”4.Оноштозачињепореклонаставља
датимпорекломвлада.Утомејесмисао„старе”генеалоги
је,слављењародоначелника,враћањунапочетаккакобисе
пронашаоизворвредности.

ЧитаваНичеовафилозофскамисаосупротстављасефило
зофији каопотрази заонимarche,филозофији која ствар
носттемељинаједномпринципу.Утоликонијечудношто
јеодсвихстарихфилозофаНичеунајдражиХераклит, јер
оннетрагазаједнимначелом,већутемељујесветувечитој
борбисупротности.ПитањеонастанкуствариНичепоста
вљауправопошавшиодборбе,одсукобаразличитихсила:
„Каконештоможеданастанеизсвојесупротности?”Тим
питањем он отпочиње разградњу идеје почетка која обе
лежавагенеалогијууњеномнастанкуиодржавасесведо
„интервенције“којајеуводиуфилозофију.Генеалогија,да
кле,трагазасавршенимпочеткомипроналазига.Заштосе,
међутим,напочетакстварипостављасавршениобликкоји
се,протокомвремена,крозразвојипроменетествари,ка
косесвевишеудаљавамоодпочетнетачке,криви,изобли
чује,опадаилигуби?Заштопостојиотпортомедасепо
четакмисликаонедораслост, несавршеност, недостојност
којасетекимаразвитииобликовати?Зарчовек,питаФуко
(Foucault)којичитаНичеа,није„почеокаогримасаонога
штоћепостати?”5.Човекненастајекаобићеналикбогу,већ
каогримаса,каоколебањесопственоглика.Токолебањеје
борбасанечимстраним,другачијим,чаксасопственомсу
протношћу.УпроблемпостанкаНиче, дакле, уводиидеју
конститутивногсукоба.Међутим,овајсукобнеимплицира
дијалектичност;премда јеречоборбисупротности,оне
комплурализму.Ничеовапозиција јенаглашеноантидија
лектичка.МестонегативногкодНичеа,какосугеришеЖил
Делез(Deleuze)потпуноједругачијенегокоддијалектича
ра:„Однос,чакисуштински,измеђуједногинечегдругог,
ниједовољанзадијалектику:свезависиодулогенегатив
ног у том односу. (...) Плурализам понекад личи на дија
лектику;алион јој јенајљућинепријатељ, јединистварни
непријатељ”6.Плурализамличинадијалектикујеримпли
циранекакавсукоб,неслагање,нескладутојмногоструко
сти елемената.Међутим, плурализам опстаје захваљујући
томнескладукојисукобљенеелементедржизаједно.Улога
негативногудијалектици јеелиминативна,дијалектикасе

4Исто,стр.35.
5 Фуко, М. (2010) Ниче, генеалогија, историја, у: Списи и разговори, ,
Београд:Федон,преводИванМиленковић,стр.63.
6Делез,Ж. (1999)Ничеифилозофија,Београд:Плато,преводСветлана
Стојановић,стр.13.
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увекдржиидејеоједномначелу,отомедаусукобунекону
жнопобеђује.Алитамогдејенаделуплурализамтаулога
једругачија,онасукобљенеелементедржизаједно,тераих
даопстајујерсесукобљавају,анеупркостомештосесуко
бљавају.Затојеплурализамнепријатељдијалектике,њихо
висуциљевисупротстављени.Улоганегативногкојууводи
Ничемењасмисаосукоба,мењањеговциљ.Онразумесу
кобнекаооноштосепревазилази,већкаооношточинида
сеопстане.Плурализамје,кажеДелез,битнофилозофски
начинмишљења,филозофијагајеизмислила,акодНичеаје
оннајприсутнији,најбеспоговорнији,ондобијаснагуприн
ципа.Тоје јошједанразлогзаштојеНичеуХераклитбио
учитељнадучитељима:онговориоборбисупротностикоја
афирмише саму себе, која опстаје без тежње да се разре
ши,којанемааrcheнитијој јепотребан.Ничеовподухват
јеутомедапокажекакофилозофијаморабитианархична
– данепретпостављааrche.Његова је читавафилозофија
безначелна,односноанархична.

Мишљењекојесетемељилонааrche,наономештоствари
мапретходикаоњиховпрвиинајважнијиузрок,каоуслов
њиховемогућности,настојидастваримаобезбедииденти
тет. Као наредба, аrche кроз порекло наставља да влада
тимидентитетом.Линеарностуизвођењукласичнегенеа
логијејестепраћењеидентитетакојисежедосвогпочетка,
досуштинекојагајеуспоставила.Тојесуштинакоја,тиме
штостваримапружаидентитет,штоимомогућавадабуду
истоветне себисамима,њимавлада.Ничеоваидеја генеа
логије,међутим,показујенештодруго:наисторијскомпо
четку јенеслога, сукоб, ане „идентитетидаље заштићен
од сопственогпорекла”7.Идентитет заштићенод сопстве
ногпореклазначидајепореклонеупитно,генеалошкимис
траживањемоткривеноиучвршћено.Идентитеткаонеокр
њеностсуштине,јединаинстанцаугенеалошкомнизукоја
имаправанаискључивуаутореференцију.Наисторијском
почеткуствариби,дакле,билонештонеисторијско,попут
непокретногпокретача,попутоногаштоувихоруисторије
остајенеисторично,оноштојеванисторије.Тојеоночему
нас„учи”класичнагенеалогија.Насупроттоме,Ничеоваге
неалогијапоказујенамдаисâмпочетакимаисторију,дана
почеткунијенеокрњенасуштинастварикојанастајеизсебе
саме,већдајенастанактестварисмештенунекиконтекст,
уисторију.Почетакнијенужан,онјеувекнекапроизвољ
ност.То,дасезапочетакузиманешто,аненештодруго,
увекјестварконвенцијекојојпретходинеобјављенисукоб
моћи.

7ФукоМ.op.cit,р.63.
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Реконтекстуализација

Главни проблем, дакле, када је реч о разумевању вредно
сти,јестеутомештосеонесматрајунеупитним,беспочет
ним,неисторијским.Означившисукобмоћиукоменастају
вредностихришћанскогморала,Ничеих смешта уњихов
контекст.Међутим,Ничеова„интервенција”нијесамокон
текстуализација,она је,уистомпокрету,реконтекстуали
зација.Првобитниконтекстукомехришћанскевредности
настају јесте читава мрежа правила и наредби хришћан
ског морала. Божије заповести, на пример, зачињу морал
сапатње и самоодрицања.Међутим, проблем настаје када
контекстнастанкапрестанедабудеконтекст,кадагаБожи
јазаповестизведеизисторије,лишиконтекстаивредност
поставикаонеупитну.Чакиусвомнајједноставнијемзна
чењу–каомрежавезанекестварисацелиномкојојприпада
–контекстјеоношторазграђујеидентитет,оноштослаби
нужностпочеткаитајпочетакдоводиупитање.Мишљење
„извора”,„почетка”,оногаrche,недопуштаконтекстуално
мишљење,јероноразграђујејединствобеспочетногпочет
ка. Разматрање вредности уњиховом контексту релативи
зујењиховоутемељењеунечем апсолутном.Онодослов
норелативизујетајапсолут,откривавезе,релацијеизмеђу
вредностииисторијскогконтекстаукојемнастају.

Мораласкетскогсвештеникаињеговихпратилацајеупози
вањунаустројствовредностикојејеуспоставиоБог.Поче
такхришћанскогморала,његоваrchејеуБогу,уономеод
когасвепочињеичемусесвевраћа.Богјеонајкојизачиње,
али и онај који наређује.Контекст настанка хришћанских
вредностијестеконтекстнаредбе.Агамбенупућујенатода
је језикобраћањауБиблији, какообраћањаБогаљудима,
тако и обраћањаљудиБогу, језик императива.Императив
јејезичкиобликБожјихзаповести(„Неубиј”),алијеиоб
ликмолитве („Хлебнашнасушнидајнам...”).Напочетку
Генеалогијеморала, кадаименујенихилизамкао симптом
болестиевропскекултуре,нихилизамкојипотичеодаскет
скогморала и „срамног величања сапатње”,Ниче каопо
следицутеболестивидитошто„садашњостживинарачун
будућности”8.Читавоустројствохришћанскогморалатеме
љисенанаредбидасесадашњостподредибудућности.То
јеимпликацијаконтекстахришћанскогморала.Садашњост
се подређује идеалној будућности, будућности која је по
слесвега,наконживота.Тојеобећанабудућност,онаоко
јојсенеморабринути,уколикосесамодоследноповинује

8Ниче,Ф.(2011)Сонестранедобраизла;Генеалогијаморала,Дерета,
Београд,превод:БожидарЗец,стр.177.
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заповестимахришћанскогморала.Дотесебудућностисти
жетакоштосесадашњостсуспендује–живисе„уБогу”и
„зарадБога”,живисеуодрицању,сапатњи,неактивности,
живисенаначинресантимана.Човекресантиманасуштин
скијереактиван,онјенемоћан.Онмрзионекојисумоћни,
апритомзасвојунемоћокривљујесопственогрешнопосто
јање.Врлојеважноузетиуобзирдачовекресантиманаза
својунемоћнеокривљујеоногкојетворацтогпостојања,
већ сâмо постојање чија грешност потиче из прагреха, из
„рајскогинцидента”,огрешењаобожјунаредбу.Нихилизам
хришћанскогчовекапочиванасамоокривљавању.Кадапо
редихришћанскиигрчкинихилизам,Делезизводизначајну
поенту:„КадаГрциговореопостојањукаопреступничком
и ’хибричком’, они сматрају да су богови излуделиљуде:
постојањејекриво,алибоговиузимајунасебеодговорност
закривицу.”9.Хришћанскообезвређивањепостојањајера
финираније, систематичнијенего грчко.Грцису,кажеДе
лез,уодносунахришћане–деца.Ониокривљујубогове,
сматрају их одговорнима за своје преступе, док хришћан
ствоговориопостојањукојејегрешнозахваљујућисамом
себи,захваљујућисопственомпреступу.Притом,хришћан
ствоговориогреху,окривици,уобезвређивањупостојања
ониидудубљеодГрка,којиостајунапреступу.

Наредбаконтекстаукоменастајехришћанскиморал,игра,
дакле,надвострукојравни.Вредностисапатње,самоодри
цања,саможртвовања,настајузбогчинаукоменаредбаније
испоштована.Собзиромнатајчин,свакодаљеобликовање
вредностӣуодносу јепреманаредби.Битиморалан,бити
„Богумио“, значипокорити сеБожијој наредби, односно,
искупљиватисезанепокорност.Обезвређивањепостојања
проистичеизодносапреманаредби.

Другараваннаредбејераванпринципа.Принципнакомесе
темељихришћанскиморалпроистичеизнаредбедасеис
купљујеодгрехакакобисезаслужиоопрост.Дасе,дакле,
истрајавауобезвређивањупостојањакакобиубудућности,
наконживота„уБогу”,заслужио„третман”праведника.То
јенаредбадасеостане,дасебудеонимштосејесте.Наред
бахришћанскогконтекстазадржаваусадашњости,онаод
лажебудућност.Јединабудућносткојојсестремијестеиде
алнабудућносткојаникаданепостајеактуалном.Будућност
сеникаданеконтекстуализује.Човекресантиманалишава
себебудућности,атимеибудућностлишавасебе.Симптом
назадовањаевропскекултурејеутомештобудућносттрпи
због суспендоване активности у садашњости. Садашњост

9Делез,Ничеифилозофија,стр.29.
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живинањенрачун;будућностјенатајначинобезвређена,а
човеконемогућенуразвоју,упостајањудобрим,онакока
коНичесхватапојамдоброг.Упосматрањупостојањакао
грешногонсеодричеживота,онгаунижаваиобезвређује,
онприхватавредностикојесусупротнеживоту.Тевредно
ститрансцендирајуживотназемљи,онесувандометачо
вековогпостојања,вандометатела.Хришћанскичовексебе
лишавателесности.

Ничеовафилозофскапобуна,не самоуГенеалогијимора
ла, већиудругимделима, уЗаратустри, уРођењутра
гедије, јестепобунакоја за једанодсвојихциљеваимада
реафирмишетело.Заратустраје,какосамНичекаже,оли
чењездравља.Онрегенеришетелокојејеподвладавином
хришћанскогморалаизгубилосвојувредност.Ничеоваге
неалогијанемаримногозаметафизику,њуинтересујетело.
Генеалогијаје,пишеФуко,„узглобљавањетелаиисторије.
Онаморадапокажетелопотпунопотиснутоисторијом”10.
Фигура аскетског свештеника, фигура слабог, немоћног
тела,постајефигурамоћиресантимана.Фигурехришћан
ства, слабе, немоћнефигуре – аскетски свештеник, сапат
ник, предани самоодрицатељ – афирмишу вредности које
потискујутело.ЈединаулогатогтелаједаобјединиЈаство,
дамупружи супстанцијално јединство, да буде омотач за
његовидентитет.Међутим,генеалогијапоказујеуправока
косетајидентитетразграђује:„Понудитигенеалогијузна
чи обезбедити историјско поништавање самоочигледних
идентитета”11.

Аrcheхришћанскихвредностијенаредбадасеконтекстза
борави,дасевредностидржепривезанимзасебесаме,као
створене„изничега”,изсвојечистесуштине,каодасу„из
рукуствараоцаизашлесјајне,односноокупанесветлошћу
првог јутра, без сенке”12. Утолико је Ничеова генеалогија
подухватреконтекстуализацијеучинакатогааrcheиконтек
стуализацијасамогааrche.Задатакгенеалогијеједаистра
жујенескладнастанкаствари,дапроналазимаскеподкоји
масусенекестварирађале,даодредимоћикојесујеизне
дрилеизсвогсукоба,даихреконтекстуализује,односнода
ихизбациизконтекстаукојиихјеубациланаредбапочетка.

10Фуко,M.(1997)Ниче,генеалогија,историја,Београд:Просвета,превод
Ана Јовановић, стр. 69.Теломкаопредметом генеалошкогистраживања
ФукосебавиукњизиНадзирањеикажњавање.
11Geuss,R. (2002)Genealogyascritique,EuropeanJournalofPhilosophy,
Malden:BlackwellPublishersLtd,p.212.
12Фуко,М.нав.дело,стр.63.
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Историјаикритика

УГенеалогијиморалаНичекритикујеидејусврхекојахри
шћанског човека лишава активности; он је створен „од
Бога”,асврхањеговогпостојањаубудућности,кадаћесе,
наконживотапроживљеногуизбегавањугреховаикајању
заонекојенијеуспеодаизбегне,под„вођством”аскетског
свештеника, коначно сјединити с Богом. Он Богу дугује
својепостојањеистремикањемукаосвојојсврси.Богје,
дакле,иузрокисврхапостојања.Тосудвакрајателеоло
шкелинијекојој се генеалогија супротставља.Онасе, ка
жеФуко,супротставља„метаисторијскомразвојуидеалних
значењаибескрајнихтелеологија”13.Штајетометаисто
ријскочемугенеалогијавишенеприпада?Метаисторијска
позиција је ван историје, постављена изнад ње, позиција
идеалнихзначењакојаисторијууклапаутазначења.СаНи
чеом,генеалогијанапуштатупозицијуипостаједеоисто
рије,онаучидабудеприземна:„Генеалогијајесива;онаје
скрупулознаистрпљивосакупљадокумента.Онарадина
замршеним, саструганимпергаментимапокојима је више
путаписано”14.Кадакажедајегенеалогијасива,Фукопре
узимамотивизГенеалогијеморала.Угенеалошкојигриса
сопственимпореклом,НиченаводикњигуПаулаРеа(Réе),
Порекломоралнихосећања,и,критикујућије,износисвоју
идејусивегенеалогије:„Желеосамдаједномтакооштром
инепристрасномокудамбољиправац,правацпремаствар
ној историји морала и да Реа благовремено опоменем да
сечувасветаенглескихпретпоставкинасталихупразнини
небескеплавети.Очигледно једазагенеалогаморалапо
стоји једна боја која је сто пута важнија од плаве: наиме,
сива,хоћурећи,свештопочиванадокументима,свештосе
дастварноутврдити,свештојезбиљапостојало,укратко–
цео дуги, тешко одгонетљиви хијероглифски списљудске
моралнепрошлости!”15.Сивилосе,дакле,односинаствар
ност, на „стварну историју морала”, насупрот небеским
висинамачистихмогућностиилиопштостикојесу,будући
небеске–неисторичне.Ничеовакритичкаоштрицаупере
најеутрансценденцију,унебескевредностиињиховаиде
алназначења.Предметгенеалогијеје„тешкоодгонетљиви
хијероглифски спис”, материјални документ, а не идеал
наинстанца.Тајдокументуказујенатодасестварикроз
историјумењају,колебају,дамењајусмисао.Ствари,каже
Фуко,мењајусвојсмисао,идејемењајусвојулогику.Зато

13Исто.
14Исто,стр.59.
15Ниче,нав.дело,стр.177.
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генеалогијамораусмеритисвојпогледкаономезаштасе
сматраданемаисторије:вредностима,осећањима,свести,
инстинктима.

ГенеалогијуморалаНичепишекаокритикувредности.Мо
ра се, кажеон, довестиупитањевредностсамих вредно
сти. Несебичност, саможртвовање, самоодрицање – то су
вредности „алтруистичког”морала које подлежу критици.
Ничеовојегенеалошкоистраживањефилозофскареакција
напоследицеалтруистичкогморалакојије„најзлослутнији
симптомнашеевропскекултуре”,моралакојиводикани
хилизму,којиподстиче„срамотноразмекшавањеосећања”.
СвојеистраживањепорекламоралнихвредностиНичевећ
усамомпочеткуразликујеоддругихпокушајаспровођења
истинскегенеалогије.„Енглескиисторичариморала”су,ка
же,лишенисмислазаисторију.Например,талишеностсе
види у анализи порекла појма „добар”: „Испрва су се не
себичнерадњевеличалеиназиваледобримсастановишта
онихкојимасубилеучињене,значи:онихкојимасубилеод
користи;каснијесезаборавилооткудпотичетаквовелича
ње,инесебичнерадњесусе–простозатоштосусе,пона
вици,увеквеличалекаодобре–осећалетакођекаодобре–
каодасусамепосебибиленештодобро”16.ПрвоштоНичеу
сметајестесампочетакниза,изједначавањедоброгсакори
сним.Наиме,добројеоноштојекорисносастановишта
оногкомејеучињено.Ничеовогенеалошкоистраживањепо
казуједаважиуправосупротно:израз„добар”непотичеод
онихкојимаједоброучињено,већодонихкојису„добри“
каомоћни,племенитогдржања,оникоји„доброту”носекао
аристократску особину. Доброта је супротност свемушто
је нискоинеплеменито.17Учему је недостатак смисла за
историјскоенглескихисторичараморала?Њиховоизвођење
пореклапојма„добар”секрећеодкорисности,прекозабо
рављањатогпореклакоједоводидотогадасепојамнеу
питноусталиунавициупотребе,дасесхватакаодатост,као
вредност„посеби”,инакрајуонидолазедозаблудедокоје
једовелозаборављањепорекла.Међутим,заштопорекло
падаузаборав,односнозаштосеодноспремавредности
маустаљујеунавицикојадоводидо заблуде?Недостатак
смислазаисторијско јеудопуштањудапрелазакса једне
инстанценадругубуде„раван”,случајан,дабуде,напросто,
нештоштоседогодило.Тражењеразлога,оногазаштосе
тонештодогодило,утомејеНичеовгенеалошкиподухват.
Наиме,заштосепојам„добар”лишиозначења„племенит”,

16Исто,стр.180.
17Упоредити:Ниче,Ф.нав.дело;Прварасправа:„’Доброизло’,’Добро
ирђаво’”.
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„отмен”, „моћан” и задобио значење „моралан”, „несеби
чан”,„скрушен”?Овајпреображајдесиосекадајеједнамоћ
надвладаладругу,кадајемоћ„свештеника”надвладаламоћ
„ратника”.Надјачавање,преузимањевласти–тојеоношто
преображаваконтекствредности,оноштозаслужујеправо
да преименује, да прекраја значења. „Право господарâ да
дају имена сеже тако далеко да се сâм извор језикаможе
сматратиизразоммоћионихштовладају:оникажу ’то је
тоито’,свакустваридогађајзапечаћујузвукомитимеих,
унекуруку,присвајају”18.ЗаНичеа,апослењегазаФукоа,
Делеза,историјскомишљењејемишљењекојепочињеуви
домдајенастанакстварионоштоиходвајаодсопственог
идентитета,штоуказујенаигрумоћиизкојесерађају,на
игрумоћикојаихпреображава.

Када у Предговору за Генеалогију морала Ниче именује
„новизахтев”генеалогијекаозахтевзакритикомморалних
вредности,онизлажечитаво једноновосхватањеморала,
познавање морала које „нити је досад постојало, нити се
иолеприжељкивало”19.Онразграђујеморалкаоскупвред
ности„посеби”,измештагаизконтекстаипружасхвата
њеморала на које се нико дотад није усудио: „морал као
последица,каосимптом,каообразина,каотартифство,као
болест,каонеразумевање;алииморалкаоузрок,каолек,
као подстрек, као сметња, као отров”20. Реконтекстуализа
цијаморалаотваравратаистинскојкритици,довођењумо
ралаупитањетимештосеповезујесаодредницамауправо
супротнимодконтекстаукојемпроналазисвојидентитет.
Ничеоткриваперспективукојаморалповезујесаонимшто
мујестрано.Онпоказуједасечакионошто,наизглед,има
„право” на чисту суштину, везује за друге силе, да наста
јеизигресупротстављенихмоћи.ТакоФукоузимапример
ума,слободеилиљубавипремаистиникаонечегазаштасе
сматрадаиманеоповргљивусуштину,чакикадаонаније
сасвим јасна.Међутим,каосуштинаовихстварипоказује
сеоноштоимјестрано:умјерођенизслучајности;слобо
даје„изумвладајућихкласа”.Чакионошто,наизглед,има
највећеправоналишеностисторијскогпочетка–логика–
потиче из оногшто јој је страно: „када сељуди докопају
стварикојесуимпотребнедабипреживели,кадаимнаме
ћу трајањекоје овенемају, односнокадаихприсвајајуна
силу–тадасерађалогика”21.Чакјеиодлогикенештоста
рије,чакињунештопроизводи.Упркоссвимслављењима

18Исто,стр.181.
19Исто,стр.177.
20Исто.
21Фуко,М.нав.дело,стр.71.
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порекла,историјскипочетакстваријемногониже.КадаФу
кокажедајечовекнастаокаогримасаоногаштоћепостати,
иликадкажедајепочетакниско,оннемислинаскромност,
нанејакосткојаћеојачатиилинаједноставност,већнапо
другљивост,наиронију,наподсмех.Дакле,насупротоном
идеалном, чистом, савршеном, појављује се оно нечисто,
мноштвено,несигурно,колебљиво.Можемочакрећидаје
почетакствариироничан,подругљив.Историјскоупориште
којеузимамокаопочетакствари,акојесмопровукликроз
генеалошкумашину,сада,контекстуализовано,ругасетом
слављењуивеличању.Оногатрезнииобесмишљавањего
вузанесеност.НичеовогЗаратуструустопупратимајмуни
вучегазаскуте,препречавамупут.Тајмајмунсепремање
муодносибезмалокаогримаса.Не,дакле,каонеразвијени
облик,каостепенсопственогразвојакојигаподсећанато
одаклепотиче,штоизазиванелагоду,већкаогримаса,као
изобличење,каоискривљеност.Онпокушавадасепонаша
каоЗаратустра,имитирага.22Наликгримаси,мајмунподсе
ћанањега,онизговарањеговеречи,понашасекаоон,али
изобличено,унакажено,подругљиво.Заратустрапредњим
осећастрепњу,јер,онјеЗаратустриндисторзираниоблик,
онгаопонаша,онјењеговагримасакојапредстављаиро
нијупочетка.Настанакумаизслучајностиилислободеиз
моћивладара–тојеуправомсмислуиронијапочетка.Иро
ничнипочетакбесповратноукидасуштинуствари.Генеало
гијасеослањанаисторијукаонаоноштоћејојпомоћида
демаскирапорекло,атимеисуштину.Потребнојепоказати
дасвеимаисторију,пачакисâмаистина.Суштинаистине
закојомтрагамо,њеннајчистијиоблик,заправојеоношто
имаисторију:„...начиннакојијенајпребилаприступачна
мудрацима,потомрезервисанасамозапобожнељуде,затим
повученау једаннедостижни свету којем јеистовремено
играла улогу тешитељке и наредбодавца, најзад одбачена
као бескорисна, сувишна, свуда противречна идеја – није
лисветонекакваисторија,историјазаблудекојаносииме
истине?Истинаињенопрвобитноцарствоималисуисто
ријууисторији”23.Какосупојмовиивредностиизгубили
својуванисторијскусуштину,атимеиузвишеностпорекла,
генеалогијасеокрећеономештојеуњиховомнастанкуслу
чајно, занемареним епизодама и „успутним” догађајима у
историји.

Генеалогијаразбијауходанестазе,онапроналазизатрпане
рупеуњима.Онапокрећерефлексијукојаутврђенетокове

22Упоредити:Ниче,Ф.(1980)ТакојеговориоЗаратустра,Београд:Гра
фос,преводМиланЋурчин,поглавље3,Омимопролажењу.
23Фуко,М.нав.дело,стр.64.
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знања замењује токовима који су занемарени или забора
вљени.Генеалогијанијенаука,пачакнинаучниметод.Она
је противнаучна.Докнаукаполази од безупитногиденти
тета ствари, генеалогија контекстуализује, она удаљава од
идентитета, открива почетну нестабилност настанка, хи
мерупорекла.Генеалогијапочињесвојеистраживањетамо
гдесеидентитетстварипоказујекаосамоочигледан.Насу
прот „историјиисторичара”,Ничеоваисторија једелатна
историја (wirkliche Historie). То је историјско мишљење
својствено генеалогу, то је критичкомишљење, оно се не
ослањанинакаквупостојаност,нинакаквуапсолутност.
Делатна историја је мишљење које обесмишљава настоја
њедасе„прикупи,утоталитетупотпунозатвореномусебе,
најзадсведенаразноликоствремена”24.Историјавишени
јекорпуссведенихпроцесаукомесвакопроналазинешто
себиблиско:„ништаучовеку–чакнињеговотело–није
довољночврстодабисеразумелидругиљудиидабисмо
се препознали у њима”25. Делатна историја разбија сваки
контексткојипружаутемељену,континуирануисамоиден
тичнуистину.Докисторичаргледауоноштојенајдаљеод
њега самог, у велике догађаје, значајне епохе, револуцио
нарнадостигнућа,генеалоггледауоноштомујенајближе.
Онсеспуштадостваридабиихосмотриоизблиза,онсе
негадипропадања,труљења.„Делатнаисторија(...)поглед
управљанаоношто јој јенајближе–на тело,нервниси
стем,хрануипробаву,наенергије;онакопапоономешто
пропада;уколикосесуочавасаузвишенимепохама,чинито
саподозрењем–беззлобе,весело–узварварскуинепри
знатљивувреву.Онасенебојидапогледанадоле”26.Ме
ђутим, карактеристика делатне историје није само поглед
изблизаиконцентрацијанаононајближе,већитодајеона
перспективистичкознање.Историчарсегрчевитотрудида
одстранисвакитрагсубјективности,свакиелементсопстве
ногпогледа,даизбришекоординатеместасакојегпосматра
историјукакобибиоштообјективнији.Генеалогсе,напро
тив,неодмичесместанакојемстоји,својугаопосматрања
онвидикаоконститутиванзасвојпоглед,засопственупер
спективу,зазнањекојећеоформитииартикулисати.Исто
ријскисмисаокојионоцртава,несамодајеперспективи
стичкознање,он„неодбијасистемсопствененеправде”27.
Оннеглуми,попутнаучника,скромностпогледапредса
држајемкојибескрајновећиодњега,онненастојидабуде

24Исто.
25Исто,стр.75.
26Исто,стр.77.
27Исто,стр.78.
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самосредствопреношења.Онзнадапреношењеникадани
јепукопреношење,знадапреношењеникаданијеневино.
„Уместодаизиграва увиђавнуповученостпредонимшто
гледа,уместодаутомештогледатражисвојзаконидаму
подређујесвесвојекретње,његовпогледједнакодоброзна
одаклегледаиштагледа.Историјскисмисаопружазнању
могућностданаправисвојугенеалогијууистомпокретуу
којемисазнаје”28.Штазначитодазнањеправисвојугенеа
логијууистомпокретуукојемсазнаје?Тозначидаисториј
скисмисаонеудаљавазнањеодоногаштосесазнаје,онако
какојеисторијаисторичараудаљенаодоногаштосазнаје,
постављенаизнадњега,каометазнање.Перспективизамге
неалогијенедопуштајојдаправикоракизмеђу„бележења”
и „извођења”.Генеалогунијепотребанодмакисторичара,
одмаккојисепоказујекаонамерадасеодржилинеарност,
хтењекојепретходиистраживању.

Генеалогијајеноваврстазнања.Ничестварапојамгенеало
гије29.Онуфилозофијууводипојмовесмислаивредности.
То,наравно,незначидаихуфилозофијидотаднијебило,
већдаимсемораприступитинадругачијиначин,наначин
критике.Ничеовафилозофијајекритичкафилозофија.„Фи
лозофијавредности,онаквакакву јеонуводиикако јеон
схвата,представљаистинскоостварењекритике,јединина
чиндасеостваритоталнакритика,тојест,дасефилозофира
’чекићем’”30.Генеалогијајекритика.КодФукоасмовидели
дајеонавезаназатумачење,дајеона,каоисторијаљудског
рода,историјатумачења.Међутим,упућујеДелез,онаније
само тумачење, већи процењивање.Она тумачинастанак
вредности,алигаипроцењује.Проценаједиференцијални
елементгенеалогије.Издиференцијалногелементаизводи
севредноствредности.Билодасуупитању„филозофски
радници”(Кант,Шопенхауер)којисматрајудавредностине
подлежукритици,билодасуупитањуутилитаристикоји
вредности изводе из „објективних” чињеница, уњиховим
учењима критика вредности не постоји, вредности остају
равнодушнепремасопственомпореклу.Узајамностодноса
(вредностпремапореклу,пореклопремавредности)којауз
дрмаваравнодушност,оцртавапросторукојемсепојављује
диференцијалниелемент,елементразлике.Диференцијални
елементуспостављадистанцуизмеђувредностиињихове

28Исто.
29Делезфилозофевидикаоствараоцепојмова.Филозофомсеможена
зватисамоонајкостварасвојепојмове.Упоредити:Делез,Ж.иГатари,Ф.
(1995)Штајефилозофија?,СремскиКарловци/НовиСад,Издавачкакњи
жарницаЗоранаСтојановића,преводСлавицаМилетић,стр.518.
30Делез,Ж.нав.дело,стр.5.



128

МИЛИЦА РАШИЋ

процене,вредностивредностӣ.Тадистанцајеупојмовима
високогиниског,племенитогипростогкојинисувредно
сти,већразликаизмеђувредностиињиховевредности.

Иако се генеалогија успоставља као критика, иако је она
својеврснареакцијана„опхођење”премавредностимакоје
захтевадругачијиприступ,онанијереактивна.Онасесу
протстављареактивнојмоћиресантимана,моћикојајеиз
недрила хришћанске вредности. Напротив, генеалогија је
акција, она је „активни израз једне активне врстеживље
ња“31.Каокритика,генеалогијајестваралачка,афирматив
на.Шта значи „филозофиратичекићем”?Управобити ак
тиван, не пристати намоћ као реактивни принцип. „То је
начинживотасвојственфилозофу,јеронсебидајеузадатак
управоруковањедиференцијалнимелементомкаокритич
кимистваралачким,даклекаочекићем”32.Ничеовафилозо
фијаје,тврдиДелез,управомсмислукритичкафилозофија
која,чак,увећојмерисадржисмисаокритикенегоКанто
вафилозофија:„ТоштоКантнијеспровеоистинскукрити
ку,јерпроблемнијеумеодапоставиутерминимавредно
сти,представљачак једанод главнихпокретачаНичеовог
дела”33. Увођењем генеалогије у филозофију Ниче прави
битанкоракзаразумевањекритикеиразвијањеновогфило
зофскогметода.Штавише,одгенеалогијеоночекујечитаво
једноновоустројствофилозофије,акаоњензадатаквиди
утврђивањевредностибудућности.
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ORIGINASAGRIMASE:
NIETZSCHE’SVIEWOFGENEALOGY

Abstract

Classicalunderstandingofgenealogyseesitasaprocessoftracingan
origin though lineage:a search for thebeginning. Itdescendsall the
way to thefirst ancestorand tends to take theverybeginningoutof
the lineage, to consider it as somethingatemporal, something that is
createdinitself,thathasnoorigin,butproducesone.Thatatemporal
beginning is considered necessary. Since it has no origin, it has no
contexttocomeoutof.Nietzsche’sgenealogy,however,showsthatthe
beginningisalwaysarbitrary:itisalwayscontextual,becauseithasits
ownhistory.Thereisalwayssomethingthatprecedesthatwhichisseen
asanoriginal,someonewhois„morefirst“thanthefirst.Establishing
a beginning is always a matter of convention. Classical genealogy
decontextualizes the beginning, while Nietzsche’s genealogy does
exactly the opposite: it puts it in a context, it contextualizes it.The
consequencesofNietzsche’sunderstandingofgenealogy,asFoucault
shows us, bring not only a radically different understanding of a
method,butalsocruciallyaffecttheunderstandingoftheGreekarche–
the basic principal that transcends time and any historical context.
Genealogyshowshowpreciselythatcontextdeterminesevenwhatis
consideredtobeoriginless–somethingthatescapeseverycontext.

Keywords:genealogy,context,beginning,identity,history,critique
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њимцентралнуидејузаузбурканисветбалканскеполитике
двадесетогвека.1Ипак,самонеколикогодинапретога,ума
ју1995.године,докјепрослављениредитељпримаосвоју
другуЗлатнупалмууКану,овогпутазаПодземље,разме
ре контроверзе које јефилмпроузроковао одсликавале су,
додушеумањојмери,неспоразумеижестокеемоцијекоје
супратилекрвавујугословенскукризу.ЦелаЕвропајејош
једномбилаураспламсаномсамоиспитивањуувезисадо
гађајима уКустуричиној родној Босни. БосанскиСрби су
узелизатаоцеснагеУједињенихнација,приличанбројод
њихфранцуских,докјеКустурицабиоподватромизмно
гихправацазбогњеговесарадњесарежимомуСрбији.А
самфилм,дабисезаобишлепотпунесанкцијеУНпротив
СрбијеиЦрнеГоре,иакоснимљенуглавномуБеоградуод
странеекипекојајебилаизмногихделовабившеЈугосла
вије–одСловениједоБоснеиСрбије–званичнојеушао
у програм као копродукција измеђуНемачке,Мађарске и
Француске.СамКустурицајетврдиодајеновацдошаоод
францускогфинансијера.Ипаксечинидајекултурасапро
сторабившеЈугославијеуовомслучајупратилапутнафте
уусловиминтернационалнонаметнутеделегимитазицијеи
црногтржишта,свратившинаАзурнуобалуподсенкепал
миногдрвећа.2

Утаквојполитичкиузбурканојситуацији,питањаопореклу
сунеизбежноизбилаупрвиплан.ЧијијефилмПодземље?
Југословенски? Српски? Француски? Или само Кустури
чин?Доделитифилмуједанодовихепитетаупрегрејаној
дебати, често је значило више од самог изражавања ми
шљења, то је билои заузимање чврсте позиције у односу
наврлокомплекснуполитичкукризу.Такојеконтекстуком
сугледаоциинтерпретиралифилмпресудноутицаонаис
ходтеинтерпретације.Иакосесамопоследњидеотрило
гијеПодземља: рат/Хладни рат/рат бавио југословенским
цивилнимратовима1990их,критичарисусебавиливезама
измеђуфилмаисавременихдогађајамноговишенегобило
чимдругим.ТапрвобитнареакцијанаПодземљенањеговој

1 ДанасонопостојисамокаозваничноимеМакедоније–FYROM–For
merYugoslavRepublicofMacedonia.

2 РазматрајућипријемПодземљаПетерХандке је понудио критику то
талитарногимпулсакојисекриоизалибералнефасаденекиходнају
тицајнијихмедијанаЗападу,којисуформиралијавномњењеувезиса
југословенскомкризом.Билошта,што јенекакомоглодапонуди, не
супротно,већасинхрономишљење,требалојесузбитиукорену.Радије
негодапокушајударазмотрекомплексностифилма,билоједовољно
прогласитигакривимзбогњеговевезесатадашњимрежимомуСрбији
ипозватинакомплетнузабрануњеговедистрибуцијенаЗападу.Погле
дати:Handke,P.(1997)AJourneytotheRivers:JusticeforSerbia,London:
VikingPenguin,pp.713.
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премијериинаприказивањимакоја су следиланаЗападу,
билајесличнаначинунакојисујугословенскиратовиоко
наслеђавећбилипримљени.Утренуцимавеликогжаљења,
светкојипатиујединиојеинтелектуалце,политичареипу
блику;заиста,утовремејебилонемогућепоказатинештоу
везисаЈугославијомосимагонијенателевизијскимекрани
ма.Кадимамотоувиду,нијечудодајефилмкаоПодземље,
сасвојиместетизованимболом,куљањемснажнихемоција
идивнимсликамабалканскогпакла,привукаомаштуисим
патијевећнаоштренепубликекаосугестиванприказтотал
ногколапсаједнеземље.

Недуго после премијере,АленФинкелкрот (Alain Finkiel
kraut)јепочеополемикужестокимнападом.3Канје,поње
му,наградио„послушногилустраторакојипривлачипажњу
криминалнимшаблонима,икојијеподигаодонебесарок,
постмодерну,неуредну,шљаштећу,американизовануверзи
јунајнекохерентнијеилажљивесрпскепропаганде”.4Фин
келкротови аргументи су неубедљиви, пре и послешто је
одгледаофилм,алињеговутисакдајефилмнекохерентан,
алиистовременоилажљив,једеоопштегамбигвитетакоји
јепратиопријемПодземља.Утисакдајефилмимаонешто
чврстодапоручи,докњеговацелокупнапоруканијебила
јаснопрепознатљива,биојепроширен.Намногоместагде
јеПодземљебилоприказано,узроковалојеширокдијапазон
реакција,којесубилебазираненаразличитиминтерпрета
цијама.АдамГопник(AdamGopnik)сумираовуконфузију
називајућиПодземље„намоментеинспиративном,анамо
ментенекохерентномсмесомхорора,комедијеисловенске
свадбенемузике”,такоизбегавајућипрецизнијуинтерпре
тацијуучланкукојијепренеоАмериканцимадетаљниза
плетнајновијегфранцускогинтелектуалногскандала.5

Уовомтекстућемоистражитинекеодчиталачкихопција
којеовајфилмнуди,сугеришућидаистотоликоколикопо
кушавадаобјаснијугословенскуисторијупослератногпе
риода,Подземљеистовремено,чакубедљивије,заговарава
жностјугословенскогфилмаикултуреуопштезаполитички
пројекткомунистичкеЈугославије.Филмуједињујетрикон
цептуалначворишта:првисетичеодносамеђуполовима,
другиразматраисторијскедогађајеупослератнојЈугосла
вији,доктрећиистражујеначиненакојисеформеперцеп
цијеразвијенеуфилму(иупозоришту)мешајуиутичуна

3 Finkielkraut,A.(2.juin,1995)L’impostureKusturica,LeMonde.
4 Каснијесепоказалодаоннијечакнивидеофилмпренегоштојенапи

саосвојпочетнинапад.
5 Gopnik,A.(5.February1996)CinémaDisputé,TheNewYorker.
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друштвеноразумевањепрвадвачворишта.Сходнотоме,не
киодпутевакојефилмотварасудоступнепрвенственогле
даоцукојијеупознатсапослератнимразвојемЈугославије
ињеногфилмскогнаслеђа.EндрјуВахтел(AndrewWachtel)
заступастановиштеда јераспадЈугославијерезултат„по
степеног уништења концепта југословенске нације”.6 Су
жавајућифокуснаврлоспецифичанјугословенскислучај,
ВахтелследиАндерсонаидругеуповезивању (пропалог)
југословенскогнационализмасасеријомпокушајадасетај
пројектунапредиукултурнојсфери.Зањега,језичкаполи
тика, образовањеи књижевност, заузимају главноместоу
томпроцесукојијетрајаоготоводвавека.Овајприступје
ојачанчињеницомдасенастанакјезичкихстандарданате
риторијибившеЈугославијеодвијаопаралелносаразвојем
југословенскеидеје.Данас,каоиупрошлости,образовање
у области језикаи књижевности јецентрална тачка кури
кулумаушколаманаБалкану,дотачкемаргинализацијеи
искључењаосталихкултурнихартефаката.

Један од главних описних правацаПодземља се развија у
правцукојизанимаВахтела,фокусирајућисенаснагуиме
стојугословенскогфилмаудруштвупослератногпериода.
Југословенскикомунисти,победнициурату,успоставилису
југословенскуфилмскуиндустријуод1945.године,пресли
кавшисовјетскимодел,наравноусмањенимдимензијама.
Изграђенпрактичносаледине,посленеколикогодинаин
тензивнихинвестиција,југословенскифилмјезаузеоважно
местоуизградњијугословенскогнаднационалногпројекта.
КаојединивладаоциуЈугославији,комунистисуиницира
листварање„новог”типајугословенскогидентитетакојије
требалодабудеодговорнакомпликованинационалнипро
блемнакрајуДругогсветскограта,уземљиукојојседого
диожестокмеђуетничкисукобимасовнаубиствацивила.
Довременакадајетелевизијапосталадоступнарадничкој
класиируралнојпопулацијиу1960ими1970им,заменив
шифилмкаоосновниоблик забавеи средство заоблико
вањеиодржањенационалнесамосвести,идејаинтегрисане
југословенскекултурејевећбиланапуштена.7Такосефилм
показујекаодобропољезаиспитивањепраксенационалне
педагогије,аКустурицапотпунооправданопосматрајуго
словенскупослератнуисторијукрозпризмуфилма.

ХомиБаба(HommiBhabha),упокушајудаотворипростор
за иницијативу и утицај маргинализованих учесника, по

6 Wachtel,A.(1996)MakingaNation,BreakingaNation,Stanford:Univer
sityofCaliforniaPress,p.4.

7 Вахтелсумираразличитеизворепоовомпитањунапочеткучетвртог
поглавља.
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сматра дискурс национализма као историјски узбуркан и
никадсигуран.Уместотога,националнипростортребада
будеистраженкао свакодневнипроизвод, крозпраксупо
везанусадруштвенимитекстуалниммеђуодносима.Текст
постајеономестоукомколективнонеизбежноизбијаупр
випланигдеосетљиваиндивидуадејствујекрозисторијски
условљенутекстуалнуформу.Бабапредлажеодступањеод
историцизма, којим је доминирала дискусијом о нацијама
икојанијеуспеладаобјаснипсихолошкуснагукултурних
производа.Линеарновреме,којепретпостављаеквивалент
ностдогађајаиидеје,уступаместовременукаоначинураз
умевања„дисјунктивнихформипредстављањакојеознача
вајународ,нацију,илинационалнукултуру”.8Тако,прису
ствонацијесеможесхватитикаосталнанаративнаборба,
пренегореалистична„остава”историзованогвремена.Ова
претпоставка,дајенацијаконстантноконструисанаусвом
културномпростору,омогућујеБабидапосумњаупрогре
сивистичкуметафорудруштвенемодерне,„свикаоједан”,
идаформулишемодерностнацијекао„знањеразапетоиз
међуполитичкерационалностиињеногзастоја,измеђуде
лића и комада културних означавајућих и сигурности на
ционалнепедагогије”.9Баба уводипојам „двоструког вре
мена” у комљуди постоје као „објекти” националистичке
педагогије,алиикао„субјекти”„процесаозначавањакоји
треба да избришу свако претходно и исконско присуство
нације–људи,дабипоказалиживотворни,живућиприн
ципљуди”.10Овадваположајаопстајуустањуконстантне
тензије,неопходнозахтевајућидаразмишљамоољудимау
двострукомвремену.Људисутакоуосновираспетиизме
ђудватипатекстуалнеафилијације,што јеконтрадикција
којуБабаостављанерешеном.ПосматратиПодземљекроз
овупризму,пружамогућностдасепроучиспецифичнапе
дагошкоосећајнарелацијаизмеђујугословенскогфилмаи
претпостављенихјугословенскихграђана.

Историјаи/каомелодрама

Пренегоштосепозабавимотемомодносафилмаинације,
требадаиспитамо„базичније”нивоезаплета,којипретхо
де интензивном интересовању за кинематографију, и које
Подземље успева да предложи гледаоцу као потенцијално
мањеиливишенезависнулинијуразвоја.Очигледанпутза

8 Bhabha,H.DissemiNation:Time,Narrative, and theMargins of theMo
dern Nation, in: Nation and Narration. ed. Bhabha, H. (1990), London:
Routledge,p.292.

9 Исто,стр.294.
10Исто,стр.297.
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гледаоцаједасефокусиранадогађајекојиописујусреди
шњиљубавнитроугаоизмеђуМарка,ЦрногиНаталије,то
комисторијскогпериода дугог отприлике 50. година, који
обухватајугословенскуисторијуподдоминацијомкомуни
ста.Незаустављивабујицасликаносигледаоцаодпочетне
сценеукојојдванајбољапријатеља,двакума,МаркоиЦр
ни,проводебесануноћуБеограду,упредвечерјеХитлеро
вог напада на Краљевину Југославију. Од самог почетка,
виртуозносткамереибучна,екстатичнамузикаГоранаБре
говићаводегледаоцанапутбезодмора,одпочетнихдана
Другогсветскограта,докатастрофе1990их.Разуздананоћ
уступаместојутру,укомНемцибомбардујуБеоградипо
чињурат.Причапочињедасеодвија...

Уствари,вероватнојелакшегледаоцу,којинијеупознатса
југословенскомилисрпскомкултуромиисторијом,дапрати
филм.Предњимјеживотнапричаодвасрпскапреваран
та,којиволеистужену,Наталију,која,заузврат,покушава
дадобијесвештоможеупојединомтренуткуодбилоког
одњих, укључујућии четвртог играча, немачког официра
Франца,којијеприсутансамотокомпрвогделаПодземља.11
Накрајуфилма,послепедесетгодина,двавреларатаијед
ног хладног,Марко, његов брат Иван, његова жена Вера,
њиховсин,Црни,Наталија,остатакфамилијеиблискипри
јатељи,седезадугачкимстоломпунимхранеипића,млади
исрећни.Френетичнамузикациганскогоркестрадопуњује
њихово једноставно, а ипак немерљиво задовољство због
свечаногоброкасапријатељимаирођацима.Уједињении
ускрсли,ониславенаодвојеномкомадуземље,којеплови
низ Дунав. Бриљантни сплет означавајућих (Кустуричин
визуелни рад уПодземљу је био упоређен, првенствено у
француској штампи, са Бошом, Пикасом иШагалом, али
јетакођеназванитрећеразреднимФелинијем),исложени
покретикамереиманичниритам,билисуглавнеатракци
језафилмскекритичаре,доксупитањаполитичкеадекват
ностивиђенакаоважна, алипревише збуњујућадабиих
коментарисалинадугачко.

Чакинанивоуосновногзаплета,имапуноконфузнихчи
њеница,углавномувезивременскиходноса.Филмочиглед
ножелидакаженештовишеодпричеољубавномтроуглу
убурнимисторијскимвременима,аликакодадођемодота
квог објашњења?Кустуричина дуга верзија филма од пет
сатиичетрдесетминута,решававећинуоваквихпроблема

11Францсепоновопојављујекаоглумацупартизанскомспектаклукоји
је константноупродукцијинаповршиниупослератномпериоду, аи
као аустријски конзул уБеограду,ФранцМајстер, у најдужој верзији
Подземља.
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ичиникохерентнијинаратив;ипак,историјскидогађајису
честоупрвомплану,многовишенегокадбисамослужи
ликаопозадиназапљачкашкеобрачунеиљубавнеаванту
ре,итунастаједостаконфузије.ДалијеПодземљефилмо
динамициизмеђуразнихнационалнихгрупацијаукомуни
стичкојЈугославијиикаотакавобјашњењесавременихкон
фликата1990их,каоштојетврдиоФинкелкрот?Глуксман
(Glucksmann)сенеслажеиобјашњавафилмкаоцеловиту
метафорукомунизмауИсточнојЕвропи,укојојјеЈугосла
вијаустварибилаизузетак.12Другачијипогледможесенаћи
код Јордановекоја тврдида „балканскидруштвеникарак
тер” боље објашњава низак морал главних протагониста,
негокомунизам,којимуједозволиодапроцвета,алиније
одговоранзањега.13

Посматратифилм као глобалнуметафоруманипулација у
комунизму,сталномживотууподземномбункеру,утескоб
ним условима, једва преживљавајући, налазећи се између
страхаодмоћног,злогнепријатељаинадеублиставу,аде
кватноудаљенубудућност,једефинитиванкоракодфокуса
назаплет„љубавногтроугла”.14Тако,Подземљеможебити
виђено као поетски, критички опис власти бољшевизма у
ИсточнојЕвропи,алипостојеодређенеспецифичностико
је одмах сужавају тако широк приступ. Најприсутнији је
однос између стално присутног оружја и функционисања
друштва.Веза измеђупроизводње оружја, у врло сирома
шномокружењу,заглушујућанационалистичкапропаганда
иконачникрвавиколапс,укомстановништвозграбиједи
нуфункционишућуствар,претворившисеодобјектапро
пагандеужестокогучесникаурату,сужавагеографскуод
редницунаРумунијуиЈугославију.ИакоЦрнииНаталија
завршавају као брачни парЧаушеску, ипак велика већина
детаља везује метафору подземног склоништа за Југосла
вију.ДокГлуксмансправомуказуједајеЈугославијабила
изузетакукомунистичкојИсточнојЕвропи,тонеможебити
примењенонацелокупнипослератнипериодијошважни
је,ненасведруштвененивое.Мањебројнасредњакласа
јеустварипрофитиралаододређенеотвореностијугосло
венскогмодела,доксурадничкакласаисељаштвоостали

12Glucksmann,A.LettertoKusturica,Libération.
13Iordanova,D.(1999)Kusturica’s‘Underground’:historicalallegoryorpro

paganda?HistoricalJournalofFilm,RadioandTelevision,Vol.19,No.1.
14Жижекнудиконцизнисажетакбајковитихпретходникамотивазлогго

сподара/вредногроба,укључујућиЛанговМетрополис.Žižek,S.(1995)
Multiculturalism,ortheculturallogicofmultinationalcapitalism,NewLeft
Review, September/October. Кустуричин однос према његовим филм
скимизворимаможесеназретиуначинунакојионтрансформишеЛан
говславнилифтушкрипећу,климаву,алифункционуишућусправу.
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спутани спорим економским развојем и немогућношћу да
избегнупропагандукојујеконтролисалавлада.Онисуби
лиглавниучесници,алиижртвеконфликтакојијеуследио.
Југославија је под Титом била опседнута самоодбраном
(упочеткукаореакцијанабрзиколапскраљевиненапочет
куДругогсветскограта,акаснијесупротстављенаСтаљи
ну),производњомвећинепотребногнаоружањаипосебно
развојемтериторијалнеодбране1970ихи1980их.Оваоп
сесија је јасно видљива уфилму.15Кад су ратови 1990их
почели, становништву јеоружјебилонадохватруке, било
јерелативнодоброобученозарат,штојеучинилоконфликт
жестокимикрвавим.

Дебата оКустуричиној „пристрасности” у југословенском
конфликту и верностиПодземља историјским догађајима,
фокусираласеуглавномсамонаиздвојенемоментеуфил
му.Например,монтажанеколикократкихдокументарних
кадроваВермахтакакоулазиуМарибор,ЗагребиБеоград,
билаједовољнаСлавојуЖижекудазакључидајецеофилм
„отворено тенденциозан” у објашњавању југословенских
ратова1990их.Жижекидетоликодалекоданазивафилм
„фашистичким”.16 Ипак, врло мало у остатку филма даје
билокаквуверодостојносттаквомтумачењу,штозначида
јесамопосвећениспонзормогаодаинтерпретираварљиви
низкадрова (јошниконијепокушаодауверљивообјасни
данисубилиаутентичниилирепрезентативнизаоношто
седогађалоуМарибору,ЗагребуиБеоградуаприла1941.
године)каопоузданкључкакодасепрочитанеколикосати
хаосауПодземљу.Жижекигноришечињеницудаупадљива
реторичкафигурадокументарнихкадроватранспортаТито
вогтелаизЉубљане,прекоЗагреба,доБеограда,даљечини
оваквуинтерпретацијуцелогфилмаирелевантном.Накрају
крајева,нијесвеумонтажи.17

15Присутнитенккојиотвараватруиотварапоследњепоглавље„Рат”,је
непогрешивореференцанапрвитенккојијепроизвелаЈугославијаса
ма,ураним1980им.Али,местокојејезадобиоујугословенскојнаци
оналнојмитологијијесликаиприликараногсовјетскогслучаја,којије
могућенаћиуупопуларнојпесми„Маршсовјетскихтенкиста”којије
присутануфилмуПирјеваТрактористи(1939),саримама„јакоклоп
инашибрзитенкови...”.ТакоЈугославијаиз1980ихможебитивиђена
каорелаксиранијаверзијаистогдруштвеногсистема,појачавајућивезе
измеђусовјетскогијугословенскогмоделакомунизма.

16Исто.
17АкојеЖижекхтеодакажедајеовдеКустурицажелеоданазначипози

цијунедавноуједињенеНемачкеујугословенскомконфликту,тојеве
роватно,алиКустурицанијебиоусамљенглас,овосусугерисалимно
гикоментаторииполитичаринаЗападу.ИнтригантнијијеКустуричин
узоруформирањуовихнеколикомонтажнихсеквенцикојепредставља
ју важне историјске догађаје. Југословенски послератни партизански
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ИзгледакаочистаКустуричинанамерадасеПодземљепер
ципиракаоалегоријапослератнеЈугославије.Ипак,бројна
другапитањасепојављујукадаупитамоглавнопитањеале
горије:којекоиштајешта?Акогледалацпритомтражико
херентнозначење,којеочекујемоодкласичненарације,што
мањезнаоЈугославији,тобоље.Сдругестране,неодређе
ностмодернистичкогфилмаизгледаистотоликоудаљенаод
текстаукомозначавајућаконстантнонеуспевајудазатворе
конзистентнозначењенанивоутекстакаоцелине,докпри
видно поседују неспорну стабилност на локалном нивоу.
Сталнореферирајућина специфичнеисторијскеличности
идогађаје,текстистовременоподривагледаочевенапореда
успоставиглобалноалегоријскозначење,тражећиодњега
да стално редефинише интерпретативни оквир. Праћење
оваквестратегијезаплетазахтевазначајаннапор.Узто,на
нивоупојединачнихсцена,пратијепознатаапсурдистичка
тактика изражавања несмисла изговарајући га самоувере
ном интонацијом,штоКустурица иКовачевић врло често
користе,кадаскрећупажњуназваничнијезиккомунистич
кихинационалних(националистичких)дискурса.Овадру
га одлика је зачуђујућеразноврсна, чакина семантичком
нивоу, захваљујући комбинацији црног хумора из Коваче
вићевог текста и одабиру глумаца изврсних у ироничким
извођачкиммогућностима.Иако се овај поступак користи
сталнокрозцеофилм,није заморан.Алијенација, којој је
гледалацизложенсвакимкоракомувођењадистанцеизме
ђуњегаиликова,пружањемсупериорнетачкегледиштана
историјскеоколностињиховогпостојања,моглабидабуде
ризичанподухват за трочасовнифилм.Ипак,балансовом

филмовичестосупочињалиса6.априлом,лаконскимдокументарним
иликвазидокументарнимматеријалом,којијеслужиокаоважноувод
но средство за историјску интерпретацију фиктивних догађаја. Овде,
немачкиулазакуБеоградуводидоживљајеМаркаиЦрногпротивмоћ
ногнепријатеља,штојебиладоброфункционишућаформулахеројског
отпораслабијестранепротивмоћногнепријатељадоконачнепобеде.
БарокнипримероваквогуводаможесевидетиуфилмуУжичкарепу
бликаЖикеМитровићаиз1973.године.Уњему,гласнеутралногнара
тораобјашњаваисторијскеоколности,докпрвасликаизфилмапоказу
јекартуЕвропеокупирануоднациста.Следипажљивоодигранасцена
квазидокументарнихкадроваХитлеровогглавногштабаукомХитлер
(нанемачком) објављује својим генералима да Југославијамора бити
сломљена,објашњавајућисвојпланинвазије.Послеизворнихнемачких
документарнихкадроваизданараспада југословенскогкраљевства,и
британскиходоласкумладогкраљауБританију,неизбежнаколонане
мачкихтенковапродиреусрпскупровинцију.Коначно, једантенк,са
камерманомнакуполи,јуридваглавналикакаљавомсеоскомулицом.
ФилмсепребацујеизБерлинаиодХитлераусрпскузабитупровинци
ју,садовитљивимсељацимакојићенаправитимногопроблеманемач
којратнојмашиникрознеколикоминута,штојефигуракојуКустурица
„понавља”уПодземљу.
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трендујеједандруги,истотоликојак,којииспољаваемоци
оналнупривлачностликова,користећиснагуњиховихстра
стидапривучегледаоцаизахтеваодњегасасвимдругачији
напор од разматрања апстрактних политичкоисторијских
околности.

Кадасепримениоваквастратегијачитања,ликовиуПод
земљузакојесмоустановилимогућностконзистентногпо
стојањана једноминтерпретативномнивоу,моглибилако
ибрзодаседезинтегришу.МаркоиЦрни,дваглавналика,
ратнисупсеудонимидвасрпскачланаполитбироаКомуни
стичкепартијеЈугославије,АлександраРанковићаиСрете
наЖујовића.Оволичинајаснуисторијскуидентификацију
дваглавналика.Али,јелиМаркозаистаАлександарРан
ковић?Уфилмуцрноберзијанац,комунистичкивођаиви
сокифункционер,којигубивластнегдеу1960имипотом
напуштаземљу?Околностиподсећајунаполитичкисукоб
измеђуТитаиРанковића,другогукоманднојлинији,који
седогодиоу(илиоко)1967.године.Кустурицачакприка
зујекакосењихдвојицарукујуудокументарнимснимци
ма.Ипак,Ранковићнијенапустиоземљу,нитијебиосличан
Марку,којијеидентификованкаоинтелектуалнитип,мај
сторманипулацијеипесник.Уистојсцени,укојојсеРанко
вићрукујесаТитом,Марко,узпомоћкомпјутерскипрера
ђенеслике(наликонојуФорестГампу)чинитоисто,што
јасноподриваалегоријскудетерминацију.Акоиконаликује
РанковићууњеговомпонашањуинеупитнојоданостиТиту,
доипослењеговогпада,тојеЦрни.Организованобекство
ЦрногизГестаповогзатвораизгледакаодиректнаалузија
на спектакуларно бекство самог Ранковића током рата. С
друге стране,Црни је ратноимеСретенаЖујовића, инте
лектуалцаунајвишемпартијскомруководству,когабимо
глидаидентификујемосаМаркомизПодземља.Тако,чаки
увезисаглавнимликовима,чиниседаалегоријанеуспева
дауспоставиобјашњавачкукомпетенцијууодносунатекст
каоцелину,алитекстипаксигналишенамерудаувучекон
кретне,истакнутеисторијскеличностиидогађаје.18Итако,
крозцеофилм, расуте су сталне референценаисторијске

18Проблемисемножекадајеуведенпотпуноновислојалегоријскогзна
чењасапричомоКарађорђуиМилошуОбреновићу.Доксусењихдво
јицаборилизасрпскунезависностодОтоманскеимперијеитакопоста
лисимболинационалнеслободеиидентитета,каоштосезна,билисуи
супарнициуборбизавласт.НакрајусеКарађорђевкумМилошрешио
КарађорђапоштојеискористиодругогКарађорђевогкума,Вујицу,дага
намаминазадуСрбију,гдејеовајбиоубијен.Причаоиздајиодстране
кумаједиректноповезанасаМаркомиЦрним,којисуистовременоку
мовиисупарнициуборбизавласт.ОбреновићииКарађорђевићисусе
борилизавласткрозцео19.век,претварајућиоригиналнигрехнепри
хватљивеиздајеуметафорунационалнесудбине.
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личности и догађаје, који се никад не уклапају у целовит
наратив,алисуувекфункционалнеуодносунамногокра
ћиланациндикација,илинасамоједаннивонарације,чија
дужина,опет,широковарира.Филмнијесамозадивљујућа
презентацијавизуелнихозначавајућих,већитекстуелнопо
љеозначенихконотација,којисучестонамерноостављени
полудефинисани.

Подземљеифилм

Док јеКустуричиннезајажљив апетит за алузијска и суп
тилнаприсвајањатуђихзаплетаисликавидљивуњеговим
претходнимфилмовима,уПодземљуондостижеапотеозу.
Чаплин (Chaplin),Китон (Keaton),Копола (Coppola),Хокс
(Hawks), Хичкок (Hitchcock), Виго (Vigo), Озу, Форест
Гамп, Вајда (Wajda), сам Кустурица – сви су они овде.19
Различитестилистичкенормесунакалемљененаосновну,
слепстикцрнукомедију,докпридругомчитањуизгледада
текстнемачврступовезујућилинију,осимнејаснихконту
раисторијскогвремена.Тојетакодокнесхватимодафилм
истовременопредстављаспецифичанпогледнаисторијују
гословенскогфилма.Изненада,могућнострефлексијеуод
носунадруштвоињеговуисторијубиваусловљенрефлек
сијомнасаммедијумфилма.

Везе, којеПодземље успоставља са југословенским фил
момињеговомисторијом,идудалекоизванстилистичких
апропријација типичног за Кустуричин рад. Пертинентни
наративниелементизапоменуто„базично”читањесуврло
јакооцртаниликови,елементислепстика,брздијалогпун
поенти,који јенаписаоДушанКовачевић.Свисуониби
лидетаљноразвијениусрпскимкомедијамараних1980их,
првенственоуфилмовимакојејережираоСлободанШијан
и написао Ковачевић. Овај развој се може посматрати од
Кототамо пева?, првогфилма који су направили зајед
но1980.године,штојегодинаТитовесмрти.Култнистатус
овекомедијеманиракодјугословенскепубликеједонекле
тешкообјаснити,доксустранигледаоциизгледавишеиз
ненађенинегоодушевљени,бариницијално.Нискобуџетна
продукцијасапажљивим,споримритмомицрнимхумором,
Кототамопева? описујепутовањесвадљиве групепут
ника,којапредстављапресекпредратногсрпскогдруштва.
Они путују из удаљене српске провинције за Београд 5.
априла1941.године,раздрнданимаутобусомкојимуправља
једаннасилникињеговимбецилнисин(којинисубезпози

19Дина Јорданова пружа исцрпну листу Кустуричиних филмских узо
ра (видети: Iordanоva, D. (2002) Emir Kusturica, London: British Film
Institute.
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тивнихцрта).Ово,накрајубеспотребно,тегобнопутовање,
завршавасењиховимколективнимстрадањемследећегју
тра,када,коначностигавшиусвојеодредиште,онинестају
употпунојдеструкцијикојујеуспаваномБеоградудонела
ХитлероваЛуфтвафе.Негде на половини вожње, путници
суприсиљениданаправенежељенупаузу,кадасуукључени
у погребну поворку једном странцу, локалном „учитељу”.
Пренегоштоовасеквенцазапочне,двапутника,Роми,на
глашавајувезуизмеђуучитељевесмртиинадолазећеграта
директнопевајућигледаоцимафилма:„Пучепушкаизпо
таје,учитељанашегнема.Пролећеје’41,пролећеје,злосе
спрема.Мајкомојаштасезбива,тужнамисепесмапева.
Смртједошлаупоходе,овдевишенемамира...”Погребје
доброорганизованзаразликуодготовосвегаосталогупри
чи,тужаниупочеткутих.Такође,тојеирастегнутдогађај,
који приморава невољне учеснике да га убрзају, бацајући
камењенакоњекојивукупогребнакола.

Многи гледаоци би могли да признају да нису, видевши
филм раних 1980их, препознали везу између ове чудне
епизодеиТитовемегасахранекоја седесилаисте године
кадајефилмпуштенупромет.Посмртниговорпреминулом
„учитељу”уКототамопева?јевишеексплицитан:„Све
штотиимамлепорећи,драгимојстриче,рекаосамтивећ
заживота…генерацијеи генерацијеђака,које ситиизвео
направиживотнипут,радотесеисапоносомсећају…ми
рећизавађене,тисиипогинуо…”Овојехрабрареференца
накултнедавнопреминулогдиктатора,пажљивоскривена
сталнимпомињањемубистваиубица.Титојеумроуболни
циу88.години,последугеболести,алисатираовихдогађа
јаизпролећа1980.ипредвиђањебудућностиЈугославијеје
јасна:чимјевођаспуштенугроб,говорникпотежепиштољ
икомплетнаанархијапочиње.20

АлегоријауфилмуКототамопева?једонеклепригушена
реалистичнимдетаљима,алиуњиховомследећемпројекту,
Маратонцитрчепочасникруг,направљенимумаломање
репресивном озрачју 1983. године, Ковачевић иШијан су
билиумогућностидаизразеполитичкеконотацијенаотво
ренијиначин.Овајфилмчуднопочињесанаизгледпроиз
вољноизабранимдокументарнимматеријаломснимљеним
на државном погребу југословенског краља Александра,

20ПутнициуаутобусууКототамопева?јетребалодадоживенеславну
судбинуујутронаЦветнунедељу,6.априла1941,убеоградскомзооло
шкомврту,штојетакођеназначеноудијалогуфилма.Збогнедостатка
новца,сценанијеникадснимљена.КустурицајерешиодазапочнеПод
земљеујутро6.априла1941.године,проминентномсценомбомбардо
вањабеоградскогзоолошкогврта.
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који се десио 1934., седам годинапренасилног распарча
вања југословенског краљевства у Другом светском рату.
Заплетописујеконфликтупородицигробара,којиникако
не остављајуженско потомство, чије су свежене помрле,
доконинаизгледвечноживе,правећибогатстворециклира
јућимртвачкесандукеукраденесалокалноггробља.Борба
уовојфамилијиметузалемаувлачиињиховог снабдевача
сандуцима,гангстера,ацеозаплетсепоновозавршавака
тастрофом међусобног уништења. Иако је комад написан
још1973.године,алузијенаТитовусмрт,његовудржавну
сахрануисукобизмеђуостарелихчланова југословенског
Председништва, које је преузело део властипослеТитове
смрти,могусенаслутити.Једининачиндаседођенавласт
угеронтократијије,мањеиливише,стрпљивочекатисмрт
наизгледбесмртног,доброзбринутог,најстаријегпатријар
ха.21Накрајуфилма, гангстериигробарисесукобљавају;
куљањеакумулиранемржњепалифилмскутраку,предви
ђајућисвеобухватноуништавањеуДругомсветскомрату(и
крвавирасплетјугословенскекризе1990их).

Значајно је да Кустурица прави Подземље са утицајним
драмским писцем, који је узастопно предвиђао униште
ње Југославије, врло успешно правећи алузије на живе
(имртве)политичареиполитичкедогађаје.СтилПодземља
јеближиМаратонциманегоКототамопева?;Маратон
цитрчепочасникругјеадаптацијадуговечне,врлопопулар
непредставеиШијанјебезпредрасудаангажоваопозори
шнеглумцезаглумунавеликомекрану,дозвољавајућиим
дакористесвојегеговеусценографијиизраженосличнопо
зоришној.Увремекадасепојавио,тојеизгледалокаомана.
„Наликпозоришту”,викалисукритичари,доксугледаоци
заволелииовајфилм.КустурицајеуПодземљуочигледно
закључиода ће, приближившидоброодиграну, претерану
гестикулацијуфилмскомгледаоцу,интензивиратибрзири
там наметнут убрзано одвијајућим догађајима, интензив
нимпокретимаразнихтелаиекстатичноммузиком,којисе
свипојављујууПодземљу.

Двапретходноукраткоразмотренафилма,иакопунијаких,
привлачних ликова, делују као горке сатире на догађаје у
ЈугославијитогвременаиПодземљесвакаконастављаову
традицију.Ипак,јошједанфилмизраних1980их,Балкан
Експрес(1983),којијережираоБранкоБалетић,садржине
самомоделзаљубавничетвороугаопрвогделаПодземља,

21ОвасеситуацијаможетакођеповезатисастањемуСовјетскомсавезу,
гдеје,утовреме,АндроповнаследиопреминулогБрежњева,послечије
смртиједошаоЧерњенко,когаје,опет,послесмртинаследиоГорбачев,
свеурокуодтригодине.
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већ јеиизворнекиходнајимпресивнијих сценаКустури
чиногфилма.Причаогрупипреваранатаилопова,којису
сенашлиухаосупрвихданаХитлеровеинвазијенаЈуго
славију1941. године,овајфилмзначајномењажанровску
формулу југословенскихфилмоваоДругомсветскомрату.
Ни партизански спектакл, ни болно истраживање тешког
историјског периода по угледу на тенденције Новог фил
маиз1960их,БалканЕкспресјефокусираннагрупузани
мљивих,мадасебичнихликова.Напочеткурата,онипро
фитирајуназавладаломнереду,докпокушавајудапобегну
на сигурноместо,безжељеда сепридружебилокојој од
странасукобљенихуконфликту.Иакоумирунакрајуфил
ма,њиховеавантуресупоређанекаонизкомичнихвињета,
аљубавничетвороугаочинедвабркаталопова,једналепа
певачицаинемачкиофицир.Девојкабирасвојељубавнике
измеђутримушкарца,докникаднијејаснодалисуњени
мотивисамоопортунистички,илисеоназаистазаљубљује
уњих.Испреплетени,претходнедвенаративневезесуне
приметноизмешане.ОвојеиосновнапотказазаплетПод
земља.Марко,Црни,НаталијаинеуништивиФранцсусли
каиприликаПопаја,Стојка,ЛилиикапетанаДитрихаиз
БалканЕкспреса.

Устилуфранцускихфилмоватрендаlamoderétroинеких
југословенских ТВ пројеката из касних 1970их, Балкан
Експресјефокусираннааутсајдереурату,саживиминте
ресомзадетаљепредратногбуржоаскогдруштва.Иакоза
државајући беспрекорну слику покрета отпора, филм је у
основипотиснуоидеолошкуаргументацију,инсистирајући
наподједнакојудаљеностиглавнихликоваодкомунизмаи
нацизма.Преовлађујућициљонихкојисуукључениурат
насвимстранамакаода јесамодазадржеглавунараме
нима,доксератнихаоснесмири.Главниликовиумируна
крају,једанпоједан,каоуПодземљу.Каододатаковојжи
вописнојдинамици,Кустурицајеприредиосценографијуи
догађајепричедругогделаБалканЕкспресазањеговесцене
набродуресторануисуседнојобали,гдеседешававенчање
ЦрногиНаталије,каоинепрекидноснимањепартизанског
филмаоњиховимхеројскимподвизима.

КустурицаиКовачевићуПодземљуправебројнеалузијена
практичносвакифилмкојијебилокоодњихнаправио,док
Кустурицауказујереспект златнимданима југословенског
НовогфилмаифилмовимањеговихколегаизПрашкешко
ле.22Ипак,најкохерентнијамрежареференци јеисплетена

22Поставкадвапаралелнасветаиодговарајућихликова,измеђукојихсе
можеићинаизменично, јеомиљенакодКовачевића.Например,види
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увезиса југословенскимфилмовимакојисебавеДругим
светским ратом.Партизанскифилмови су били најпромо
висанијиинајпопуларнијижанрјугословенскогфилма,од
првихпослератнихдана.Првихнеколикоигранихфилмо
ванаправљенихусоцијалистичкојЈугославијибилисуис
кључиво посвећени херојској борби против фашистичких
окупатораидомаћихиздајника;токомтриследећедеценије
онисубилидалеконајповлашћенијижанр југословенских
власти.У1960ими1970им,филмовиовогжанрасусераз
вилиуспектаклеукојимасу,узистакнутуулогупиротех
никеиизлива јакихемоција,домаћеистране звездебиле
центарпажње.Доксухероизамиљубавзадомовинуипар
тијубилипреузетиизсовјетскогсоцијалистичкогреализма,
југословенска специјалност су били герилско ратовање и
ликовикојисупостепеносвевишеизражавалисвојудухо
витостнарачунизражавањаидеолошкихопредељења(иако
јекомбинацијаовадваелементабиларазвијенавећуЧапа
јевуиз1934.године).Партизанскифилмовисуседешавали
углавномуруралнимподручјима,доксуњиховипандани,
филмови о илегалцима, описивалиживот и борбу за сло
бодууградовимакојесудржалиНемци.Снимљенисама
њесредстава,овидругисуималисофистициранијеликове,
сазаплетимасличнимтрилерима.Онисубилипогодниза
телевизију,одаклесупотекледугетелевизијскесеријекао
штосуОтписани,којисуприказанинајугословенскојтеле
визијитоком1970их.Оваизузетнопопуларнасеријасадр
жимешавинуликова,заплетаисценографиједогађајакоји
уПодземљуописујуурбаниотпорукомучествујуМаркои
Црни.

Овебројнереференцемоглесујошувекостатиблизубезо
пасногпастиша,такодајућинекаквукредибилностФинкел
кротовом описуфилма као помодарски постмодерног, кад
небибиловажнихмоменатаузаплетукојиповезују југо
словенскуисторијуијугословенскифилмнаврлоодређени
јасанначин.ИакојеДругисветскиратбиоустваризавршен,
МаркокреирапривидсталнеборбезаљудеуПодземљу.Уз
помоћрадија,грамофонаиједнесирене,онихдржиустал
номстраху,приказујућиимбезобзирнолажнедокументар
цеонаводномратукојивладанаповршини.Кадасеконач
нопопненапољеизбункера,Црнисепојављујенаплажии
заменившиснимањеиграногфилма за стварност,направи
хаос.Филмчијеснимањепрекине,Пролећестиженабелом
коњу,је,„случајно”,оњеговојсопственојреволуционарној
слави. У акцији вредној да буде у југословенском ратном

Сабирницентар,филмкојије1989.режираоГоранМарковићуадапта
цијисамогКовачевићапоњеговомпозоришномкомаду..
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спектаклу, он десеткује статисте правим мецима и убија
свогдвојникаметкомправокрозсрце,штопроузрокујеек
стазууфилмскојекипи,којајошувекверуједаприсуству
је одличноодглумљениммоментима.Сценакоја се снима
убезбројнимдубловимајеустварисличнадогађајимакоји
суседесилитокомрата.Сценографијаиглавниликовису
чудеснослични,алирадњаописујеМаркаиЦрногкаоне
превазиђенејунаке,уместонеславнихдогађајаизхаотичног
рата.Тако,гледалацпосматрадвострукоудвостручење.На
једнојстрани,сценографија,догађаји,глумцииликовиди
ректноуказујунаБалканЕкспрес;надругој,двострукосту
оквируПодземљапродукујесублимниефекаттрипликоване
мрежеозначених,којикореспондирајусаједнимтекстуел
нимпољем.Аипак,порукајејасна:југословенскифилмје
стално репродуковао слике историје, онемогућавајући по
пулацијиданаправиразликуизмеђуфикцијеистварности.
АкцијаЦрногиреакцијаМарканаснимањусуцентралнеза
овупоенту:сећањана„представљену”реалностсусличне
филму„инспирисаном”овимдогађајима.Самипротагони
сти,историјскаудаљеност,вештапропагандаиљудскасу
јета,чиненемогућимчакиглавнимучесницимаданаправе
разликуизмеђуистинеирепрезентације,иакосуонекило
метрима удаљене.23Уз то, гледалац коме је познатБалкан
Експрес, посматра слике које су интензивно инспирисане
југословенскомфилмскомисторијом.Усуштини,Кустури
ца иКовачевић сугеришу да је избављење из репрезента
цијскогкругапрактичнонемогућеидаје„право”значење
догађаја,акоуопштедоступно,врлотешкоспознати.Исто
времено,онистављајуисамоггледаоцаурепрезентацијски
круг,чинећипредстављањењеговеисторијеистовременом
инеодвојивомодисторијејугословенскогфилма.24

Реинтерпретацијакаорефлексивност

Интензивнозанимањезамеханизмеполитичкеманипулаци
је,којејевидљивоуПодземљу,кулминираусценамапосета
МаркаиЦрногснимањупартизанскогспектакла.Кустурица
намнудисофистикованоразматрањеуметностиполитичке
пропаганде,којапажљивомешалаж,истинуиполуистину

23МаркоиЦрнипосећујуснимањеодвојеноиподразличитимоколности
ма.Овајдругијепотпунонеспособанданаправиразликуизмеђуфил
маиреалности,поштојепровеодвадесетгодинаподземљом.Сдруге
стране,иакочланелитекојајеорганизоваластално,послератнопрису
ствоДругогсветскогратауразличитимформама,Маркојеипаксклон
дазаменистварностификцију.

24Листа филмских претходника који су се бавили забуном која потиче
оддвострукостиизмеђуфилмаистварногживотаједуга,укључујући
Бастеракаодетектива,Булеварсумрака,АмеричкуноћиИнтервисту.
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до тачкеинтелектуалнеисцрпљеностионихкоји сумани
пулисани.Алиоваизоштренаидеолошкакритикајенераз
двојно измешана са задовољством, које доносе урнебесни
заплетииредитељскомајсторство.Каопрецизануметник,
Кустурица ужива у развијању потенцијала позајмљених
филмскихтекстова.Иакопонекадврлократки(штојенео
пходно пошто их има много), ова позајмљивања су ретко
остављена да неспретно висе у ваздуху, као обичан доказ
редитељевогпознавањафилмскогнаслеђа.Уместотога,они
играјуважнуулогууразвојузаплетаилибогатогасоција
тивногпољаствореногокоњега.Њиховафункционалност
постајеусловњиховевидљивости.

Кадихгледалацједномпримети,овезначењскецелинезах
тевају паралелно процесуирање. На једном нивоу, онe су
интерпретиранeувезисаосновнимтекстомПодземља,ана
другом,онe сууоченeиупоређенeса „оригиналом”,фор
момкојапостојипретога,којегледалацможе,аинемора
дасесећа.Такојезначењедокогагледалацдолази(којеов
деразумемокаоафективнозначење),формиранонаоснову
триосовине.Докреагујенапосматранитекстусветлуод
говоранатексткогсеприсећа,акоиматоискуствоилипре
познајереференцу,онразвијатрећеконцептуалнопољеиз
релацијевећапстрахованихзначењаформираногнаоснову
првадвапоља.

СледећадвапримерапоказујудокогнивоаКустурицапоја
чавањиховомеђусобнодејство,крозпажљивопостављање
увремену.Првијепозајмљенизнемогфилма,изКитоно
вогКолеџа(College,1927).Каонајбољистудентгенерације,
Кеатондржиговорнацеремонијипроглашењадипломаца
назван „Проклетство атлетике”.Публика се састојиуглав
ном одњегових вршњака, који више воле спортисте него
књишкемољце(каоштојеКитон),докизањегаседепро
фесори,којивишеценеоданостзнању,негофизичкуспрем
ност.Подељеностизмеђуоведвегрупејеврлојасна(изузев
Китоновемајке).Усендвичуизмеђуњих,Китонјеокренут
студентимакојисупротивњега,докгапрофесориупотпу
ностиподржавају,алинемогудавидењеговолице.Убрзо
поштозапочнеговор,Китонпочнедасеритмичкипомера
слеванадесно.Двегрупереагујуразличито.Студентипола
коодлазе,доксупрофесоритоликоудубљениуњеговговор,
дапочнудасепокрећууритмуњеговихпокрета,слевана
десноиназад.НоелКеролобјашњаваовајгегкао„вербалну
слику”. Кеатон „повија” (на енглеском sways) публику
својимаргументима,штојеинтерпретацијакојазависиод
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гледаочевогпознавањаенглеског језика.25Кустурицаадап
тираовајгегједнојодглавнихтемаПодземља,односуизме
ђуполова.Нагласаксепомераодкомпетенцијеактеракоји
држиговор,којуКитонстваразасебе,надивљењедискурсу
гомилекојаслуша,прикомепојединацинстинктивнопрати
иучествујеуфизичком(иасоцијативноуемотивномиин
телектуалном)узоркукојијествориоонајкојидржиговор.

Извор дискурса код Кустурице је позоришна представа
СтриндберговогОца, коју су на сцену поставили српски
глумцинанемачкомтокомрата,замешанунемачкосрпску
публику.УдужојверзијиПодземљаовапоставкасепона
вља и после рата. Комад и реакција публике остају исти,
самојејезикнакомсекомадизводисрпски.26Бројтексто
ванакојифилмправиреференцеуовомслучајупојачава
потенцијал за апстрактно значење.Отацпредстављаmise
enabymeПодземља,јеробаоваделаинтензивноразвијају
темувечитеборбеизмеђуполова,поготовозадоминацијуу
породичномживоту.27Сдругестране,поновљенаритмичка,
једноличнареакцијапубликенапретерануегзистенцијалну
кризуликоваукомадујепозајмљенаизКолеџаипоказује
фасцинирану,израженоцентриранунасамусебе,реакцију
публике(иливишихкласа?)набескрајнопонављањесвако
дневне борбе између полова.Кустурица овде користифи
гуративнипотенцијалсвогфилмскогипозоришногизвора
застварањезначења,дабиствориоасоцијативнопољекоје
јеувезисатематскиминтересимаПодземља.28Завршетак
сцене, у којој је приказана представа на немачком, такође

25Carroll,N.NotesontheSightGagin:Comedy/Cinema/Theory,Horton,A.
ed.(1991),Berkeley:UniversityofCaliforniaPress.НијејаснодасуКеро
ловитерминипогодниуовомслучају.Кеатонпомера(sways)онекојису
већубеђениувредностњеговихаргумената,анекиодвеликодостојника
сеизгледапомерајудабивиделињеговолице,кадаонпочнедасепо
мера.

26Каошто јетоексплицитноназначеноуПодземљу,некиглумцииин
телектуалцисубилисмакнутипослерата,збогтогаштосуглумилиза
Немцетокомокупације.Али,комунистичкевластипостављајуистико
маднасцену,аглумакојајеуједномпериодубилакажњивасмрћу,у
другојситуацијипостајесредстводруштвенепромоцијеипрестижа.

27Крај Подземља је виспрена потврда Кустуричине (и Ковачевићеве)
оданостиоваквојврстигенерализације.Послепуногкруга,свесенанеки
начинвраћанапочетакинанелагодну,алиикомичнукоегзистенцију,
условљенублискимфамилијарнимодносимаифлуктуирајућоммрежом
жеља.

28НајдужаверзијаПодземља је јаснијаупаралелном,сталномснимању
једногтеистогпартизанскогфилма,намењеногзаприказивањенижим
класама,саперманентномпоставкомвисокопарногкомадазавладајућу
елиту.Овојејошједанкоментаројугословенскимкомунистимаињихо
вомусвајањуживотногстилапретходнихвладајућихкласа,штојебило
противноофицијелнојреторици.
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служидапокажелакоћускојомсеКустурицапребацујес
једног на други филмски (и позоришни) модел, у оквиру
компактненаративнецелине.Поштојеискористиовизуелне
потенцијалевизуелноггега,пародирајућимелодраматични
текстироничниминтонацијама,онбрзостварахаосусти
луХичкоковогфилмаЧовеккоји јепревишезнао (1956)и
раствараапстрактнеконотацијетекстауанархијимасовног
хаотичногкретања.

Пажњапосвећенарелацијиизмеђуформалнихелеменатаи
реторичкогпотенцијалаКустуричинихпрототиповауПод
земљу видљива је у још једној краткој сцени. Вера, жена
Црног,умиреубрзопоштосилазиподземљусаанонимном
масомисвојомпородицом,посленемачкогнапада.Њуигра
МирјанаКарановић,глумицакојајетакођеглумилаупрвом
канскомКустуричиномпобеднику,филмуОтацнаслужбе
номпуту.Уњемуонаиграсличнуулогумајке,којајестуб
њенебосанскепородице,докјеотацпослатузатворнане
колико година због политички неодговарајућих примедби.
КаоиуПодземљу, онапролазиизмеђуСцилеиХарибде,
покушавајућидапосвакуценуспасипородицу,докморада
себориисамужевљевомневерношћу.Овајразвијенмотив
позицијенесебичнемајкеупатријархалномдруштвунаиз
гледможедаподржикритикеКустурицедаоннијеспосо
бандаоформинетрадиционалнеженскеликове.Ипак,ови
филмовипредстављајујасноуказивањенатешкупозицију
женаупатријархалнимпородицама.Загледаоцаупознатог
сајугословенскимфилмом,јасноједаобаоваликакојеигра
МирјанаКарановићуказујунаПетријинвенац,филмкоји
јережираоСрђанКарановић1980.године.Уњему,Мирјана
КарановићјеПетрија,српскасељанкакојаидекрозживот
санеуморнимдухом,упркосразочарењимаинеиспуњеним
очекивањима. У свом животу Петрија је имала три чове
каидвадетета.Првоумиренапорођају.Овоседешавау
традиционалномсрпскомсељачкомдомаћинству,где,про
теранауспремиштежита,онарађадечака.Остављенаса
ма,неупућенаодсвоједоминирајуће,љубоморнесвекрве,
онасеборинаподукрозврлотежакпорођај,данакрајуне
бипресекла пупчану врпцу,што је узроковало смрт дете
та.КустурицаадаптираовусценууПодземљу,али,уместо
изолације,Вера рађа дечака на дну степеница које воде у
склониште.Овогпута,детепреживљава,алимајкаумире.
СампорођајјетежаккаоиПетријин,алидокПетријалежи
непокретна,испруженанаподу, удугом,болномкрупном
кадруКарановићевекамере,КустурицапојачаваПетријино
страдање,представљајућигакаовожњуролеркостеромниз
степенице, у крупном плану, овог пута праћеног камером
држаном у рукама. Интертекстуалне референце и заплет
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Подземљазаједнодоприноседапосматрамоовусценукао
опистешкогтретманакомсуизложенеженеутрадиционал
номсрпскомдруштву.

Крај ове врло кратке сцене поново показује Кустуричину
склоностбрзимпроменамаизмеђуњеговихфилмскихмо
дела.ДокВерагледасвогноворођеногсина,идокјеочи
гледноврлоблизусмрти,светлокојепроизводибицикл,чи
јепредалеокрећуанонимниљудиумрачномподземљу,из
ненадајеосветљава.Онаизговараречиизједногоднајпо
знатијихпартизанскихспектакала:„Акомисенештодеси,
некасезовеЈован”(публиканаравнознадаћеонаумрети).
Кустуричинодостигнућеовдележиутомекакоглаткоспаја
формалнеодликекадра,сатематскимконотацијама,ствара
јућиуејзенштајновскомсмислуконтинуиранипокреткоји
везујекомплекснепроцесезаједно,такоохрабрујућигледа
оцадастворивишестранузначењскуцелину.Гледалацкоји
нијеупознатсапризванимтекстовимапратидинамичну,па
жљивопостављенусцену,којазначајноунапређујезаплет,
одводећиједанодглавнихликоваиз,идоводећиновилику
причу.Али,новадимензијасеотварареференцомнатмур
ни, реалистичкиПетријин венац, тако повезујућиВерину
иПетријинусудбину,аондаизненаднопребацујућитекст
у хипермелодраматичан и тако неизбежно ироничан тон
партизанскогспектакла,ињеговувезусаживотомуподзе
мљу.Истовременапрецизностиснагадоприноселаконском
ефекту,импресијиразрађеностиупркоскраткоћисцене.

Гледалацупознатса југословенскимфилмомјетакоокру
женликовима,ситуацијамаидијалогомпреузетомизмно
гобројних,углавномјугословенскихфилмова,почеводпар
тизанских спектакала,филмова урбаног отпора, лаких ко
медија,филмованосталгијеицрнихкомедија.Подземљеје
компендијум који садржи референце на све југословенске
филмскежанровемејнстримаинамодернистичкифилм,та
копокривајућињеговупедесетогодишњуисторију.29Може
сеусловнорећидаПодземљепостајефилмбезсубјекатаза
несубјекте, онацијиизграђенојна текстовима,о заједни
цикојапостојионолико,коликојојтоомогућујуњенитек
стови. Анонимне страсти, инстинкти и манипулације, ви
шенеголикови,постајуснагекојеобликујунаратив,каои
југословенскуисторију.

29ИзузевКустуричинихфилмова, филмови на које он прави референце
сууглавномонипроизведениуБеограду.Истина,ониипредстављају
окополовинецелокупнепослератнејугословенскепроизводњеиграног
филма,абилисуиврлопопуларникодјугословенскепубликеинајпо
знатији ван граница Југославије. Без обзира, Кустуричин избор јасно
указујенањеговефилмскепреференце.
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КустурицазумирафокусуПодземљунафилмкаокруцијал
нимедијумзастварањенационалногнаративногпростора,
уочљивокористећидокументарнекадровепарадесапросла
веПрвогмајаодржанеуБеограду.Гледалацвидипоређане
кадровеписмамиразавољеногТита,затимпрвогјугосло
венскогпутничкогаутомобила–фићеиондаАвалафилма,
главне државне компаније нове југословенске послератне
филмске индустрије. Ово појачава смисао Кустуричиног
схватањаважностијугословенскогфилмазапослератнеко
мунистичкевласти.Кустуричинапозицијаје,нанекиначин,
билапривилегована.Умоментимакрајњегхаосаиколапса
националногидентитета,механизминационалнерепродук
цијележалисуогољенисвојимфункционалнимколапсом.У
послератномпериодујугословенскифилмјебиоомиљени
медијум националне педагогије у вишејезичној, вишекон
фесионалној,полуписменојземљи,учествујућиупроцесу
у ком суљуди истовремено били „објекти” те педагогије,
алии„субјекти”процесаозначавањаипроизашлогпросто
ранације.УсцениВеринесмртикојусмоописали,затворе
напопулацијапроизводиминималноосветљењеокрећући
педалебициклакојистојиуместу.Светлосткојачкиљииз
лампе бицикла подсећа на светлост која долази из филм
скогпројектора.Анонимнапопулацијатакоибуквалноузи
ма учешћеупројекцији (алинеипродукцији) бескрајног
кругаслика,истовременобивајућињиховајединапублика,
позајмљујућисвојеемоције,каоифизичкуснагу,одржању
политичкогсистема.

УЈугославијијенационалнопитањебилокомплекснијене
гоштојетонационалнипросторједненације,којије,бар
у националном дискурсу, већформиран и наизглед једин
ствен.Пројектованојединствоједаклебилокомпликовано
чињеницом да је сама (југословенска) нација била саста
вљенаоднеколикоразличитихнационалностиса,накрају
крајева, некомпатибилним типовимаформације национал
них простора,што је неизбежноимало политичке импли
кацијенавећинационалнипројект.Усвомстраственоми
огорченомфилму,Кустурицанакрајукривикомунистекоји
су„отели”југословенскуидеју.Накрајупостајејаснодаих
онне криви за иницијацију националногпедагошког дис
курса,већзбогтогаштосутоурадилилоше,такодајена
крајуонизгубиосвојувременскукомпонентуипостаокрај
ње понављајући, досадан, предвидљив и некохерентан са
закључцимакоје јестановништвомоглодаприкупиожи
вотуванграница„испричаног”националногпростора,гу
бећисвојепродуктивно,какобигаБабаназвао,„двоструко
време”,такотерајућинародеЈугославиједапроведудекаде
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уподземљу.30Развијајућиовуидеју,сликеизјугословенских
филмова постају свеприсутне и неодвојиве од историјске
репрезентације.

Питањеувезисаалегоријскомснагомфилмајошувекоста
је:јелиПодземљесамоглобалнаметафораорелацијамау
Југославији,њеним комунистичким вођама и развоју спе
цифичнекултурекојајеслужилањиховимпропагандистич
кимциљевима?Другимречима,далифилмзаузимаспеци
фичнију позицију у односу на југословенско национално
питање и југословенске ратове око наслеђа 1990их? Јесу
ли Марко и Црни уопштени примери највиших југосло
венскихкомунистичкихфункционера,илибисмомоглида
приближније одредимо њихову националну афилијацију?
ОнисубилиближевиђеникаоСрби,иликаоСрби(Марко)
иЦрногорци (Црни). Још важније, једна од главних тача
кањиховогмеђусобногодноса једаприкажеразликукоју
супремаТитовомрежимуиспољаваледве секције српске
владајућеелите,узависностиодњиховогурбаног,илиру
ралногпорекла.Маркојељигавиинтелектуалац,докЦрни
служирежимуверно,безпитања.Јошједномоваособина
везујеовогдругогзаРанковића,којије,наводно,остаове
ран Титу до његових последњих дана на власти. С друге
стране,онможебитивиђеникаоархетипСрбаизКрајине
иБосне.ОнисунајжешћеподржавалиТитазавремењегове
власти;многиодњихсунаправиликаријерекаоофицири
ЈНА,каонаставакњиховератнеулоге,кадасубилипартиза
ни.Порекломизнеразвијенихпланинскихподручја,њихов
главнипутдруштвенепромоцијесубиливојскаиполиција.
ЊиховалојалностТиту јебиланеупитна;кадгод јебиоу
опасностимогао је да рачуна нањихову подршку.Титова
сликанасатукојиМаркодоносиЦрномкаонаградуштоје
годинамадржаонародпослушним,била јепромовисанау
послератној Југославији као ратна сликаТита изњегових
победничких,славнихподвигауБосни.Црнијеодушевљен
несамоТитовимличнимгестом,већисамомсликом,која
призиваносталгичнеемоције.Уствари,уразличитимпри
ликамаонкористиицрногорскиакцент,каоионајспецифи
чанзаСрбеизКрајине.

Кадједномизађенаповршину,фрустрацијанакупљенато
комгодинапроведенихуподземљуексплодира,иЦрниузи
маулогуартиљеријскогкоманданта.„Распамети”,речикоје

30„Двоструковреме”сеовдеодносинапотребуинкорпорацијеистовре
меногпросторанацијеунационалнипросторконструисанкрознара
тивнуборбу. ЈугословенскинародуКустиричиномобјашњењу јебио
„објект”, адамуникадниједозвољенодапостане „субјект”процеса
означавања,штосезавршилокатастрофом.
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користидабинаредиотоповимадапуцајунаневидљивог
непријатеља,јенаводноизговориогенералМладић,коман
дантвојскебосанскихСрбатокомратауБосни.Спочетка,
непријатељ је невидљив, а касније неважан. Главне поен
тепричесетичурелацијауоквируједнеодгрупаусукобу
(илиулогеснагаУједињенихнација),пренегообјашњавања
динамикеконфликта.Кустурица јеизгледабиоопрезанда
скоропотпунооставиБоснуизванописаногконфликта,зна
јућизакомплексносттетемеутовремеиполитичкиреле
вантнизакључцикоједоносиоратуодносесемногочвршће
насрпску,негонадругејугословенскеетничкеиполитичке
снагеиучеснике.31

ДокМаркоиЦрниперсонификујунеуспехсрпскихлидера
даураденештодоброзасвојнародподТитовимрежимом,
ликИвана,Марковогбрата, јебиоуглавномостављенван
критичкогразматрања.Онједобродушанмлађибрат,који,
усредиштуперманентногхаоса,одбијадавидиљудеона
квимкакви јесу, окрећући сеживотињама за својеживот
несапутнике.ИмеИванјепонекадповезаносакатоличким
крајевима,докјењеговеквивалентЈованчешћекоришћен
кодправославнихСрба.Али,поредименаЈован,иИванје
уупотребикодСрба,мадаређе.ИвановодноспремаЈуго
славијијејединствен:онсеубијаодплачазаземљомкоју
је одавнонапустио.Његоваоданостнема граница, алион
успевададелујетекнакрају,убијајућисопственогбратакад
јесвевећотишлодођавола.Текнакрају,послесмрти,он
проналазимируимагинарнојЈугославији,напарчетуземље
којепловинизДунав.Иванможебитивиђенкаодоброми
слећиЈугословен,некокобимогаобитиСрбин,илиХрват,
аликонепружаништасвојојвољенојземљи,осимдобрих
жеља.Онјесталнопаралисан,неспособандаделује,јерби
тоодњегазахтевалодаупрљаруке.Ионостајесталнопо
страни.Сдругестране,онбимогаобитиСрбинкојисвојим
именомипонашањемпоказујенеизмернужељудасепре
мостеразликеизмеђуњеговеидругихнацијауЈугославији,
некокојеоданјугословенскојидејибезобзиранацену,ко
неживиустварности,каонекоконесхватадаЈугославија,
каквајебила,неможедапонудитрајнимиристабилност
његовојпородициињеговимживотињама.

31Најдужа верзијаПодземља задржава више симетрични заплет, у ком
свакајугословенсканацијаимасвогпредставникаукорумпираномвођ
ствуземље.УњојсуТомислав,ЈанезиМустафапроминентнијинего
украћимверзијама,поредМаркаиЦрног,алиистотоликоопортуни
стичкиикорумпирани.КраћаверзијаПодземљауглавномелиминише
овесцене.Ипак,ликовикојипредстављајуХрвате,СловенцеиБосан
скеМуслиманесу,донекемересувишно,присутниукраћимверзијама
филма.
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Подземље тако изгледа као да изражава несавршени ам
бигвитет, што га чини додатно интригантним. Кустурица
и Ковачевић су можда овде пошли различитим путевима.
Каоштојепоменуто,осталичлановијугословенскогруко
водства,поредМаркаиЦрног,постојесамокаофантомиу
краћимверзијамаПодземља.Онисепојављују,алињихове
улогесукрајњетривијалне,недодајућиништаономешто
можемодазакључимоизпонашањаМаркаиЦрног.Онису
слаборазвијени,остацидругачијеграспореда,којијегледао
наЈугославијуизапстрактнијегугла.Оноштоимамоједа
јеКустурицадефинитивнопомериофилмвишенасрпску
странугледишта,незатоштојезаузеопросрпскупозицију
увезијугословенскекризе,већзатоштокрозбогатствоалу
зија,изборглумацаилокација,оннудинештоштоизгледа
каосрпскаперспективанапедесетгодинаисторијеподТи
том ињеговим наследницима.Ово болно преиспитивање,
којезахтевадасеспознаилузорноствластитихснова,сико
фантскопонашањеикорупција, јевећпостјугословенски
процес.Гледаоцикојијошувекосећајудајекомунистичка
Југославија(јединакојусуонимоглидазнају)биланајбоља
одсвихмогућихсветова,морадасматрајудајеПодземље
дубоко узнемирујуће. Значи, јако незадовољство у филму
јеиспољенонепремадругимнацијамау Југославији, већ
премаТитуикорумпиранимсрпскимполитичаримакојису
служилиуњеговомрежиму.

УПодземљумивидимовишеНемацанегоХрвата,Мусли
мана,АлбанацаилиСловенаца.Овоуказујенаодлучујући
и проблематични однос између Срба и Немаца током 20.
века.Својомвојномиекономскоммоћиувекнахоризонту
(илиуБеограду),Немциимајујединственоместоусрпском
националномнаративу.Тонијеједноставнастваранимози
тета, то је пре амбивалентна комбинација дивљењањихо
вом технолошком умећу, организационим способностима
ибогатојкултурнојтрадицији,инеповерењазбогдубоких
ранакојесуначинилинаБалканутокомдваекспанзиони
стичкарата,којесуводилиу20.веку.Тојеједанодразлога
задугупарадузлихнемачкихофицираупартизанскимрат
нимфилмовима, које пародира ликФранца (други је, као
штоПодземљесугерира,тражењежртвеногјарцаодстране
комунистичкихвласти).32

32Оваопсесијанијенеопходноједнострана,иакојеулогаНемацаусрп
скојнационалнојсвести,наравно,многоважнија.Можемосе,напри
мер, сетити ерупције задовољства после пада Београда уФассбинде
ровојЛилиМарлен.Касније,можеселаковидетинегативанставпрема
Србиматокомјугословенскогконфликта1990ихуНемачкојипосебно
унемачкиммедијима.ПоделаНемачкеикомунистичкаЈугославијасу
изгледапокрилинепријатељстваитензијекојипотичуизпрвеполовине
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РефлексивностПодземља уводи југословенског (или срп
ског)гледаоцаупроцесрекреацијетокаисторијскихиску
става,некаоpostfactumапстрактногзнања,већкаоосетил
норазумевање,којеиспитујеиреинтерпретираузрокетра
гичне савремености.Ако тражимонекефилмске претход
нике,можемоихсигурнонаћиуфилмовимаИталијанског
неореализма.КаоиПодземље,онисусејавилиодмахпосле
националнепропасти,тражећињеговеузрокенесамоума
нипулацијамафашистичкогрежима,већиупоткупљујућим
задовољствима италијанских предратних филмова. Ипак,
мењање историјски доминантног представљачког оквира,
безослонцанањеганаједанилидругиначин,јерадикална
сугестијакојаможедаотуђисамоггледаоцакомејенамење
на,безобзиранаспремностфилмскогствараоцадаприхва
тирадикаланприступ.Тако,мелодраматскаимагинацијави
дљиваунеореалистичкимфилмовима,несамокодДеСице,
којапотичеизпредратногиталијанскогфилма,заменилаје
буржоаске вредности 1930их свакодневним сиромаштвом
каообјектомглорификације.Једанодглавнихпроблемаса
којимасесуочионеореализам,биојекакодостићикритич
кудистанцу,ненегирајућиемпатију,којусуИталијанисма
тралинезаменљивомзафункционисањехуманогдруштва.
Експлицитно,растућезанимањезаулогумедијаудруштву,
видљивоодКрадљивацабицикла(Ladridibiciclette,ДеСи
ка(DeSica),1948),билоједеоовогрефлексивногнапорако
јикулминирафилмовимакаоштосуНајлепша(Bellissima,
Висконти (Visconti) 1952) иБелишеик (Lo sceicco bianco,
Фелини,(Fellini),1952).Фелинијепостаоглавнипротаго
нистаоверефлексивнетенденције,закаснелопроглашавају
ћисмртИталијанскогнеореализмауСлаткомживоту(La
dolcevita,Фелини,1960),филмуоснимањуфилма,даби
завршиоусолипсистичкомобјашњавајућемкругуу8½(Фе
лини,1963).МожесевидетиодаклеКустуричинафасцина
цијањеговимрадом.Нијетосамобарокнасликасветакоју
јествориоредитељдемијург,каоштосепонекадпоједно
стављује.Питањеироничнедистанцекоја,саједнестране,
не скреће у неангажовани самозадовољни цинизам, док
садругестраненедозвољавагледаоцудасефузионишеса
другим,доминирањеговимфилмомипосебноПодземљем.

Италијанскомфилмујетребалодвадесетпетгодинадаби
сеокренуодиректномиспитивањуболногисторијскогпе
риодаДругогсветскогратаидотогвременаогорчености
морална нелагода уИталији су, можда неизбежно, стекле
носталгичне тонове.Кустурица је дотле стигао запет, иа

20.века(баруНемачкој),алипослекрајаХладнограта,онисупоново
дошленавидело.
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кокористећиалегоријскеструктуредаублаживрлоконтро
верзнетачке.Онсвакаконијеносталгичан,алијепроблем
сакојимсесуочиодокјеправиофилмпослеврлократког
временскогпериодаделомбио,какодабудекритичан,без
негацијецелогживотакојијенеководиоутовремекаопо
грешног. Кустуричина позиција уПодземљу изгледа тако
каоданијемогућепочетиодапсолутненуле,каодасени
штаниједесило,узимајућисамодобрелекцијепослепост
фактумразмишљања.Овојемождаслабост,алиупоређено
сацеловитимкритичкимнапономфилма,тојепокушајис
купљењаискромностикојинебисмеодабуделакоодбачен.

Овојеможданачиндасеобјасненекетензијекојесемогу
осетитиизмеђусценаријаифилма.ДокјеКовачевићувек
тежиојасним(иакокомплексним)етичкималегоријама,Ку
стурицајевишефаталиста,покушавајућидаразуме,колико
идаосуди.Овосеможеосетитиустилистичкизначајном
тренутку:Марко,садаважниполитичар,прималитерарну
наградузасвојепесме.УпратњисвојеженеНаталије,окру
женнајближимсарадницимаипријатељима,ондржиговор,
рецитујућисвојенеискрене,патетичнестиховеневидљивој
публици.Убрзани ритамфилма се успорава и у тренутку
предаха,југословенскигледалацизненадапрепознајенеса
моречи,илиМарковусличностсаједнимодмногобројних
лауреата једне од многих књижевних награда, већ модел
описивања типичан за југословенску телевизију 1960их
и 1970их. Хијерархија застава пажљиво распоређених у
просторукадра, дахозбиљностии самозадовољстванаиз
гледопуштеногдруштвауспаваногкредитимасазапада,и
успаванкамарецитованимсваковечесанационалнетелеви
зије,постајуодмахпрепознатљиве.Гледалацсетаконала
зиупозицијикојуописујеПолРикер: „Рефлексија је чин
окретања према себи којим субјект схвата у тренутку ин
телектуалнејасностииморалнеодговорности,уједињујући
принципоперацијамеђукојимајерастворенизаборављана
себекаонасубјекта”.33

Истовремено, тај тренутак јасноће најављује гледаоцу не
могућностспознајесебесамогисвојеисторије,безиспи
тивања улоге наратива идентитета у својој конструкцији.
Другимречима,чакиакобисесубјектодрекаосвојесубјек
тивноститокомовогпроцеса,чинрефлексијеисторијских
догађајаиучесника,којисуудаљениувременуипросто
ру, постаје потврдањеговог постојања у времену. Сходно
томе,овасценасеможетумачитикаопојачанакритикапо

33Ricoeur,P.OnInterpretation,in:PhilosophyinFranceToday,ed.Montefoi
re,A.(1983),Cambridge:CambridgeUniversityPress.
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литичкеманипулације,иакоКустурицаистовременоуводи
другачије импликације.ДокМарко рецитује риме о ветру
којиносилишће,такоизражавајућитугузаодавнопочив
шимратнимдругоминароднимхеројем,Црним,звукветра
доносилишћепредкамеруиКустурицапретвараМаркове
речи уживот.Иронија није уперена само према политич
кимманипулаторима,илипремаупотребљениммедијима:
окрећесепротивсамогтекста.Упоређенасаискреносрећ
нимдечјимгласовимаизхоракојипевапесмезахвалности,
мироблачногоктобарскогданауБеоградупрожимадогађа
је.Иронијауовомтренуткугубисвојуоштрицу.Изаиста,
гледалацкојијепроживеопослератнегодинејугословенске
историје почиње да цени ових неколико тренутака јасног,
видљивогмира,иначеокруженманијачкимритмомисториј
скихдогађаја,каомирнулуку,безобзираколикоилузорну
икраткотрајну,мождачакивреднијузатоштојетаква.34У
Подземљуимамноготренутакакојифункционишунаслич
неначине,покушавајућидаоценеиповратеоноштоможе
битивраћено.Кустурицакористирефлексивностнаначин
којијевишеодсталне,испразнесамореференцијалностина
површини,којадобесвестиалудиранасвојуартифицијел
ност.Ослобађасереалистичкерепрезентативности,алине
иреалности.Поврхсвега,радијенегодадиректнонамеће
узакпогледнатошта јереалност,илишта јебила,филм
отварапросторзагледаоцадаизградисветовекојиодгова
рајуњеговиминтересима,нудећислободуизадовољство,а
истовременоиинтелектуалнуавантуру.
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THEUNDERGROUNDANDITSCONTEXT:

HISTORYOFYUGOSLAVIAASAHISTORYOF
YOUGOSLAVFILM

Abstract

The Emir Kusturica’s film appeared in 1995 and immediately it
stirred spirits. After winning the Golden Palm in Cannes, an even
moreinflammabledebateensued.Notonlyfilmprofessionalsbutalso
philosophers,cultureworkers,politiciansjoinedthedebate.Itspilled
over to the countries of the west as well, and in the meantime the
filmhasgainedpopularitywiththeaudience,whichraisedthestakes
inthepublicdebate.Thispaperpartlydescribesthecourseofdebate
developmentandlaysoutseveraldifferentviewerstandpointswhich,
dependingonthecontextthevieweracknowledges,openupanumber
of political and also cultural issues regarding history ofYugoslavia.
Themostaccessiblelevelisthelevelofmelodrama,comprehensibleto
viewersallovertheworld.Also,thereareissuesrelatedtocommunist
ideology in a multinational country and the role of the Communist
Party.Themost intricateandalsomost importantonesaretheissues
regarding the film role in the history of Yugoslavia, its ideological
positionandthemannerinwhichthefilmwasusedtomanipulatethe
masses,being themostpopular, influentialmediaavailable towidest

public.

Keywords:Kusturica,context,nationalism,politics,culture,
Yugoslavia,cinemahistory
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КОНТЕКСТУАЛНЕПРАКСЕ
УОКВИРУУМЕТНИЧКЕ
РЕЗИДЕНЦИЈЕЦИ МЕР

Сажетак: Текст разматра контекстуалне праксе на примеру
уметничкерезиденцијеЦимерпокренутеуоквируЛиковнередак
цијеДомакултуреСтудентскиградиреализованеуСтудентском
градунаНовомБеоградукрајем2014.године.Узимајућиуобзир
локални контекст и специфичности, у тексту се расветљавају
основниаспектиистратегијепартиципативнеуметностипри
мењениуоквируконкретногпројектакаоштосу:истраживање
ирадсазаједницом,осветљавањеодређеногсоцијалногпроблема,
нагласакнакреативномпроцесуинепредвидивостисходаумет
ничког процеса, апропријацијаметода и облика комуникације из
свакодневногживотаууметничкимпројектима,делегиранипер
форманс.Кроз анализу уметничких акција интернационално ак
тивног уметника Александра Јестровића или Јамесдина, првог
учесникауметничкерезиденцијеЦимер,откривен јеновипоглед
и остварена видљивост постојећих проблема у оквируживота
студенатауСтудентскомграду,којисукрознавикупосталине
довољновидљиви.Рефлексијаискуставаизмикроконтекстане
миновнојеповезанаутекстусаразматрањемпроменаитоковау
ширемдруштвеномиисторијскомконтексту.

Кључнеречи:контекст,партиципативнауметност,уметничке
резиденције,апропријација

Увременукадасуинтеракцијаикомуникацијапосталенај
битнијиелементудруштву,насрпскојуметничкојсценисе
поново преиспитује и схвата значај уметничких резиден
ција са аспекта културне политике, уметничке продукци
је, културног туризма, умрежавања на интернационалном
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нивоу.1Важансегментсуделовањаууметничкимрезиден
цијама јесте и остваривање и развијање заједништва, које
у климипроменепарадигмекојуживимопостаје sinequa
non продуктивног става. Садашња достигнућа у науци и
технологији нудемодел динамичнемреже релација, свест
о јединству имеђузависности свих ствари и догађаја, по
требу за преображајем субјективности и преобликовањем
односа. Напуштање статуса уметникагенија, демистифи
кацијаауторстваигубитакаутономијеуметничкогделасу
идејеприсутнеусавременојуметностикојеууметничким
резиденцијамаимајунеопходнеусловезаразвој,јернасуче
да се подручје субјективности дефинише иформира кроз
додирсадругимпољима.Управододирсадругимподруч
јимаотвориојепросторкаукључивањуконтекстаупроми
шљањеодносауметничкихпраксиидруштва,утојмерида
је контекстиз једне крајњемаргинализованепозиције по
стаоједанодкруцијалнихелеменатасавременеуметничке
праксе.Уовомтекстубићеречионедавнозавршеномпилот
пројекту уметничке резиденције ситуиране уСтудентском
градунаНовомБеоградуиуметничкимрадовимапроиза
шлим из овог пројекта, који се могу анализирати из угла
контектстуалнихуметничкихпракси.

ПрвигостновоустановљенеуметничкерезиденцијеЦимер,
која јепокренутауоквируликовнередакцијеДомакулту
реСтудентскиграднаНовомБеограду,биојеАлександар
ЈестровићилиЈамесдин.Упериодуод1.новембрадо31.
децембра2014.године,уметниксеналазиоуулозицимера,
живеојеустудентскојсобизаједносадругимстудентима,
храниосеумензи,играобаскетнатеренимаиукључивао
се у свакодневне активности у Студентском граду. Током
резиденцијалногборавка,саневероватнимбројемидеја,уз
упорност,којамуненедостајеиинвентивнарешења,реа
лизовао јенеколикоуметничкихрадовау сарадњисасту
дентима,запосленимауДомукултуреСтудентскиград,еки
помтелевизијеСтудентски град,промишљајућипре свега
контекстукомејеборавиоутомпериоду.

Уметничкирадовипроизашлиизовогпројектамогусеса
гледати из угла партиципативних уметничких пракси које
данасчиненајзаступљенијимоделуметничкогделовањаи
повезанесусафлуидномприродомсавременогфрагменти
раног,нестабилногиубрзаногживота.Међутим,историјски
почетактихпраксинијескорашњегдатума,већјепрепознат

1 ТекстјеписанзакаталогпројектаУметничкерезиденцијеЦимеркојије
реализовануДомукултуреСтудентскиградупериодуод1.новембра
до31.децембра2014.године.Каталогћебитиобјављенуоктобру2015.
годинеуиздањуДомакултуреСтудентскиград.



160

МАИДА ГРУДЕН и МАРА ПРОХАСКА МАРКОВИЋ

јошуфутуристичкомпокретукрајемпрведецениједваде
сетогвека.2Свакановаактуелизацијапартиципативнеумет
ностиповезујесесатурбулентнимисторијскимдогађајима
ипревратима,каоштосубилиПрвисветскират,октобарска
револуција,таласстудентскихпобуна1968,падБерлинског
зида,иратовикојисупроистеклиизновегеополитичкеси
туацијеупротекледведеценије.Пројектепартиципативне
уметностикарактеришеновиодноссапубликом,којасене
третира као пасивни прималац већ као активни учесник.
Предностједатакреативномпроцесу,анеконачномрезул
татуусмислуестетизованогуметничкогделакојесеизла
жеискључивоугалерији.Отвореностканепредвидивости
исходаупројектимаовеврстеукључујеважностискуства
кроз које учесници пролазе и ефекте које ће проживљено
искустводонетиуњиховимбудућимживотима.Публицисе
чакделегираизвођењеуметничкограда,ипритомуметник
престаједабудејединиаутордела.Апропријација,давање
инструкција, примена дефинисаних правила са мање или
вишеимпровизацијепостајууобичајенеметодеостварива
њаовихпројеката.Окосницупартиципативнихуметничких
праксичестопредстављарегистровањесоцијалногпробле
мауодређеномконтексту,пасеистраживањемирадомса
заједницом дотични проблем обухвата у својој вишеслој
ности и показују скривени владајући механизми. Овакав
начинрадаукључује уметничке стратегије којеприсвајају
методекомуникацијеизразличитихрегистарасвакодневног
живота: објављивањеогласа,позивана сарадњу,употребу
савременихмедијамасовнекомуникације,коришћењезате
ченихресурсаконтекста,званичнукореспонденцијусанад
лежниморганима,или,пак,преузимањеуобичајенихформи
дружењакаоситуацијазапотенцијалниуметничкидогађај.

УправосетаквимпоступцимаЈамесдинкориститокомор
ганизацијеиреализацијесвогуметничкоградауоквируре
зиденцијеЦимер.У својимакцијама,иликакоих самна
зива„социјалнимекспериментима”,ониспитујеразличите
могућностиуметничкекомуникацијесазаједницом,водећи
сеидејомимпровизацијекаоглавномокосницомсвогумет
ничкогстварања.Оноштопроистичеизузајамногпрожи
мањаимеђузависностиформеисадржаја,јестеуметникова
одлука да своје радове реализује у различитим медијима:
видео уметности, инсталацијама, догађајима, перформан
сима, асамблажима, у које суинтегрисани традиционални
уметничкимедијикаоштосуслика,графика,скулптура.

2 Bichop,C.(2012)ArtificialHells:ParticipatoryArtandthePoliticsofSpec
tatorship,London,NewYork:VersoBooks,p.41.
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Дабисеназанимљивначинпредставиосвојимкомшијама,
уметникјеодлучиодаусарадњисателевизијомСтудентски
градреализујевидеорадТајанственаличност3,којипред
стављареконструкцијуИгредетекцијеизлегендарнеКви
скотеке,емисијепопуларнеубившојЈугославији.Уовом
забавном и едукативном догађају учествовала су три ста
нараСтудентског града, студентиФилозофскогфакултета,
наконштосусеодазвалинаогласкојијепозиваостуденте
даучествујууовомквизу.Одабранистудентисуимализа
датакданаосновупитањапостављанихтројицитајанстве
нихличности,којесусепредстављалекаоАлександарЈе
стровићЈамесдин,ињиховиходговора,погодекојијеонај
прави.Наовајначинмладиљудисудобилиновасазнањао
савременојуметности,којаобичноостајеизванинтересова
њастудентскепопулације,аосимтогаиуметникједошао
до сазнања шта студенти неуметничких факултета мисле
осавременојуметностиикакојесхватају.Истовременоје
разбијенафамаиоткривенидентитетуметникаочијемсе
боравкукаоуметничкомпројектувећувеликопричало.

ЈедноодопштихместаисторијеСтудентскогградајепри
суствостуденатабезправанаживотустудентскомдому,по
знатијихподименомИлегалци.Истражујућитајфеномен,
Јамесдин јеодстанарапрвогблокаФкриласазнаомноге
причекоједанасформирајулегендуоилегалцуиначинима
накојеседотичнидовијаокакобиживеоувећнастањеним
собама,каоштојенапримерспавањенаимпровизованом
лежају у плакару. Желећи да учини видљивим присуство
илегалаца,уметникјеодлучиодасаПетромСибиновићем
(студентом вајарства на ФЛУ у Београду) и уметницима
БраниславомНиколићемиМићомСтајчићем,направиииз
лијеугипсу,патинираномтакодаличинабронзу,скулптуру
којучинеглаваиногамладогчовекаипоставијеуполицу
плакарастудентскесобенаместогдесусвојевременомноги
студентиилегалноспавалитокомсвојихстудија.4

Ова скулптура јебилаокосницадогађајаИлегалац у соби
325ублоку1ФСтудентскогграда,гдејеЈамесдинживео.
Користећитајдогађај,онсеосврнуонажуркекојесеправе
у„Студењаку”икојесупопричамасвеређе.Организујући
журку,уметникјепостаосвестанправилакојајепотребно
испоштовати да би се спровело дружење са већимбројем

3 Видео рад Тајанствена личност је доступан на https://www.youtube.
com/watch?v=4xL9NmLD2hg

4 РадИлегалац семожепосматрати и као скица за скулптуру у јавном
просторуСтудентскогграда,којабибилаизливенаубронзисаброн
заним плакаром као постаментом.На тај начин она би као споменик
говорилаожељизаобразовањемижртвамакојесезбогтогаподносе.
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људиусоби.Билојепотребноиспунитинизобавезнихпро
цедура каошто су: кореспонденција и састанак са надле
жном службом безбедности Студентског града, затим до
ставалистезваницапортиримакојиводерачунаотрајању
журкеусобииидентификујудолазакиодлазакпосетилаца.
Насамомдогађајубилајеизложеназвучнаинсталацијако
јујеуметникреализоваоистражујућитемуилегалацаданас
ипритомесепослужио„илегалним”снимањемразговора
студената у аутобусу који су толико гласно причали да је
свакомогаодаихчује.Темањиховогдијалогабила јене
дозвољена трговина студентским местима у студентским
домовимауБеограду.

Осимколегасауметничкесцене,станараСтудентскоггра
да,запосленихуДомукултуреСтудентскиград,пријатеља
иродбине,журцисуприсуствовалистудентиЈанФиге(Jan
Fiege),ЈозефМас(JosefMaaß),СебастијанОматш(Sebastian
Omatsch)иМоренФогел (MoreenVogel) саВисокешколе
уметностиВајсензеуБерлинукојисусасвојомпрофесор
комСилвиомЛоренц(SilviaLorenz)билиупосетиБеограду
поводомнаставкапројектаEasternPromises,претходноре
ализованогуБеоградуиБерлину.Заправо,накондогађаја
Илегалацовагрупастуденатајеодлучиладакаоилегалци
наступеуоквирусамосталнеизложбеАлександраЈестрови
ћаилиЈамесдина,чијајереализацијаподназивомВечити
студент била планирана на крају уметничке резиденције
Цимер.Онисуусвојимрадовимабазиранимнаседмоднев
номистраживањукултурногживотауБеоградуприменили
шестпринципакојихсебеоградскиуметникСашаМарко
вићМикробпридржаваотокомсвогуметничкогживота:да
уметностморабитинаративна, свимаприступачна, забав
наисмешна,доследна,локалнооријентисанаипроизведе
најефтинимсредствима.Нијеслучајноштосустудентииз
Берлина на овај начин присвојили принципеМикробовог
рада и препознали их као компатибилне са Јамесдиновим
деловањем, јер оба уметника припадају сличном сензиби
литетуједногделауметничкесценеуСрбији.Једанодко
лективнихрадовагрупестуденатаизБерлинасастојаосеу
постављањубилбордаизрађеногодшаторскогкриланако
мејеисписанаречИлегалциикојијегерилскомстратегијом
постављенутокуноћиузосталебилбордеукојимасеогла
шавајупрограмиДомакултуреСтудентскиград.5

5 КолективнирадИлегалцискренуо јепажњуједногоднајвећихсавре
менихмислилацаАленаБадјуа(AlainBadiou)приликомњеговесерије
гостујућихпредавањауДомукултуреСтудентски град,који сенакон
тогазаинтересоваодалиданаспостојеилегалциидалибимогаодаих
упозна.
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НаотвореномпросторуЈамесдинјереализоваорадМојсви
јетсераспадауформизаставепостављененаједанодјар
боланаплатоуСтудентскогграда.Заставајеизведенамето
домпачворк(patchwork)шивењаодцегеракојејеуметник
добијаокаорекламниматеријалинституцијакултуреиак
туелнихкултурнихдешавањаиосликанајеутехнициуљане
слике.Цегеримогудасимболизујумобилностсавремених
људичијисеживотубрзанофрагментира,акојеонипоку
шавајудапоновоспојеуједнуцелину.Овоискуствонеза
обилазинистудентекојисукаостанариСтудентскогграда
условљенипривременимборавиштемисталнимдоласцима
иодласцима.Утомсмислујеизлагањезаставекојасевијо
риупросторуизмеђустудентскихблоковаодличноконтек
стуализовано.Видеолепршајућезаставенаветрупрезенто
ван је у оквиру пројектаНес(а)вршене структуре6 уКул
турномцентруБеограда,којајеотворена18.децембра2014,
односноистогданакадајеотворенаизложбаВечитисту
дентуДомукултуреСтудентскиград.Оведвеизложбепо
везиваојеЈамесдиновперформанскојимјезаокружиојош
једанрадзапочетиразвијантокомборавкауСтудентском
граду. Током перформанса у Културном центру Београда,
уметникјеуулозирадникаизмензепослуживаопосетиоце
студентскомвечеромкојајеприпремљенаумензиСтудент
скогградаизатимдостављенауПодроомгалерију.Такоје
публикапосталапартиципативничинилацовогуметничког
рада,поредкогајеизложенадокументацијаопосетиЈамес
динаињеговеколегиницеАндрееПалаштиизНовогСада
тамошњојмензиПокрајинскеВладе,одаклејејединодоби
јенпозитиванодговорнамолбуомогућностипосете.Наса
момпочеткууметничкерезиденцијеЦимерипрвихоброка
умензиуСтудентскомграду,Јамесдинједошаонаидејуда
пробахрануииздругихмензијавнихинституција,каошто
суСкупштина града,Министарствоунутрашњихпослова,
ПалатаСрбијаиупоредијеловнике.Отомискуствуумет
ник пише неку врсту дневничке забелешке, коју користи
каодокументацијунаизложбиикаталогу,штопостајејош
једнауметничкастратегијатокомразвијањарадауоквиру
резиденцијалногборавка.Токиисходовогподухватакроз
кореспонденцију санадлежниморганима, анализадобије
ниходговораинемогућностреализовањасведочеозатворе
ностиинеповерењувладајућегполитичкогсистемапрема

6 Ауторке пројекта и изложбеНес(а)вршене структуре биле су:Марта
КишиКарлаПудар (галеријаСЦ Загреб) и ЗоранаЂаковићМинити
(Подром,КултурницентарБеограда).Наизложбисуучествовали:Фо
кус група, Александар Јестровић Јамесдин, ВладимирМиладиновић,
Марина Пауленка,Марко Тиранић, Борко Вукосав, Галерија Подром,
КултурницентарБеограда,18.12.2014–10.1.2015.
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грађанима,алииинституцијамаиздругихресора,каошто
сукултураипросвета.

ЈамесдинјетокомживотауСрбијирадиокаонаставникли
ковногобразовањауосновнојисредњојшколиичестојеу
својимуметничкимрадовимарефлектоваотоискуство.Бо
равакуСтудентскомграду,гдеживестудентикојисудошли
да се образују на београдскимуниверзитетима, подстакао
га је да се теми учествовања у едукативном систему вра
тинасуптилнопровокативанначин.ТомприликомЈамес
динјеурадуYouareabiggirlnowметодомапропријације
укључиоцртежеисликебившихученицакојесупослужиле
каоподлогазањеговуновуграфикуутехнициситоштам
пе. Графички отисци представљају портрете ученица које
суумеђувременуодрасле,односноњиховефотографијеу
купаћимкостимимапреузетесаличних facebookпрофила.
Оводвострукопреузимањецртежаи сликаизразличитих
периодаживота бивших ученица сведочи о новомначину
накојиседанасизлажемопогледудругихпосредствомдру
штвенихмрежакојеподстичуегзибиционизамивоајеризам
безгенерацијскихихијерархијскихпрепрека.

РадкојијеЈамесдиназаокупљаоодпрвогданарезиденци
јалногборавкајеистраживањекомуналногпроблемапроис
теклогизпорастабројастаништаптицаизпородицегачака
укругуСтудентскогграда,којејеукључилоиреализацију
инсталацијеПтицесерице.Празнасликарскаплатнаумет
никјеусарадњисатехничаримаДомакултуреСтудентски
градпоставиохоризонталноисподдрвећасагнездимаоче
кујућидаптицекреирајусликурадећионоштоиначераде,
остављајућисвојизметупростору.Собзиромнатенденци
ју партиципативних пројеката да користеметоду „делеги
раногперформанса”,Птице серице би семогле сагледати
каосвојеврснапартиципаторнапракса,кадасеживотињама
препуштаизвршењецелогуметничкограда.Јамесдинсеиз
ненадиоиндиферентношћузаједницепопитањурешавања
иритантностибукеинехигијенекојепроизводептице,паје
натајначинжелеодаучинивидљивимпроблемкојијеса
дистанцемогаодасагледа.Увезисаовимрадомнастаоје
асамблажHellodarkness,myold friend,којисесастојаоод
уљанесликесапредставомособеуагонијиунеређенепти
чијимизметом,гранедрветаидрвенешакекојауруцидржи
дигиталниуређајсагифанимацијомМузејасавременеумет
ностиуБеограду7упламену.Натрагукритикеинституција

7 МузејсавременеуметностиуБеограду јетокомпрведеценије21.ве
ка организовао гостовања неколико битних изложби када говоримо о
контекстуалнимипартиципативнимуметничкимпраксама:МузејСте
делијк у Музеју савремене уметности (2004), Situated Self: Confused



165

МАИДА ГРУДЕН и МАРА ПРОХАСКА МАРКОВИЋ

српскогдруштва,присутнеувећиниЈамесдиновихрадова
насталих у оквиру резиденције налази се и овај осврт на
музејскеинституције,којесузатворенезајавноствишеод
једнедеценије,каоидржавнекултурнеполитикечијејеод
суствоујавномживотуједанодразлогапоследицакојима
сеуметникбави.ПројекатуметничкерезиденцијеЦимерје
пилот пројекат којим сежеле укључити станариСтудент
скогградаууметничкеикултурнесадржајеДомакултуре
Студентски град.Од отварања 1974. године, ова установа
осмишљавапрограмесациљемданегујепостојећеиразви
јановекултурнепотребеикреативностстудената,посебно
онихкојиживеуСтудентскомграду.Упоследњихпетнаест
година приметна је доминација пасивногмодела конзума
цијекултурнозабавнихсадржајамеђустудентскомпопула
цијом,штојеодразгенералногстањаизазваногдруштвено
политичким нестабилностима, транзицијом ка дигиталној
парадигми,интензивирањемкомуникацијепутеминтерне
та,отуђењемикомодификацијомодносаусловљенихдоми
нантномлогикомглобалногнеолибераногкапитализмакоја
сеинсталираиуСрбији.

Јамесдинсеусвојимуметничкимистраживањимазаинте
ресоваозапроблематикустудентскогживотанесамоуБе
ограду.КаостудентмастерпрограмаArtinContextнаУДК
Универзитету уБерлину, своју уметничкупраксуи делат
ностивећјеусмериокатомпољупредоласкауБеоград.8
Такође,утокуинаконрезиденцијеЦимер,путоваојеуЗа
греб у организацији тамошњег Студентског центра где је
фокусњеговогуметничкогистраживањабиладелатностове
институције.Утомсмислусузначајнечињеницеда јеЈа
месдин одрастао у Загребу где је својевремено посећивао
Студентскицентар,провеојенајвећидеосвогживотауБе
ограду,живећиунасељуБежанијскакоса,недалекоодСту
дентског града, а већ неколико последњих годинаживи и
студирауБерлину.Такосењеговоуметничкоистраживање
грананавишестранаиомогућавамузанимљивекомпара
тивнеувидекојеиспољаваусвомрадуичиниихдоступним
различитимпубликамакојеактивноучествујууформирању
тихувида.

Моглибисморећидајеимплементацијауметничкихпракси
АлександраЈестровићаилиЈамесдинауистраживањекон
текстакрозпројекатЦимердопринелаузајамномсагледава

Compassionate,Conflictual(2005),Ураскораку–Измештање,саосећа
њаихуморусавременојуметностиуБританији(2007).

8 НепосреднопредоласканарезиденцијуЦимеруБеоград,отворенаје
изложбаАлександраЈестровићаилиЈамесдинаMonkeyBussinesумензи
ХумболтуниверзитетауБерлину.
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њуживота уСтудентском граду, освешћивањупостојећих
проблемакојисупонавиципосталиневидљиви,ипоказала
креативнуидуховитуанализучакзабрињавајућихситуаци
ја.Натајначинсууспостављеничвршћиодносисастанов
ницимаСтудентскогградаиотворенипотенцијализатрај
нију и дугорочнију едукацију кроз непосредно искуство.
Континуитетовогпројектавременомбимогаодапробуди
интересовањестуденатаразличитихстручнихусмерењаза
савременувизуелнууметностиначиннакојионадоприно
сикритичкомпромишљању,подизањусвестииновомпо
гледунаситуацијекојесупасивноприхваћенекаонеизбе
жне,апотребноихјемењати.

ЛИТЕРАТУРА:

Bichop,C.(2012)ArtificialHells:ParticipatoryArtandthePolitics
ofSpectatorship,London,NewYork:VersoBooks.

РадмилаВанкоска,Телоитело,
12,фотографија,2014.
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MaidaGrudenandMaraProhaskaMarković
Students'CityCulturalCentre,Belgrade

CONTEXTUALPRACTICESWITHINTHEROOMATE
ARTISTINRESIDENCEPROJECT

Abstract

The text examines contextual practices through the example of
The RoommateArtist in Residence Project launched by the Visual
ArtsDepartment ofStudents’CityCulturalCentre andperformed at
Students’ City (New Belgrade student campus) in late 2014.While
taking into consideration the local context and specificities, the text
reveals the key aspects and strategies of participatory art applied
withinaspecificproject,namely:researchandworkwithcommunity,
shedding lightona specificsocialproblem,placingemphasison the
creativeprocessandunforeseeabilityoftheoutcomeoftheartprocess,
appropriationofmethodsandformsofeverydaylifecommunicationin
artprojects,delegatedperformance.Theproblemsofstudentsresiding
atStudents’City,nolongeraparentforbecominghabitual,wereseen
in a new perspective and attained transparency through the analysis
of art activities of the internationally performing artist Aleksandar
JestrovićorJamesdean,thefirstparticipanttotheTheRoommateArtist
inResidenceProject.Thetextinevitablylinksthereflectionofmicro
context experiences with the examination of changes and courses

developinginabroadersocialandhistoricalcontext.

Keywords:context,participatoryart,artistresidences,appropriation
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АПРОПРИЈАЦИЈЕ
ОРАДУМУХАМЕДА 
КАФЕЏИЋАМУХЕ

Сажетак:Овајраданализира,сједнестране,уметничкоделоМу
хамедаКафеџића–Мухе,асдруге,проматразначењеипримењи
восттеоријакултурнеапропријацијенањеговрад.Циљрадаједа
представисложенпоступакпреузимањатоковаипојаваизисто
ријеуметности,напримеруКафеџићевоградајапанскихукијое
дрвореза(XVIIXIXвек)иАмеричкогПопарта(XXвек),којикон
текстуализацијомииновативнимтретирањемдобијановазначе
њаичитања.Накрају,уконтекстуБоснеиХерцеговине,намера
ми је да заговарамидеју какоМухин уметничкирадимаодлике
неприпадањалокалнојсредини,традицијиипоседује,последично,
једнотранскултурноусмерење.Међунаведенимделимасеналазе
серијерадовапопут100ViewsofUkiyoe,VolumeI:Masters,омаж
укијоетрадиционалнимуметницимаодXVIIдоXIXвекатемати
зујућинизпредстава(позориште,митологија,еротика,самураји,
куртизане,пејзажи,животиње);затимсеријеHistoryrepainting
иJapanesqueкојесепоигравајусаконтекстомБоснеиХерцегови
не;100великихталасакојичинеомажиинтерпретацијуувиду
мурала/уличнеуметностиХокусаијевогВеликогталасаКанагаве;
као и Utamaro Lichtenstein која са хумором директно реферише
истовремено на уметнике Роја Лихтенштајна и Хокусаија, два
битнаузораМухинограда.

СРЂАН ТУНИЋ
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Кључне речи: укијое, Јапан, савремена уметност, културна
апропријација,транскултурализам,БоснаиХерцеговина

Увод

ПесникиуметникХарисРекановићјеповодомрадова„100
Погледанаукијое”(100Viewsofukiyoe)рекао„Сунцемо
ждаиизлазиуЈапану,ализасигурносвакувечерлијежеу
креветсаМухамедомКафеџићем.”1Оваметафорапредста
вљасамоилустрацијуукојојмери јеовајуметникинспи
рисануметношћуикултуромЈапана.Увишенавратамије
напоменуодаТВнегледаод1996.годинеидасвакиданпо
гледамакарједананиме(anime)филмилисерију.Од2001.
годинесвењеговесликеносеодликестилакојијесаградио
набазиграфичкетехникеитематикејапанскихукијоаиз
међуXVII иXIX века и сликарства поп артаXX века из
САД.Верујемдаједосадауспеодасеповежесавећином
фановајапанскепопуларнекултуреуБиХ,СрбијииХрват
ској,дајапанскаамбасадауСарајевузназасвакуњеговуиз
ложбуидогађај,каоидајепрактичнонемогућедабилокоји
уметникизЈапанабудеуземљи,адаонзатонезна.Упар
навратасамуразговоримасамојимколегамарекаозањега
даје„босанскијапанац”.Нисаммутојошрекао.

Занекогамождаопседнутост,азадругогаискренапосвеће
ност,радМухамедаКафеџића–Мухеједубокоукорењену
методипреузимањатемаитехникаизисторијеуметности,
избегавајућиолакосмештањекакоувреме,такоилокалну/
географскусредину.Мојциљјеуовомтекстудасагледам
његов уметнички поступак којим креативно интерпретира
својеузоре(одкојихсујапанскимајсториукијоеанајзасту
пљенији),процесиконтексткултурнеапропријације,каои
транскултуралнапоследицаовогмешањаи(не)припадања
једномместу.Другимречима,накојиначинуметникпри
свајањем(апропријацијом)2градисвојкосмополитскииден
титетнабазикултурекојаје(привидно)временскиудаљена
икултуролошкидругачија.

1 Стојсављевић, A. (2012). Поп арт и поп арт, 100 Views of Ukiyoe,
VolumeI:Masters,ГрадскагалеријаБихаћиhttp://muhaonline.com/.

2 Урадукористимсватриизраза(преузимање,присвајање,апропријаци
ја)саистоветномтежњом.Првадвапредстављајунајпогоднијипревод
насрпски,докјетрећипозајмљеницаизенглескогјезика–какоуду
хусамогзначењаречи,такоисареференцомнаизразкоји јешироко
прихваћенустручнојлитератури.
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100погледанаукијое:контекст

У циљу како разумевања, тако и вредновања уметничког
дела, а посебно у случајевима када се ради о уметности
изпрошлостиикојанепотиченужноиз„наше”културне
традиције,неопходнојесагледатицеосплетмеђузависних
података. Тј, контекст је „оквир или окружење у којем се
појављује,настаје,употребљава,означаваиразумевапред
мет, ситуација, догађај, стварање, језик,уметничкоделои
његово значење”.3 Истраживањем контекста уметничког
делаузимајусеуобзирсвепосебностиудатомвременуи
простору, разлике и сличности са нашим, актуелним вре
меном, што омогућава процес рефлексије. Више од тога,

3 Шуваковић, М. Контекст, у: Појмовник теорије уметности (2011),
Београд:Орионарт,стр.381.

Илустрација1NansoSatomiHakkenden,OntheRoofof
HoryujiafterToyokuniIII,серија100ViewsofUkiyoe,
VolumeI:Masters,2011;МухамедКафеџић–Муха

http://muhaonline.com/

Илустрација2AmaandoctopusafterHokusai,серија
100ViewsofUkiyoe,volumeI:Masters,2011;

МухамедКафеџић–Мухаhttp://muhaonline.com/
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последичносесмањујемогућностпројектовањанашегвре
менанапрошлост,илиједноставнонанештоштоједруга
чије(однас),тимејасноуказујућиинаконтекстуметности
ипозицијесамогистраживача.Или,каконаводиусвомтек
стуоконтекстуПолМетикМлађи(PaulMettick,Jr),„...може
намсеучинитидатеособине(уметничкогдела,С.Т.)више
нису атрибути неке трансисторијске супстанце, већмодус
историјскеакцијесмештенунутарконтекстуалногкомплек
сакојиструктуирастварањеипријемуметности.”4Пратећи
наведене теоријскеодреднице, сматрамда је важносагле
датикакопроцесМухинепродукцијеиреференци,такои
интерконтекстуалностјапанскихукијоеисавременеумет
ностиуБиХ.

Од2009.Мухазапочињесеријуслика,техникомакрилана
платнима великих формата, под називом „100 погледа на
укијое”. Прва у низу планираних серија носи поднаслов
„Volume I:Masters” и посвећена је одабраним ауторима и
темама јапанскеграфикеизмеђуXVIIиXIXвека.Овасе
ријачинипочетнипрегледзакојиуметникнаводидапред
стављаосновузадаљеразвијањесерије,пресвегакрозтеме
свакодневног,породичног,градског,митолошког,културног
и еротског живота „плутајућег света”.5 Јапанске графике
укијоепредстављајуузорипредложакзадаљеразвијање.
Називсамесеријереферишенаназивекојесууметницида
вали албумима графика, попут „100 познатих призора из
Еда”одХирошигеа(Hiroshige)и„100погледанамесец”oд
Јошитошија(Yoshitoshi).

Укијое,графикеудрворезунамењенемасовномтржишту,
развијајусеуклимипериодаЕдо(1603–1867,владавинаТо
кугава(Tokugawa)шогуната),гдеградовидобијајунасна
зи захваљујућитрговцимаи занатлијамакојисуулагањем
у уметност изграђивали свој друштвени статус. Насупрот
класисељакакојајебилавезаназаселоипроизводњухра
не и војничке/владајуће класе самураја с којим су делили
градскаподручја,градскакласа(chōnin)јенајвишедопри
носиларазвијањукултурногживотауурбанимподручјима
сакојомсумоглидапредставевидљивостсвогекономског

4 МетикМлађи,П.Контекст,у:Критичкитерминиисторијеуметности,
ур.Нелсон,Р.С.иШиф,Р.(2004)НовиСад:Светови,стр.156.

5 Постојишестжанрова токомЕдоиМеиђи (Meiji)периода,према те
ми:yakusha(глумци),bijinga(лепежене),fukeiga(пејзажи),musha(рат
ници),kachoga (птицеицвеће)иshunga („пролећнеслике”, еротика).
Извор:Uhlenbeck, C. Erotic fantasies of Japan: theworld of shunga, in:
Japaneseeroticfantasies:sexualimageryoftheEdoperiod,eds.Uhlenbeck,
C.AndWinkel,M.(2005)Amsterdam:Hoteipublishing,p.10.
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и интелектуалног капитала.6 Овај свет, који се одвијао
у позориштима, борделима, кућама, луци, трговачким
путевима,наулицамаЈошиваре(Yoshiwara,четвртцрвених
фењера)главногградаЕда(данашњиТокијо)јебионазван
„плутајућимсветом”–привременим,светомзадовољстава
којинестајесасмрћу,животомкојијеусмереннасадашњи
тренутак,ускладусаверовањембудизма.7Упрошлостиоку
истренираномнауметностЕвропе(Запада)сујапанскидр
ворезиделовалинеобично,пресвегајерсезаистачинилода
„лебде”–унајвећемслучајујетомедоприносилоодсуство
класичнеперспективе(илипостављањакомпозицијесадве
илитрилинеарнеперспективе),нереалистичносликарство
(коједанасподсећаинастрип)иуопштеједанприступкоји
нијеимаозациљдазавараокодагледаусликукаоупрозор,
већјенаглашавалоравноћуиплошност.8

Овапривременостихедонизамградскогокружењасубили
примарнопредстављени крозмедијум који је биошироко
доступан и јефтин – кроз графику.Овај видмасовне кул
туре,ипоредсвојепопуларности,нијебиоприхватанкао
репрезентативанзазваничнууметностЈапана,иакојеимао
огромног утицаја како у додиру са европском уметношћу
(примарноимпресионизам), такоинавизуелниидентитет
Јапанаубудућности.Познатоједајезбогсамонаметнутог
ембарга према страним културама (до 1854. године) било
законскизабрањеноизношењејапанскеуметностиизванзе
мље,штосетицалоиовихграфика.

Умеђувремену,укијоесууприличнојмерипосталипоп
културна тековина Јапана,можда и из тог разлогашто су
билифасцинацијавеликомбројууметникасаЗапада,9 као
ичињеницедасеуликовнојиграфичкојуметностиЈапа
наналазекорениманге (manga)и,последично, анимације
–аниме.Стварање„фаме”повлачисасобомимасовнуре
продукцију у комерцијалне сврхе, а истовремено се јавља
иподстицајочувањаовеуметности.Неколикосавремених
уметникакористинаслеђејапанскеуметностиусвомраду,

6 Hane,M.(1974)Japan:ahistoricalsurveyThesocialstructure,Theearly
Tokugawaperiod,NewYork:CharlesScribner’ssons,p.151181.

7 Shively,D.H.Popularculture,in:TheCambridgehistoryofJapan,Volume
4:EarlymodernJapan,ed.Hall,J.W.(2006),Cambridgeuniversitypress,
p.756.

8 МуракамиТакаши(MurakamiTakashi)користиизразsuperflat,„супер
раван”.Извор:http://www.cooljp.com

9 Кафеџић,M.(2012)Једанод100погледа,магистарскирад,Академија
ликовнихуметностиуСарајевуиIves,C.F.(1976)Thegreatwave:thein
fluenceofJapanesewoodcutsonFrenchprints,NewYork:TheMetropolitan
museumofart.
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поигравајућисесаконтекстомкојисеприлагођавасагледа
вањусавременогсветакрозпризмуукијоеа.ТакоМасами
Тераока(MasamiTeraoka)усликамаидрворезимапреузима
визуелни код ових графика, док их садржајно обогаћује
референцаманасавременодоба(попут„инвазије”Мекдо
налдсхамбургерауЈапануиопасностиодсиде),докГађин
Фуђита (Gajin Fujita) у свом раду реферише истовремено
награфитиуметност(спојдвеурбанеуметности).Сдруге
стране,уметницаAјонаРозилБраун(IonaRozealBrown)ко
ристистилукијоеадапредставимешањекултура–јапан
скеиафроамеричкехипхопкултуре.10ПаруметникаизСр
бијесупакприсвојилиманга/анимереференцеусвомраду
попутАнеКрстић(„Младапартизанка”)11иНенадаКостића
(MasterpiecesIcanonlycopy?).12

Апропријација:играизмеђуоригиналаикопије

Преузимањеелеменатавизуелнекултуреуисторијиумет
ности–физичкиилиидејно–представљаједнуоднајста
билнијих традиција уметничког света.Можда баш из тог
разлогашто је присвајање нпр. туђе или прошле културе
блиско питањима оригинала и копије, имитирања, омажа,
креативнеинтерпретације,крађе,плагијата,каоирепроду
ковањауметностикрозтехничкасредства.Којићетермин
битиупотребљен,зависиодсамогконтекста.Уданашњем
глобалном свету питање оригиналности постаје комплек
сније,штосадоступнијиминформацијама,штосауочава
њемпаралелнихисличнихтежњиууметностикојисуна
стајалинезависно једниоддругих.13Притоме,сапојавом
штампе и фотографије оригиналност уметничког дела је
доживелавишеструкепромене.Учесталостисведоступнији

10Класичне позе, одевање и сцене из укијое дрвореза су обогаћени са
елементимахипхопкултуре(музика,одевање,фризуре,ситуације),док
сулицазатамљена(уциљуимитирањаиомажа),штопредстављаспој
исамодномпоткултуромкојасеуЈапануназиваganguro.Упоредити:
Harper,A.(2013)IonaRozealBrown’sAfroJapaneseMashup,Studio360.

11https://anakrstic.wordpress.com/installation/youngpartisan/
12http://www.nenadkosticart.com/#!1/c1cu5
13ЏејмсО.Јанг(JamesO.Young)утусврхунаводицитатедвојеуметника:

„...Апропријацијајеоноштописцираде.Штагодданапишемоје,све
сноилинесвесно,позајмица.Ништанеможедадођениизчега.”(Мар
гаретДрабл)„Лошиуметницикопирају.Добриуметницикраду.”(Пабло
Пикасо)Упоредити:Young,J.O.andHaley,S.NothingComesfromNow
here:ReflectionsonCulturalAppropriationas theRepresentationofOther
Cultures, in:TheEthics of CulturalAppropriation, eds.Young, J.O. and
Brunk,C.G.(2009)Oxford:WileyBlackwell,p.6.
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процесмасовне(ре)продукцијеодXIXвекајеприличноиз
менио(техничке)могућностисавременеуметности.14

Процеси репродукције и апропријације су различити, али
међусобноповезанијерузимајуоригиналкаопочетнутач
куимењајугаумањојиливећојмери.Репродукцијатежи
даштовишебудепопутпривидаоригинала,иакоимауступ
кеувеличиникојасечесторазликујеодоригиналногдела,
површининакојојјерепродукцијаизрађена,местанакојем
сеналази,квалитеташтампеидр.Такође,репродукцијаима
зациљдазамени(физички)оригинал,алидагаиистовре
меноучининепосредноприсутнимпосматрачу.15Делокоје
имазациљапропријацијуимавишекреативногпотенцијала
исасвимдругачијустратегију.Пресвега,преузимањемод
ређенихнпр.визуелнихелеменатаједнекултуреилиумет
ности, уметника или рада, долази до трансформације јер
ихприсвајадругиаутор.Онилионаможеовеелементеда
контекстуализујенасасвимдругачијиначин,даихкреатив
ноинтерпретираили,пак,дапитањеприсвајањатуђеграда
учиниморалноиправнопроблематичним.

Далиапропријацијапроширујеилибришекултуролошко/
историјскознање,процеснастанка,значењеиконтекстори
гиналног дела? Апропријација може позајмљене нарати
ведаучинипопутремиксаи семплинга (remix, sampling),
хармоничним или конфликтним спојем, или једноставно
личном интерпретацијом која нагиње омажу и/или култу
рипосвећеника,фанова.Дабихобјасниоконкретнијеовај
процеспреузимањауМухиномраду, прво ћуоцртатипо
ступактехничкепродукцијеуметничкогделаињеговедаље
трансформацијекрозапропријацију.

Поред укијое, важан узор у овом уметничком поступку
је и РојЛихтенштајн (RoyLichtenstein), један од носећих
уметникапопартаизСАДуXXвеку.Изградившисвојстил
заснованнапреузимањусадржајастрипскихоквираипре
носећиихнасликарствовеликихдимензија,Лихтенштајн
је супротставио код традиционалне уметности и масовне
културе,стапајућиихуједно.Стрипскекадровештампане
напапирусаограниченимквалитетомиизборомбојајеуве
ћаваонаплатнавеликогформата(ручносликана),уносећи

14„Репродукованоуметничкоделопостајеусвевећојмерирепродукци
јауметничкогделакојејеинамењенорепродуковању.Одфотографске
плоче,например,могућеједобитимноштвокопија;питањеоправојко
пијибесмисленоје”.Бењамин,В.Уметничкоделоувекусвојетехничке
репродукције,у:Есеји(1974),Београд:Нолит,стр.123124.

15Вишеу:Сретеновић,Д. (2013)Уметностприсвајања,Београд:Orion
Art,поглављеМоћтехничкерепродукције,стр.123146.
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појединеизмене,ализадржавајућиграфичкупрепознатљи
восторигинала.16

Украткимцртама,апропријацијаурадуМухамедаКафеџи
ћаМухејезасновананадваизвора–укијоеграфичкимре
продукцијамаисликарскетехникеРојаЛихтенштајна,што
јепрвауочилаисторичаркауметностиАмалијаСтојсавље
вић,премаследећојматрици:

Укијое:

1)Предлошкезаграфикеизрађујууметници–најчешће
у виду акварела и цртежа (оригинали, који махом нису
сачувани).17

2)Затимсеизрађујудрвеникалупинабазицртежа–за
свакубојупо једанкалуп (какосетехникаусавршаваи
бројбојарасте);такође,цртеждобијаизменепребацива
њемуновитехничкимедиј(акварел/цртеж–дрворез).

3)Упроцесуизрадеучествујучетириособе:уметник(ко
јинеучествуједиректноуштампи,јединоакојенекоод
етаблираних,уобичајенојебилодамусеодносебојена
одобрење),дрводеља,штампарииздавач.18

4)Свакидрвеникалупјемогаодаотиснеоко1.000при
меракапренегоштојеквалитетграфикапостајаонеујед
наченогквалитета.

5)Карактеристичнапојавнаодступањауштампикаооче
киванидеошармаукијоетехникенастајукаопоследица
потрошеностикалупа/дрворезаупроцесурепродуковања.

6)Деласудаљебилаумножаванаузависностиодпотра
жње, као и последично (комерцијално) репродукована
крозштампуикомерцијалнуробуодXXвека.

16Арган,Ђ.К.иОлива,А.Б.(2005)МодернауметностII:1770–1970–
2000,Београд:Clio,стр.247249;Лихтенштајн,Р.(1971)Штајепопарт,
Ликовнесвеске12,Београд:Уметничкаакадемија.

17Уметницисутакођеизрађивалиисликанеукијое,поредизрадеграфи
ка,иакосуштампаневерзијебилевишезаступљенезахваљујућисвојој
масовнојмогућностирепродукције.

18ИзузетакјеЈошитошикојијеуједноиштампаосвојерадове,штоуства
ри представља ауторски отисак и самим тим крај укијоеа и почетак
шинханге(„новегравире”,shinhanga).Такође,реткисуслучајевида
дасууметницисамосталнобилидеоцелогпроцеса.Овосевећиномве
зујезанастанакмодерногуметничкогпокретасосакуханга(„креативна
графика”,sōsakuhanga)почеткомXXвека.
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7)Ауторствојеуовомслучајудељено–потписиванису
иуметникииздавач.19

Лихтенштајн:

1) Поп арт XX века је установио технику преузимања
предложакамасовне(популарне)културеувидустрипова.

2) Уметничка интервенција се састојала у преношењу
предлошка (графичког отиска стрипа) на слику (уље и
магну).

3)Натајначинјеоригиналноделопролазилокрозпро
цестрансформације,уведенојеусвететаблиранеумет
ности,анеуметничкисадржајјеимаоиснагушокаи/или
ироније.

4) Подражавају се визуелни елементи штампе (бендеј
(BenDay)тачкице),алисесликаувећава,трпипромене
боје,ипоредподражавањатехничкерепродукције,остаје
видљивауторов„додир”.

5)Ауторствоје(само)Лихтенштајново.

Муха:

1)Мухапреузимасадржај,теме,ликове,стилиграфичке
елементеукијое,алинеимитирасамутехникудрвореза,
већихувећава(каоиЛихтенштајн)иуносиизмене.

2) Пројектује садржај на сликама великог формата у
технициакрила.

3)Видесетраговибоје(dripping),уметничкеинтервенци
јеудетаљима,бојамаиконтрастима.

4)Уместострипа,Мухакористидруговизуелносредство
(којејеумеђувременупосталоправапопимасовнави
зуелна одредница Јапана), реферишући такона обапоп
арта.

5)Поп садржај чинииуметникапоп,прелива сепопи
зам(попутпојединихпопартуметника,каоиекстреман
примерMr.Brainwashа20).

19Вишеу:Marks,A. (2010)Japanesewoodblock prints: artists, publishers
and masterworks 16801900, Singapore: Tuttle publishing, поглавље A
uniqueartform,p.1021.

20Вишеотомеуфилму„ExitThroughtheGiftShop:ABanksyFilm“(2010).
Поводомприсвајањасадржајаууличнојуметности,видетикаопример
интервјублогеркеsuzeeinthecityсаегипатскимуметникомКајзером(Ke
izer)(2011,http://suzeeinthecity.wordpress.com/2011/07/28/aneveningon
thestreetswithkeizer/). Попизам, према књизи Ендија Ворхола (Andy
Warhol)„POPism”.
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Мухин поступак полази од репродукције, јер су укијое
одавно ушле у процес масовне циркулације. Он за узор
узимарепродукцију (каоЛихтенштајнстрип)истварано
вуслику(једанпримерак,уникатутомсмислу).Тимешто
прави„новиоригинал”,онвраћаукијое(графичкиотисак/
репродукцију)на„почетак”,напредложаккојијесвакиуки
јоемораодаимапрештампе,акојисеунајвећембројуслу
чајеваизгубиопроцесомизраде.Такође,собзиромданије
постојала100%идентичностсвакоготискајерседрвенаму
страхабалакоришћењем,постојеразликеи„оригиналност”
сваке штампане серије, па и репродукција у зависности
од врсте подлоге, старости и квалитета. Док укијое губи
оригиналнипредложакиулазиутрострукипроцесрепро
дукције(графички,техничкиидигитални),копијестварају
(нове)оригинале.Преузимајућиипраксустарихмајстора,
МухамедКафеџићпоштујесржпредлошкаинаводииден
титеторигинала(називсцене,покоме,кадаигде),доксе
разликеизмеђуукијоеаињеговихсликапримећујунајви
ше у изменама бојених односа, прилагођавања одређених
обликасавременомдобуиостављањапомалоекспресиони
стичкогтрагаакрила.

Може седискутоватиу којојмери свакиуметниккојире
феришенапојавеуисторијиуметности,етаблиранаделаи
уметникежели,последично,даучинисвојрадвидљивијим.
ОслањањемнанаслеђеПопарта,уметникможедадотак
невизуелнекодовекојиимајусвогутицајаипрепознатљи
вост, односно парче славе21.Можда је овде згодно споме
нути и тенденцију стварања омажа и фановског/обожава
тељскогодносапремаузору,односнообјектудивљења.Оба
–исличнаидругачија–тежедауживањеутуђемрадуи
делу дају облик, кроз повезивање, имитирање (imitatio22),
приближавањенпр.техници,теми,ликуилипричи.Фано
ви теже копирању јер се тимемогу приближити узорима,
поистоветитиделимичносаствараоцимаиликовима(нпр.
cozplay), напајајући се њиховом енергијом, што је веома
сличносонимшторадеиуметници.Крозтајпроцессеучи
(одбољих),унапређујетехника,умећедеосопстваунешто
штојевећпостојећеиетаблирано.Међутим,већинаобожа
ватељаостајефокусиранаусветукојијеустановиоориги
нал,докуметницимогудастварајусамосвојнесцене,штоје

21Убудућности,свићеиматисвојихпетнаестминутаславе(ЕндиВор
хол).

22ПремаАристотелу,imitatioјеподражавањеприроде,доксеодренесансе
овајтерминкористизаподражавањеантичкихузора,сациљемразвија
њаукусаиучењаодстарихмајстора;Сретеновић,Д.(2013)Уметност
присвајања,Београд:OrionArt,Имитацијаиинвенција,стр.2326.
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иглавнаразликазбогчегаМухинраднеможедасекатего
ришеподфановским.

Из тог разлога овде видим делимичну паралелу са радом
НемањеКостића,којисеналазиизмеђуприсвајањакомер
цијалне/поп/масовнекултуре(аниме)ифановскогодноса:

Наовајначинизненадасеналазимонаничијојземљико
јалежиизмеђуфановскогаматеризмаипрофесионалног
бављењавизуелнимзначењимаињиховомпродукцијом...
Заштобилокопажљивокопира/преводисценеизкласика
анимиранихфилмоваиз80тихи90тих?Затоштота
особа (хајде да га не назовемо аутором) осећа снажну
потребудакрозинтерпретацијуипревођењеактаства
рањаизједногмедијаудругиучествујеупродукцијизна
чењакојасувезаназаоригинал.Тајнеко“можесамоби
тиназванпосвећеником...којинесхватаинтерпретаци
јукаонасиље,већвидиоригиналкаопозивзаимитацијом
и копирањем, процес који неизбежно води ка мутацији
икојиомогућаварадикалнупроменуодсамеконзумације
културекасферистварањазначењаиличнеетике.23

Апропријација може бити асимилацијска (потврђивање
вредносног система предлошка), дисимилацијска (успо
стављање различитости и критике) или неутрална (амби
валенција).24Попутпосвећеника (илиронина,поњеговим
речима),25радМухамедаКафеџићасевишеприклањааси
милацијииделимичнодисимилацији.Поновнопосматрање
истихелеменатаизисторијеуметностијекључнозапреу
зимањеиконтекст,укојисеауторновогделаучитава.Сма
трамважнимовајпроцессастановиштаемпатије,поисто
већењаупсихолошкомсмислуи грађењасопства, којиће
даљебитиобрађенутексту.Претога,билобипотребнораз
јаснитијошједнопитање–преузимање„туђе”уметности/
културесасвимсвојимпоследицамапопитањукакоиден
титета,такоиетике.Сретеновићусвојојкњизисумиракако
уметниккојиприсвајаимадискурзивнуулогу,онпропитује
својегоиуспостављаодносеснечимнаводнотуђим.Чи
ни седа су афектације уцентрупажње (фантазије,жеље,
опсесије,фасцинације,имагинација...),чимесеуспоставља
кретањекрозкултуру.Питањеје–чију?

23Миџић,С.(2004)Сатори,Београд:ДомомладинеБеограда.
24Сретеновић, Д. (2013) Уметност присвајања, Београд: Orion Art,

стр.270.
25Rōnin: назив за самураје без господара токомфеудалног доба Јапана.

Упоредити:Hane,M.(1974)Japan:ahistoricalsurvey,NewYork:Charles
Scribner’ssons,Thesocialstructure,TheearlyTokugawaperiod,p.151181.
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Пример:апропријацијскиирепродукцијскиниз
100великихталаса

Велики талас Канагаве (神奈川沖浪裏 Kanagawa Oki Na
miUra,TheGreatWaveoffKanagawa)уметникаКацушике
Хокусаија (KatsushikaHokusai)представљаданас једнуод
најпознатијихиконаЈапана,визуелнепредставекојасеве
зује заукијоеи јапанскууметностуопште.Количинаро
бекојареферишеилирепродукујеовајрадјеогромна.Овај
радприсвајаиМухауистоименојслицикојуизрађује2009.
године.Цеопроцесизгледаовако:

1)НасамомпочеткупостојицртежилиакварелХокусаи
ја;затимпрведрвенемустре(блокови)којимасепредло
жакпретварауграфичкиотисак.

2)Постепенонастајејошотисака(којиварирајууквали
тетуистепенуподражавањаоригинала),затимсеТалас
репродукује (нпр.крозфотографију), аданас јеидиги
талнодоступан;репродукцијесеналазеинкорпориранеу
комерцијалнојимасовнојкултури.26

3)МухасликасликукојапреузимаХокусаијеводело;кон
цептуално„враћање”наизгубљениоригинал.

4) Затим, прави копију дигиталном штампом (релација
натрадиционалнисистем)саштампаријомиграфичарем
(чијасуименапозната).27

26ThePrivateLifeofaMasterpiece:KatsushikoHokusai–TheGreatWave,
BBC2004.

27Black BoxАrt and Print: http://www.blackbox.ba/art_shop_muhamed_ka
fedzic_muha.html

Илустрација3TheGreatSuperMarioWaveofČukaricaназиду
основнешколеЂорђеКрстићуБеограду;Серија100великих

таласа,МаријаКоњикушић(ДомкултуреСтудентскиград),2013.
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5)Започињесеријумуралакаоконцептуалне„отиске“Ве
ликогталаса,сажељомдагареплицира100пута(засада
уБиХ–БањаЛуци2013,Бановићима,ПетровоиПољице
2013,Србији–Панчеву2012.иБеограду2013,уНемач
кој–Берлину2013.иИталији–ТоринодиСангро2015).

Прогресијаталасасеогледауадаптибилностипремапод
лозииместуизвођења,уконтекстууличнеуметности(Бер
лин,Домзамладе,Marzahn)каоисарадњесадецом(идру
гим уметницима). Велики Супер Марио талас Чукарице
(TheGreatSuperMarioWaveofČukarica)је,каоиуслучају
већинеталаса(семНемачкеиИталије),начињенуамбијен
тушколе,честоиусарадњисасамомдецомгдејеауторство
дељено.ЛикСуперМарианастајеприлагођавањемподлози
коцкастогмермеразидашколеЂорђеКрстић,реферишући
на пикселизацију видео игара старе генерације, као и по
новнимувођењемелеменатамасовнекултуре.28Последњи
таласуИталијипреузимасредњевековнутрадицијуслика
њаназлатнојпозадини,каоиреференцунајапанскогманга
и аниме јунакаЛупинаТрећег (Lupin III – Leggenda della
GrandeOnda).29

Далијемогућеовајпроцесучинитикомплекснијимпопи
тањуоригиналности?Да,азатојеважноспоменутиикон
текстХокусаијевеуметности.Пресвега,зањегасенаводи
дајествараоподутицајемитрадиционалнихукијоеа,као
и европске уметности која је била у контакту са Јапаном.
Такође, познато је да јеХокусаји токомживота променио
окостотинакимена(екстреман,алиуобичајенпоступакуто
време),штонепридајеважност јединственомуметничком
потписукојисевезујезамодернистичкопоимањеаутора.30

Културнаапропријација:
дислоцираниидентитет

Подпојмомкултурнаапропријацијатежимдаоцртаммеха
низампреузимања културе која (у највећојмери), супрот
но географсконационалновременским одредницама, не

28Тунић,С. (2013)100 viewsofUkiyoe:Београд,Београд:Домкултуре
Студентскиград.

29http://muhaonline.com/artwork/100greatwaves/
30ДодатнузабунууносичињеницадасупремодерногЈапанауметници

мењалисвојаименакрозживот,штојебилаустаљенапракса.„Inpre
modernJapan,peoplecouldgobynumerousnamesthroughouttheirlives,
their childhoodyōmyōpersonal namedifferent from their zokumyōname
asanadult.Anartist’snameconsistedofagaseiartistsurnamefollowedby
anazanapersonalartname.Thegaseiwasmostfrequentlytakenfromthe
schooltheartistbelongedto...andtheazananormallytookaChinesecharac
terfromthemaster’sartname”.Извор:http://en.wikipedia.org/wiki/Ukiyoe



181

СРЂАН ТУНИЋ

припадауметниковој„оригиналној”културнојсфери.При
менићу две поделе, теоретичараРичардаА. Роџерса (Ric
hardA.Rogers)иЏејмсаО.Јанга(JamesO.Young)уциљу
ближегодређивањакултурнеапропријацијеиприменеисте
на радуМухамеда Кафеџића. На естетскоправном плану,
Јанг покушава минуциозно да одреди врсту апопријације
иколичинуприсвајањакојапостојиуодређеномуметнич
комделу.Премањеговојкласификацији,анапримерурада
Мухе,могућејепроблематизоватиследећапоља:

1)Присвајањесадржаја:

Уметникувеликојмерипреузимаидејукоја јеиспоље
наодстранеуметникаиздругекултуре.Пример:Акира
Куросава (AkiraKurosawa) јекористиодраматуршке за
плетеШекспирових(Shakespeare)делаусвојимфилмо
вима.

2)Присвајањестила:

Уовомслучајусенерадиоприсвајањуцелокупногизра
жајногпотенцијаланекогдела,већсамоједногсегмен
та, попут стила. Пример: музичари неафро америчког
пореклакојисебавеџезомиблузом.

3)Присвајањемотива:

Овде се ради о појавности, али само у основним црта
ма,посебнокадасепреузимадругакултурабезстварања
дела у идентичном стилу.Пример:Пикасо у свом делу
„ГоспођицеизАвињона”наовајначинпреузимамотиве
традиционалнихафричкихскулптура.

4)Присвајањетемеилисубјекта:

Кадапредметапропријацијенисууметничкадела,већсу
бјекти,тј.самакултурауњенипротагонисти,заједноса
темом.Оваврстасетакођеназиваи„присвајањегласа”,у
случајукадаљудиизвандатекултуреговореупрвомли
цуупредстављањуисте.Примери:Пучинијева(Puccini)
„МадамБатерфлај”,већинаприказивањатрадиционалног
животаСеверноамеричкихИндијанаца.

Уметници представљају сопствено искуство у својим
радовима...Онинепредстављајуискуствонекогадруго
га.Кадауметникпредстављасвојеискустводругихкул
тура,инсајдериостајусасопственимискуствима.Оно
није преузето. Друге културе потпадају под искуство
уметника и тако, кроз приказивање других култура,
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уметницинеморајудапреузимајуничијеискуство,чак
идајетомогуће.31

Јангтакођеговорио„аргументукултурногискуства”(cultu
ralexperienceargument)којиимаодлучујућуулогууоспо
собљавањууметникадапроизведеделовисокогквалитета,
уколико поседује неопходну културолошку подлогу при
преузимањудругекултурнетековине.Уколикојеовајоблик
преузимања једноставно додавање, нпр. традиционалном
садржају,радисеопоступкукојинијеиновативаникојисе
већинскиослањанапостојећистандард.Акојеиновативан
(innovativecontentappropriation),уметникможедаискори
стисадржај,стилимотивдапредстави,укомбинацији,но
воделокојеинепостојиуоригиналнојкултури.32

Сдругестране,Роџерснаводидајекултурнаапропријаци
јаусковезаназакултурнуполитику,премаследећојшеми:

1)Културнаразмена: заједничкаразменасимбола,арте
факата,ритуала,жанроваитехнологијеизмеђукултураса
приближноједнакимнивооммоћи.

2)Културнадоминација:коришћењеелеменатадоминант
не културеод странепотлачене/субординиране културе,
гдејеприхваћенакултуранаметнута.

3)Културнаексплоатација:коришћењеелеменатапотла
чене културе од стране доминантне, без размене, допу
штањаиликомпензације.

4)Транскултурација:културниелементистворениодстра
невишекултура,гдејетражењеједнеоригиналнекулту
репроблематично,каонапримерувишеструкеапропри
јацијекултуреудобаглобализацијеилитранснационал
ниххибриднихформикапитализма.33

ПоредРоџерсаиЈанга,навешћујошједанпримеркојипо
казујеопсегразматрањаиконтексткултурнеапропријаци
је,иакосеоннеможеутоликојмериприменитинаМухин
рад. Дру Бек (DrewBeck) у свом радуUnderstanding cul
tural appropriation наводи да у контекстуСАД апроприја
ција има снажне политичке и расне импликације. Такође,
у тексту „Nothing comes from nowhere“ Јанг иСузанХеј
ли (SusanHaley) секаоиБекокрећуиприсвајањукулту

31Young,Ј.O.(2008)Culturalappropriationandthearts,Malden:Blackwell
publishing,p.23.

32Исто,стр.3440.
33Rogers,R.A. (2006)Fromculturalexchange to transculturation:a review

andreconceptualizationofculturalappropriation,Communicationtheory16
Flagstaff:NorthernArizonaUniversity,p.477.
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ре Северноамеричких Индијанаца, повлачећи историјске
последице (нео)колонијализма. Циљајући на средњу белу
класу,Бекнаводидајеовајпроцесдислокацијеидентитета
(тзв.outsideness)последицакаконедостаткатрадиционал
некултуреулокалу,такоиодбацивањеистеуследосећаја
протестаилинеприпадања.Каоизузетнобитантренутакје
и питање у којој мери особа која преузима културу друге
заједницеималичан,непосреданконтактсатомкултуром
иљудима,илисерадио једнојврстизамишљањакултуре
(culture imagination), која има више личног значења, него
одрживихвезасадатомциљномгрупом.

Овде постоји (неизговорена) опасност од егзотизације;
ЦветанТодоровнаводидајеегзотизам,каоинационализам,
релативизам, али на дијаметрално супротан начин: „Оно
штосевреднујенијенекипостојанисадржај, већизвесна
земљаи култура које бивају дефинисанеискључиво у од
носунапосматрача...(уегзотизму,С.Т.)нијетоликоречо
вредновањунекогдругог,коликоокритицисамогсебе,нити
о опису неке стварности, колико оформулисању идеала.”
Ентитети„ми”и„они”постајукрајњерелативниизависеод
локалногконтекстаитачкегледишта.Национализамуовом
случајунаврхувредноснелествицестављасвојуземљу,док
егзотизамвеличаземљукојанијењегова,асамидеалјејачи
акосународиикултуреудаљенијиинепознатији.34

На крају, ослањајући се на рад Роберта Хебдиџа (Robert
Hebdige),Бекнаводидајеапропријација,уовомдруштве
номконтексту,изразалијенације,неприпадањакаоопози
цијаилифрустрацијабелој (аможеседодатииЗападној)
култури.Апропријацијастогаможебитииреакцијанасоп
ственодруштво,незадовољство,бег,изградњасвојепосеб
ностииизразнеприпадања,тражењемидентитетакрозтуђу
културу.Међутим,важнојеповућиразликуизмеђуегзоти
зацијеиизградњеразумевањатекултуре,коликоонаостаје
удаљенаилиживљенаусвакодневици,односноукојојмери
језаистатранскултурална.Мухаможедапреузималиковне
узореизисторијеуметностикојинисувезанизаБиХкон
текст,штоБеквидикаогубљењелокалнекултуре,међутим
утомеонмораидабудеидобарсликар(иновација).При
падањеуњеговомслучајунијестриктноуочекиванимгра
ницама,адислокацијаидентитетаимасвојекоренекојиће
битианализираниунаредномделу.

Нема сумњеда замишљена географија помажедуху да
интензивиравластитоосећањесебедраматизујућиуда

34Тодоров,Ц.(1994)Миидруги–францускамисаоољудскојразнолико
сти,Београд:БиблиотекаXXвек,стр.257.
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љеностиразличитостизмеђуоногаштомујеблискои
оногаштомуједалеко.Тоуједнакојмериважизаосе
ћањекојесечестојавља–дабисмомноговишебиликод
кућеу16.веку,илинаТахитима.35

Транскултурализамилокалниидентитет

СТ: У креативној апропријацији друге уметности, где
највишеосећашсвојдопринос?

МК:Кодапропријацијенајважнијијеистраживачкиод
нос.Коментар који најчешће добијам јесте„Могу и ја
ово“,иискреномогу,алиникоустваритонеуради,нико
нечитакњиге,проналазичланкеилинакрајукрајевапро
чита вишеодВикипедије дабиистражионекиобјект
интересовања. Ако насумице користите неке симболе,
ондаништаинекажете.Јаникаданећубитијапански
укијоесликар,тоинежелим,међутиммогупрепознати
одређенемотивекрозкојемогупослатинекудругупору
ку.Приказхомосексуалнесценеизнекешунгенемаисто
значењеуСарајеву2014.каоуЕду1760.36

Апропријација је данас директна последица тоталне
стварности – свих сада, овде и свуда. У истраживањима
и савременим теоријама друштва постоји низ израза (или
buzzwords)којепокушавајудаконтекстуализујуидајуобја
шњењештајетоштоседешавасамешањемкултура,под
стакнуто глобализацијом.Хибридне културе (hybrid cultu
res),преношењекултура(transferenceofcultures),састајање
култура(culturalconvergence),котаопретапања(meltingpot),
салата, стапање (fusion), космополитизам (cosmopolitism)...
Дабихбиојасан,ослонићусенатерминтранскултурализам
издваразлога–затоштоподразумевакретањекрозкулту
руистапањесадубљимкултуролошкимвредностима.При
томе, ослонићу се на дефиницију музичара и професора
ХуибаШиперса(HuibSchippers)којиовајтерминпримењу
јеумузичкомобразовањууоквирутзв.музикесвета(world
music),акојаделимичноподсећаинаРоџерсовуструктуру
апропријацијекултуре.Шиперснаводиструктурукојараз
ликујенеколиконивоа,нарелацијиотвореностиимешања
садругимкултурама:

1)Монокултурализам: окренутост једној култури, са ја
кимнагласкомнасопственојважности,алибезпотврдеи
другихперспектива;

35Саид,Е.(2000)Оријентализам,Београд:БиблиотекаXXвек,стр.44.
36Тунић,С.(2015)SkypecallArlington–Sarajevo,ИнтервјусаМухамедом
КафеџићемМухом,интернетпорталБука.
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2)Мултикултурализам:мноштво,признавањепостојања
другихперспектива,алисвакакултурарадизасебе;

3) Интеркултурализам: постепена претапања, мешања,
позајмицеиразмене;

4) Транскултурализам: тотално преливање култура, за
конзервативно поимање хаос, међутим стварају се нове
формеинапуштајуопштеприхваћенеметоде.

Транскултурно.Овосеодносинадубокуразменупристу
паиидеја.Наговештавапрограмегдесемногеразличи
темузикеимузичкиприступиналазенаједнакомнивоу,
не на маргинама, већ кроз опште почетничке курсеве,
историју,теорију,методологијуидискусијеоулозиму
зикезазаједницу,лепотуилицеремонију.37

Заменитереч„музика”саречју„уметност”идефиницијане
губинасвојојснази.Могућеједискутоватидалисеуслу
чајуМухиногсликарстварадиопотпуномилиделимичном
транскултурализму,међутимимајућиувидуукојојмерион
прихватајапанскууметност,заједносасвојимконтекстоми
размењујућиодређенетеменарелацијиЈапанБиХ,чиними
седатерминоправданостоји.Изкогразлогауметникодлу
чуједасепрепустиоваквомчину?Његовимречима:

Заштопосежемо задругимкултурама?Затоштоми
слимода јенашасиромашна,да јенанекиначиндека
дентна или да стагнира и да јетреба обогатити,то
јестузимамоиздругеоноштонамфали.УЈугито је
билаCocaColaиMcDonalds.Садкадтоимамо,видимо
данамфаледалекодубљеијачествари.Нпр.толеранци
јаиприхватањедругогидругачијег.38

Заменеглавнопитањечиниразумевањеовог„бега”одсво
јесредине.Овареакцијакојазапоследицуимаосећајаут
сајдера,извеснедислокацијеидентитета,наафективноми
сазнајном нивоу је везана за локални контекст друштва и
уметностиизкојеновиаутордолази.ОкретањеДругоме–
уметностиикултуриЈапанауовомслучају–бизанекога
представљалонпр.узмицањеподтежиномнаслеђацивил
ногратаубившојЈугославијиисуочавањапрекополитичко
активистичкооријентисанихуметничкихпракси.Опасноје
стереотипно(илиесенцијалистички)једнуземљуилиумет
ноствезатизанеколикодогађаја(коликогодпозитивниили

37Schippers, H. (2010)Facing the music: shaping music education from a
globalperspective,Oxforduniversitypress,p.50.

38Имејлпрепискасауметником,новембар2014.
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негативнибили),јерсебришекомплексностживотаиједно
дубљеразумевањедруштва.

МИ:МногиБиХумјетницираденадруштвенополитич
кимтемама,посебноуодносунапротеклират.Колико
језначајноидаљесебавитиовимтемамаиживимоли
јошувијекуоковимаратнихзбивања?

МК:Нисампратиотаквеумјетнике,неволимгледати
нашефилмове, нашумуку,мождаћуи сам једногдана
смоћиснагедасесуочимсаовимратом.Значајнојеба
витисебилочиме,отвореногсрцаиискрено,јавашлуки
злоупотребасеувијекпрепознају,атакаврадводикаду
ховнојсмрти.Штосетичерата,онидаљетраје,људи
умиру,неодметака,већодглади,војницинисуумаскир
нимуниформама,већсумаскиранинационалнимбојама,
генералисутајкуниовогдивљегкапитализма.39

СТ:Гдевидишсебеналокалнојсцени?

МК:ЗасадсевидимуСарајеву,асањамоТокијуиБо
стону.

СТ: У којој мери је савремено БиХ друштво видљиво у
твојојуметности?

МК:Паономожесамодапостојикаоконтраст,каоне
гатив,другакрајност.40

Последицаовогудаљавањаодлокалногконтекстачинииз
градњаемпатијеипосвећивањакајапанскојуметности.Де
лоМухамедаКафеџићанијелишенокритичкогнастојањаи
освртанаратинационализам,41алионодбијадабудестим
фокусомзаробљенипоистовећен.Мождасеуовомслучају
радииоантинационализму.Бег јестелични,уметничкии
политичкистав.Таквапозицијаизмештањегакаокултур
ногактерасапрепознатљивемрежетрадицијаиидентитета,
штојенпр.видљивоиуоквирупоставкеипратећегтекста
изложбе БиХ уметника „Декодирање”.42Његов радштрчи
акосефокусирамодоминантнонапитањалокалполитич
кокритичке уметности, а чиними сеи даније препознат

39Исовић,M.(2012)УБиХјезаборављеноштајенормаланживот,Ин
тервјусаМухамедомКафеџићемМухом,интернетпорталБУКА.

40Тунић,С.(2015)SkypecallArlington–Sarajevo,интервјусаМухамедом
КафеџићемМухом,интернетпорталБУКА.

41Пример рада на пројекту MOnuMENTImotion: http://muhaonline.com/
portfolioitem/monumentimotion/

42Извор:Вујановић,Б.Аспектиумјетничкогделовањаунајеженојствар
ности, у: Декодирања – савремена умјетност Босне и Херцеговине
(2014)Цетиње:НароднимузејЦрнеГоре,стр.1415иhttp://muhaonline.
com/decodingcontemporaryart/.
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каофакторкојиитекакоговориоидентитету,онеприпада
њукатегоријииједномдругомначинуделовањанарелацији
локалнотранс/интернационално. Идентитет је измештен,
аутсајдерски,аливизијајешираодлокалногконтекстакоји
чинитачкуповезивања,алинеиискључивости.

МождаурадуМухеможемодаговоримооЈапанукаоједне
транснароднеповезнице,мрежеидејаизнања,уместонаци
оналгеографскиходредница.Мождакрозвезусањеговим
Јапаном43,ониговорииизбегавадаговориосвојојсреди
ни.Односно,пронашаојеначинсвојесамореализације,из
бегавајућилокалнетокове,категоризације,теме,дискусије,
испуњавајућисесвојимсветом–самосвесно,зналачки,са
омажом,поштовањем,ширећиокосебетеизвореинспира
ције.Мождајеједаноднајбољихаргуменатањеговогстава
цитат,узтоивезанзадобаснажнерецепцијејапанскеумет
ностинаЗападуодстранеЕмилаЗоле(ÉmileZola):„Утје
цајЈапанизмајеоноштојебилопотребноданасизбавииз
суморне,црнетрадиције.“44

43Укоме још (увек)нијебио,штонеподразумевасумњууегзотизаци
ју, јерникаданијенитежиодасепретварадаје јапанскиилиукијое
уметник,већдареферишенаестетскоуметничкоисторијскиконтекст
сауважавањемизнањем.

44Кафеџић,M.(2012)Једанод100погледа,магистарскирад,Академија
ликовнихуметностиуСарајеву,стр.55.

Илустрација4Masterpiece,серија
UtamaroLichtenstein,2014;
МухамедКафеџић–Муха
http://muhaonline.com/
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Закључак:плутајућиидентитети

Гдепрестајеинспирацијаипозајмица,апочињекопирање
иплагијат;такође,доклесемогућемешањекултура,акада
настајеакултурација?Наовопитање јенемогућедатиис
црпанодговоруовакократкомтексту.Притоме,остајање
идаљеугеографсконационалнимодредницамазамагљује
чињеницудасукатегоризацијетудабибилепропитиване
инановопостављене;истокаошто сукатегоризације ван
променеимешањанемогуће.

СТ:Заштосликашкултурнекодовеједнедругекултуре?

МК:Затоштојетоимојакултура.Глобалногледајући
свисмоисти,имамоистежељеиснове.Такодаможда
мојеинсистирањенакориштењувизуелнихсимболадру
гекултурејеуосновиједанвидобогаћивањаилиреакти
вирања заборављених симбола прве културе.Рецимода
јетовитаминБ,кадганедовољнодобијашунутарсва
кодневнеисхране,морашузиматисуплементе.Најсмје
шнијими је бионаслов у новинама замоју самосталну
изложбууБихаћуЈапанскаумјетностXXстољећа.Нит
јемојаумјетностјапанска,нитсумотивиизXXстоље
ћа.Далијезасновананајапанскојумјетности,тојест,
ал´дајејапанска,тосигурноније.ВанГогкадјеишаоу
АрлнијеишаодасликаФранцуску,онјесликаоЈапан,па
опетнијествараонитијапанскунитифранцускуумјет
ност.Кад ЈасумасаМоримура обрадирадФридеКало

Илустрација5TheYoungBosniakFlautist,
серијаHistoryrepainting,2012;
МухамедКафеџић–Муха
http://muhaonline.com/
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илиЕдуараМанеа,дали јетомексичкаилифранцуска
умјетност?45

Накрају,важнојепосленаведеногосвртанаисторијскикон
текститеоријскереференце,споменутиисамаделанакоје
сеодносе. „100погледанаукијое:Мастерс I”понајвише
остављајуутисакомажа,реинтерпретације(садавећитра
диционалнихипопкултурних)46јапанскихукијоеа,доксу
радовипопут„Младибосанскифлаутиста”и„Младисаму
рајскифлаутиста”(Historyrepainting),Japanesqueи36Odd
ViewsofSarajevoпровученикрозтајистивизуелнисинкре
тизамсалокалнимтемама.Апропријацијаитранскултура
лизамсупонајвишевидљивиикрозцитирањеимпресиони
ста(дваукијоеакојејесликаоиВанГог–Plumorochardin
KameidoиSuddenshower,каоиреференцанаМанеовогфла
утисту)ианимекултуре(Dōjinshi–ТоторостудијаЂибли).
Такође,необичанмиксјеипремештањеситуацијаиприча
изукијоеаусавременуБиХ(PočiteljintheČapljinamunici
pality,TheyoungBosnianflautist)и„измишљањем”сценауз
велику референцу на историју уметности (попутУтамаро
Лихтенштајн–Masterpiece).Овокреативнонадомешћавање
садржаја(ЈапануБиХ,Манеов„Доручакутрави”уокви
руThe luncheonon thegrass/LebainafterHiroshige/Manet)
представљакрајњеличнидоприносуинтерпретацијипред
ложака,чемуМухапонајвишеулазиуоноштојеЈангназвао
„аргументом културне иновације“ у оквиру процеса апро
пријациједругекултуре.

ЈеданоделеменатакојичинирадовеМухепријемчљивим,
поред попкултурних и историјскоуметничких референци
(штоподилазинашемпознавањувизуелнекултуре),јеина
гласакнасликарству,каотрадиционалноммедијууметно
сти.Гледано са те техничке стране, он сеунајвећојмери
ослањанамодернистичконаслеђе(сликакаопредметипло
ха),докправиинвенцијуупогледутеме.

СТ:Заштосликарствокаомедијум?

МК: Зато што захтјева вријеме. Испред компјутера
умјетниксепретвориумашину,испредплатнатојене
могуће.Упроцесу сликањатрисуфазе, прва–идејаи
формирањесликеуглави(онанекадтрајеичитавжи
вот),уовојфазисенасликапрваверзијаслике;друга 
припремазасликање,одабирбоја,платна,форматитд.
у којој се наслика друга верзија слике; и трећа – само

45Тунић,С.(2015)SkypecallArlington–Sarajevo,ИнтервјусаМухамедом
КафеџићемМухом,интернетпорталБука.

46„Edopop”премасајтуhttp://www.cooljp.com.
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сликање у којем уствари настаје рад који може јако
одступатиодзамишљенеидеје.Најдражимијепримјер
серија100Великихталаса,гдједословночитаврадовиси
одокружењаитекстурезиданакојемсликам.Увијекјеу
питањуистимотив,алсвакимуралимадругорјешење.47

Оцртавајући опсег културне апропријације у уметности
и потенцијалног транскултурализма, користећи се радом
МухамедаКафеџићакаомеђом,битнојеразуметикакове
штинуиквалитет,такоисврхуупотребеапропријације.На
крају крајева, свесно и промишљено присвајање говори о
(новом)аутору,оједномпоређењуиучитавањусамогасе
бе,кретањукрозкултуру48којеимаобзира,поштовањеиса
разумевањемприступапредлошку.Билодасерадиоистра
живањуилиуметничкомделу(обасуприсутнауМухином
делу), задирањеуискуствоикултурудругогапредставља
потребузаразјашњавањемсопственепозицијеиконтекста
деловања,каоипрекорачивањезадатихграница.Аконе,за
падамоупројектовањеДругога(којинијеништадругонего
обрнутаогледалскасликанас)49илиегзотизацијукоја,чаки
садобримнамерама,чинисликуискривљеном.

Теоријаполитикелокације(politicsoflocation)устудијама
феминизманаглашаванужностпреиспитивањаличнихпо
водазаистраживање,нашихпретпоставкииулогеудатом
тренутку,каоиограничењауодносунанпр.друштвенукла
су,родипол,расу,позицијумоћиисл.50Тј,поновосекон
текстузимакаоместоиалатзарефлексију.Саоваквимпри
ступом,легитимитетискуствајезаснованнаснажномсамо
посматрању,избегавајућиесенцијализамидопуштајућида
узсвуодговорностсагледамоконтекстсебеипосматраног,
удатомвременуипростору.Овајпроцесзахтевакреативно
давањесебеиемпатијукојаомогућуједанаправимо–фи
зичкеиметафоричке,имагинарнеипрактичне–мостовека
разумевању.

Путванјеувекипуткаунутра.

47Тунић,С.(2015)SkypecallArlington–Sarajevo,ИнтервјусаМухамедом
КафеџићемМухом,интернетпорталБука.

48Сретеновић,Д.(2013)Уметностприсвајања,Београд:Orionart.
49НаовајначинјеЕдвардСаид(EdwardSaid)позицинираоОријентали

зам,односноколонијалниодносЗападнихсилапремаземљамаСеверне
Африке,БлискогиСредњегИстока.Вишеу:Саид,Е.(2000)Оријента
лизам,Београд:БиблиотекаXXвек.

50Kirsch,G.E.andRitchie,J.S.BeyondthePersonal:TheorizingaPolitics
ofLocation inCompositionResearch, in:CollegeCompositionandCom
munication,Vol.46,No.1.(1995)Urbana:NationalCouncilofTeachersof
English.
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UKIYOEBETWEENPOPARTAND(TRANS)CULTURAL
APPROPRIATION

ONTHEWORKOFMUHAMEDKAFEDŽIĆMUHA

Abstract

This essay is based on a curatorial research of Muhamed Kafedžić
– Muha’s artworks and our collaboration 20122015. The work
juxtaposes, on the one hand, the paintings of this Sarajevobased
artistand,ontheotherhand,questionsthemeaningandapplicability
ofculturalappropriation theoriesonhiswork.Thegoal is topresent
a complex procedure of appropriation of processes and styles in art
history,inKafedžić’sexampleahybridofJapaneseukiyoewoodcuts
(17thto19thcenturies)andtheUSAPopartpainting(20thcentury),
predominantlybyRoyLichtenstein.Bycontextualizing the artworks
inquestionandusingan innovative approach, theoriginal templates
are transformed with a set of new meanings and readings. With
great knowledge and respect of the original artworks and authors,
Muha’s research is deep and visible in his appropriationmethod. In
the context of Bosnia and Herzegovina, the intention has been to
emphasize how Muha’s artwork has an element of dislocation and
outsideness,regardingboththeplaceandthenationaltradition,which
consequentially develops into a transcultural perspective, using
Japanese (pop) art as a transnational networking point.Among the
referencedartworksareseriessuchas“100ViewsofUkiyoe,Volume
I: Masters”, showing homage to ukiyoe masters from the 17th to
the19thcenturywithavarietyofsubjectmatter(theater,mythology,
erotica, samurai, courtesans, landscapes, animals), playing with a
contextofBosniaandHerzegovinaasin“Historyrepainting”and“36
OddViewsofSarajevo”,“100GreatWaves”asanhomagetoandstreet
art/mural reinterpretationofHokusai’s famouspainting“GreatWave
ofKanagawa”,aswellas“UtamaroLichtenstein”whichplayfullyand
directly referencesbothLichtensteinandHokusai,demonstrating the

twocoreinfluencesofMuha’swork.

Keywords:ukiyoe,Japan,culturalappropriation,contemporaryart,
transculturalism,BosniaandHerzegovina
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ПОЉЕМ:ПИТЕР 

АЈЗЕНМАНОВГА ЛИ СИЈ СКИ 
ГРАД КУЛ ТУ РЕ

Сажетак:СтудијасебавиразумевањемДелезовогконцептапо
стајања у контекстурелација измеђуобјектаипоља, крозПи
терАјзенмановархитектонскипројекатГалисијскиградкулту
ре.Лоцирајућистудијууоквиримаонтологијеифеноменологије
простора,теоријетекстаикултуралнеанализе,водећахипотеза
рада јесте да Ајзенманов пројекатГалисијски град културе вр
шитрансгресијујезикамодернистичкеархитектурезамагљујући
дистинкцијеизмеђуобјектаипоља.Другимречима,Ајзенманова
фигуративнаформаГалисијског градакултуреухваћена је уак
тупостајањапољем(тектоничномекспресијомалииширимсо
цијалнимикултуралнимконтекстом).Развијајућихипотезукроз
историјски,компаративниитеоријскоаналитичкиметод,воде
ћициљстудијејестеразумевањеархитектуренекаочистоумет
ничкогобјекта,ситуацијеилидогађаја,већкаорадакојинастаје
угустојмрежиокружујућихтекстовадруштвa,пејзажаикулту
ре,којиодтемреженијеизузетвећнастајућиусредњењомод
ређеналиизањуодређујући.Утеоријскомконтекстустудијасе
позиванаистраживања:ЖилаДелеза,ФеликсаГатарија,Колина
Роуа,ЛеКорбизијеаЖанаЛиотара,РозалиндеКраус,ЖоржаБа
тајаиХомиБабе.

Кључне речи: објекат, поље, постајање, постајањепољем,
Ајзенмановихпеттачака,Галисијскиградкултуре

ЖЕЉКА ПЈЕШИВАЦ
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Ајзенманитрансгресијајезикамодернистичке
архитектуре

Један од кључних архитеката, међу многим утицајним
архитектима(попутЛеонаБатистаАлбертија/LeonBattista
Alberti14001471/,АндреаПаладија/AndreaPalladio1508
1580/,КолинаРоуа/ColinRowe19201999/,ЂузепеаТера
нија/Giuseppe Terragni 19041943/, Себастијана Серлија/
SebastianoSerlio14751554/,ВинћенцеСкамоција/Vincen
zoScamozzi15481616/,ЛудвигаМисавандерРоа/Ludwig
MiesvanderRohe18861969/идругих),којисуизвршили
значајанутицајнаархитектонскумисаоипраксуархитекте
ПитераАјзенмана/PeterEisenman, 1932 /, јесте архитекта
ЛеКорбизије/CharlesEdouardJeanneretGris,18871965/.Ле
Корбизијеовихпеттачакауархитектурипосталасуоснова
затрансгресивнијезикАјзенмановеархитектуре.

Пет тачака које јеЛеКорбизијеформулисао 1926. године
су:(1)pilotis–слободностојећистубовикојиподижумасу
објектаодоснове(ground); (2)слободанплан–постигнут
одвајањем носећих стубова од зидова који деле простор;
(3)слободнафасада–каопоследицаслободногпланаувер
тикалном плану; (4) дуги хоризонтални прозор и коначно
(5) кровна башта, која обнавља област основе наткривене
објектом.Овихпеттачакапостављенисууновиконтексту
Ајзенмановојархитектури,градећизнатнодругачији језик
архитектуре.

(1),(3)Игруизмеђуслободностојећихстубоваивертикал
них слободностојећих зидова Ајзенман замењује игром
примарносахоризонталнимповршинама.Другимречима,
доминантну вертикалну организацију простора, Ајзенман
замењује хоризонталном организацијом простора. Сло
бодностојећистуб,упојединимАјзенмановимпројектима
(попутВекснеруметничкогцентра/WexnerCenterforArts/)
бива замењен„висећимстубом”којипреузимаулогу „ин
дексаодсуствасвогпретходногприсуства”1.

(2)Слободанплан–дводимензионалнукартезијанскумре
жу,Ајзенман замењује нто димензионалноммрежом или
бољеповршиномтретираномкаосамимпростором.Наиме,
саконцептадводимензионалнеповршинесхваћенекаоме
станакојемсенештоналазиикојислужикаоматрицаза

1 ПрестонСкотКохен/PrestonScottCohen,1961/,предавањепосвећено
„УлозигенеологијеурадуПитераАјзенмана”иодржанонамеђународ
нојнаучнојконференцијипосвећенојдискусијисаПитеромАјзенманом
(ISSUES?ConcerningtheProjectofPeterEisenman.DiscussionswithPeter
EisenmanConference),1112новембар2013,Београд.



196

ЖЕЉКА ПЈЕШИВАЦ

равномернопарцелисањеиуређивањехомогеногпоља,ра
ционалногпростора,Ајзенманпрелазинаразумевањеповр
шинекаопросторакрозкојисепролази.2Другимречима,са
концептакартезијанскемреже,схваћенекаоаконтекстуал
ног,атемпоралногместа,Ајзенманпрелазинаразумевање
мрежекаоконтекстуалног,културалнозависногизакулту
руодређујућегпростора.Мрежакоја јенекадапарцелиса
лаповршинупреузимајућиинструменталнуи структурал
нуулогууархитектури,бивасадаутканаушириконцепт
поља(топографијутеренакод„Галисијскогградакултуре”/
TheGalicianCityofCulture/например,алиињеговшири
социјалниикултуралниконтекст).

Наиме, природа мреже коју Ајзенман у својим пројекти
маангажује (попут„Векснерцентра”,„Баштеизгубљених
отисака”/Тhe Garden of Lost Footsteps, „Галисијског града
културе”идругих),радикалносеудаљујеодтрадиционалне
употребемрежеуархитектури.Мрежаукласичнојтради
цији, генерално је била употребљавана за две комплемен
тарнесврхе:заодређивањекомпозиције,планаираспореда
елеменатаархитектуреупростору–инструменталнамрежа,
изаманифестацијуструктуреумоделованомилиреалном
простору–структуралнамрежа.3Модернизамније знатно
промениоовајдуализам:инструменталнамрежапосталаје
много присутнија увођењем масовне продукције архитек
тонских елемената, а структуралнамрежа бива откривена
каоинтегралнидеоапстрактне„суштине”архитектуре.Ду
плистатусрепрезентацијемрежејеидаљеостао.Генерал
но,двеврстемрежесубилевиртуелносинонимиупракси,
постајући,речимаРозалиндеКраус/RosalindKrauss,1941/,
посредници између неопходног „координатног система за
мапирањереалног”и„степеницакаУниверзалном”.„Било
физичкиилиметафизичкиинструментална,модернистичка
мрежа је била коришћенапрецизно због овог дуализмаи,
што јебитније, збогимплициранекореспонденцијемреже

2 Идејаповршинекаопростора,револуционарнојеоткрићекојујенапо
љуматематикедаоФридрихГаус/CarlFriedrichGauss,17771855/.От
крићемда јемогућестудиратиповршинубезреференцека ‘глобално
утканомпростору’,фокусирањемнабескрајномалутачкунаповршини,
Гаусјеослободиоповршинуод„уписаностиувишиглобалнипростор”–
картезијанскисистем,односноодуписаностиуаприорниконтекст,фик
сниинепроменљивиидентитет,односноаприорни смисаои значење.
(Погледати:Пјешивац,Ж. (2013)Не/изрециви простор: предтексту
ални, текстуални и посттекстуални концепти простора у теорији
уметностиимедија,докторскадисертација,Универзитетуметностиу
Београду,Београд,стр.31)

3 Vidler,A.(1994)TheArchitecturalUncanny:EssaysintheModernUnho
mely,London–Cambridge:TheMITPress,p.141
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и есенцијалне архитектонике.”4УАјзенмановомраду,ме
ђутиммрежа,несигнализујени једнуодовихконотација.
Везана нити за инструментални разлог, нити за трансцен
денталниредсвета,Ајзенмановамрежастојикаонемило
срдна демонстрација конфликта у мапирању реалног, од
бијајућидефинитивнобилокојуесенцијалистичкупоруку.
Мрежауњеговомрадулебдиизмеђубесконачногиограни
ченог,међумноштвомзначења,одбијајућипостојањеједног
доминантногнаратива.

(4) Хоризонтални прозор Ле Корбизијеа у Ајзенмановој
интерпретацији бива задржан попримајући нешто друга
чијуулогу.Наиме,доквертикалнипрозор(laportefenetre)
„репродукујеимпресијукомплетногпростора”,дозвољава
јућисагледавањенапримерулице,баштеинеба,хоризон
тални прозор (la fenetre en longueur) умањује перцепцију
стављајућиакценатнапејзаж.5Оноштохоризонталнипро
зорсечеиз„пирамидалногпризора”,призораукомепосма
трачимадоминирајућуулогунадспољашњимпростором,
јестетраканебаитракатлакојиодржавајуилузијуперспек
тивнедубине.6МеђутимдокхоризонталнипрозорЛеКор
бизијеапостављапејзажуоквир(framing),Ајзенмановпри
ступ, односно привилеговање хоризонталне организације
простора(напримеркод„Галисијскогградакултуре”),од
вешћенасказамагљивањудистинкцијаизмеђуархитектуре
ипејзажа,архитектуреипејзажнеархитектуре,архитектуре
играда.Штавише,техникамаизвијања,увијања,савијања,
Ајзенманћенасудаљитиодоптичкихконцепцијапростора.

(5) Најзад, кровна башта, којом Ле Корбизије раван кров
претварауфункционалнипросторнадомештавајућинедо
статакзеленеповршинесаосноветеренанаткривенеобјек
том, Ајзенман, у појединим пројектима, интерпретира у
„тектоничну експресију” форме. Наиме, поигравајући се
вештосатопографијомтерена(напримеркод„Галисијског
града културе”), Ајзенман брише границе између крова и
терена.

Разумевањемпресвегаповршинекаонтодимензионалног
простора,Ајзенмандоводиупитањејаснеграницеизмеђу
тектоничнеекспресијеифигуративнеформеиширеизме
ђуобјекта(figure)ипоља(ground).Наиме,ујезикуКолина
Роуаидругихтеоретичара,историчара,критичараархитек
туре и архитеката инспирисаних Гешталт психологијом и

4 Исто.
5 Colomina,B.TheSplitWall:DomesticVoyeurism,in:Sexuality&Space,ed.

Colomina,B.(1992)NewYork:PrincetonArchitecturalPress,p.112
6 Исто.
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формалистичкомтеоријом,објекат(figure)ипоље,основа,
терен (ground) су схваћени као тродимензионални објекат
и неизграђени простор около објекта, односно каомаса и
празнина,пуноипразно,изграђеноинеизграђено,јавнои
приватно,уређеноинеуређено,планираноинепланирано,
центарипериферија.7МеђутимуАјзенмановомјезикуар
хитектуре, објекат (figure) и поље (ground) нису схваћени
као бинарни пар чији чланови се налазе у опозицији, већ
каодваконцептакојасеузајамнопрожимају,преплићу,уви
јају,извијају,поновноувијају,градећисвојеврстанвидкон
цепта „трећег простора”. Другим речима, објекат/фигура
кодАјзенмананијесхваћенакаодемаркираниобјекат,већ
каомоменатинтензитета, као ефекат који сепојављује из
самогпоља,изсамогурбаногткива(ишире,социјалноги
културалногконтекста).Ајзенмановаархитектурауспоста
вља се тако не као аутономна пракса, већ као пракса која
настајеугустојмрежиокружујућихтекстовадруштва,пеј
зажаикултуре,којаодтемреженијеизузета,већнастајући
усредњењомодређенаалиизањуодређујућа.Управоар
хитектонскипројекат„Галисијскиградкултуре”групеар
хитекатапредвођенихПитеромАјзенманом,парадигматски
јепримерархитектурекојазамагљујејаснеграницеизмеђу
објектаипоља,градећиархитектурукаомоменатинтензи
тетакојисепојављујеизсамогпоља,односнопримерархи
тектонскогобјектаухваћеногуактупостајањапољем.

АјзенмановГалисијскиградкултуре

„Галисијскиградкултуре”,новијекултурницентарпројек
тован1999.годинезаглавниградГалисије(Galicia)–Сан
тијагодеКомпостела (SantiagodeCompostela)усевероза
падној Шпанији. Пројекат обухвата шест објеката, зами
шљенихкаотрипара:МузејГалисијеиИнтернационални
центаруметностикаопрвипар,Центарзамузикуиизво
ђачкеуметностииЦентралниадминистративниобјекаткао
другипар,библиотекаГалисијеиГалисијскиархивкаотре
ћипар.8Паровисумеђусобноиспреплетениградећипоље

7 Погледати:Rowe,C. andKoetter, F. (1984)CollageCity, BaselBoston
Stuttgart:BirkhäuserVerlag,p.73122.

8 Anonim,„TheCityofCulture/EisenmanArchitects”,http://www.archdaily.
com/?p=141238.Собзиромдајепројекатпремашиосвојпрвобитнибу
џетузнатној,скородуплојмери,марта2013.годинедонетајеодлука
даЦентар замузикуиизвођачкеуметностииИнтернационалницен
таруметности,нећебитиизведени. (Anonim,Case todosdeacordona
paralizacióndefinitivadosdousedificiospendentesdoGaiás,http://www.
galiciahoxe.com/hemerotecaweb/gh/casetodosacordonaparalizacionde
finitivadosdousedificiospendentesdogaias/idEdicion20130327/idNo
ticia798366/)
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потенцијалности мноштво културалних разлика, смисла и
значења.

Концептдизајназаснованјенасуперимпозицијинеколико
планова:(1)формељуштурешкољке9Св.Џејмса(симбола
градаиуједнотрадиционалногзнакаходочашћаирелигије),
(2)модернистичкекартезијанскемреже,(3)Друидиксветих
линија–стазапраисторијскихкултура (које суводилехо
дочасникеизФранцускеуСантијаго10)11,(4)уличногплана
средњовековногградаи(5)топографскемапесамелокације–
пре свега постојећих планина, кроз коју су сви наведени
планови уобличени. Преклапајући наведене дијаграме, уз
помоћ компјутера, топографски план планина дисторзи
ра претходне равни градећи својеврстан вид тектоничне
формекоја јекакобиомиметичнау једномпогледу,такои
културалнаинепредвидиваудругом.Наиме,суперимпози
цијом различитих плановаАјзенман генерише тополошку
површинукојапоновнопозиционирастароиновоуновој
комбинацији.Искуство,например,ускихулицанијеиску
ствосредњовековногграда,нечегстарог,нитинечегмодер
ног,већнечегдругог,нечегизмеђу.12Другимречима,техни
камасуперимпозицијеимапирања,Ајзенманов„Галисијски
градкултуре”појављујесекаоискривљенаповршинакоја
нијенитифигура(фигуративниобјекат)нитипоље,основа,
терен (ground), односноурбано ткиво, већпостајањефи
гуре,односнообјектапољем.Какоовоможеморазумети?

Постајањеобјектапољем:
Галисијскиградкултуре

Поигравајући се са дисторзираним, увијеним и извије
нимхоризонталнимплановима,(1)емпиријскомпогледу–

9 Постојебројнатумачењазначења„шкољке”уконтекстукултуреГали
сије.Једноодњихјесте,дашкољкарепрезентујекрајПутаходочасника,
сусретсаУчитељеми„спасењем”. (Anonim,Heading to theHolyCity,
http://www.santiagoturismo.com/historia/anossantoscidadesanta)

10Eisenman,P.in:Jencks,C.(2005)TheIconicBuilding,NewYork:Rizzoli,
p.164.

11ФранцускипутједанјеодПутеваСв.Џејмса–којитокомвишеодхи
љадугодинаводиходочасникедосветилиштаапостолаСв.ЏејмсаВе
ликог.Његовагробницајеоткривенаједненоћи813.године,насветом
брду–Либредон(Libredón),захваљујућисветлостикојаједолазилаод
звезда.Овоместопостало је камен темељацкатедралеи самог града
СантијагодеКомпостела–којиодтадапанадаљепривлачипутникеиз
свихкрајеваЕвропе.Токомсветегодине,вишестотинахиљадаходоча
сникаширомЕвропеполазинапутстазамаСв.Џејмса–путевимаспа
сења,усмеренихкакатедралиградаСантијагодеКомпостела.(Anonim,
WhatistheWay;http://www.santiagoturismo.com/queeocaminodesanti
ago)

12Eisenman,P.in:Jencks,C.,оp.cit.p.165.
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објекту, ограниченом јаснимконтурама, те (2)формалним
условимасамогпогледанакојимачистаформафункциони
шекаопринципкоординације,јединстваиструктуре,Ајзен
мансупротставља,терминимаЖанаЛиотара/JeanFrancois
Lyotard,19241998/,трећипоредакфигуре–матрикс,који
функционишеизвандохватавидљивогупотребомдругачије
логике,онеизванпогледа,илипакалогике.Речјеограђе
њу концепта простора који се налазиизван разумљивоги
којијеурадикалномпреломусаправилимаопозиције.Ово
јетајнафигуралног(пренегофигуративног)простора:тај
накојасевезујеза„трансгресијуконститутивнихинтервала
дискурсаитрансгресијуконститутивнедистанцерепрезен
тације”.13Наиме,наспрамАлбертијевомпросторуренесан
снеперспективеипросторурепрезентације,Ајзенманнуди
фигуралнипростор,„невидљивпросторматрикса”,простор
интензитета,афектаиафектација.Другимречима,наспрам
доминантномоптичкомпростору,Ајзенманнудихаптички
простор, простор који се осећа телом пре него погледом.
Наиме, оптички простор дефинисан је захтевима погледа
усмереногкаудаљенимдистанцама,односноконстантном
оријентацијом,непроменљивимдистанцамаиконституци
јомцентралнеперспективе.Хаптичкипросториспуњен је
пак дисторзираним варијацијама. У хаптичком простору,
објекти,реперииспонесууконстантнојваријацији.Субје
катнијеумогућностидасагледаовајпросторсадистанце.
Оннијеникадаиспредњега,коликоуњему.14Какосуори
јентације Ајзенмановог простора променљиве, зависне од
преокупације/обузетости,непостојивизуелнимоделзатач
куреференцијекојибиихучиниоразумљивимиујединио
у инерцијалну класу приписиву непокретном спољашњем
посматрачу.Управо супротно, простор „Галисијског града
културе”везан је забезбројнепосматраче,којимогубити
класификованипрекаономадинегокаостабилнисвевидећи
субјекти,задржавајућитактилнеилибољехаптичкерелаци
јесањим.

ТерминимаЖоржаБатаја/GeorgesBataille, 18971962/, реч
је о својеврсномвиду грађења архитектонске informe, пре
негоформе,односноформираног.Међутим,какооноштоје
архитектонскаформаможебитичитанокао informe?Како
оношто је формаможе бити истовремено трансгресија и
обрнуто,какооноштоједевијација,одступање,одмотавање
можебитиуистовремеформа?Informeнетребаразумети

13Krauss,R.(1994)TheOpticalUnconscious,LondonCambridge:TheMIT
Press,p.221.

14Deleuze,G. andGuattari, F. (1987)AThousandPlateaus,Minneapolis –
London:UniversityofMinnesotaPress,p.493.
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каоопозитформинитиформумислитикаоопозитматери
ји.15То‘versus’увекводикакреирањубинарности,одвајању
света у парове опозиција. Informe треба схватити као оно
штосамаформакреира,каологикукојаделујепротивсебе,
аопетунутарсебе,каоформукојапродукујехетерологику.16
Informeнијетакоопозитформи,већмогућносткојарадиу
срцуформе,какобијееродиралаизнутра.Речјеоконцепту
алнојматеријикојаразмрскаваозначитељскегранице.17Реч
јеодругачијимиграма,правилимаиструктури,структури
којадестабилизујесамуигру,односноопогрешнимиграма,
алионимкојаделујуунутарсистема.Трансгресивнаформа
нијетакоформакојаосликаванекипокретилипреступ,или
паккојапостављареалноступреступ,већкоја„хвата”сам
преступ.

Наиме, наспрам: (1) модернистичким приступима према
фигуративнојформи–објектуипољукојиослобађајукако
објекат тако и поље – основу, креирајући дисконтинуитет
међуњима,односнокојиодвајајуобјекатодсвогтрадици
оналног, локалног окружења у имефункционализма и се
тааисторијскихестетскихпринципа,те (2)постмодерним
формама заснованим на мимезису историјских форми и
носталгичном понављању историјских мрежа у циљу по
стизањабезопасногконтинуитетасапрошлошћуирепроду
ковањауспешнихрелацијасапрошлошћу,Ајзенманкори
стипраксуумотавања(folding)прекоидужлинијакакоби
креирао неизвесност међу границама на место дефиниса
нимграничнимсепарацијама.Изолацијаобјектаодоснове
(првенственопостигнутакартезијанскимслободностојећим
стубовима – pilotis) је нападнута, јер становници објекта
остајуодвојениодпоља–основетерена–којипостајеого
љен. Такође, постмодерно „ќонтекстуално” решење је на
паднутозбогповршногразмишљања,бивајућиограничено
насетисторијскихструктураприпојенихновимразвојним
правцима.18Речјеоповршномконцептујерзахтевзакон
тинуитетуструктураманеуспевадаузмеуобзиристинске
вредности историјских форми и историјских планова.19 У
ствари,контекстуалниразвојпатиодистогпроблемаизола
цијекаоимодернистичкиплан,упркосњеговојвештачкој
историчностијернеуспевадаузмеуобзирпунрангусло

15Погледати:Krauss,R.,op.cit,p.166.
16Исто,стр.167.
17Исто,стр.157.
18Williams,J.(2000)Deleuze’sOntologyandCreativity:BecominginArchi
tecture,Pli9,p.205,http://www.plijournal.com/files/williams_pli_9.pdf

19Исто.



202

ЖЕЉКА ПЈЕШИВАЦ

ва која воде ка успесима и вредностима ранијег развоја.20
Његованосталгијаикичастисентиментализамнисуумо
гућностидаузмууобзирвишеструкереалностисавреме
ногживота.21Наиме,нецентриранопревојно (folding)кре
тање,кретањеизванфокусаиизмештањеизазивајутради
ционалне дистинкције између објекта и поља, прошлости
исадашњости,откривајућионтологијупостајањапренего
онтологијубивања.

Постајање,какоДелезиГатаринаводе,нијекореспонден
цијаизмеђурелација.22Битијеоноодподсећања,имитаци
је,илинаивици,идентификације.Постати(tobecome)није
пакнитипрогресија,нитирегресијадужсерија.Постајање
нијееволуција,баремнееволуцијапутемнаслеђа.23Ононе
идеоднечегамањедиференцираногканечемувишедифе
ренцираном.Онојепресвегавид„инволуције”,подусло
вомдасеовајтерминнебркасарегресијом.24Постајањеје
наимеинволуционо,инволуцијајекреативна.Регресијазна
чи„померитисеуправцунечегамањедиференцираног”25.
Аинволвиратијесте„формиратиблоккојитрчипрекосво
јихсопственихлинијамеђутерминимауигриимеђупри
писивимрелацијама”26.Изнадсвега,постајањесенедешава
уимагинацији,чакикадаимагинацијадостиженајвишико
смичкиилидинамичкиниво,каокодЈунга/CarlJung1875
1961/илиБашлара/GastonBachelard18841962/.27Постајање
јеперфектнореално.Аликојареалностјеовдеупитању?
Оноштојереалнојестесамопостајање,блокпостајања.28
Постајањенаимеиндицира покрет, емитовање делићаме
ђупокретимаипаузама,акојеприпадаистовременоикре
тањуистази.Речјеосвојеврсномвидунеоеволуционизма
укојемсепокретнедешавапримарнопутемнаслеђа,него
такођесатрансверзалномкомуникацијоммеђухетерогеним
елементима.Другимречима,постајањесеодносинаконти
нуалнупродукцијуразликеиманентнеунутарконституције
догађаја.29Постајањејечистпокретевидентанупроменама
међупосебнимдогађајима.Нијеречдаклеорепрезентаци

20Исто.
21Исто.
22Deleuze,G.andGuattari,F.,op.cit,p.238.
23Исто.
24Исто.
25Исто,стр.238239.
26Исто,стр.239.
27Исто,стр.238.
28Исто.
29Stagoll, C. Becoming, in: The Deleuze Dictionary, ed. Parr, A. (2005)

Edinburgh:EdinburghUniversityPress,p.21.



203

ЖЕЉКА ПЈЕШИВАЦ

јифазеизмеђудвастања,илидватермина,илистањакроз
којанештоморапроћинасвомпутудодругогстања.Пре
негопродукт,финалниилимеђувремени,постајањеуказује
направидинамизампромене,ситуирандаклеизмеђухете
рогенихелемената, којане тежиканекомпосебномциљу
илифиналномстању.

Коначно,уконтекстутеоријекултуре,постајањеможебити
читаноикаотрансцендирањеконтекста,историјскихусло
ва и различитих култура из којих сефеномени појављују.
Оноштонедостајеуниверзалистичкомдискурсумодерни
змајестеексплозијавечноНовогупроцесупостајања.Пер
ципиратипрошлифеноменупостајању,јестеперципирати
виртуелнипотенцијалуњемунаспрамперципирањавечних
инепроменљивихсуштина.Динамикапостајањакојунуди
Ајзенман,можебити такоразумљивакао „процесукојем
билокојидатимултиплицитетсемењакакоширисвојеко
некције”,аштојестеионоштотребадабуде„Ѓрадкулту
ре”,градмултиплицитета,пољепотенцијалностимноштва
смислаизначења.

Није реч о указивању на простор културне разноликости,
већ,терминимаХомиБабе/HomiK.Bhabha,1949 /оука
зивањунапросторкултурнеразлике.30Наиме,интерпрети
рајућиДруидиклиније,традиционалнепутевеходочасника
који полазе овим стазама/путевима током свете године из
различитихкрајевасвета,усмереника једномјединомци
љу–СантијагодеКомпостели,тепоигравајућисесапосто
јећим формама терена, средњовековним, модернистичким
исавременимконтекстима,моглибисморећидаАјзенман
градипросторсимултанеегзистенцијеразличитихкултура,
одкојихниједнанемаприоритетуодносунадругу.При
вилегујућихоризонталнунаспрамвертикалнуорганизацију
простора,синхронијскепренегодијахронијскеконцепције
простора,моглибисморећидаАјзенманградипростор„Га
лисијскогградакултуре”каосвојеврстанвид„трећегпро
стора”,каопросторукојемдоминантнидискурси/наративи/
контекстибивајуухваћениуактупостајањаминорним.Ај
зенмановпросторкултурнеразликенетребатакосхватити
каослободнуигруполаритетаиплуралитетаухомогеном
празном времену и простору, већ као игру дисјунктивних
темпоралности,дисјунктивнихидентитета,култураипро
сторностикојаседоводеуинкомпатибилнукомуникацију.

30Погледати: Баба, Х. (2004)Смештање културе, Београд: Београдски
круг.
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Закључак

Заснивајући концепт архитектуре „Галисијског града
културе” на критици бинарних парова модернистичког
дискурса,пресвегаобјектапољаопозиције,Ајзенмангово
ридаархитектуразањеганијеаутономнапраксанезависна
одприродногокружења,текултуралногисоцијалногкон
текста,већуправокултуром,друштвом,пејзажемодређена
алиизакултуру,друштво,пејзажодређујућипракса.Техни
камасуперимпозиције,јукстапозиције,мапирањаиувијања
различитих историјских контекста, планова и оквира, Ај
зенман замагљуједистинкцијеизмеђуфигуративнеформе
итектоничнеекспресије,измеђуфигуре/објектаиурбаног
ткива (тополошког, географског, социјалног, културалног,
дискурзивног окружења) градећи својеврстан вид „трећег
простора”.Архитектура је заАјзенманапосталаурбана,а
град архитектура (у смислу извијања, увијања, савијања).
Архитектурапостајетакоактовладавањапростораизуну
трашњостиграда,града„безобјекта”.„Галисијскиградкул
туре” није тако хомогени, универзални атемпорални град,
градвечнихинепроменљивихсуштина,идентитетаииде
ологија,већуправоградкултурнеразлике,градсимултане
егзистенцијеразличитостиидругости(укојемдоминантни
наративи/идентитети/дискурси бивају ухваћени у акту по
стајања минорним), односно поље мултиплицитета, поље
потенцијалностимноштва смисла и значења. Реч је дакле
о узнемиравању универзалног аутономног системамодер
нистичког дискурса архитектуре, у којем архитектонски
објекатбиваухваћенуактупостајањапољем,односноши
римсоцијалнимикултуралнимконтекстомсхваћенимкао
„просторразлике”.
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ŽeljkaPješivac
NoviSad

BECOMINGGROUNDOFAFIGURE:PETER
EISENMAN’STHEGALICIANCITYOFCULTURE

Abstract

This study is about understanding of the Deleuze’s concept of
becoming in the context of figureground relations, through Peter
Eisenman’sarchitecturalproject„TheGalicianCityofCulture“builtin
SantiagodeCompostela(Spain).Locatingthestudywithintheframes
ofontologyandphenomenologyofspace, theoryoftextandcultural
analysis,themainhypothesisofthispaperisthatEisenman’sproject
„TheGalicianCityofCulture“performstransgressionofthelanguage
ofmodernistarchitecture,blurringtheboundariesbetweenfigureand
ground.Inotherwords,Eisenman’sfigurativeformof„TheGalician
City of Culture“ is caught up in the act of becomingground (of a
tectonicexpression,butalsoofabroadersocialandculturalcontext).
Developingthishypothesisthroughhistorical,comparative,theoretical
andanalyticalmethod,themainaimofthisstudyisunderstandingthe
architectural practice not as amere art object, situation or an event,
butasaworkthatisformedinthedensenetworkofsurroundingtexts
ofsociety, landscapeandculture,which isnot exemptedfromthese
networksbutoccurringinthemidstofthem,determinedbythemand
alsodeterminativeforthem.InwhatwaydoesEisenman’sarchitecture
perform the transgressionof the languageofmodernist architecture?
How can that, which is an architectural form, at the same time be
understood as transgression and vice versa, how can that, which is
deviation,derogation,unfolding,at thesametimebe theform?How
can we understand the concept of a figure becomingground in the
contextoftheEisenman’sconcreteexampleofarchitecture?Theseare
thekeyquestionsofthisstudy.Intheoreticalcontext,thestudyisbased
ontheinvestigationsofGillesDeleuze,FelixGuattari,ColinRowe,Le
Corbusier,JeanLyotard,RosalindKrauss,GeorgesBatailleandHomi

Bhabha.

Keywords:figure,ground,becoming,becomingground,Eisenman’s
fivepoints,theGalicianCityofCulture
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Сажетак: У ра ду је раз ма тра на исти ни тост Ис тер ли но вог па ра
док са, о ду го роч ној не по ве за но сти еко ном ског ра ста и су бјек тив
ног бла го ста ња по пу ла ци ја. Ана ли зом је об у хва ће но 14 ре ла тив но 
раз ви је них европ ских зе ма ља, у пе ри о ду из ме ђу 2002. и 2012. го ди
не. По да ци, ко ји по ти чу из Eu ro pean So cial Sur veyа, иду у при лог 
исти ни то сти па ра док са, од но сно ука зу ју на не по сто ја ње ко ре ла
ци је из ме ђу еко ном ског ра ста и про ме на про сеч ног су бјек тив ног 
бла го ста ња по пу ла ци ја. Об ја шње ње ре зул та та се мо же тра жи
ти у хи по те зи ре ла тив ног до хот ка, опа да ју ћој мар ги нал ној ко
ри сно сти БДПа, прин ци пу хе до ни стич ке адап та ци је и теорији 
нивоа аспирација. Ре зул та ти, из ме ђу оста лог, иду у при лог ути
ли та ри стич кој иде ји о пре ме шта њу при мар ног ци ља по ли ти ка 
раз ви је них дру шта ва – са еко ном ског ра ста ка по ве ћа њу су бјек
тив ног бла го ста ња.

Кључнеречи: еко ном ски раст, су бјек тив но бла го ста ње, Ис тер
ли нов па ра докс

Те о риј скохи по те тич ки оквир1

Постоје два основна из во ра кри ти ке еко ном ског ра ста. Пр
ви, ко ји је од на стан ка, углав ном ра них 70их про шлог ве ка, 
до да нас остао до ми нан тан, за сни ва се на ду го роч ној нео др
жи во сти тре нут ног ни воа екс пло а та ци је при род них ре сур
са и за га ђи ва ња жи вот не сре ди не. Дру ги, на стао от при ли ке 

1 Рад је ре зул тат ис тра жи ва ња у окви ру на уч ноис тра жи вач ког про јек та 
ОН 179039, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло
шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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исто вре ме но, те ме љи се на те зи о не по сто ја њу по зи тив не 
ко ре ла ци је из ме ђу еко ном ског ра ста и бла го ста ња љу ди.2 Од 
90их го ди на ова вр ста кри ти ке све ви ше до би ја на зна ча ју у 
еко ном ским по ли ти ка ма, где се тра ди ци о нал но при ход сма
тра глав ним фак то ром људ ског бла го ста ња.3 Нај и стак ну ти ји 
ар гу мент у при лог ове вр сте кри ти ке је чи ње ни ца да иа ко 
су мно ге при вре де на кон Дру гог свет ског ра та оства ри ле 
огро ман еко ном ски раст, по пу ла ци је ових зе ма ља се, пре ма 
нај ве ћем бро ју ис тра жи ва ња (о ко ји ма ће би ти ре чи), у про
се ку не осе ћа ју срећ ни јим. Ме ђу тим, ме ђу фи ло зо фи ма већ 
ду го по сто ји иде ја да по ли тич ки ци ље ви (ви ше) не тре ба да 
се за сни ва ју на еко ном ском про гре су. Та ко, на ро чи то ме ђу 
ути ли та ри сти ма, још од Бен та ма (Bent ham) при сут но је за
ла га ње да глав ни фо кус др жав них по ли ти ка, за раз ли ку од 
еко ном ских ци ље ва, тре ба да бу де мак си ми за ци ја сре ће, од
но сно при јат них осе ћа ња и ужи ва ња свих при пад ни ка дру
штва.4,5 Да нас по је ди не зе мље, као што су Бу тан, почевши 

2 Ов де за слу гу пр вен стве но има ју еко но мо и сти као што су Гал брајт  
(Gal bra ith), Ски тов ски (Sci tovsky), Хирш (Hirsh) и Хирш ман 
(Hirschmann) (Bar to li ni, S. and Sar ra ci no, F. (2014) It’s not the eco nomy, 
stu pid! How so cial ca pi tal and GDP re la te to hap pi ness over ti me, NEP: 
New Eco no mics Pa pers – So cial Norms and So cial Ca pi tal, ar hiv: 1411.2138, 
p. 12).

3 Исто, стp. 12.
4 Иде ја да се са мо про це не бла го ста ња или за до вољ ства жи во том ко ри сте 

у ци љу ева лу а ци је ква ли те та дру шта ва и жи во та њи хо вих при пад ни ка, 
по ти че још од Ари сто те ла, па чак и пре ње га (An nas, J. (1993) The Mo ra
lity of Hap pi ness, Ox ford: Ox ford Uni ver sity Press, p. 336, пре ма: Hel li well, 
J. (2003) How’s li fe? Com bi ning in di vi dual and na ti o nal va ri a bles to ex pla in 
su bjec ti ve wellbe ing, Eco no mic Mo del ling No. 20, p. 3).

5 Још од сре ди не осам де се тих про шлог ве ка, ка да је по јам су бјек тив ног 
бла го ста ња по чео да се на ши ро ко упо тре бља ва, не по сто ји пот пу но сла
га ње од стра не ау то ра око ње го вог од ре ђе ња ни ти са став них де ло ва; ње
го ва ши ро ка упо тре ба за по че ла је у ра до ви ма нај и стак ну ти јег пси хо ло га 
из до ме на су бјек тив ног бла го ста ња, Едвар да Ди не ра (Ed ward Di e ner), 
ко ји је сам нај пре твр дио да је реч о пој му ко ји је си но ним за сре ћу (са мо 
што је ви ше на у чан и ма ње збу њу ју ћи) (Di e ner, E. and Scol lon, C. (2003) 
Su bjec ti ve Wellbe ing Is De si ra ble, but Not the Sum mum Bo num, pres. at the 
Min ne so ta In ter di sci pli nary Wor kshop on WellBe ing, p. 4; Di e ner, E. and 
Di e ner, C. (1996) Most Pe o ple are Happy, Psycho lo gi cal Sci en ce vol. 7, no. 
3, p. 181). Ње го во од ре ђе ње су бјек тив ног бла го ста ња, ко је се и да нас 
нај че шће ко ри сти, је „афек тив на и ког ни тив на евалуацијa жи во та”, при 
че му се пр ва од но си на до жи вља ва ње што ви ше по зи тив них и што ма ње 
не га тив них емо ци ја, а дру га на ви со ко за до вољ ство жи во том или по зи
тив ну укуп ну ева лу а ци ју не чи јег жи во та (Di e ner, E., Ois hi, S. and Lu cas, 
R. Su bjec ti ve wellbe ing: The sci en ce of hap pi ness and li fe sa tis fac tion, in: 
Hand bo ok of Po si ti ve Psycho logy, eds. Snyder, C. and Lo pez, S. (2002) Ox
ford: Ox ford Uni ver sity Press, p. 187194). Пре ма Вин хо ве ну (Ve en ho ven), 
нај и стак ну ти јем со ци о ло гу унутар ове обла сти, та ко ђе по сто ји раз ли
ка из ме ђу ког ни тив не и афек тив не ком по нен те, ме ђу тим, он од ре ђу је 
сре ћу (ко ју та ко ђе сма тра си но ни мом за су бјек тив но бла го ста ње, али 
и за до вољ ство жи во том) као укуп ну оце ну жи во та, ко ја про из и ла зи из 
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од 1970. године или ка сни је Ује ди ње но Кра љев ство и Ки на, 
уве ћа ње су бјек тив ног бла го ста ња сма тра ју екс пли цит ним 
ци љем јав не по ли ти ке.6 

По сма тра ју ћи кроссек ци о но зе мље раз ли чи те раз ви је но
сти, мно го пу та је до ка за на по зи тив на ко ре ла ци ја из ме ђу 
су бјек тив ног бла го ста ња и бру то дру штве ног про из во да по 
ста нов ни ку.7 Нај о бу хват ни ја сту ди ја тог ти па по ти че од Сти
вен со но ве и Вул фер са (Ste ven son and Wol fers),8 ко ји су ко ри
сти ли Gal lupове  по дат ке са ку пља не у 155 зе ма ља са пре ко 
95% укуп не свет ске по пу ла ци је, у пе ри о ду из ме ђу 2008. и 
2012. и про на шли по зи тив ну при бли жно ли не ар ну ко ре ла
ци ју из ме ђу ло га рит ма БДПа по ста нов ни ку и за до вољ ства 
жи во том. Исто се мо же за кљу чи ти и на осно ву дру гих Gal
lupових по да та ка обрађиваних у 123 зе мље.9

Ме ђу тим, ка да се по сма тра ју вре мен ске се ри је уну тар зе
ма ља или гру па зе ма ља, по сто је при лич на не сла га ња ме
ђу ау то ри ма о то ме да ли ва жи иста по ве за ност, а на ро чи то 
о то ме да ли ва жи не за ви сно од ти па раз ви је но сти зе мље. 
Јед на гру па ау то ра, оку пље на око Ис тер ли на (Ea ster lin), за
сту па те зу о ду го роч ном не по сто ја њу по ве за но сти из ме ђу 
БДПа и су бјек тив ног бла го ста ња (и то без об зи ра на тип 

два из во ра ин фор ма ци ја – ког ни тив ног по ре ђе ња са стан дар дом до брог 
жи во та и афек тив ном ин фор ма ци јом о то ме ка ко се не ко осе ћа нај ве ћим 
де лом вре ме на (Ve en ho ven, R. So ci o lo gi cal The o ri es of WellBe ing in: The 
Sci en ce of Su bjec ti ve WellBe ing, eds. Eid, M. and Lar sen, R. (2008) New 
York: Gu il ford Press, p. 45).

6 Hel li well, J. How can su bjec ti ve wellbe ing be im pro ved?, in: New di rec ti
ons for in tel li gent go vern ment in Ca na da: Pa pers in Ho no ur of Ian Ste wart, 
eds. Gor bet, F. and Shar pe, A. (2011) Ot ta wa: Cen tre for the Study of Li ving 
Stan dards, p. 283–284.

7 Нпр. Di e ner, E., Suh, E., Lu cas, R., and Smith, H. (1999) Su bjec ti ve wellbe
ing: Three de ca des of pro gress, Psycho lo gi cal Bul le tin no. 125, p. 276302; 
Di e ner, E., Di e ner, M. and Di e ner, C. (1995) Fac tors pre dic ting the su bjec ti ve 
wellbe ing of na ti ons, Jo ur nal of Per so na lity and So cial Psycho logy no. 69, 
p. 851864; Di Tel la, R., Mac Cul loch, R. and Oswald, A. (2003) The mac ro
e co no mics of hap pi ness, Re vi ew of Eco no mics and Sta ti stics vol. 85, no. 4, p. 
809827; Le igh, A. and Wol fers, J. (2006) Hap pi ness and the Hu man De ve
lop ment In dex: Au stra lia Is Not a Pa ra dox, Au stra lian Eco no mic Re vi ew no. 
39, p. 176184; Myers, D. and Di e ner, E. (1995) Who Is Happy?, Psycho lo
gi cal Sci en ce vol 6, no. 1, p. 1019; De a ton, A. (2008) In co me, He alth, and 
WellBe ing aro und the World: Evi den ce from the Gal lup World Poll, Jo ur nal 
of Eco no mic Per spec ti ves vol. 22, no. 2, p. 53–72; Hel li well, J., Layard, R. 
and Sachs, J. (2012) World Hap pi ness Re port, New York: The Earth In sti tu te, 
Co lum bia Uni ver sity.

8 Ste ven son, B. and Wol fers, J. (2013) Su bjec ti ve WellBe ing and In co me Is 
The re Any Evi den ce of Sa ti a tion?, Di scus sion Pa per no. 7353, Bonn: In sti tu
te for the Study of La bor.

9 De a ton, A. (2008) In co me, He alth, and WellBe ing aro und the World: Evi
den ce from the Gal lup World Poll, Jo ur nal of Eco no mic Per spec ti ves vol. 22, 
no. 2, p. 53–72. 



212

ВЛАДИМИР МЕНТУС

раз ви је но сти), те зу ко ја се у ли те ра ту ри озна ча ва као Ис
тер ли нов па ра докс. Дру га гру па за сту па те зу о по зи тив ној 
по ве за но сти ових ва ри ја бли, по но во, без об зи ра на раз ви је
ност.10 Нај зад, тре ћа гру па ау то ра за сту па те зу о по зи тив ној 
по ве за но сти до од ре ђе ног из но са БДПа по гла ви, на кон ко је 
по ве за ност пре ста је.11

По сто ји мно го при ме ра ко ји иду у при лог пр вој те зи. Пре 
све га, ка да је реч о по је ди нач ним зе мља ма, на при мер, у 
САДу је у пе ри о ду из ме ђу 1972. и 2004. године БДП по 
ста нов ни ку ско чио 1,8 пу та, а осе ћај сре ће ме ђу та мо шњом 
по пу ла ци јом ни је ни ма ло по рас тао, чак је мо жда и опао.12 
Исто та ко, иа ко је ста нов ни штво САДа 1995. у по ре ђе њу са 
1957. годином има ло ду пло ве ћи БДП и ду пло ве ће про сеч
не при хо де, они се ни су осе ћа ли срећ ни је – 1957. их се 35% 
из ја шња ва ло као „вр ло срећ но”, а 1995. године та ко их се 
из ја шња ва ло око 32%.13 И по да ци ве за ни за Ја пан ука зу ју на 
исто – у пе ри о ду из ме ђу 1958. и 1987. та мо шњи БДП по гла
ви се упе то стру чио, а ни во су бјек тив ног бла го ста ња остао 
не про ме њен.14 Та ко ђе, уну тар де вет за пад но е вроп ских зе
ма ља из ме ђу 1973. и 1989. године би ла је из ра же на стаг на
ци ја про сеч ног ни воа су бјек тив ног бла го ста ња, при че му је 
БДП по ста нов ни ку у за ви сно сти од зе мље по рас тао из ме ђу 
25 и 50 про це на та.15 И дру га ис тра жи ва ња земаља За пад не 
Европе ука зу ју на исто.16

10 Ha gerty, M. and Ve en ho ven, R. (2003) We alth and hap pi ness re vi si ted – 
Growing we alth of na ti ons do es go with gre a ter hap pi ness, So cial In di ca tors 
Re se arch vol. 64, p. 127

11 Нпр. Ле јерд (Layard) сма тра да БДП по ста нов ни ку пре ста је да бу де по
ве зан за су бјек тив ним бла го ста њем зе ма ља на кон из но са од око 20.000 
до ла ра (Layard, Ric hard. (2005) Hap pi ness: Les sons from a New Sci en ce, 
Lon don: Pen guin, p. 3233, пре ма: Ste ven son, B. and Wol fers, J. нав. де ло, 
стp. 598).

12 Fischer, C. (2008) What We althHap pi ness Pa ra dox? A Short No te on the 
Ame ri can Ca se, Jo ur nal of Hap pi ness Stu di es no. 9, p. 219–226.

13 Myers, D. and Di e ner, E. op. cit, p. 1019.
14 Ve en ho ven, R. (1994) Is hap pi ness a tra it? Tests of the the ory that a bet ter 

so ci ety do es not ma ke pe o ple any hap pi er, So cial In di ca tors Re se arch no. 32, 
p. 101160. Ја пан ци се ни су осе ћа ли срећ ни је иа ко су у истом пе ри о ду 
уре ђа ји за до ма ћин ство по пут ма ши на за пра ње су до ва, фри жи де ра и 
те ле ви зо ра по ста ли ско ро уни вер зал ни; ау то мо би ле је по се до ва ло 60% 
ста нов ни штва, у по ре ђе њу са тек 1% 1958. го ди не (Ea ster lin, R. (1995) 
Will Ra i sing the In co mes of All In cre a se the Hap pi ness of All?, Jo ur nal of 
Eco no mic Be ha vi or and Or ga ni za tion no. 27, p. 3548).

15 Исто, стp. 38.
16 Ви ше о то ме у: In gle hart, R., Foa, R., Pe ter son, C. and Wel zel, C. (2008) 

De ve lop ment, Fre e dom and Ri sing hap pi ness: A Glo bal Per spec ti ve (1981–
2007), Per spec ti ves on Psycho lo gi cal Sci en ce no. 3, p. 264285.
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Ка да се по сма тра ју про се ци гру па зе ма ља Евро пу од ли ку
је слич на си ту а ци ја – пре ма Eu ro ba ro me terовим по да ци
ма, у 12 нај ста ри јих чла ни ца ЕУ из ме ђу 1973. и 1997. ни во 
задовољ ства жи во том је те жио да бу де кон стан тан.17 Ле јерд 
и са рад ни ци18 су до шли до слич ног за кључ ка по сма тра ју ћи 
16 за пад но е вроп ских зе ма ља у пе ри о ду 1973  2007. Та ко ђе, 
у 15 раз ви је них европ ских зе ма ља и САДу из ме ђу 1965. и 
1990. године про се чан го ди шњи еко ном ски раст је био 2,4%, 
а раст про сеч ног ни воа су бјек тив ног бла го ста ња ско ро јед
нак ну ли.19 Ко нач но, Ис тер лин20 је ана ли зи рао по дат ке из 
укуп но 37 зе ма ља (17 раз ви је них зе ма ља у пе ри о ди ма од 21 
до 34 го ди не, за тим, за 11 тран зи ци о них ис точ но е вроп ских 
зе ма ља у пе ри о ди ма од 12 до 22 го ди не, и нај зад, за 9 не раз
ви је них у пе ри о ди ма од 15 до 33 го ди не). За сва ку од ове три 
гру пе зе ма ља до био је исти ре зул тат – ин тен зи тет еко ном
ског ра ста ни је по ве зан са ин тен зи те том про ме на су бјек тив
ног бла го ста ња. Бит но је на по ме ну ти да ка да се по сма тра по 
кра ћим пе ри о ди ма, су бјек тив но бла го ста ње и БДП те же да 
се кре ћу за јед но, што ни је слу чај ка да се по сма тра ју вре мен
ске се ри је од 10 или ви ше го ди на.21

Са дру ге стра не, ни је ма ли број ис тра жи ва ња ко ја по ка зу ју 
су прот но. Пре све га, по је ди ни ау то ри, на осно ву по зи тив
не кроссек ци о не ко ре ла ци је из ме ђу БДПа и су бјек тив ног 
бла го ста ња, нео сно ва но из но се за кључ ке о њи хо вој ме ђу
соб ној узроч ној по ве за но сти.22 Ана ли зи ра ју ћи вре мен ске 
се ри је раз ли чи тог тра ја ња на осно ву по да та ка из зе ма ља без 
об зи ра на ни во раз ви је но сти, до за кључ ка о по зи тив ној по

17 Blanchflo wer, D. and Oswald, A. (2002) Wellbe ing over ti me in Bri tain and 
the USA, Jo ur nal of Pu blic Eco no mics vol. 88, no. 78, p. 13591386.

18 Layard, R., Mayraz, G. and Nic kell, S. Do es re la ti ve in co me mat ter? Are 
the cri tics right?, in: In ter na ti o nal Dif fe ren ces in WellBe ing, eds. Di e ner, 
E., Kah ne man, D. and Hel li well, J. (2010), Ox ford: Ox ford Uni ver sity Press,  
p. 139165.

19 Di e ner, E. and Ois hi, S. Mo ney and hap pi ness: In co me and su bjec ti ve well
be ing ac ross na ti ons, in: Su bjec ti ve wellbe ing ac ross cul tu res, eds. Di e ner, 
E. and Suh, E. (2000), Cam brid ge: MIT Press, p. 185–218.

20 Ea ster lin, R. (2013) Hap pi ness and eco no mic growth: The evi den ce, Di scus
sion Pa per no. 7187, Bonn: For schung sin sti tut zur Zu kunft der Ar be it.

21 Ea ster lin R., An ge le scu McVey, L., Swi tek, M., Sa wang fa, O. and Smith 
Zwe ig, J. (2010) The hap pi nessin co me pa ra dox re vi si ted, Pro ce e dings of 
the Na ti o nal Aca demy of Sci en ces no. 107, p. 22463–22468. Ова иде ја би ла 
је из ло же на и пре у: Ha gerty, M. and Ve en ho ven, R. (2006) Ri sing hap pi
ness in na ti ons, 1946–2004. A reply to Ea ster lin, So cial In di ca tors Re se arch 
no. 79, 421–436. 

22 Нпр. De a ton, A. (2008) In co me, He alth, and WellBe ing aro und the World: 
Evi den ce from the Gal lup World Poll, Jo ur nal of Eco no mic Per spec ti ves 
vol. 22, no. 2, p. 53–72. In gle hart, R., Foa, R., Pe ter son, C. and Wel zel, C. 
(2008) De ve lop ment, Fre e dom and Ri sing hap pi ness: A Glo bal Per spec ti ve 
(1981–2007), Per spec ti ves on Psycho lo gi cal Sci en ce no. 3, p. 264285.
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ве за но сти та ко ђе су до шли мно ги ау то ри. Та ко, ко ри сте ћи 
Eu ro ba ro me terов е по дат ке, за скуп од 9 зе ма ља од 1973. до 
2007. као и по дат ке World Va lu es Sur veyа за 79 зе ма ља од 
1980. до 2004. године. Сти вен со но ва и Вул ферс су от кри
ли по зи тив ну по ве за ност из ме ђу про ме на БДПа и про ме
на ра ста су бјек тив ног бла го ста ња.23 До истих за кљу ча ка су 
до шли Сакс (Sacks) и са рад ни ци ко ри сте ћи по дат ке из чак 
шест из во ра (World Va lue Sur vey, Eu ro ba ro me ter, In ter na ti o
nal So cial Sur vey Pro gram, Gal lup, PEW Glo bal At ti tu des и La
ti no ba ro me tro).24 Вин хо вен и Фер хунст (Ver gunst)25 сма тра ју 
да ће у про се ку 1% ра ста БДПа по гла ви на го ди шњем ни
воу до ве сти до ра ста про сеч ног су бјек тив ног бла го ста ња на 
ска ли 010 за 0.00335; од но сно при еко ном ском ра сту од 5% 
то ком 60 го ди на, за је дан сте пен на ска ли. То је про сек за 
свих из у ча ва них 67 зе ма ља раз ли чи те раз ви је но сти, за пе
ри о де од 10 до 40 го ди на. Са об зи ром на то да се овај рад 
ба ви ис кљу чи во ре ла тив но раз ви је ним зе мља ма, бит но је 
по ме ну ти ис тра жи ва ње Хеј гер ти ја (Ha gerty) и Вин хо ве на,26 
у ко јем је про на ђе на по зи тив на ко ре ла ци ја из ме ђу ра ста и 
про ме на су бјек тив ног бла го ста ња у 21 зе мљи по де ље них у 
три гру пе на осно ву раз ви је но сти. У слу ча ју нај ра зви је ни је 
гру пе зе ма ља (у ко ју је спа да ло са мо пет њих, а од ко јих је 
сва ка про сеч но има ла пре ко 17.500 аме рич ких до ла ра БДПа 
по ста нов ни ку), 1% ра ста БДПа у про се ку до но си по ве ћа ње 
су бјек тив ног бла го ста ња за 0.004 сте пе на на де се то сте пе ној 
ска ли. У слу ча ју сред ње раз ви је них зе ма ља, то је 0.006 сте
пе ни, а нај ма ње раз ви је них 0.01 сте пен. Ме ђу тим, ови ау то
ри оста вља ју мо гућ ност да је по ве за ност при вид на.27

У да љем ра ду је вр ше на про ве ра исти ни то сти Ис тер ли но вог 
па ра док са у слу ча ју ре ла тив но раз ви је них зе ма ља. 

23 Нпр. Ste ven son, B. and Wol fers, J. (2008) Eco no mic Growth and Su bjec ti ve 
WellBe ing: Re as ses sing the Ea ster lin Pa ra dox, Bro o kings Pa pers on Eco no
mic Ac ti vity no. 1, p. 1–87. Исто је по твр ђе но у: Sacks, D., Ste ven son, B. 
and Wol fers, J. (2010) Su bjec ti ve WellBe ing, In co me, Eco no mic De ve lop
ment and Growth, NBER wor king pa per 16441 Cam brid ge, Mass.: Na ti o nal 
Bu re au of Eco no mic Re se arch. 

24 Sacks, D., Ste ven son, B. and Wol fers, J. (2012) The new styli zed facts abo ut 
in co me and su bjec ti ve wellbe ing, Emo tion vol. 12, no 6, p. 1181–1187.

25 Ve en ho ven, R. and Ver gunst, F. (2013) The Ea ster lin il lu sion: eco no mic 
growth do es go with gre a ter hap pi ness, Wor king Pa per 2013/1, Rot ter dam: 
Era smus Hap pi ness Eco no mics Re se arch Or ga ni za tion.

26 Ha gerty, M. and Ve en ho ven, R. (2003) We alth and hap pi ness re vi si ted  Gro
wing we alth of na ti ons do es go with gre a ter hap pi ness, So cial In di ca tors 
Rese arch vol. 64, p. 127. 

27 Исто, стр. 14.
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Ме тод

По да ци о су бјек тив ном бла го ста њу ис пи та ни ка по др жа ва
ма по ти чу из Eu ro pean So cial Sur vey.28 До сад је ра ђе но шест 
та ла са овог ис тра жи ва ња, на сва ке две го ди не, и то по чев ши 
од 2002. до 2012. Са об зи ром на то да је ти ме об у хва ћен де
се то го ди шњи пе ри од, ис пу њен је услов без ко јег, пре ма Ис
тер ли ну, не би би ло мо гу ће утвр ди ти по сто ја ње па ра док са. 
Су бјек тив но бла го ста ње је ме ре но по мо ћу пи та ња: „Узи ма
ју ћи све у об зир, ко ли ко би сте ре кли да сте срећ ни?” на ко је 
се од го ва ра ло по мо ћу је да на е сто сте пе не ска ле, где 0 зна чи 
„екс трем но не срећ ни”, а 10 „екс трем но срећ ни”. Ов де не
ће би ти ре чи о ва лид но сти, по у зда но сти и конзистентности 
ова квог ти па ме ре ња.29 Израчунате су просечне вредности 
из 14 раз ви је ни јих евр оп ских зе ма ља, за ко је су до ступ ни 
по да ци из свих шест та ла са ис тра жи ва ња. Зе мље ко је су раз
ма тра не су оне ко је су у по ме ну том пе ри о ду има ле про се чан 
го ди шњи БДП по гла ви ста нов ни ка од бар 19.000 аме рич ких 
до ла ра, у кон стант ној вред но сти аме рич ког до ла ра из 2005. 
године.30

По да ци о го ди шњим сто па ма ра ста БДПа у кон стант ној 
вред но сти аме рич ког до ла ра из 2005. у пе ри о ду од 2002. до 
2012. године пре у зе ти су од Свет ске Бан ке.31 Из ра чу на те су 
просечне вредности еко ном ског ра ста у по ме ну том пе ри о ду 
за сва ку од зе ма ља са јед не, и просечне вредности про цен
ту ал них про ме на у су бјек тив ном бла го ста њу њи хо вих по пу
ла ци ја, са дру ге стра не. Хи по те за ко ја је под врг ну та про ве
ри је да, по сма тра но на ни воу свих зе ма ља за јед но, из ме ђу 
ових про сеч них вред но сти не по сто ји ко ре ла ци ја. Ко ре ла
ци о не ана ли зе уну тар сва ке од зе ма ља по је ди нач но ни су вр
ше не због по сто ја ња са мо шест оп сер ва ци ја по ва ри ја бли 
за сва ку од зе ма ља (ко ли ко је та ла са ис тра жи ва ња ра ђе но). 

28 http://www.eu ro pe an so ci al sur vey.or g/da ta/
29 О то ме у: Di e ner, E., Lu cas, R., Schim mack, U. and Hel li well, J. (2009) 

WellBe ing for Pu blic Po licy, New York: Ox ford Uni ver sity Press, пре ма: 
Hel li well, J. and Ba r ring tonLe igh, C. (2010) Vi ew po int: Me a su ring and un
der stan ding su bjec ti ve wellbe ing, Ca na dian Jo ur nal of Eco no mics vol. 43, 
no. 3, p. 735.

30 У њих спа да ју Бел ги ја, Дан ска, Фин ска, Фран цу ска, Не мач ка, Ир ска, 
Хо лан ди ја, Но р ве шка, По р ту гал, Сло ве ни ја, Шпанија, Швед ска, Швај
ца р ска и Ује ди ње но Кра љев ство. За то Ма ђар ска (са про сеч ним го ди
шњим БДПом по гла ви од 11.411 аме рич ких до ла ра) и Пољ ска (9.945 
аме рич ка до ла ра) ни су узе те у ана ли зу и по ред до ступ но сти по да та ка.

31 http://da ta.wor ldbank.org /in di ca tor/ny.gdp.mktp.lkd.zg
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Ре зул та ти

Од по сма тра них зе ма ља про сеч но нај ве ћи еко ном ски раст 
у де се то го ди шњем пе ри о ду оства ри ле су Ир ска (2,06%), 
Сло ве ни ја (2,03%) и Швед ска (2,03%), а нај ма њи Пор ту гал 
(0,04%), Дан ска (0,63%) и Не мач ка (1,06%). Што се ти че 
про сеч них про ме на су бјек тив ног бла го ста ња на дво го ди
шњем ни воу, нај бо ље су ста ја ле Не мач ка (1,26%), Сло ве ни
ја (0,96%) и Нор ве шка (0.66%), а нај ло ши је Ир ска (1,82%), 
Пор ту гал (1,36%), и Фран цу ска (0,5%). Ина че, 2012. го
ди не нај срећ ни јим су се осе ћа ли ста нов ни ци Дан ске (8,58), 
за тим Швај цар ске (8,18) и Нор ве шке (8,13), а нај ма ње срећ
ним ста нов ни ци Пор ту га ла (5,98), Фран цу ске (6,53) и Ир ске 
(6,82). 

Ко ре ла ци о на ана ли за ука зу је на то да еко ном ски раст, ипак, 
ни је по ве зан са ра стом су бјек тив ног бла го ста ња (p = .108, 
p = .714), чи ме је по твр ђе на по чет на хи по те за и по твр ђе на 
исти ни тост Ис тер ли но вог па ра док са. Да ље, као што се ви ди 
из гра фи ка 1, у по сма тра ном пе ри о ду све су зе мље има ле 
по зи ти ван еко ном ски раст, али не и по зи ти ван про сек про
ме на су бјек тив ног бла го ста ња. Од 14 из у ча ва них зе ма ља, 8 
је има ло по зи ти ван про сек про ме на, а 6 не га ти ван. Слу ча
је ви ко ји нај ви ше иду у при лог исти ни то сти па ра док са су 
Ир ска (у ко јој је до ла зи ло до нај ве ћих па до ва сре ће у усло
ви ма про сеч но нај ве ћег еко ном ског ра ста) и Пор ту гал (где 
је до ла зи ло до ве ли ких па до ва про сеч ног су бјек тив ног бла
го стања у усло ви ма, мо же се ре ћи, еко ном ске стаг на ци је). 

Гра фик 1: Про се чан еко ном ски раст и про сеч не 
проме не су бјек тив ног бла го ста ња у пе ри о ду  

од 2002. до 2012. за 14 раз ви је них европ ских зе ма ља
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Та ко ђе је за ни мљив при мер Швед ске, ко ја и по ред ско ро 
нај ве ћег про се ка еко ном ског ра ста ни је има ла и по зи ти ван 
про сек про ме на су бјек тив ног бла го ста ња.

Раз лог због ко јег се ови ре зул та ти раз ли ку ју од Хеј гер ти
је вих и Вин хо ве но вих мо жда се мо же на ћи у при лич но 
мањем бро ју зе ма ља ко је су ови ау то ри ко ри сти ли у узор ку  
(5 у одно су на 14). 

Ди ску си ја

По сто ји не ко ли ко мо гу ћих об ја шње ња за из о ста нак по ве за
но сти еко ном ског ра ста и про ме на су бјек тив ног бла го ста ња. 
Ту је, пр во, хи по те за ре ла тив ног до хот ка Џеј мса Ди зен бе
ри ја (Ja mes Du e sen be rry). Пре ма њој је ко ри сност ко ју по
је ди нац цр пи из од ре ђе ног ни воа по тро шње за ви сна од ре
ла тив не маг ни ту де по тро шње уну тар дру штва, пре не го од 
ап со лут ног ни воа.32 Тач ни је, уну тар дру шта ва у сва ком тре
нут ку по сто ји „по тро шач ка нор ма” при хо да или бо гат ства, 
ко ја пред ста вља ре фе рент ни стан дард у са мо про це њи ва њу 
свих при пад ни ка тог дру штва – они ис под те нор ме осе ћа ју 
ма ње за до вољ ство, а они из над ве ће.33 Вре ме ном, ова нор ма 
те жи да иде на ви ше ка ко оп шти ни во по тро шње ра сте. Та
ко, уве ћа ње при хо да би ло ког по је дин ца мо же уве ћа ти ње
го во бла го ста ње, али ако по ра сту сва чи ји при хо ди, осе ћај 
бла го ста ња ће оста ти не про ме њен. Ово зна чи и да ако при
хо ди ра сту са мо јед ном ма њем де лу при пад ни ка дру штва у 
од но су на оста ле, по то њи ма ће ре ла тив на (а са мим тим и 
ап со лут на) ко ри сност би ти ма ња. Упра во ово је по слу жи
ло по је ди ним ау то ри ма за об ја шње ње па ра док са у слу ча ју 
Ки не.34,35 Ка ко се ко рист та мо шњег еко ном ског ра ста углав
ном пре ли ла у ру ке не ко ли ци не, ве ћи ни је ре ла тив но опа ло 
за до вољ ство фи нан си ја ма иа ко јој је фи нан сиј ски по ло жај 

32 Koçkesen, L. Re la ti ve in co me hypot he sis, in: In ter na ti o nal encyclo pe dia of 
the so cial sci en ces, 2nd Edi tion, ed. Sills, D. (2008) De tro it: Mac mil lan Re
fe ren ce, p. 153.

33 На при мер, око 50% ис пи та ни ка би би ра ло ма ње ре ал не при хо де уко
ли ко би они би ли ве ћи у од но су на при хо де дру гих (Sol nick, S. and He
men way, D. (1998) Is mo re al ways bet ter? A sur vey on po si ti o nal con cerns, 
Jo ur nal of Eco no mic Be ha vi or and Or ga ni za tion vol. 37, no. 3, p. 373–383, 
пре ма: Satya, P. and Gu il bert, D. (2013) In co me –hap pi ness pa ra dox in Au
stra lia: Te sting the the o ri es of adap ta tion and so cial com pa ri son, Eco no mic 
Mo del ling no. 30, p. 902). 

34 Broc kmann, H., Del hey, J., Wel zel, C. and Hao, Y. (2009) The Chi na Puz zle: 
Fal ling Hap pi ness in a Ri sing Eco nomy, Jo ur nal of Hap pi ness vol. 10, no. 4, 
p. 387–405.

35 У пе ри о ду из ме ђу 1994. и 2005. ки не ски ре ал ни при хо ди по гла ви су 
ско чи ли за 250%, а про це нат вр ло срећ них Ки не за је опао са 28% 1990. 
на 12% 2000. године. Про сеч но за до вољ ство жи во том је на ска ли 110 
опа ло са 7,3 на 6,5; Исто, стp. 388.
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по рас тао у ап со лут ном сми слу.36 Ово ва жи и за дру ге тран
зи ци о не зе мље,37 као и за САД.38

За го ре до би је не ре зул та те, та ко, су штин ски је бит но ис та ћи 
тен ден ци ју ра ста Gi ni ко е фи ци јен та у свим за пад но е вроп
ским зе мља ма од по чет ка овог ве ка, осим Швај цар ске, и 
осим то га, Сло ве ни је.39 Сло ве ни ја осим при лич ног па да Gi
ni ко е фи ци јен та то ком по сма тра ног пе ри о да, има ла је и ве
ли ки еко ном ски раст и ве ли ки раст су бјек тив ног бла го ста
ња, што иде у при лог по ме ну том об ја шње њу. Швај ца р ска 
је има ла стаг на ци ју су бјек тив ног бла го ста ња уз при ли чан 
еко ном ски раст, ме ђу тим, то је зе мља са ина че ве о ма ве ли
ким БДПом, па се опа да ју ћа ма р ги нал на ко ри сност БДПа 
мо же сма тра ти „од го вор ном” за из о ста нак ра ста су бјек тив
ног бла го ста ња. За то се мо гу про на ћи број ни до ка зи, при
мен љи ви на би ло ко ју зе мљу са из ра зи то ви со ким БДПом.40 
На при мер, већ по ми ња ни Сти вен со но ва и Вул ферс41 твр де 
да је гра ди јент бо гат ствосре ћа око два пу та стр ми ји у слу
ча ју си ро ма шних зе ма ља (при че му су за гра ни цу из ме ђу си
ро ма шних и бо га тих зе ма ља ко ри сти ли БДП по ста нов ни ку 

36 На то се до да је чи ње ни ца да је са од ми ца њем тран зи ци је за до вољ ство 
фи нан си ја ма по ста ја ло мно го зна чај ни је за укуп но за до вољ ство жи во
том, јер су по ли тич ка ло јал ност или по ро дич не ве зе по ста ја ли све ма
ње пре суд ни за за до во ље ње по тре ба, у од но су на по се до ва ње нов ца;  
Исто, стp. 403. 

37 Gra ham, C. and Pet ti na to, S. (2002) Fru stra ted ac hi e vers, win ners, lo sers, 
and su bjec ti ve wellbe ing in new mar ket eco no mi es, The Jo ur nal of De ve
lop ment Stu di es no. 38, 100–140; San fey, R. and Tek soz, U. (2005) Do es 
tran si tion ma ke you happy?, Wor king pa per No. 91, Lon don: Eu ro pean bank 
for re con struc tion and de ve lop ment.

38 Fischer, C. (2008) What We althHap pi ness Pa ra dox? A Short No te on the 
Ame ri can Ca se, Jo ur nal of Hap pi ness Stu di es no. 9, p. 219–226.

39 https://www.qu andl.co m/col lec ti ons/de mo graphy/gi niin dexbyco un try
40 Frey, B. and Stut zer, A. (2002) What Can Eco no mists Le arn from Hap pi ness 

Re se arch?, Jo ur nal of Eco no mic Li te ra tu re no. 40, p. 402435; Kenny, C. 
(1999) Do es Growth Ca u se Hap pi ness, or Do es Hap pi ness Ca u se Growth?, 
Kyklos no. 52, p. 326; Ea ster lin, R. (2005) Di mi nis hing Mar gi nal Uti lity of 
In co me? Ca ve at Emp tor, So cial In di ca tors Re se arch no. 70, p. 243255; Di 
Tel la, R., Mac Cul loch, R. and Oswald, A. (2003) The mac ro e co no mics of 
hap pi ness, Re vi ew of Eco no mics and Sta ti stics vol. 85, no. 4, p. 809827; 
Myers, D. and Di e ner, E. (1995) Who Is Happy?, Psycho lo gi cal Sci en ce vol 
6, no. 1, p. 1019; Hel li well, J. (2003) How’s li fe? Com bi ning in di vi dual 
and na ti o nal va ri a bles to ex pla in su bjec ti ve wellbe ing, Eco no mic Mo del ling  
no. 20, p. 331–360. 

41 Ste ven son, B. and Wol fers, J. (2008) Eco no mic Growth and Su bjec ti ve Well
Be ing: Re as ses sing the Ea ster lin Pa ra dox, Bro o kings Pa pers on Eco no mic 
Ac ti vity no. 1, p. 12. Уз гред, вред ност ко ја пред ста вља гра ни цу бо гат ства 
од ко је БДП ви ше не ће ути ца ти на про се чан осе ћај сре ће је не што око 
че га не по сто ји ни при бли жно сла га ње ме ђу ау то ри ма. Ви ше о то ме у: 
Ste ven son, B. and Wol fers, J. (2013) Su bjec ti ve WellBe ing and In co me Is 
The re Any Evi den ce of Sa ti a tion?, Di scus sion Pa per no. 7353, Bonn: In sti tu
te for the Study of La bor.
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од 15.000 аме рич ких до ла ра, вред но сти из 2000. го ди не).42 
Вин хо вен на во ди да је око 8.5 од 10 ве ро ват но мак си мал на 
вред ност про сеч ног су бјек тив ног бла го ста ња ко ја се мо же 
оства ри ти уну тар не ке др жа ве, не за ви сно од БДПа.43 До бар 
при мер за то је Лук сем бург, ко ји је 2011. имао ско ро 114.000 
до ла ра БДПа по гла ви, а про сеч ни из нос су бјек тив ног бла
го ста ња 7.8 од 10 (пре ма по да ци ма Eu ro pean Qu a lity of Li fe 
Sur vey44).

Још је дан про блем ве зан за по ве за ност еко ном ског ра ста и 
су бјек тив ног бла го ста ња ле жи у тзв. прин ци пу хе до ни стич
ке адап та ци је (или, ка ко по је ди ни ау то ри ка жу,45 у про це су 
ха би ту а ци је). Ова се мо же од ре ди ти као ак ци ја, про цес или 
ме ха ни зам ко ји сма њу је ефек те (пе р цеп тив не, фи зи о ло шке, 
мо ти ва ци о не, хе до ни стич ке, све сне итд.) кон стант ног или 
по на вља ног сти му лу са. То је, кон крет но, адап та ци ја на сти
му лу се ко ји су афек тив но бит ни. Она је нај пре ког ни тив ног 
ка рак те ра – укљу чу је, ре ци мо, про ме не у ин те ре со ва њи ма, 
вред но сти ма, ци ље ви ма, све сти или ка рак те ри за ци ји си ту а
ци је.46 Ха би ту а ци ја се по ја вљу је ка ко у по жељ ним, та ко и у 
не по жељ ним си ту а ци ја ма, омо гу ћа ва ју ћи оно што су Брик
мен и Кем бел (Bric kman and Camp bell)47 на зва ли хе до ни
стич ком по крет ном тра ком – и до бит ни ци на ло тоу и обо ле
ли од па ра пле ги је се на кон од ре ђе ног вре ме на осе ћа ју при

42 За ни мљи во је по ме ну ти да ово не ва жи са мо ка да се по сма тра ју раз ли ке 
из ме ђу др жа ва; и уну тар зе ма ља је та ко ђе из ра же на иста тен ден ци ја –  
нај бо га ти ји по је дин ци се у про се ку осе ћа ју срећ ни је не го про сеч но бо
га ти, али у ма лој ме ри. На при мер, нај бо га ти ји ста нов ни ци САДа са 
For besове  ли сте 1984. го ди не (њих 100 од укуп но 400 са ли сте) би ли 
су у про се ку са мо не знат но срећ ни ји од про сеч но бо га тих ис пи та ни ка, 
а 37% њих се чак осе ћа ло и ма ње срећ ним у од но су на ове из кон трол не 
гру пе (Di e ner, E., Hor witz, J. and Em mons, R. (1985) Hap pi ness of the very 
we althy, So cial In di ca tors no. 16, p. 263274).

43 Ve en ho ven, R. and Ve r gunst, F. (2013) The Ea ster lin il lu sion: eco no mic 
growth do es go with gre a ter hap pi ness, Wor king Pa per 2013/1, Rot ter dam: 
Era smus Hap pi ness Eco no mics Re se arch Or ga ni za tion.

44 http://di sco ver.uk da ta ser vi ce.ac .uk /se ri es/?sn =200013
45 Layard, R. (2003) In co me and hap pi ness: ret hin king eco no mic po licy, 

Lionel Rob bins Me mo rial Lec tu res, Lec tu re 2, Lon don: Lon don School of 
Economics.

46 Fre de rick, S. and Lo e wen ste in, G. He do nic adap ta tion, in: WellBe ing: The 
Fo un da ti ons of He do nic Psycho logy, eds. Kah ne man, D., Di e ner, E. and 
Schwarz, N. (1999) New York: Rus sell Sa ge Fo un da tion, p. 302.

47 Pa vot, W. and Di e ner, E. Hap pi ness Ex pe ri en ced: The Sci en ce of Su bjec ti ve 
Wellbe ing, in: Ox ford Hand bo ok of Hap pi ness, eds. Bo ni well, I., Da vid, S. 
and Con ley Ayers, A. (2013) Ox ford: Ox ford Uni ver sity Press, p. 137.
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бли жно јед на ко срећ ним као у пе ри о ду пре ини ци рајућег 
до га ђа ја.48,49

Најзад, ту су и аспирације, односно процес њиховог сталног 
раста, без обзира на остварење циљева. Ка ко ка жу Фреј и 
Шту цер (Frey and Stut zer),50 љу ди не же ле, ни ти мо гу да до
но се ап со лут не су до ве, већ кон стант но пра ве по ре ђе ња са 
ста њи ма из про шло сти или фор ми ра ју не ка оче ки ва ња за бу
дућ ност; стал но по ста вља ње ви ших пре по на чи ни да се увек 
же ли ви ше и да се ни кад не бу де у пот пу но сти за до во љан; 
та ко, ко ри сност по укуп но бла го ста ње услед ра ста стан дар
да и по тро шње мо же би ти до од ре ђе ног сте пе на по ни ште на 
услед исто вре ме ног ра ста аспи ра ци ја.51 На пример, у САД 
између 1987. и 1994. године висина годишњих прихода, 
сматрана потребном да би се „испунили сви снови”, порасла 
је са 50.000 на 102.000 америчка долара, што је много више 
него стопа инфлације за цео тај период; oд оних који су 1995. 
зарађивали више од 100.000 долара годишње, 27 процената 
је сматрало да није могло да себи приушти све што им 
„заиста треба”, а 19 процената да троши скоро целокупне 
своје приходе на „основне потребе.”52 Ови принципи, на
рав но, не ва же уни вер зал но, али мо гу по слу жи ти као об ја
шње ња из о стан ка ра ста су бјек тив ног бла го ста ња и по ред 
економ ског ра ста у го ре ана ли зи ра ним земља ма. 

Тре ба ло би ис та ћи и да зах тев за од у ста ја њем од еко ном ског 
ра ста као при мар ног ци ља по ли ти ка раз ви је них зе ма ља на
ро чи то до би ја на зна ча ју ка да се има у ви ду го ре по ме ну та 
кри ти ка ра ста услед еко ло шких пи та ња. БДП не узи ма у об

48 Bric kman, P., Co a tes, D. and Ja noffBul man, R. (1978) Lot tery win ners and 
ac ci dent vic tims: is hap pi ness re la ti ve? Jo ur nal of Pe r so na lity and So cial 
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зир уни шта ва ње жи вот не сре ди не и ис цр пљи ва ње при род
них ре сур са, а пре ма по да ци ма Glo bal Fo ot print Net worka 
2011. године чак де сет од свих го ре из у ча ва них зе ма ља чи не 
пре ве ли ку еко ло шку ште ту у од но су на свој би о ка па ци тет53 
и њи хов раст је све те же оства ри ти без до дат не еко ло шке 
ште те.54 Ов де се не ће по дроб ни је раз ма тра ти дру ге кри ти
ке на ра чун БДПа као по ка за те ља про гре са, ма да је још од 
40их го ди на про шлог ве ка ве ли ки број ау то ра кри ти ко вао 
њего ву упо тре бу у том сми слу, ис ти чу ћи ве ли ки број ко
рек ци ја и мо гу ћих ал тер на ти ва.55 Ипак, БДП и да ље игра 
цен трал ну уло гу у ева лу а ци ји при вре ђи ва ња не ке зе мље, за 
шта су за слу жни ка ко по ли ти ча ри, та ко и еко но ми сти и јав
ни слу жбе ни ци, и ме ди ји.56 Уме сто мен тал ног бла го ста ња 
по пу ла ци је ци ља се на што ве ћу про из вод њу, уме сто емо ци
о нал ног про спе ри те та, ци ља се на еко ном ски.57 Глав ни раз
лог за од у ста ја ње од еко ном ског ра ста раз ви је них зе ма ља 
је уз ње га ну жно ис кљу чи ва ње дру гих аспе ка та истин ски 
бит них за по бољ ша ње жи во та. 
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ECONOMIC GROWTH AND SUBJECTIVE  
WELLBEING IN DEVELOPED COUNTRIES

Abstract

The paper examines the Easterlin paradox, regarding longterm lack 
of correlation between the economic growth and subjective wellbeing 
of populations. The analysis covered 14 relatively developed European 
countries during the 20022012 period. The data coming from European 
Social Survey confirm the paradox, i.e. indicate the lack of correlation 
between economic growth and changes of the average subjective well
being of populations. The explanation of these results can be found in 
the relative income hypothesis, GDP’s diminishing marginal utility, 
hedonic adaptation principle, and in the aspiration level theory. The 
results, among other things, support utilitarian idea of transition of 
developed societies policies’ primary goals, from economic growth to 

rising of subjective wellbeing.

Keywords: economic growth, subjective wellbeing, Easterlin 
 paradox
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ЕЛЕМЕНТИЗА
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ
ИНКЛУЗИВНОСТИ

Сажетак:У Ср би ји око 10% по пу ла ци је чи не осо бе са ин ва ли ди те
том. Ова мар ги на ли зо ва на дру штве на гру па има по тен ци ја ла да 
по ста не про дук тив ни део дру штва. Дру штве не де лат но сти, нај
пре кул ту ра и умет ност, пред ста вља ју од го ва ра ју ће по ље за при
ме ну со ци јал ног мо де ла од но са пре ма осо ба ма са ин ва ли ди те том 
и ус по ста вља ње ин клу зив ног дру штва. Ства ра ње ин клу зив ног 
дру штва је им пе ра тив да на шњи це. Еле мен ти за им пле мен та ци
ју ин клу зив но сти пред ста вље ни су у три ко ра ка ко ја омо гу ћа ва ју 
јед но ста ван и одр жив на чин укљу чи ва ња осо ба са ин ва ли ди те том 
у рад ин сти ту ци ја кул ту ре. Ова осе тљи ва дру штве на гру па ци ја 
пред ста вља по тен ци јал ко ји не са мо што мо же да по ве ћа удео 
уче шћа пу бли ке у ра ду ин сти ту ци ја кул ту ре не го сво јом кре а
тив но шћу и спо соб но шћу мо же да по ста не про дук тив ни фак тор 
радног ко лек ти ва ин сти ту ци ја кул ту ре.

Кључнеречи: Ин клу зи ја, при сту пач ност, осо бе са ин ва ли ди те
том, кон сул то ва ње, ко му ни ка ци ја

Увод

У ра ду ће би ти пред ста вље ни кључ ни ме ха ни зми за ус
по ста вља ње осно ва за им пле мен та ци ју ин клу зив но сти и 
укљу чи ва ње осо ба са ин ва ли ди те том у кул тур ни жи вот 
за јед ни це. Цео по сту пак им пле мен та ци је ин клу зив но сти 
мо же се по де ли ти на три де ла ко ји мо гу да ег зи сти ра ју са
мо стал но, од но сно мо гу да се фа зно при ме њу ју. По чет ни 
ме ха ни зам им пле мен та ци је ин клу зив но сти чи ни при пре ма 
– кон сул то ва ње осо ба са ин ва ли ди те том и он пред ста вља 
ког ни тив ни фак тор омо гу ћа ва ња при сту пач но сти. Дру ги ко
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рак је оства ри ва ње кон та ка та за по сле них у ин сти ту ци ја ма 
кул ту ре са осо ба ма са ин ва ли ди те том као пред у слов до бре 
ко му ни ка ци је и успе шне при ме не со ци јал ног мо де ла. Овај 
ко рак је зна ча јан јер ели ми ни ше пред ра су де ко је вла да ју у 
ве зи са осо ба ма са ин ва ли ди те том. По след њи ко рак се од
но си на сам рад са осо ба ма са ин ва ли ди те том од но сно на 
при ме ну свих нео п ход них стан дар да ко ји омо гу ћа ва ју при
сту пач ност, укљу чи ва ње и при хва та ње со ци јал ног мо де ла 
од но са пре ма осо ба ма са ин ва ли ди те том. 

Ин клу зив ност/укљу чи ва ње/со ци јал ни мо дел

Пре по чет ка да ва ња кон крет них пре по ру ка тре ба об ја сни
ти по јам ин клу зив но сти,  ин клу зив ног дру штва и об ја сни ти 
шта пред ста вља со ци јал ни мо дел. 

Мо гу се иден ти фи ко ва ти два су прот на мо де ла ин ва лид но
сти. Ме ди цин ски мо дел, ко ји је пре ва зи ђен, иден ти фи ку је 
ин ва лид ност као бо лест или ста ње ко је ути че на по је дин ца, 
са од го вор но шћу тог по је дин ца да се бри не о по сле ди ца ма; 
Со ци јал ни мо дел, иден ти фи ку је ба ри је ре у са мом дру штву 
ко је ства ра ју ин ва лид ност за по је дин це.1 Пре пре ке мо гу би
ти фи зич ке, ор га ни за ци о не и у ста во ви ма. Од го вор ност за 
ре ша ва ње или от кла ња ње пре пре ка је по де ље на ме ђу сви
ма ко ји уче ству ју у им пле мен та ци ји. Др жав ни ор га ни у 
Ср би ји, ме ђу ко ји ма и Ми ни стар ство кул ту ре, усво ји ли су 
со ци јал ни мо дел, што се мо же ви де ти из за ко на, као и из 
„Упут ства за спро во ђе ње ак тив но сти ко ји ма се обез бе ђу ју 
усло ви за не сме та но ко ри шће ње са др жа ја и про гра ма ин
сти ту ци ја кул ту ре осо ба ма са ин ва ли ди те том”, ко је је ово 
ми ни стар ство усво ји ло 2007. го ди не. Јед но ста ван при мер, 
ко ји се че сто ци ти ра, гла си: „ме ди цин ски мо дел би ре као да 
осо ба не мо же да се поп не уз сте пе ни це за то што има ин
ва ли ди тет, што зна чи да ко ри сти ко ли ца, док би со ци јал
ни мо дел ре као да је ко ри сник ко ли ца оне спо со бљен сте пе
ни ца ма ко је сто је као пре пре ка ње го вом ула ску у згра ду”2. 
Ин клу зи ја тре ба да по ста не са став ни део свих дру штве них 
ак тив но сти. Ин клу зи ја  отва ра мно ге мо гућ но сти, ко је, уз 
но ве спо соб но сти и струч не ве шти не, ме ња њем ме то да и 
на чи на, уса вр ша ва ју по сло ва ње ин сти ту ци ја. Ово ће, ду го
роч но, омо гу ћи ти да ин сти ту ци је кул ту ре про ши ре свој круг 
ко ри сни ка и раз ви ју чвр шћу ба зу одр жи ву у бу дућ но сти. 
Ин ва лид ност че сто зна чи ис кљу чи ва ње из уо би ча је них ак
тив но сти ко је су за ве ћи ну љу ди нор мал не и сва ко днев не и 

1 Oxfam (2003) Раз у ме ва ње ин ва лид но сти, Со ци јал ни мо дел, ин фор ма тив
на пу бли ка ци ја, Бе о град: Oxfam.

2 Та тић, Д. (2007) За шти та људ ских пра ва осо ба са ин ва ли ди те том, 
Београд: Слу жбе ни гла сник. 
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осо бе са ин ва ли ди те том не мо гу у пот пу но сти да уче ству ју 
у ак тив но сти ма за ко је се под ра зу ме ва да су основ не. Би ти 
ван ре дов них то ко ва од мах ства ра ба ри је ру у са мо по у зда њу, 
са свим осе ћа њи ма ко ја асо ци ра ју на то да осо бе с ин ва ли
ди те том  ни су це ње не и да су ис кљу че не 3. 

Ин клу зи ја омо гу ћа ва да ин сти ту ци је кул ту ре ути чу на 
жи во те још ве ћег бро ја љу ди – и то љу ди ко ји су са став
ни део гру пе ко ри сни ка, пу бли ке, уче ни ка и по тен ци јал них 
службе ни ка. 

Дру штво је за јед ни ца по је ди на ца, од ко јих сва ко има мо рал
ну од го вор ност да под сти че све оно што је нај бо ље у свим 
оста лим чла но ви ма за јед ни це. Ин клу зив на кул ту ра под сти
че раз вој лич ног етич ког ста ва ко ји по шту је пре по зна ва ње и 
вред но ва ње је дин стве не дру штве не и кул тур не ра зно ли ко
сти, ко јој сва ки од чла но ва за јед ни це до при но си4.

Из град ња ин клу зив не кул ту ре под ра зу ме ва при хва та ње 
при ро де и осо би на сва ког од чла но ва дру штва. Ин клу зив
ност је кул ту ра ко ја тре ба да бу де при хва ће на од це лог дру
штва, на чин де ло ва ња ко је по др жа ва ин ди ви ду ал ност сва ке 
осо бе, те под сти че ме ђу кул тур ну кре а тив ност и ино ва тив не 
иде је, ре ша ва ње про бле ма и ме ђу људ ске ко му ни ка ци је.

Иа ко по сто ји низ за кон ских оба ве за ко је окру жу ју и по др
жа ва ју пи та ња јед на ко сти и ра зно ли ко сти, дру штво тре ба 
да пре у зме оба ве зу да по диг не ни во ор га ни за ци о не и лич
не од го вор но сти да ле ко из над гра ни ца ко је про пи су је за кон, 
све до пре у зи ма ња кор по ра тив не и лич не мо рал не оба ве зе. 
По што ва ње, вред но ва ње и укљу чи ва ње по ста је за сва ког – 
мо рал ни им пе ра тив!5

На да на шњем гло бал ном тр жи шту раз у ме ва ње ту ђе ин ди ви
ду ал но сти, дру штве ног и кул тур ног кон тек ста, ни је са мо ис
прав но, већ је и им пе ра тив. По што ва ње и вред но ва ње ту ђе 
раз ли чи то сти тре ба да бу де угра ђе но у сре ди ште по слов не 
прак се, охра бри ва но код свих за по сле них и ја ча но у свим 
де ло ви ма дру штва.

Ин клу зив ност под ра зу ме ва тра же ње на чи на да се љу ди 
укљу че, а не да се ис кљу че. Реч је о љу ди ма ко ји су у не ком 

3 Сто шље вић, Л., Ра па ић, Д. и гру па ау то ра (1997) Со ма то пе ди ја, 
Београд: На уч на Књи га.

4 Кан це ла ри ја за људ ска и ма њин ска пра ва Вла де Ре пу бли ке Ср би је, Кон
вен ци ја УН о пра ви ма осо ба са ин ва ли ди те том, по се ће но, 28. 10. 2014., 
http://www.ljud ska pra va.gov.rs/in dex.ph p/kon ven ci jaunopra vi maoso ba
sain va li di te tom/67kon ven ci jaunopra vi maoso basain va li di te tom

5 Pl ayforth, S. (2003) Me e ting Di sa bled pe o ple (Di sa bi lity Port fo lio), Lon don: 
Re so ur ce.
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од но су у ко ме се уро ђе на вред ност сва ког по је дин ца при
зна је и по шту је (чак и ако љу ди за у зи ма ју су прот ста вље не 
ста во ве), и где сва ко има при ли ку да бу де укљу чен и да же ли 
да бу де део за јед ни це.

Прет по став ке ко је су са став ни де ло ви укљу чи ва ња су:

• сва ка осо ба има је дин стве не спо соб но сти и вред ност;

• раз ли ке се по шту ју и сма тра ју вред ним;

• сви су до бро до шли и сви при па да ју;

• сва ко мо же да уче ству је, учи и до при но си;

• сви има мо од го вор ност и при ли ку да сва ком пру жи мо 
шан су да се укљу чи и да пру жи свој до при нос;

• љу ди се ме ђу соб но по шту ју.

Ја сно је да, ако же ли мо да функ ци о ни ше, ин клу зи ја зах те ва 
да ор га ни за ци је на у че ка ко да се фо ку си ра ју на по тре бе њи
хо ве за јед ни це и њи хо ве пу бли ке и да уве ду стра те ги је ко је 
од го ва ра ју на по тре бе истих.

I 
Кон сул то ва ње осо ба са ин ва ли ди те том

Основ ни циљ је усред сре ђи ва ње на пре ва зи ла же ње ба ри је ра 
из ме ђу ин сти ту ци ја кул ту ре и ко ри сни ка – осо ба са ин ва ли
ди те том, де фи ни са њем и пре гле дом зна ча ја укљу чи во сти/
ин клу зи је и парт нер ства.Основ ни прин цип укљу чи во сти је 
ба зи ран на кон сул та ци ји: раз го вор са по тен ци јал ним ко ри
сни ци ма, по ве зи ва ње са кључ ним љу ди ма и по сто је ћим гру
па ма у ши рој за јед ни ци, што во ди ка раз ме ни ис ку ста ва и 
парт нер ству. 

Та ко ђе, вре ди се кон сул то ва ти са дру гим спе ци ја ли зо ва ним 
ор га ни за ци ја ма из исте обла сти, као и ор га ни за ци ја ма осо ба 
са ин ва ли ди те том ко је мо гу у нај ве ћој ме ри да по мог ну у ор
га ни зо ва њу спољ них ак тив но сти. Кон сул то ва ње је по зи ти
ван и ко ри стан про цес ко ји мо же да до ве де до да ле ко се жних 
по бољ ша ња у по гле ду при сту па за осо бе са ин ва ли ди те том. 
Пре ма ис тра жи ва њу ко је је на ру чио Са вет му зе ја, би бли о те
ка и ар хи ва Ве ли ке Бри та ни је 2001. го ди не о услу гама ко је 
се ну де осо ба ма са ин ва ли ди те том, 85% ис пи та ника ко ри
сти ан кет не ли сти ће, ко ји ма се ис пи ту је за до вољ ство кли
је на та по ну ђе ном услу гом, док 32% вр ши кон сул та ци је са 
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корисни ци ма као и они ма ко ји ни су ко ри сни ци, би ло да је 
реч о осо ба ма са ин ва ли ди те том или не.6

Иа ко у Ср би ји ни су спро ве де на слич на ис тра жи ва ња, мо же 
се ре ћи да се сли чан при ступ при ме њу је и код нас.

Кон сул то ва ње је пре те жно ре ак тив но и не фор мал но и углав
ном се оба вља с они ма ко ји су већ ко ри сни ци услу га. Пру жа
о ци услу га тре ба да пред у зи ма ју ини ци ја ти ву и да под сти чу 
пре не го да оче ку ју да осо бе са ин ва ли ди те том уче ству ју у 
про це су кон сул то ва ња. Кон сул то ва ње је тра же ње ин фор ма
ци ја и са ве та од ко ри сни ка услу га, по тен ци јал них ко ри сни
ка и за ин те ре со ва них стра на. Кон сул то ва ње са „ствар ним” 
ко ри сни ци ма услу га и по тен ци јал ним ко ри сни ци ма омо гу
ћа ва ин сти ту ци ји да од ре ди спе ци фич не циљ не гру пе. Кон
сул то ва ње мо же да се ко ри сти за до би ја ње по врат них ин
фор ма ци ја у по гле ду од ре ђе ног пред ло га, за до би ја ње но вих 
иде ја од ко ри сни ка услу га, за тим да от кри је те за што љу ди 
не ко ри сте ва шу услу гу или као део про це са про ме на у це лој 
ор га ни за ци ји.

Кон сул то ва ње до при но си по бољ ша њу усло ва при сту па 
обез бе ђи ва њем по врат них ин фор ма ци ја и све до чан ста ва од 
са мих ко ри сни ка и пред ста вља на чин да се те сти ра ју по бољ
ша ња и про ме не у по ли ти ци и прак си ве за ној за при ступ. 

Укљу чи ва ње осо ба са ин ва ли ди те том у про цес кон сул то
ва ња о услу га ма уоп ште, по ма же да се укло не ба ри је ре и 
повећа свест о ин ва лид но сти у за јед ни ци. 

Пре ма Чла ну 4. Упут ства Ми ни стар ства кул ту ре Ре пу бли
ке Ср би је, јед на од ак тив но сти ко ју су ин сти ту ци је кул ту ре 
ду жне да пре ду зму је и кон сул то ва ње осо ба са ин ва ли ди
те то ми удру же ња осо ба са ин ва ли ди те том или пред став ни
ка Ми ни стар ства кул ту ре, за ду же ним за рад с осо ба ма са 
ин ва ли ди те том, при ли ком из ра де про гра ма, ор га ни за ци је 
изложби и дру гих ма ни фе ста ци ја и до га ђа ја 7.

Циљ кон сул то ва ња је да се раз ви је од нос са рад ње са ко
ри сни ци ма услу га и кли јен ти ма, ко ји се по том мо же одр
жа ва ти и раз ви ја ти. Да би кон сул то ва ње има ло зна чај ну 
уло гу, а не са мо фор мал ну, по треб но је да про цес кон сул
то ва ња бу де чвр сто уте ме љен у про це се од лу чи ва ња ка ко 

6 Playforth, S. (2004) Con sul ting Di sa bled Pe o ple (Di sa bi lity Port fo lio), 
London: Re so ur ce.

7 Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је (2006) Упут
ство за спро во ђе ње ак тив но сти  ко ји ма се обез бе ђу ју усло ви за не сме
та но ко ри шће ње са др жа ја и про гра ма ин сти ту ци ја кул ту ре осо ба ма 
са ин ва ли ди те том, Бе о град: Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор ми са ња, 
ст р. 2.
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би његови ре зул та ти по ста ли део раз во ја ва ше оп ште по
ли ти ке и стратеги је.У Ср би ји по сто ји мно штво удру же ња 
осо ба са ин ва ли ди те том, са ве за и не вла ди них ор га ни за ци ја 
ко је за сту па ју ин те ре се осо ба са ин ва ли ди те том. Ода бра
ни кон сул тант мо же би ти пред став ник не ке од по ме ну тих 
ор га ни за ци ја или јед но став но не ко од ко ри сни ка (ре дов ни 
по се ти лац) ко ји је упо знат са по сто је ћом про бле ма ти ком 
институ ци је по пи та њу до ступ но сти.

Ко ри сно је из вр ши ти кон сул то ва ње ка ко са ко ри сни ци ма 
услу га та ко и са за по сле ни ма, што им омо гу ћа ва да да ју 
пред ло ге за све про ме не ко је би мо гле да ути чу на на чин 
њи хо вог ра да и да раз го ва ра ју о свим про бле ми ма ко је би 
мо гли да има ју.

Не ке од зна чај ни јих ме то да би ле би:

• ко ри шће ње по сто је ћих ин фор ма ци ја, нпр. на осно ву 
про це ду ра при го во ра или пред ло га ко ји се уба цу ју у за то 
пред ви ђе не ку ти је;

• ан га жо ва ти ло кал но удру же ње осо ба са ин ва ли ди те том, 
на до бро вољ ној или про фе си о нал ној осно ви;

• осно ва ти про фе си о нал ну и ре пре зен та тив ну гру пу осо
ба са ин ва ли ди те том са од го ва ра ју ћим ин те ре со ва њи ма и 
ис ку ством (у за ви сно сти од тро шко ва);

• ан га жо ва ти за ин те ре со ва не ко ри сни ке услу га са ин ва
ли ди те том ра ди фор ми ра ња оп ште фо кус гру пе за пи та
ња при сту па или по себ них гру па, у за ви сно сти од об ли ка 
ин ва ли ди те та;

• укљу чи ти са вет ни ке за пи та ња из обла сти ин ва лид но сти 
у рад ин тер не рад не гру пе;

• ко ри сти ти ре ги стро ва не ор га ни за ци је осо ба са ин ва ли
ди те том, ло кал не или на ци о нал не, во де ћи ра чу на да оне 
бу ду пре гру пе осо ба са ин ва ли ди те том не го гру пе за осо
бе са ин ва ли ди те том, ка ко би се обез бе ди ла ре пре зен та
тив на гле ди шта.

II 
Конк такт са осо ба ма са ин ва ли ди те том

Основ но пи та ње ве ћи не за по сле них, при ват но и про фе си
о нал но, је сте на ко ји на чин тре ба да се по на ша ју ка да је у 
пи та њу кон такт са осо ба ма са ин ва ли ди те том. У скла ду са 
људ ском при ро дом је да ово пи та ње иза зи ва страх ка да се 
пр ви пут ко му ни ци ра с осо ба ма са ин ва ли ди те том и по ста
вља се пи та ње да ли тре ба да се ус по ста ви кон такт на не ки 
спе ци ја лан на чин. Ме ђу тим, осо бе са ин ва ли ди те том су као 
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и дру ги љу ди – они во ле да их тре ти ра ју са по што ва њем 
и на при ја тељ ски на чин. Су здр жа но, бо ја жљи во, по на ша ње 
ко је ни је спон та но, мо же се раз у ме ти као не при ја тељ ско и 
до во ди до то га да се осо бе са ин ва ли ди те том мо гу увре ди ти. 
Не ке на чи не по на ша ња и из ра жа ва ња мо же по ја ча ти осе ћај 
дис кри ми на ци је. Нај јед но став ни је ре ше ње је и нај бо ље ре
ше ње а то је да пи та те ка кве по тре бе осо ба са ин ва ли ди те
том има. Осо бе са ин ва ли ди те том су струч ња ци у то ме.

С об зи ром на ве ли ки број вр ста ин ва ли ди те та и на чи ње ни
цу да су осо бе са ин ва ли ди те том све ви ше за сту пље ни као 
пу бли ка до га ђа се да је по не кад те шко пре по зна ти и уо чи ти 
осо бе са ин ва ли ди те том. Ово је слу чај код ве ћи не ко ри сни ка 
ин сти ту ци ја кул ту ре ко ји има ју ин ва ли ди тет, од ко јих мно ги 
има ју скри ве ни ин ва ли ди тет или ин ва ли ди тет ко ји је те шко 
пре по зна ти. 

Је зик и ко му ни ка ци ја

Из раз „осо бе са ин ва ли ди те том” је оп ште при хва ћен и тер
ми но ло шки уне сен у За кон и ко ри сти се да би се на гла си ло 
да је осо ба оне спо со бље на пре пре ка ма у дру штву, а не због 
сво јих оште ће ња. Овај из раз мно ге ор га ни за ци је осо ба са 
ин ва ли ди те том, у прин ци пу, сма тра ју до бром прак сом. Та
ко ђе је ло гич но да га ко ри сте и дру ге ор га ни за ци је, због то
га што се фо ку си ра на ба ри је ре, а не на по је дин це.Из ра зи 
као што су љу ди ко ји има ју оште ће ње ви да, љу ди ко ји има ју 
оште ће ње слу ха, љу ди ко ји има ју те шко ће у уче њу, љу ди ко
ји има ју мен тал не про бле ме, обич но се ко ри сте и у прин
ци пу се не сма тра ју увре дљи вим. Из ра зи као што су сле пи 
или сла бо ви ди, глу ви или на глу ви се та ко ђе ко ри сте, на при
мер, ка да је ва жно на гла си ти раз ли чи те по тре бе љу ди. Из раз 
„љу ди са про бле ми ма мен тал ног здра вља” још увек се че сто 
ко ри сти, иа ко се све ви ше чу је из раз „љу ди са угро же ним 
мен тал ним здра вљем”, а пре по ру чу је се „љу ди са по тре ба
ма по пи та њу мен тал ног здра вља”. Нај а де кват ни ји  из раз је 
„осо бе са ин ва ли ди те том” јер на го ве шта ва да су то пре све
га осо бе, па тек он да осо бе са ин ва ли ди те том. 

Ни је по гре шно ни ко ри шће ње уо би ча је них из ра за, као што 
су „Ви ди мо се ка сни је” или „Мо рам да бе жим”, али да их не 
ко ри сти те као ша ле. Осо бе са ин ва ли ди те том та ко ђе ко ри
сте те из ра зе.8

На во де ћи да је не ка осо ба без ин ва ли ди те та бо ље је ре ћи 
„без ин ва ли ди те та” не го „те ле сно спо со бан”. Осо бе без 

8 Playforth, S. (2003) Me e ting Di sa bled pe o ple (Di sa bi lity Port fo lio), Lon don: 
Re so ur ce, p. 8.
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инва ли ди те та ни су „нор мал не”, јер то он да под ра зу ме ва да 
су осо бе са ин ва ли ди те том не нор мал не, што је је дан од че
стих увре дљи вих из ра за. Осо бе са ин ва ли ди те том не ма ју 
„дру га чи је” или „по себ не” по тре бе, због то га што то под
ра зу ме ва раз ли ку ко ја пред ста вља те рет. Ипак, мо гу има
ти зах те ве, по тре бе око при сту па или јед но став но по тре бе. 
По треб но је из бе га ва ти из раз „хен ди ке пи ран”, јер оста вља 
ути сак осо бе ко ја је са „ка пом у ру ци”9 у по тра зи за ми ло ср
ђем, као и име ни це „ин ва ли ди”, „сле пи”, „глу ви”. На ро чи
то тре ба из бе га ва ти увре дљи ве ети ке те као што су „бо гаљ”, 
„ре тард”, „не ми глу ваћ”. Из раз „осо бе са спе ци јал ним по
тре ба ма” ни је за дру штво ко је по др жа ва со ци јал ну ин клу
зи ју. Овај из раз је нај пре по чео да се ко ри сти у „обра зо ва њу 
за спе ци јал не по тре бе“ и мно ге од ра сле осо бе га сма тра ју 
увре дљи вим. Пре по ру ке ко јих се тре ба мо при др жа ва ти у 
кон так ту са осо ба ма са ин ва ли ди те том за ви се, ис кљу чи во 
од вр сте ин ва ли ди те та.

Упо зна ва ње љу ди ко ји има ју оште ћен слух под ра зу ме ва 
следе ће рад ње:

• обра ти ти па жњу да осо ба са ко јом се раз го ва ра гле да 
у оно га ко го во ри ако не тре ба  при ву ћи ње ну па жњу 
та ко што се бла го мах не ру ком, или се ла ко до дир не 
ру ка или ра ме.

• оба ве зно про ве ри ти ка ко та осо ба же ли да се са њом 
ко му ни ци ра. 

• мо гу ће је да осо ба са ин ва ли ди те том ко ри сти ли це за 
по др шку у ко му ни ка ци ји (нпр. ту ма ча, ли ца ко ја чи
та ју са уса на), у том слу ча ју по треб но је обра ти ти се 
осо би оште ће ног слу ха, а не ње ном по моћ ни ку и да ти 
вре ме на да оно што се го во ри бу де пре ве де но. Ни ка ко 
не „зу ри ти” у пре во ди о ца док се пре во ди. То их оме та 
и пред ста вља увре ду за глу ву осо бу.

• ако осо ба чи та са уса на, из го ва ра ти чи сто, али го во ри
ти нор мал ним рит мом и ма ло спо ри је.

• ни ка ко не ви ка ти или ко ри сти ти пре те ра не ге сти ку ла
ци је.

• тре ба би ти стр пљив, про ве ра ва ти да ли је осо ба раз у
ме ла и по но ви ти на дру ги на чин по по тре би. Пи та ти 
„Да ли ме пра ти те?” или, „Да ли се сла же те са мном?” 
(Бо ље је ко ри сти ти реч „пра ти ти” не го „раз у ме ти”, 
јер ова дру га оста вља ути сак да осо ба има про блем 

9 Пре вод ен гле ске ре чи han di cap je чо век са ка пом у ру ци, про сјак.



234

ДЕЈАН МАСЛИКОВИЋ

са ин те ли ген ци јом да би раз у ме ла то што сте упра во 
ре кли).

• пи са на реч по не кад мо же ство ри ти ба ри је ру, та ко да 
ако је тра же но да ко му ни ци ра те пи сме ним пу тем, не 
тре ба ко ри сти ти ду ге и ком плек сне ре че ни це. На при
мер, уме сто да се на пи ше „Баш сам се пи та ла да ли 
сте мо жда за шо љу ча ја?”, на пи са ти „Чај?”.

Упо зна ва ње љу ди ко ји има ју оште ћен вид под ра зу ме ва да 
тре ба во ди ти ра чу на о сле де ћем:10

• па зи ти да са го вор ник увек зна где се на ла зи осо ба ко ја 
му го во ри и оба ве зно на по ме ну ти про ме ну по ло жа ја,  
на при мер „Идем са мо до дру ге со бе”. Ка да се пру жа 
ру ку да би се ру ко ва ло, тре ба ре ћи: „Да се ру ку је мо?”.

• ако дру ге осо бе та ко ђе при ча ју, или се не ко при дру жи 
гру пи и поч не да слу ша, тре ба на по ме ну ти са го вор
ни ку то; нпр. „Мој над зор ник нам се упра во при дру
жио”; Уко ли ко се при ме ти да не кој осо би мо жда тре ба 
по моћ, пр во тре ба пи та ти ако је по треб но во ђе ње и че
ка ти на њен знак, не узи ма ју ћи је за ру ку, већ пру жи
ти сво ју,. Пи та ти „Да ли би сте же ле ли да уз ме те мо ју 
ру ку?” или „Ка ко мо гу да вам по мог нем?” Пи та ти је 
да ли же ли да бу де упо зо ре на око сте пе ни ца, вра та и 
дру гих пре пре ка.

• ако се не ко ме ну ди ме сто, об ја сни ти и по мо ћи да осо
ба ру ку спу сти на на слон, део за се де ње или руч ку 
сто ли це и ре ћи нпр. „Ово је на слон ва ше сто ли це”.

Упо зна ва ње глу восле пих љу ди под ра зу ме ва да тре ба во ди
ти ра чу на о сле де ћем:

• ве ћи на глу восле пих љу ди има очу ва но не што ви да и/
или слу ха, та ко да се са ве ти ко ји се од но се на са мо 
глу ве и са мо сле пе осо бе, мо гу ов де при ме ни ти, али 
је при клад ни је ко ри шће ње ме то де до ди ра као вр сте 
кому ни ка ци је и при сту па ин фор ма ци ја ма.

• нео п ход но је при ћи осо би од на пред и ста ви ти јој до 
зна ња да јој је не ко при шао, ла га но до дир нув ши ње ну 
ру ку или ша ку.

• ако се по ну ди да се не ко ме бу де во дич, по ла ко ста ви
ти ру ку те осо бе на свој ла кат; не ка глу восле па ли ца 
тако ђе не ма ју до бру рав но те жу, та ко да тре ба че ка ти 
на њи хов знак ка ко  их во ди ти. 

10 Ко ри шћен ма те ри јал: The Royal Na ti o nal In sti tu te of the Blind, www.rnib.
org.uk.
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При ли ком упо зна ва ња љу ди ко ји оте жа но го во ре мо ра мо 
зна ти да ова ин ва лид ност не ма ве зе с ин те ли ген ци јом. Са 
стр пље њем и кон цен тра ци јом, обич но је мо гу ће пра ти ти 
шта је ре че но:

• тре ба до бро обра ти ти па жњу на са го вор ни ка, би ти 
стр пљив, не ис пра вља ти осо бу и из бе ћи осе ћај сра мо
те. Од у пре те се иза зо ву за вр ша ва ња ре че ни це уме сто 
ње га/ње .

• не тре ба се пра ви ти да се раз у ме оно што је ре че но, 
ако ствар но ни је. Бо ље је пи та ти осо бу да по но ви то 
што је ре кла не го да се по гре шно на га ђа.

• пи та ти јед но по јед но пи та ње да би се до би ла по врат
на ин фор ма ци ја. 

• ра ди ти са њи ма по си сте му јед на ко сти да би се оства
ри ла до бра ко му ни ка ци ја.

Код упо зна ва ња ко ри сни ка ко ли ца по треб но је: 

• aко тре ба и фи зич ки се спу сти ти на исти ни во на ко јем 
је и осо ба са ин ва ли ди те том или иза ћи иза при јем ног 
пул та да би се оства рио бо љи кон такт;

• би ти па жљив при ли ком фи зич ког кон так та – на сла ња
ње на не чи ја ин ва лид ска ко ли ца је про ди ра ње у не чи
ји лич ни про стор, а по тап ша ти не ко га ко га не по зна је
те је по ни жа ва ју ће;

• уко ли ко је нео п хо дан до дир да би се скре ну ла не чи ја 
па жња ура ди ти то не жно и до дир ну ти ша ку, ру ку или 
ра ме.

Осо ба ма са ин ва ли ди те том је по треб но да их осо бе без ин
ва ли ди те та по шту ју и да са ра ђу ју са њи ма при за до во ља ва
њу њи хо вих по тре ба, али на на чин ко ји ис кљу чу је за шти ту, 
са жа ље ва ње и сен ти мен тал ност. Укла ња ње ба ри је ра за осо
бе са ин ва ли ди те том и упо зна ва ње на чи на да се од го во ри на 
ин ди ви ду ал не по тре бе кроз по др шку и оспо со бља ва ње њих 
са мих је сви ма од ко ри сти.
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III 
Кул ту ра јед на ко сти11

Рад на при сту пач но сти и укљу чи ва њу –  
ин клу зив ни ди зајн

Ин клу зив ни ди зајн је оп шти тер мин ко јим се опи су је у ком 
сте пе ну су  про и звод, услу га или си стем упо тре бљи ви за 
што ве ћи бро ј осо ба без мо ди фи ка ци ја.12

Уло га до ступ но сти у дру штву је ве ли ка, она об у хва та све 
сег мен те, сло је ве и це ло куп ну по пу ла ци ју.

У Бер лин ском ак ту13 – Кул ту ра за све, Европ ског ин сти ту
та за уни вер зал ни ди зајн из 2005. го ди не на ве де но је да је 
ин клу зив ни ди зајн – ди зај н за све, од но сно ви тал ни зна чај 
нео ме та ног при сту па ко ри шће ња са др жи не, би ло фи зич ке 
или про грам ске, јер дру штво у ко јем кул ту ра пре о ста је као 
упо ри ште не ко ли ци не ода бра них, не си гур но је и не здра во 
дру штво.

Ин клу зив ни или уни вер зал ни ди зајн се ба зи ра на ува жа ва
њу по тре ба ко је су за јед нич ке за све ко ри сни ке, а за тим на 
при ла го ђа ва њу истих или омо гу ћа ва њу ди зај нер ских ре ше
ња ко ја, из ме ђу оста лог, од го ва ра ју спе ци фич ним зах те ви
ма, као што су по тре бе осо ба са ин ва ли ди те том. 

До ступ ност у ин сти ту ци ја ма кул ту ре мо же мо по де ли ти на:

• до ступ ност у ар хи тек тон ском сми слу;

• до ступ ност ин фор ма ци ја маса др жа јупро гра ми ма;

• до ступ ност си сте му.

Нео п ход но је, пре сту па ња у ак ци ју обез бе ђи ва ња до ступ
но сти, са гле да ти по сто је ће еле мен те при сту пач но сти и то:

• осмо три ти тре нут ну си ту а ци ју;

• иден ти фи ко ва ти зна чај не еле мен те на ко је тре ба 
посеб но обра ти ти па жњу;

11 Кул ту ра јед на ко сти, при руч ник об ја вљен у два из да ња у Ср би ји као 
пре ве де на и на шим усло ви ма при ла го ђе на вер зи ја бри тан ског из да
ња Di sa bi lity Port fo lio. На при ла го ђа ва њу при руч ни ка ра ди ли су: Бор
ка Рајшић, де фек то лог, др Да мјан Та дић, екс перт за пи та ња осо ба са 
ин ва ли ди те том, мр Је ле на Ми ло ше вић, и мр Де јан Ма сли ко вић, ау тор 
пројек та. 

12 Bri tish Stan dards In sti tu te (2005) Bri tish Stan dard 70006:2005, De sign ma
na ge ment systems – Ma na ging in clu si ve de sign – Gu i de.

13 Цен тар за раз вој ин клу зив ног дру штва, 15. 10. 2014, www.crid.org.rs/
Files/De sign%20fo r%20Al l.pd f.
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• иден ти фи ко ва ти по сто је ће еле мен те ко ји већ обез бе
ђу ју до ступ ност;

• узе ти у об зир и про це ни ти оп ци је до ступ но сти;

• на пра ви ти план по фа за ма, а у од но су на рас по ло жи ве 
ре сур се;

• обез бе ди ти, кроз фа зе фи зич ку и са др жај ну при сту
пач ност.

Да би се по сти гао циљ ди зај на за све, пот пу на ана ли за лан
ца кре та ња мо ра по че ти са лич ног аспек та кре та ња ко ји об
у хва та јав не по вр ши не, јав ни пре воз, пре во зно сред ство, од
ре ди ште – од ре ди шни обје кат, уну тар од ре ди шног објек та 
до ме ста где је пла ни ра но да се оба ви за да так и на кра ју, сам 
за да так/функ ци о нал ност.

Основ не смет ње осо ба ма са ин ва ли ди те том пред ста вља ју 
не при сту пач но сти на ме сти ма као што су:

1. Спо ља шњост објек та
Про стор око објек та је, углав ном под бри гом град ских или 
оп штин ских вла сти. Ни је у свим оп шти на ма при сту пач ност 
јав ним објек ти ма под јед на ко ре ше на укљу чу ју ћи и пре воз 
до објек та. Про блем пред ста вља и не до ста так при ла зних 
рам пи за ко ри сни ке ко ли ца или не а де ква тан на гиб рам пе.

2. Ко ри дор – улаз, сте пе ни це, лифт
Про блем про ла ска пу бли ке и за по сле них ко је чи не осо бе са 
ин ва ли ди те том кроз ко ри до ре и про сто ри је ин сти ту ци ја ба
зи ра се на не до вољ ном во ђе њу ра чу на о: ду жи ни и ви си ни 
сте пе ни ка ко ја ни је ујед на че на или по стан дар ди ма, од но сно 
пре по ру че ним ди мен зи ја ма; нео д го ва ра ју ће или не у јед на че
но осве тље ње; не до ста так бо је них кон тра ста или обе ле же
них ру бо ва сте пе ни ка; не до ста так ви зу ел них, так тил них и 
звуч них зна ко ва; озна ке за ко ли ца на вра ти ма лиф та; спу
штен па нел са та сте ри ма у лиф ту; озна ке на Бра је вом пи сму 
на та сте ри ма; кон траст ни па нел с ин ди ка ци јом спра то ва у 
до врат ни ку; ау дио на го ве шта ва ње спра та, и др.

3. Про сто ри ја – про стор за кли јен те, кан це ла ри ја
Ма ли и ску чен про стор, пре тр пан на ме шта јем, нео д го ва ра
ју ће осве тље ње, рад ни сто ло ви са фик сном ви си ном, шал те
ри, јав не го вор ни це и друго, са мо су не ки од при ме ра ба ри
је ра у рад ном про сто ру.
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4. Ку па ти ло и то а лет
Ва жан сег мент у пру жа њу услу га пред ста вља и обез бе ђи
ва ње при сту пач но сти то а ле та. Ту се мо ра во ди ти ра чу на о 
уград њи сле де ћих обје ка та: наг ну тог огле да ла, ку ка за оде
ћу на две ви си не, wс шо ља са ка зан че том уну тар зи да, да 
би се оси гу ра ла без бед ност то ком упо тре бе, ру ко хват на 
зи ду по ред WC шо ље, фе но мат за ру ке на ви шем ни воу за 
ко ри сни ке ко ји сто је, као и ни ско по ста вље ни фе но мат за 
ко ри сни ке ко ли ца и ма лу де цу, ула зна вра та да бу ду кли зна 
с ау то мат ским отва ра њем, што ко ри сни ци ма омо гу ћа ва да 
ко ри сте ру ке за дру ге по тре бе (но ше ње, гу ра ње ко ли ца за 
су пер мар кет, по кре та ње ко ли ца). 

5. Ко му ни ка ци ја/так тил не по вр ши не
Не пре кид на так тил на ста за или ру ко хват са сме ром на глав
ним и про мет ним ме сти ма, ру ко хва ти у кон тра сту (бо ја и 
све тлост) са по вр ши ном зи да за рад лак шег рас по зна ва ња, 
не пре ки дан, као и с ис пуп че ним сло ви ма/сим бо ли ма, или 
дру гим на чи ном ин ди ка ци је пре пре ке или про ме не (вра
та, скре та ње), так тил на иден ти фи ка ци ја за пра вац пре ма 
ула зу и из ла зу, так тил но упо зо ре ње пред сте пе ни ца ма или 
дру гим пре пре ка ма (шал тер) за пре вен ци ју не зго да (про тив
кли зна тра ка па ра лел но са пре пре ком и управ но на пра вац 
кретања), и друго.

За кон ске оба ве зе, оба ве зни за кон ски про пи си и до дат ни 
стан да р ди и упут ства се мо гу при ме ни ти на мно ге аспек те 
про јек то ва ња и из град ње при сту пач не око ли не за осо бе са 
ин ва ли ди те том. 

Ис пу ња ва ње за кон ских оба ве за не под ра зу ме ва да од стра
њи ва ње пре пре ка озбиљ но ре ме ти при ро ду услу га или до во
ди до за тва ра ња или по вла че ња истих. Ово је на ро чи то бит
но за услу ге ко је су де фи ни са не сво јим фи зич ким окру же
њем, као што су исто риј ска имо ви на, ар хе о ло шка налазишта 
и спо ме ни ци.

У Ср би ји, због ва же ћих по сту ла та кон зер ва то р ске стру ке и 
ста ва о слу жби за шти те, нај ве ћи про блем пред ста вља адап
та ци ја и омо гу ћа ва ње при сту пач но сти на објек ти ма ко ји 
су под за шти том др жа ве и ко ји пред ста вља ју јав но до бро и 
објек те од на ци о нал ног зна ча ја. У овим објек ти ма, у нај ве
ћој ме ри сме ште не су све зна чај не ин сти ту ци је кул ту ре. За
ви сно од ори ги нал не фа са де згра де, мо гу ће је угра ди ти рам
пе или ру ко хва те у скла ду са сти лом згра де та ко што ће би ти 
угра ђе ни у пр во бит но пре двор је или трем. У не ким слу ча
је ви ма до дат не при сту пач не са др жа је, као што су то а ле ти, 
рад ња или ка фе, нај бо ље је ло ци ра ти у мо дер ном објек ту, 
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одво је ном од исто риј ске згра де. Ре ше ња при сту па за исто
риј ско окру же ње мо ра ју би ти при ла го ђе на кон крет ном ме
сту и део све о бу хват не ду го роч не стра те ги је за ко ри шће ње 
тог про сто ра и ње го во очу ва ње.

Да би се на шао за јед нич ки је зик са пред став ни ци ма слу жби 
за шти те ко ји одо бра ва ју про јек те нео п ход но је14:

• узе ти у об зир ме ре ко је из бе га ва ју или сво де на ми ни мум 
по тре бу за из ме на ма;

• из бе га ва ти из ме не ко је ја ко ути чу на по себ не од ли ке про
сто ра;• где год је то мо гу ће, пла ни ра ти из ме не ко је по дра жа
ва ју ста ро ста ње;

• са ве то ва ти се већ на по чет ку са над ле жни ма за из град њу 
да би се оси гу ра ло да план при сту па од ре ђе ном ме сту мо же 
би ти из ве ден у са рад њи са њи ма.

За кљу чак

Кључ ну уло гу у им пле мен та ци ји ин клу зи је има ју јав не 
уста но ве, ин сти ту ци је и др жав ни ор га ни. Ко ли ку год уло
гу има ле не вла ди не ор га ни за ци је про ме не ће би ти одр жи
ве са мо ако др жав не ин сти ту ци је пре у зму во де ћу уло гу у 
ре ша ва њу про бле ма не при сту пач но сти обје ка та и са др жа ја 
осо ба ма са ин ва ли ди те том.

Пре по ру ке и глав ни па ра ме три на ве де ни у ра ду су оп ште 
при хва ће ни стан дар ди ко ји су утка ни у до ма ће за ко но дав
ство, ме ђу на род не кон вен ци је и де кла ра ци је и по ве ље о 
људ ским пра ви ма. Лич ни пе чат ау то ра овог ра да оста вљен 
је на њи хо вој ин тер пре та ци ји ко ја је ре зул тат ис ку ства у ра
ду са осо ба ма са ин ва ли ди те том, ис ку ства у ра ду др жав них 
ор га на и ин сти ту ци ја кул ту ре.

Осврт 

На кра ју али не ма ње ва жну, ис та као бих на ду да ће овај 
рад по зи тив но ути ца ти на све оне ко ји мо гу да до при не су 
по бољ ша њу ква ли те та жи во та осо ба са ин ва ли ди те том ма
кар у сег мен ту ко ји се од но си на њи хов дру штве ни жи вот 
ко ји под ра зу ме ва ак тив но сти ко је су по ве за не са кул ту ром 
и умет но шћу.

14 Ca ve, A. (2006) Ma king Exi sting Bu il dings Ac ces si ble – Mu se ums and Art 
Gal le ri es, Lon don: RI BA En ter pri ses.
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THE ELEMENTS FOR  
IMPLEMENTATION OF INCLUSION

Abstract

In Serbia, disabled people represent about 10% of the population. This 
marginalized social group has the potential to become a productive 
part of society. Social activities, first and foremost in culture and art, 
represent an excellent field for the application of the social model 
of attitude towards people with disabilities and establishment of an 
inclusive society. Creating an inclusive society is today’s imperative. 
The elements for the implementation of inclusion are presented in three 
steps that allow easy and sustainable way of including people with 
disabilities in the work of cultural institutions. This sensitive social 
group represents a potential that not only can increase the share of 
participation of audience in the work of cultural institutions, but can 
also become a productive factor in the work of cultural institutions with 

their creativity and ability.

Key words: inclusion, people with disabilities, communication,  
accesibility, consulting
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Сажетак: У ра ду је при ка зан део ре зул та та ис тра жи ва ња ко је је 
има ло за циљ да се утвр ди ка ко уче ни ци про це њу ју на став ни пред
мет Ли ков на кул ту ра и ка ко про це њу ју осо би не на став ни ка овог 
пред ме та. Ис тра жи ва ње је из вр ше но на осно ву упит ни ка на узор
ку од 220 уче ни ка основ них и сред њих шко ла. Ре зул та ти ис тра жи
ва ња ука зу ју да че твр ти на ис пи та них уче ни ка свр ста ва Ли ков ну 
кул ту ру у гру пу оми ље них на став них пред ме та, као и да че шће 
то чи не уче ни ци са ни жим оп штим успе хом, не го уче ни ци са ви
шим. Осо би не на став ни ка ли ков не кул ту ре пред ста вља ју пре су дан 
чи ни лац ка да уче ни ци Ли ков ну кул ту ру свр ста ва ју у гру пу оми ље
них пред ме та, за тим, сле де са др жа ји пред ме та и на став ни ков 
при ступ ра ду. Ви ше од по ло ви не ис пи та них уче ни ка сма тра да се 
Ли ков на кул ту ра ма ње вред ну је у од но су на дру ге пред ме те и  пре
по зна је пре суд ну уло гу на став ни ка ли ков не кул ту ре у под сти ца њу 
ин те ре со ва ња мла дих пре ма ли ков ним умет но сти ма. У за кључ
ним раз ма тра њи ма ука за но је да се ка рак те ри сти ке на став ног 
пред ме та мо гу по сма тра ти кроз ком пе тен ци је на став ни ка да 
пла ни ра не са др жа је учи ни при сту пач ним и ин те ре сант ним за 
сва ког по је ди нач ног уче ни ка. 

Кључнеречи: Ли ков на кул ту ра, на ста ва ли ков не кул ту ре, на став
ник ли ков не кул ту ре, ста во ви уче ни ка, ком пе тен ци је наставни ка 
ли ков не кул ту ре

ИСИДОРАКОРАЋ



243

ИСИДОРА КОРАЋ

Увод1

Са вре ме ни ау то ри ко ји се ба ве естет ским вас пи та њем, сло
жни су у ве зи са ста вом о зна ча ју и уло зи умет но сти и ли
ков ног вас пи та ња за це ло ку пан раз вој лич но сти (Gal bra ith, 
2003; Day & Ei sner, 2004; Zim mer man, 2010 и др.). Свр ха 
умет но сти и ли ков ног вас пи та ња је сте под сти ца ње и раз ви
ја ње кре а тив но сти та ко да она мо же да се про ши ри и на дру
ге сфе ре људ ских ак тив но сти2. Кроз је дин стве не фор ме из
ра жа ва ња и ко му ни ка ци је, ко је умет ност пру жа, мо гу да се 
усва ја ју зна ња, раз ви ја ап стракт но и ди вер гент но ми шље ње, 
кре а тив ност, спон та ност, гра ди ин ту и ци ја и имагина ци ја.

На жа лост, о Ли ков ној кул ту ри и умет но сти уоп ште, ње ном 
зна ча ју, ме сту и уло зи у на шем обра зов новас пит ном си сте
му, још увек по сто је број ни не спо ра зу ми, пред ра су де и ди
ле ме. По сто је ми шље ња и ста во ви у ши рој јав но сти али и 
у про свет ним кру го ви ма, да Ли ков на кул ту ра, као на став ни 
пред мет, ни је пред мет обра зов новас пит ног ка рак те ра, већ 
да је пре вас ход но ре кре а тив ног ка рак те ра. Да се на ча со ви
ма Ли ков не кул ту ре уче ни ци од ма ра ју по сле ум них на пре
за ња на ча со ви ма озбиљ них, ва жних пред ме та. По сто је и 
ми шље ња да умет ност не ути че у ве ли кој ме ри на уче ње и 
ви ше ни вое ми шље ња. По ред то га, че сто је се мо же при ме
ти ти и став да ли ков но ства ра ла штво, а ти ме и Ли ков на кул
ту ра, од го ва ра са мо та лен то ва ним по је дин ци ма, ко ји за то 
по ка зу ју ин те ре со ва ње, а да уче ни ке ко ји за то не ма ју та лен
та не тре ба мно го оп те ре ћи ва ти прак тич ним ра дом и за да
ци ма ли ков ног из ра жа ва ња. Реч ју, чи ни се да ни у школ ској 
прак си, ни у дру штве ној, ши рој јав но сти, функ ци ја Ли ков не 
кул ту ре још ни је до вољ но пре ци зно осве тље на, ни ти овај 
на став ни пред мет за у зи ма онај по ло жај и трет ман ко ји му по 
све му са пра вом при па да3. 

1 Рад пред ста вља део екс по зеа док тор ске ди сер та ци је Ком пе тен ци је на
став ни ка ли ков не кул ту ре и мо гућ но сти њи хо вог про фе си о нал ног раз
во ја ко ја је од бра ње на на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Но
вом Са ду, 08. 11. 2013. го ди не, пред ко ми си јом у са ста ву проф. др Мил ка 
Оља ча, проф. др Оли ве ра Га јић, проф. др Спо мен ка Бу дић и проф. др 
Бо ја на Шкорц.

2 Zim mer man, E. Lo wen feld Lec tu re, Cre a ti vity Art Edu ca tion: A Per so nal 
Jo ur ney in Fo ur Acts, 2010, 03. fe bru ary 2015. http://www.ar te du ca tors.or g/
re se arch/lo wen feld lec tu re_2010_enid zim mer man.pdf 

3 Бељ ка шић, Д. (1985) О раз во ју и функ ци ји ли ков не кул ту ре у на шем 
са вре ме ном дру штву, Ли ков на кул ту ра, За греб: За вод за про свјет но
педаго шку слу жбу СР Хр ват ске, стр. 723; Ко раћ, И. (2008) По ло жај и 
функ ци ја ли ков не кул ту ре у од но су на дру ге на став не пред ме те у основ
ној шко ли, Ме то дич ки ег зем пла ри, Бе о град УЛУС, стр. 1460.
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На по ло жај пред ме та Ли ков на кул ту ра у од но су на дру ге на
став не пред ме те го во ри и по да так да је овај на став ни пре
мет за сту пљен са ми ни мал ним фон дом ча со ва, са два ча
са не дељ но од II до V раз ре да, и јед ним ча сом не дељ но у I 
раз ре ду и од VI до VI II раз ре да основ не шко ле. Ве о ма ма ло 
сред њих шко ла и гим на зи ја има Ли ков ну кул ту ру у на став
ном пла ну и про гра му (иа ко га има, овај на став ни пред мет 
се углав ном не ре а ли зу је у свим раз ре ди ма и рет ко је оба
ве зан). По ред то га, тре ба има ти у ви ду и да се кон цеп ци ја 
ци ље ва и за да та ка, у на став ном пла ну и про гра му ли ков не 
кул ту ре, ни је ме ња ла ви ше од две де це ни је. 

Ре зул та ти на шег ра ни је спро ве де ног ис тра жи ва ња4, чи ји је 
циљ био да се утвр ди ми шље ње учи те ља и на став ни ка ли
ков не кул ту ре о функ ци ји и по ло жа ју Ли ков не кул ту ре у од
но су на дру ге на став не пред ме те у основ ној шко ли, ука зу ју 
да и учи те љи и на став ни ци ли ков не кул ту ре сма тра ју да се 
на ста ва ли ков не кул ту ре ма ње вред ну је од дру гих на став
них пред ме та у основ ној шко ли. Из но се ћи сво је не за до вољ
ство по ло жа јем Ли ков не кул ту ре у од но су на дру ге на став не 
пред ме те, нај ве ћи број учи те ља и на став ни ка ли ков не кул
ту ре ука зу је на по тре бу по бољ ша ња усло ва за ре а ли за ци ју 
на ста ве овог пред ме та, пре све га про стор ну и ма те ри јал ну.

Слич ни по да ци су до би је ни и у дру гом ис тра жи ва њу ау тор
ки Јок си мо вић, Ву ја чић и Ла лићВу че тић5 ко је је има ло за 
циљ да се утвр ди ко је аспек те ин ди ви ду а ли за ци је на став ни
ци ли ков не кул ту ре у нај ве ћој ме ри по шту ју, као и на ко је на
чи не на став ни ци упо зна ју, ува жа ва ју и не гу ју ин ди ви ду ал
не ка рак те ри сти ке уче ни ка. Ре зул та ти ис тра жи ва ња, из ме ђу 
оста лог, ука зу ју на то да се на ста ва ли ков не кул ту ре од ви ја 
у по себ ној учи о ни ци ко ја у ве ћи ни слу ча јeва не ма од ли ке 
пра вог ка би не та за ли ков ну кул ту ру (86,9% ис пи та них шко
ла), да на став ни ци у нај ве ћем бро ју не ма ју ни нај о снов ни ја 
сред ства за рад (ре про дук ци је, ли те ра ту ру, бо је, гли ну, ке
ра мич ке пе ћи и сл.) и да пре ко 90% ис пи та них на став ни
ка ни је има ло при ли ку да се струч но уса вр ша ва. На да ље, 
на став ни ци ли ков не кул ту ре ве о ма рет ко ин ди ви ду а ли зу ју 
на ста ву, парт нер ски од но си, тим ски рад и са рад нич ко по
на ша ње ни су вред но сти ко је се не гу ју код уче ни ка. Од лу ке 
и пра ви ла по на ша ња у нај ве ћем бро ју слу ча је ва до но си сам 
на став ник. Про блем не ди сци пли не се на ча со ви ма нај че шће 
ре ша ва опо ми ња њем уче ни ка. Ка да је у пи та њу про це њи ва
ње ра до ва уче ни ка, ре зул та ти ис тра жи ва ња ука зу ју да чак 

4 Исто.
5 Јок си мо вић, А., Ву ја чић, М. и Ла лићВу че тић, Н. (2010) Спе ци фич но

сти на ста ве ли ков не кул ту ре и по тре ба за ин ди ви ду а ли зо ва ним при сту
пом уче ни ку, На ста ва и вас пи та ње бр. 2, стр. 191204.
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70% ис пи та них на став ни ка не обра зла же уче ни ци ма оце не 
и сл. 

Ста во ви уче ни ка пре ма на став ним пред ме ти ма пред мет су 
број них ис тра жи ва ња (Бо дро шки, 1997; Ђор ђе вић и Ђор ђе
вић, 1988; Мир ков, 2002, 2003; Ха вел ка, 1997; и др.). Ме ђу
тим, ма ло је ис тра жи ва ња ко ја се про ду бље но и фо ку си ра но 
ба ве утвр ђи ва њем ста во ва уче ни ка пре ма пред ме ту Ли ков на 
кул ту ра. 

За наш рад по себ но су зна чај ни ре зул та ти ис тра жи ва ња 
Стан ко вић Јан ко вић6 ко је је има ло за циљ да се утвр де ста
во ви уче ни ка пре ма Ли ков ној кул ту ри у од но су на пол, уз
раст и успех (оп шти успех и успех из Ли ков не кул ту ре)7.  
Ре зул та ти ука зу ју да по сто ји зна чај на раз ли ка из ме ђу де ча ка 
и де вој чи ца у вред но ва њу Ли ков не кул ту ре. На и ме, де вој
чи це у ве ћем про цен ту из ра жа ва ју по зи тив не ста во ве пре
ма на ста ви ли ков не кул ту ре, не го де ча ци. Де вој чи це ви ше 
не го де ча ци по зи тив ни је вред ну ју на став ни ков рад на ча су. 
По ред то га, ре зул та ти ука зу ју да по сто ји ме ђу за ви сан од
нос вред но ва ња на ста ве ли ков не кул ту ре и уз ра ста уче ни ка. 
„Уче ни ци ше стог раз ре да при да ју нај ве ћи зна чај Ли ков ној 
кул ту ри, а по том је при ме тан тренд опа да ња са уз ра стом 
(до де ве тог раз ре да).”8 Раз ло зи ова квих на ла за ау тор ка на
ла зи у на став ном пла ну и про гра му, ан га жо ва њу на став ни ка 
(уче ни ци ма пе тог раз ре да, у Ре пу бли ци Срп ској где је спро
ве де но ис тра жи ва ње, на ста ву ли ков не кул ту ре ре а ли зу је 
учи тељ, тек од ше стог раз ре да на ста ву ре а ли зу је на став ник 
ли ков не кул ту ре), као и у са мој ак тив но сти уче ни ка. Што 
се ти че успе ха уче ни ка и ста во ва уче ни ка пре ма Ли ков ној 
кул ту ри, ре зул та ти ис тра жи ва ња ука зу ју да су са по ве ћа њем 
успе ха из пред ме та Ли ков на кул ту ра, ка ко на по лу го ди шту, 
та ко и на кра ју школ ске го ди не, ста во ви уче ни ка пре ма Ли
ков ној кул ту ри по зи тив ни ји. Ме ђу тим, не ма ста ти стич ки 
зна чај них ко ре ла ци ја ка да је у пи та њу оп шти успех уче ни ка 
и ста во ви уче ни ка пре ма Ли ков ној кул ту ри.9 

По и ма ње сло же но сти на ве де не про бле ма ти ке у ве зи са на
ста вом ли ков не кул ту ре, из ме ђу оста лог, на мет ну ло је по
тре бу ис пи ти ва ња ми шље ња уче ни ка о по је ди ним пи та

6 Стан ко вић Јан ко вић, Т. (2013) Ли ков на кул ту ра – не ис ко ри ште не до бро
би ти, Ино ва ци је у на ста ви бр. 4, стр. 1830.

7 Узор ком је би ло об у хва ће но 320 уче ни ка (од ше стог до де ве тог раз ре да,) 
из три основ не шко ле у Ба ња Лу ци, Ре пу бли ка Срп ска. Уз раст уче ни
ка је био од де сет до пет на ест го ди на, од че га 151 жен ског по ла и 169 
мушког по ла.

8 Исто, стр. 24.
9 Исто.
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њима у ве зи са овим на став ним пред ме том. По ла зе ћи од 
нај оп шти је прет по став ке да по сто је раз ли чи ти чи ни о ци 
ко ји ути чу на то да ли ће уче ни ци ма пред мет Ли ков на кул
ту ра би ти у гру пи оми ље них пред ме та или не, а у на ме ри 
да про ши ри мо ди ску си ју, по себ но смо усме ри ли па жњу на 
осо би не наставни ка ли ков не кул ту ре. 

Ме то до ло шки аспект ис тра жи ва ња

У ра ду је при ка зан део ре зул та та спро ве де ног ис тра жи ва ња 
ко је је има ло за циљ да се утвр ди ка ко уче ни ци основ них и 
сред њих шко ла про це њу ју на став ни пред мет Ли ков ну кул
ту ру и ка ко про це њу ју осо би не на став ни ка ли ков не кул ту ре. 

У ис тра жи ва њу је ко ри шћен не ек спе ри мен та лан ко ре ла ци о
ни на црт уз ко ри шће ње ме то де по преч ног пре се ка. По у зда
ност ко ри шће ног ин стру ме нта до би је на је из ра чу на ва њем 
Cron bach’s alp ha ко е фи ци јен та. Као ме ре по ве за но сти ва
ри ја бли из ра чу на ван је ко е фи ци јент Пир со но ве ко ре ла ци је, 
Пир со нов χ² и χ². За утвр ђи ва ње зна чај но сти раз ли ка из ме ђу 
ва ри ја бли ко ри шће на је ана ли за ва ри јан се. 

Ис тра жи ва ње је из вр ше но на осно ву по себ но кон стру и
са ног упит ни ка. Уче ни ци су има ли за да так да из дво је три 
на став на пред ме та ко ја во ле, ко ја су им оми ље на и три на
став на пред ме та ко ја не во ле. За тим су про це њи ва ли ути
цај по је ди них чи ни ла ца на то да им пред мет бу де у гру пи 
пред ме та ко је во ле, ко ји су им оми ље ни, од но сно да им бу
де у гру пи пред ме та ко је не во ле. По ред то га, уче ни ке смо 
пи та ли да на ве ду осо би не ко је нај ви ше и нај ма ње це не код 
на став ни ка ли ков не кул ту ре. По себ но нас је за ни ма ло ка
ко уче ни ци про це њу ју по ло жај Ли ков не кул ту ре у од но су 
на дру ге на став не пред ме те и шта ми сле ко има пре суд ну 
уло гу у под сти ца њу ин те ре со ва ња мла дих пре ма ли ков ним 
умет но сти ма. 

У ин стру мен ту ко јим је из вр ше но ис тра жи ва ње из дво ји ли 
смо кон трол не ва ри ја бле: ме сто где се шко ла на ла зи, обра
зов на ин сти ту ци ја, пол уче ни ка, оп шти успех из пред ме та 
Ли ков на кул ту ра у VII раз ре ду основ не шко ле, оп шти успех 
из пред ме та Ли ков на кул ту ра у I раз ре ду сред ње шко ле оп
шти успех у VII раз ре ду основ не шко ле, оп шти успех у I 
раз ре ду сред ње шко ле. У пр вом де лу при ка за на ла за ис
тра жи ва ња при ка за ни су ре зул та ти у ве зи са по ме ну тим 
варијабла ма. 

Узо рак ис тра жи ва ња об у хва тио је 220 уче ни ка, од то га 80 
уче ни ка осмог раз ре да град ских основ них шко ла, 80 уче ни
ка осмог раз ре да се о ских основ них шко ла и 60 уче ни ка пр ве 
го ди не сред ње шко ле. 
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Ка да по сма тра мо узо рак уче ни ка у од но су на успех, ви ди мо 
да је про се чан оп шти успех уче ни ка у прет ход ном (сед мом) 
раз ре ду вр ло до бар (4,10), док је оп шти успех из Ли ков не 
кул ту ре од ли чан (4,76). Ни је дан ис пи та ни уче ник ни је у 
прет ход ном раз ре ду имао ма њу оце ну из Ли ков не кул ту ре 
од оце не до бар (3,00). 

Ре зул та ти ис тра жи ва ња ука зу ју да у основ ним шко ла ма 
уче ни ци има ју бо љи оп шти успех не го у сред њим шко ла ма  
(F(1)= 4,121; p= 0,044) као и бо љи успех из пред ме та Ли ков
на кул ту ра. Де вој чи це има ју зна чај но бо љи успех у шко ли 
од де ча ка (F(1)= 24,616; p= 0,000) и има ју бо љу оце ну из 
пред ме та Ли ков на кул ту ра од де ча ка. По сто је ста ти стич ки 
зна чај не раз ли ке ка да упо ре ди мо оп шти успех уче ни ка из 
основ них шко ла у се лу и основ них шко ла гра ду, уче ни ци из 
основ них шко ла у се лу има ју бо љи оп шти успех од уче ни ка 
у гра ду (F(1)= 7,169; p= 0,008). Уче ни ци са бо љим успе хом 
има ју и бо љу оце ну из Ли ков не кул ту ре (r=0,496;p=0,00), 
али ге не рал но гле да но сви ис пи та ни уче ни ци има ју до бре 
оце не из овог на став ног пред ме та. 
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Гра фи кон 1: Рас по де ла уче ни ка по по лу

Пол AS SD F p
дечаци 4,635 0,588

12,429 0,001девојчице 4,875 0,416

Школа AS SD F p

основна школа 4,848 0,451
14,786 0,000средња школа 4,552 0,626

Место где се основна 
школа налази

AS SD F p

село 4,644 0,612
24,729 0,000град 4,988 0,112

Та бе ла 1. Раз ли ке у успе ху из пред ме та Ли ков на кул ту ра у 
од но су на пол уче ни ка

Та бе ла 2. Раз ли ке у успе ху из пред ме та Ли ков на кул ту ра у 
одно су на шко лу  основ на школа и средња школа

Та бе ла 3. Раз ли ке у успе ху из пред ме та Ли ков на кул ту ра у  
од но су на ме сто где се основ на шко ла на ла зи
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Ре зул та ти ис тра жи ва ња

Од уче ни ка смо тра жи ли да на ве ду три на став на пред ме та 
ко ја во ле, ко ја су им оми ље на и три на став на пред ме та ко ја 
не во ле, као и да на ве ду раз ло ге због ко јих су им ти пред
ме ти оми ље ни, за што их во ле, од но сно не во ле. Циљ нам је 
био да ви ди мо да ли ће се Ли ков на кул ту ра на ћи у јед ној од 
по ме ну тих гру па пред ме та. 

Што се ти че, гру пе оми ље них пред ме та, че твр ти на ис пи та
них уче ни ка је на ве ла на став ни пред мет Ли ков на кул ту ра. 
Уче ни ци ко ји има ју ни жи оп шти успех на во де Ли ков ну кул
ту ру у три оми ље на пред ме та ви ше не го уче ни ци са ви шим 
успе хом (F(1)= 7,82; p=0,006). Мо гу ће да је је дан од раз ло га 
што се у на шем обра зов но си сте му, у на став ном про це су, 
нај че шће ин си сти ра на ме мо ри са њу чи ње ни ца, кон вер гент
ном ми шље њу ко је ни је спе ци фич но за на ста ву ли ков не 
кул ту ре. До ми ни ра окре ну тост ка од ре ђе ним ти по ви ма ин
те ли ген ци је, те сто ви зна ња по чи ва ју на кон вер гент ном мо
де лу ми шље ња, услед че га уче ни ци ко ји има ју раз ви јен овај 
тип ми шље ња по ка зу ју бо ље ре зул та те у школ ском уче њу10. 
Са дру ге стра не, уче ни ци скло ни ји ди вер гент ном ми шље њу, 
спе ци фич ном за на ста ву Ли ков не кул ту ре, ко ји се из два ја ју 
по кре а тив ним по тен ци ја ли ма, по сти жу ло ши је ре зул та те у 
школ ском уче њу, не за то што су не ин те ли гент ни ји, већ се, у 
школ ском кон тек сту, овај мо дел ми шље ња не ме ри у до вољ
ној ме ри11. На ве де но ука зу је на по тре бу до дат них ис тра жи
ва ња ка ко би се овај фе но мен раз ја снио.

На да ље, да ли ће пред мет Ли ков на кул ту ра би ти у гру пи 
оми ље них пред ме та или не, не за ви си од оце не уче ни ка из 
овог на став ног пред ме та (F(1)= 2,10; p=0,148). Ме ђу тим, 
за из во ђе ње за кљу ча ка у ве зи са до би је ним по дат ком нео п
ход на про ве ра на узор ку ве ћег бро ја ис пи та ни ка ко ји има ју 
разли чит ра спон оце на на ска ли од је дан до пет. 

10 Мак сић, С. (2006) Под сти ца ње кре а тив но сти у шко ли, Бе о град: Ин сти
тут за пе да го шка ис тра жи ва ња.

11 Шкорц, Б. (2012) Кре а тив ност у ин тер ак ци ји, Бе о град: Мост арт.
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Слич ни ре зул та ти до би је ни су у ис тра жи ва њу ко је је спро
ве ла Мир ков (2003)12 у ко јем су ис пи ти ва ни узро ци про бле
ма у уче њу на узор ку уче ни ка осмог раз ре да основ не шко ле. 
Узо рак је чи ни ло 335 уче ни ка основ них шко ла. По зи ти ван 
став пре ма Ли ков ној кул ту ри из ра жа ва ско ро че твр ти на 
узор ка уче ни ка (од то га 34,6% са од лич ним оп штим успе
хом, 24,4% са вр ло до брим, а 21,8% са не до вољ ним). Уче ни
ци ко ји су чи ни ли узо рак ве ћи ном има ју од лич ну оце ну из 
тог пред ме та (73,1%). 

За тим, под јед на ко и де вој чи це и де ча ци на во де Ли ков ну кул
ту ру у гру пу три оми ље на на став на пред ме та (χ²(1)=0,664; 
p=0,415). Та ко ђе, под јед на ко че сто и у основ ним и у сред
њим шко ла ма на во де Ли ков ну кул ту ру у гру пи оми ље них 
пред ме та (χ²(1)=3,143; p=0,076). Под јед на ко че сто на во де 
Ли ков ну кул ту ру у гру пи оми ље них пред ме та и уче ни ци 
из се о ских и уче ни ци из град ских основ них шко ла (χ²(1)= 
0,190; p= 0,168). 

На да ље, по ме ну ли би и ре зул та те ис тра жи ва ња ко ји ука зу
ју да по ред Ли ков не кул ту ре, 49,3% уче ни ка на во ди пред
ме те из при род не гру пе пред ме та као оми ље не, док 66,5% 
ученика на во ди пред ме те из дру штве не гру пе. 

За ни мљив је по да так да чак 44% уче ни ка сред ње шко ле 
не на во ди струч не пред ме те у оми ље не. Ка да смо уче ни ке 
сред њих шко ла пи та ли да на ве ду пред ме те ко је не во ле, чак 
41% ис пи та них уче ни ка је на ве ло не ки пред мет из гру пе 
струч них пред ме та. По да так отва ра пи та ња про фе си о нал
не ори јен та ци је уче ни ка, за тим, са др жа ја и ор га ни за ци је 
струч них пред ме та у сред њим шко ла ма, ко је мо гу би ти те ме 
за не ка од на ред них ис тра жи ва ња.

Ка да ана ли зи ра мо раз ло ге због ко јих су им пред ме ти оми ље
ни, мо же мо ви де ти да 56,6% уче ни ка на во ди да су то осо би
не на став ни ка, и то под јед на ко на во де и де вој чи це и де чаци 

12 Мир ков, С. (2003) Узро ци про бле ма у уче њу код уче ни ка основ не шко ле, 
Збор ник Ин сти ту та за пе да го шка ис тра жи ва ња, Бе о град: Ин ститут за 
пе да го шка ис тра жи ва ња, стр.151165.
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(χ²(1)= 2,613; p=0,106). За тим, 43,2% уче ни ка, без об зи ра на 
пол (χ²(1)= 2,454; p=0,117), на во ди да је раз лог на став ни ков 
при ступ у ре а ли за ци ји на ста ве (на чин ра да, ме то де, ор га ни
за ци ја ча са и сл.), а 29,9% њих на во ди ка рак те ри сти ке са мог 
пред ме та, та ко ђе без об зи ра на пол (χ²(1)= 1,540; p= 0,215). 
Су де ћи по овим ре зул та ти ма, мо же мо за кљу чи ти да ве ћи 
број чи ни ла ца ути че на то ко ји ће на став ни пред мет би ти 
оми љен за уче ни ке, али су, без об зи ра на пол, за нај ве ћи број 
уче ни ка пре суд не осо би не на став ни ка.  

При ступ у ра ду на став ни ка ва жни ји је основ ци ма не го сред
њо школ ци ма (χ²(1)=4,459; p=0,35), као и осо би не на став ни
ка (χ²(1)=13,247; p=0,000). У од но су на то да ли се основ на 
шко ла на ла зи у се лу или гра ду, не ма ста ти стич ки зна чај них 
раз ли ка. Уче ни ци ма основ них шко ла, без об зи ра где се оне 
на ла зе, су под јед на ко бит не и осо би не на став ни ка, при ступ 
ра ду и ка рак те ри сти ке пред ме та ка да про це њу ју да ли су им 
пред ме ти оми ље ни или не (χ²(2)= 2,142; p=0,153 ).

Слич ни ре зул та ти до би је ни су и ка да су уче ни ци на во ди
ли раз ло ге због ко ји на став не пред ме те свр ста ва ју у гру пу 
пред ме та ко је не во ле. Као што се из Гра фи ко на 5 мо же ви
де ти, уче ни ци у нај ве ћем бро ју (48,9%) на во де да су осо би
не на став ни ка раз лог због ко је не во ле од ре ђе ни на став ни 
пред мет. Не што ма ње уче ни ка (38%) на во ди да је раз лог 
сам пред мет, ње го ве ка рак те ри сти ке, а нај ма ње уче ни ка 
28% на во ди при ступ на став ни ка у ра ду (на чин ра да, ме то де, 
органи за ци ја ча са и сл.). 

Ако упо ре ди мо ми шље ње уче ни ка основ них и сред њих 
шко ла, по сто је ста ти стич ки зна чај не раз ли ке. На и ме, ка да 
на во де раз ло ге за што им је пред мет у гру пи пред ме та ко
је не во ле, осо би не на став ни ка су пре суд ни је уче ни ци ма 
основних шко ла (χ²(1)= 5,071; p= 0,024).

Да кле, и ка да би ра ју пред мет ко ји не во ле, уче ни ци ма су 
пре суд не осо би не на став ни ка и оне су ва жни је уче ни ци ма 
основ них не го уче ни ци ма сред њих шко ла. Раз ли ке по сто је 
ако упо ре ди мо по дат ке о то ме ко је раз ло ге уче ни ци на во де 
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за што су им пред ме ти оми ље ни или не. На и ме, ка рак те ри
сти ке пред ме та ма ње ути чу на то да уче ни ци пред мет на ве ду 
у гру пу оми ље них, не го у гру пу пред ме та ко је не во ле. На ве
де не раз ли ке су за ни мљи ве ка да ана ли зи ра мо ка ко учени ци 
би ра ју у од но су на то шта им је зна чај но, а шта ни је.  

По себ но смо ана ли зи ра ли од го во ре уче ни ка ко ји су на
ве ли Ли ков ну кул ту ру у гру пу оми ље них, од но сно гру пу 
предмета ко је не во ле.

Раз ло ге ко је на во де за што им је Ли ков на кул ту ра у гру пи 
оми ље них су у нај ве ћем бро ју осо би не на став ни ка. Го то во 
по ло ви на ис пи та них уче ни ка (49%) на во ди овај раз лог, сле
де, ка рак те ри сти ке пред ме та (38,2%), па тек он да на став ни
ков при ступ ра ду (на чин ра да, ме то де, ор га ни за ци ја ча са и 
сл.) (23,6%). 

При ступ на став ни ка ли ков не кул ту ре је зна чај но ва жни ји 
основ ци ма не го сред њо школ ци ма (χ²(1)=4,459; p=0,035), 
као и ње го ве осо би не лич но сти (χ²(1)=13,247; p=0,000). 
Овај ре зул тат упу ћу је на за кљу чак да ста ри ји уче ни ци ви
ше до во де у ве зу сво ја ин те ре со ва ња са са мим са др жа јем 
предмета Ли ков на кул ту ра.

Ако упо ре ди мо ове од го во ре уче ни ка и од го во ре ко је да ју 
ка да на во де раз ло ге због ко јих су им дру ги пред ме ти оми ље
ни, ви ди мо да по сто је раз ли ке. На и ме, ка да на во де раз ло ге 
због ко јих су им дру ги пред ме ти оми ље ни, нај ви ше уче ни
ка на во ди да су то осо би не на став ни ка, за тим, на став ни ков 
при ступ ра ду (на чин ра да, ме то де, ор га ни за ци ја ча са и сл.), 
а на тре ћем ме сту на во де ка рак те ри сти ке са мог пред ме та. 
Ка да су у пи та њу раз ло зи због ко јих им је Ли ков на кул ту
ра оми ље ни пред мет, осо би не на став ни ка су и ов де пре
суд не, али су са др жа ји пред ме та на дру гом ме сту, ис пред 
на став ни ко вог при сту па ра ду. Ми сли мо да је раз лог то ме 
што уче ни ци до во де у ве зу сво ја ин те ре со ва ња са спо соб
но сти ма ко је по се ду ју, јер се са др жа ји до ми нант но ве зу ју за 
различите спе ци јал не спо соб но сти. 
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Овај ре зул тат ис тра жи ва ња мо же мо у ве ли кој ме ри до ве
сти у ве зу са ре зул та ти ма ис тра жи ва ња ко је је спро ве ла Бо
дро шки (1997)13, а ко ји ука зу ју да Ли ков на кул ту ра спа да 
у гру пу пред ме та код ко јих са мо про це на соп стве них спо
соб но сти од стра не уче ни ка има ве ли ког ути ца ја на њи хо во 
интере со ва ње за пред мет14. 

Охра бру је по да так да је са мо 6,3% ис пи та них уче ни ка 
основ них шко ла на ве ло Ли ков ну кул ту ру ме ђу на став не 
пред ме те ко је не во ли (док је ре ци мо 25% ис пи та них уче
ни ка на ве ло Срп ски је зик и књи жев ност, 31% ис пи та них 
уче ни ка Ма те ма ти ку, 56% ис пи та них уче ни ка пред ме те из 
гру пе при род них на у ка, 54% пред ме те из гру пе дру штве них 
на у ка). Ни је дан уче ник сред ње шко ле ни је на вео Ли ков ну 
кул ту ру у гру пу пред ме та ко је не во ли. 

13 Бо дро шки, Б. (1997) Чи ни о ци ин те ре со ва ња за на став не пред ме те, Ис
тра жи ва ња у пе да го ги ји и ан дра го ги ји, Бе о град: Ин сти тут за пе да го ги
ју и ан дра го ги ју Фи ло зоф ског фа кул те та, стр. 69–73.

14 Пред мет ис тра жи ва ња био је струк ту ра и ко ре ла т ин те ре со ва ња за на
став не пред ме те. Ути цај по је ди них чи ни ла ца на ин те ре со ва ње ис пи ти
ван је на узор ку уче ни ка осмог раз ре да бе о град ских основ них шко ла, на 
осно ву фор му ли са них став ки ко је опи су ју мо гу ће раз ло ге или ути ца је, 
а од но се се на за ни мљив са др жај пред ме та, по зи ти ван од нос уче ни ка 
пре ма на став ни ку (во лим и це ним на став ни ка), до бре и за ни мљи ве уџ
бе ни ке, про це ну соп стве не спо соб но сти за уче ње од ре ђе ног на став ног 
пред ме та; а уче ни ци ма је оста вље на и мо гућ ност да са ми до да ју не ки 
чи ни лац.
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Ка да смо пи та ли уче ни ке да на ве ду раз логе због ко јих не 
во ле Ли ков ну кул ту ру, нај ве ћи број уче ни ка на во ди осо би не 
на став ни ка ли ков не кул ту ре (64,3%), а јед нак број уче ни
ка на во ди да раз ло зи ле же у при сту пу на став ни ка (28,6%) и 
карак те ри сти ка ма на став ног пред ме та (28,6%). 

Да кле, осо би не на став ни ка, ње го ва лич ност чи ни пре су дан 
фак тор ка да се уче ни ци опре де љу ју за то да ли им је пред
мет оми љен или не. И ов де ви ди мо да су основ ци ма осо би не 
на став ни ка пре суд ни је да Ли ков ну кул ту ру на ве ду у гру пу 
пред ме та ко је не во ле, не го сред њо школ ци ма (χ²(1)= 5,071; 
p= 0,024).

На да ље, пи та ли смо уче ни ке и да на ве ду осо би не ко је 
највише це не код на став ни ка ли ков не кул ту ре.

Ре зул та ти при ка за ни у Та бе ли 4 ука зу ју да ви ше од по ло ви
не ис пи та них уче ни ка код на став ни ка ли ков не кул ту ре нај
ви ше це ни осо би ну: раз у ме ва ње за уче ни ке и бли скост са 
њи ма, не што ма њи број: пра вич ност у оце њи ва њу и ње го ве 
лич не осо би не, за тим сле де: ор га ни за ци ја ча са, мо ти ва ци ја 
уче ни ка, ве шти на до брог об ја шња ва ња, струч ност и ја сно ћа 
у по ста вља њу зах те ва. На овом ме сту, за др жа ли би се код 
лич них осо би на ко је уче ни ци на во де. У од го во ри ма ис пи
та ни ка на ве де не су: ве дри на и ду хо ви тост, кре а тив ност, 
до бро та, ма р љи вост, искре ност, до след ност, стр пље ње, 
љу бав пре ма по слу, ха ри зма, по ште ње, при стој ност, љу ба
зност, ста ло же ност, ко му ни ка циј ске ве шти не, тач ност, 
уред ност, од го во р ност. У од го во ри ма се ја вља ју и спо ља
шње осо би не на став ни ка као што су ле по та, уре дан из глед, 
ле по обла че ње.

Ре зул та ти при ка за ни у Та бе ли 5 ука зу ју да се чак 74,7% ис
пи та них уче ни ка из ја шња ва да им код на став ни ка ли ков не 
кул ту ре нај ви ше сме та осо би на: лош од нос са уче ни ци ма, 
за тим сле де: лич не осо би не на став ни ка, ло ша ор га ни за ци
ја ча са, ви со ки кри те ри ју ми у оце њи ва њу, ло ша пре да ва
ња – не ра зу мљи вост и не за ни мљи вост пре да ва ња. На овом 

Та бе ла 4. Ка рак те ри сти ке ко је уче ни ци нај ви ше це не код 
настав ни ка ли ков не кул ту ре
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ме сту, за др жа ли би се код лич них осо би на на став ни ка ко
је уче ни ци на во де да им сме та ју. У од го во ри ма ис пи та ни
ка на ве де не су сле де ће осо би не: са р ка стич ност, нер во за, 
не при стој ност, по вр шност, им пул сив ност. Ка да опи су ју 
ло шу ор га ни за ци ју ча са уче ни ци се жа ле на пре те шке кон
трол не за дат ке, до сад не те ме, пре ви ше те о ри је, стал но смо 
у учи о ни ци, на став ник че сто ка сни на час, ба ви се са мо 
талентова ним уче ни ци ма.

За ни ма ло нас је и ка ко уче ни ци про це њу ју по ло жај Ли ков не 
кул ту ре у од но су на дру ге на став не пред ме те. Ре зул та ти ис
тра жи ва ња ука зу ју да у про це ни по ло жа ја ли ков не кул ту ре у 
од но су на дру ге на став не пред ме те у основ ној шко ли ис пи
та ни уче ни ци не ма ју је дин ствен став. Нај ве ћи број уче ни ка 
(60%) сма тра да се Ли ков на кул ту ра ма ње вред ну је у од но
су на дру ге на став не пред ме те, 13% уче ни ка сма тра да је у 
истом ран гу са дру гим на став ним пред ме ти ма, 25% уче ни ка 
не мо же да про це ни и са мо 2% сма тра да се ви ше вред ну је 
од дру гих на став них пред ме та. 

На да ље, нај ве ћи број ис пи та них уче ни ка (53%) пре по зна је 
пре суд ну уло гу на став ни ка ли ков не кул ту ре у под сти ца њу 
ин те ре со ва ња мла дих пре ма ли ков ним умет но сти ма. На
кон на став ни ка ли ков не кул ту ре, као кључ ни ак тер у под
сти ца њу ин те ре со ва ња мла дих пре ма ли ков ним умет но сти
ма, уче ни ци пре по зна ју шко лу (27%), за тим, ме ди је (13%), 
ро ди те ље (5%), док вр шња ке на во ди са мо 2% ис пи та них 
учени ка. 

Зaкључак

Ис тра жи ва ње ста во ва уче ни ка о на ста ви је сте је дан од из у
зет но ва жних аспе ка та вред но ва ња обра зов новас пит ног ра
да на став ни ка. Спр о ве де но ис тра жи ва ње је не дво сми сле но 
ука за ло на ва жност уло ге на став ни ка, ње го вих ком пе тен ци
ја за успе шну ре а ли за ци ју на ста ве Ли ков не кул ту ре.

Ре зул та ти ис тра жи ва ња ука зу ју да ве ћи број чи ни ла ца ути че 
на то ко ји ће на став ни пред мет уче ни ци ма би ти оми љен, а 

Та бе ла 5. Ка рак те ри сти ке ко је сме та ју уче ни ци ма  
код на став ни ка ли ков не кул ту ре
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ко ји не ће. Ка да на во де раз ло ге због ко јих су им дру ги пред
ме ти оми ље ни, нај ви ше уче ни ка на во ди да су то осо би не 
на став ни ка, за тим на став ни ков при ступ ра ду (на чин ра да, 
ме то де, ор га ни за ци ја ча са и сл.), а на тре ћем ме сту на во
де ка рак те ри сти ке са мог пред ме та. Ка да су у пи та њу раз
ло зи због ко јих им је Ли ков на кул ту ра оми ље ни пред мет, 
осо би не на став ни ка су и ов де пре суд не, али су са др жа ји 
пред ме та на дру гом ме сту, ис пред на став ни ко вог при сту па 
ра ду. Ми сли мо да је раз лог то ме што уче ни ци до во де у ве зу 
сво ја ин те ре со ва ња са спо соб но сти ма ко је по се ду ју, јер се 
са др жа ји до ми нант но ве зу ју за раз ли чи те спе ци јал не спо
соб но сти. Да кле, Ли ков на кул ту ра спа да у гру пу на став них 
пред ме та код ко јих са мо про це на соп стве них спо соб но сти 
уче ни ка има ути ца ја на њи хо во ин те ре со ва ње за пред мет15. 
Овај по да так мо же да пред ста вља иза зов за на став ни ка, јер 
не тре ба из гу би ти из ви да да на став ник, сво јим на чи ном ра
да, мо же ути ца ти на са мо про це ну соп стве них спо соб но сти 
уче ни ка. На став ник тре ба да ство ри при ли ку да сва ки уче
ник бу де успе шан у окви ру сво јих спо соб но сти, да би уви
део ве зу из ме ђу успе ха и соп стве не ак ци је (ула га ња, тру да), 
што се мо же по сти ћи аде кват ном по врат ном ин фор ма ци јом 
о уче ни ко вом по стиг ну ћу. Вред но ва ње по стиг ну ћа уче ни ка, 
оце њи ва ње, тре ба схва ти ти као ин тер ак циј ски, ви ше сме ран 
про цес ко ји има раз ли чи те функ ци је у од но су на уче ни ка: 
ин фор ма тив ну, ева лу а тив ну, ин струк тив ну, мо ти ва ци о ну, 
раз вој ну и со ци јал ну функ ци ју. 

На да ље, ре зул та ти ис тра жи ва ња о осо би на ма на став ни ка 
ли ков не кул ту ре отва ра ју пи та ња ком пе тен ци ја на став ни ка 
и мо ти ви са но сти на став ни ка за рад. Да кле, ка рак те ри сти ке 
на став ног пред ме та мо гу се по сма тра ти и кроз ком пе тен ци
је на став ни ка да пла ни ра не са др жа је учи ни при сту пач ним и 
ин те ре сант ним за сва ког по је ди нач ног уче ни ка. 

По ред то га, тре ба има ти у ви ду да по на ша ње и ан га жо ва
ње уче ни ка у шко ли у ве ли кој ме ри за ви си и од то га ка ко 
ви де и до жи вља ва ју по је ди не сег мен те школ ске си ту а ци је. 
Са тим у ве зи, сма тра мо да ре зул та ти ис тра жи ва ња у ве зи 
са про це ном уче ни ка о по ло жа ју Ли ков не кул ту ре у од но
су на дру ге на став не пред ме те, ука зу ју да пред мет Ли ков на 
кул ту ра зах те ва ком плек сна на уч на ис тра жи ва ња са ци љем: 
да се ство ри чвр ста и ши ро ка на уч на под ло га и обез бе ди 
дру штве на по др шка за да љи рад на ње ном уна пре ђи ва њу. 
Кључ ни ак те ри у под сти ца њу ин те ре со ва ња мла дих пре ма 

15 Ви де ти и ис тра жи ва ње у: Бо дро шки, Б. (1997) Чи ни о ци ин те ре со ва
ња за на став не пред ме те, Ис тра жи ва ња у пе да го ги ји и ан дра го ги ји, 
Београд: Ин сти тут за пе да го ги ју и ан дра го ги ју Фи ло зоф ског фа кул те та,  
стр. 69–73.
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ли ков ним умет но сти ма и про мо ви са њу ви ше стру ке функ
ци је ко ју Ли ков на кул ту ра има у це ло куп ном раз во ју лич но
сти, а са мим тим и по бољ ша њу по ло жа ја Ли ков не кул ту ре 
у од но су на дру ге на став не пред ме те, су: шко ла, на став ник 
ли ков не кул ту ре, али и кре а то ри обра зов не по ли ти ке.
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ATTITUDES OF PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL 
STUDENTS TO ART CULTURE

Abstract

The paper presents results of a research aimed at determining how 
students evaluate Art as a school subject and how they assess Arts 
teachers’ traits. The research was based on a questionnaire given 
to a sample of 220 primary and secondary school students. The 
research results indicate that a quarter of students classify Art classes 
among favorite subjects, those often being the students with lower 
general success rate than students with the higher one. There are no 
statistically significant differences when comparing the results of 
research in relation to variables: students’ gender, the mark in Art, age 
and educational institutions. Art teachers’ traits are a critical factor 
for students who put Art classes in the group their favourite subjects, 
followed by  the contents of the subject and the teacher’s approach to 
work. Results of the research on the Art teachers’ traits raise questions 
of teachers’ competences and motivation for work. More than a half 
of the respondents considered that Art as a subject is less valued when 
compared with other subjects, and they recognized the role of art 
teachers as a crucial one in encouraging the youth interest in visual arts. 
Concluding remarks indicate that the characteristics of the subject can 
be viewed through the competences of teachers to make the planned 
contents more accessible and interesting to each individual student. 
It is believed that the results of the study indicate that the subject of 
Art requires complex scientific research with the aim to create a solid 
and broad scientific basis and provide the social support for its further 
improvement. Key actors in encouraging the youth interests in visual 
arts and the promotion of multiple functions that Art has in the overall 
development of personality, and thereby in improving the status of arts 
in relation to other subjects, are not only school and Art teachers, but 

education policymakers as well.

Keywords: art, art classes, art teacher, students’ attitudes
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Сажетак:У увод ном де лу се утвр ђу ју ан тро по ло шке прет по став
ке фи ло зо фи је Ни ко ла ја Бер ђа је ва ко је се на ла зе у осно ви ње го
вог уче ња о ства ра ла штву. За ње га, чо век ни је објект при ро де, 
већ њен нат при род ни су бјект. Он је ме ри ло свих ства ри, ми кро
ко смос. Сле ди пре ми шља ње о при ро ди са зна ња у ко јем Бер ђа јев 
из јед на ча ва гно се о ло ги ју са ства ра лач ким чи ном, јер са мо онај 
ко ји ства ра – са зна је. У де лу о ства ра ла штву Бер ђа јев од сту па 
од све то о тач ке не га тив не ан тро по ло ги је за сно ва не на ока ја ва њу 
пр во бит ног гре ха и окре ће се ка по зи тив ном, ства ра лач ком по
слан ству чо ве ка. На кра ју, пред ста вља се ње го во уче ње о фи ло
зо фи ји исто ри је, у ко јој љу ди спре ма ју до ла зак Цар ства Бо жи јег 
(као ме та и сто риј ског по рет ка), пу тем ства ра ла штва ко је и њих 
са ме тво ри као сло бод не  лич но сти. На тај на чин се уки да про цес 
свет ске објек ти ва ци је и при пре ма до ла зак Хри стов.

Кључнеречи: ства ра ла штво, кул ту ра, објек ти ва ци ја, гно се о ло
ги ја, ан тро по ло ги ја, фи ло зо фи ја исто ри је

Увод

На кон по се те Вла ди ми ра Пу ти на (Вла димир Вла дими рович 
Путин) Бе о гра ду 16. ок то бра про шле го ди не, ме диј ска сфе
ра оби ло ва ла је ин фор ма ци ја ма о јед ном од нај ин три гант
ни јих др жав ни ка но вог ми ле ни ју ма. По ред, већ по зна тих 
би о граф ских де та ља и про фе си о нал них ре фе рен ци, па
жњу ла ич ке и струч не јав но сти при ву кла су ње го ва „фило
зофска” уве ре ња, за ко ја би се мо гло ре ћи да су у скла ду 
са ње го вим по на ша њем на гло бал ној по ли тич кој сце ни. 

БОРИШААПРЦОВИЋ
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На и ме, ње го ва хри шћан ска, пра во слав на опре де ље ња, ни
су са мо ре лигијско ми шље ње, већ и прин цип ње го вог по
ли тич ког де ло ва ња. Ово се огле да у осе ћа ју оба ве зе ко ју 
Вла ди мир Пу тин има пре ма Цр кви и пра во сла вљу, али и у 
ње го вим фи ло зоф ским ста во ви ма. Пред сед ник Ру ске Фе
де ра ци је, на и ме, ве о ма ува жа ва ру ске ми сли о це: Ни ко ла ја 
Бер ђа је ва  (Ни ко лай Алек сандро вич Бердяев), Вла ди ми ра 
Со ло вјо ва (Вла димир Сер ге е вич Со ловьёв)и Ива на Иљи
на (Иван Алек сандро вич Ильин); че сто их ци ти ра, чак је и 
на ло жио Ру ским по ли ти ча ри ма да их про у ча ва ју.1 Су шти на 
ко ју Пу тин на гла ша ва у уче њу ових фи ло зо фа је ме си јан ска 
уло га Ру си је у свет ској исто ри ји, ко ја је у нај зна чај ни јој ме
ри из ра же на у ра ду ових ве ли ка на ру ске ми сли, осо би то Н. 
Бер ђа је ва. Ипак, ову ме си јан ску уло гу Ру си је на ко смич ком 
пла ну, Бер ђа јев ни је за ми шљао као ства ра ње осо би тог по
ли тич ког по рет ка (бар не исто риј ски по зна тог), већ као ме
та и сто риј ско истин ско „брат ство љу ди” за сно ва но на ства
ра лач ком уз ди за њу лич но сти. За Бер ђа је ва чо век ни је био 
са мо со ци јал ни ен ти тет, или па сив на Бож ја ема на ци ја већ 
ак тив ни уче сник у ства ра ла штву, Бож ји ал тер его, ко ји и сам 
да је до при нос ко смичком тво ре њу.2

Ан тро по ло ги ја Ни ко ла ја Бер ђа је ва

Ан тро по ло ги ја Ни ко ла ја Бер ђа је ва по ла зи од основ не прет
по став ке да је чо век би ће ко је ег зи сти ра на пре ла зу два све
та, тe да је са да шњи свет ко ји од ли ку ју ну жност и не сло бо
да, ре зул тат по гре шног из бо ра Ада ма и Еве. Пр во што вре ди 
за па зи ти, је да Бер ђа је ва кра си ан тро по ло шки оп ти ми зам.  
Ди ја лек тич ка ан тро по ло ги ја бо жан скољуд ског у де лу Н. 
Бер ђа је ва је „трн у оку” свим оним кон зер ва тив ним ре ли гиј
ским си сте ми ма ко ји су чо веч ност схва та ли ис кљу чи во као 
екви ва лент но „по ко ра ва њу Бо гу” и мо рал ним за по ве сти ма. 
Ње гов сло бод ни чо веклич ност, „хра бар је и уз ви шен” као 
Ни че ов За ра ту стра. Иа ко још увек сто ји у под нож ју кр ста 
(јер Бер ђа јев ни је од сту пао од основ них хри шћан ских уве
ре ња) он гле да у бу дућ ност про же ту ства ра ла штвом. Чо век 
ни је са мо објект при ро де, већ њен нат при род ни су бјект.3 Он 
је сто га ме ри ло свих ства ри, ми кро ко смос. Она тач ка у ко јој 
се су сре ћу Бог и чо век је је дин стве на пер со нал ност ин ди
ви дуе; дру гим ре чи ма, чо век је јед нак Бо гу – ње гов ал тер 

1 Ве сти нет, Пот пу ни за о крет Ру си је: Пу ти но ва хри шћан ска ви зи ја, 11. ок
то бар 2014., 11. ок то бар 2014,http://www.ve sti net.rs /po gle di/pot pu niza o
kretru si jepu ti no vahri scan skavi zi ja

2 Ханс, Ј. Ш. (1996) Тен ден ци је те о ло ги је у два де се том сто ле ћу, Ве тер
ник: ЛДИ, стр. 114.

3 Бер ђа јев, Н. (1996) Сми сао ства ра ла штва 1, Бе о град: Ло гос АНТ,  
стр. 49.
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его. Чо век је и тво рац исто ри је, ко ја до би ја сми сао тек кроз 
ње гов ства ра лач ки чин. Украт ко, на ни воу сло бо де и ства
ра лач ке лич но сти Бог и чо век има ју јед на ку вред ност. Нај
ви ша иде ја ко ју чо век мо же има ти је Бог; и нај ви ша иде ја 
ко ју Бог мо же има ти је чо век. На овај на чин Бер ђа јев опо
ни ра свим оним хри шћан ским ми сли о ци ма ко ји су чо ве ка 
све ли на „без и ме ног” и бе зна чај ног „слу гу Бо жи јег”, чи ја 
је је ди на ал тер на ти ва да сми сао жи во та про на ђе у кле ча њу 
и ока ја ва њу гре ха. Ако су да кле, Бог и чо век рав но прав ни 
уче сни ци у ства ра њу, он да је и исто ри ја про цес стал ног уза
јам ног де ло ва ња из ме ђу Бо га и чо ве ка. У том сми слу, Бер
ђа јев из ра жа ва сво је не за до вољ ство до тад по сто је ћим об
ли ци ма ан тро по ло ги је: и ско ла стич ке и ху ма ни стич ке.  Јер, 
по ње му Бо жан ско свој ство ни је чо ве ку на кнад но да то, као 
об лик ми ло сти, већ је то ду хов но на че ло ко је већ по сто ји у 
њему – божан стве ност је ње го во свој ство. Сво јим ду хов ним 
под ви гом чо век у се би уз ди же сли ку Бо жи ју, али и сли ку 
људ ску, јер по Бер ђа је ву, је ди на пра ва чо веч ност је Бо го чо
веч ност. Ов де се ви ди ка ко се у фи ло зоф ској и ре ли гиј ској 
ми сли Бер ђа је ва спа ја ју ан тро по ло ги ја и те о ло ги ја. Не са мо 
да чо век има „ко рен” у Бо гу, већ и у са мом Бо гу по сто ји 
свој ство чо веч но сти. Фи ло зоф ска ан тро по ло ги ја Ни ко ла
ја Бер ђа је ва је да кле су штин ски пер со на ли стич ка и у ње
ном цен тру ни су ни Бог ни чо век, већ Бо го чо век. За то он 
кри ти ку је све оне си сте ме у ко ји ма је чо век са мо со ци јал
на „функ ци ја за јед ни це”, што се  мо же ви де ти у „Ле ген ди 
о ве ли ком ин кви зи то ру”.4 И уоп ште свих оних по ли тич ких 
об ли ка ко ји „гу ше” људ ску лич ност у ка те го ри ја ма др жа
ве, на ци је или ро да. На ме ће се, са мо по се би, пи та ње: да 
ли ова уз ви ше на „пер со на ли стич ка со ци о ло ги ја” Бер ђа је ва 
има ре ал не осно ве у са вре ме ној дру штве ној те о ри ји и прак
си? Ни је ли лич ност у овом из вор ном, ми стич ком зна че њу, 
ана хро на да на шњој по ли тич кој кул ту ри? Све до ци смо тен
ден ци је фор ми ра ња кул тур них и дру штве них обра за ца ко
ји су су прот ни мул ти кул ту ра ли зму и ми кро иден ти те ти ма 
ко је на зи ва мо гло ба ли стич ким. Са дру ге стра не, још увек 
су жи ве и мо жда све ви тал ни је де сни чар ске и фун да мен та
ли стич ке по ли тич ке оп ци је (чак и у тзв. за пад ном све ту) ко
је та ко ђе не оста вља ју мно го ме ста за „пра во на лич ност”. 
Груп ни и ко лек тив ни иден ти те ти, до ми ни ра ју у свет ској по
ли ти ци, они су не рет ко из вор про бле ма са ко ји ма се свет 
су о ча ва. Не дав ни те ро ри стич ки ак ти у Па ри зу, по но во су 
на гла си ли де мар ка ци о ну ли ни ју из ме ђу ре ли гиј ских ци ви
ли за ци ја. Где се у овом кон тек сту мо же про на ћи ме сто за 
сло бод ну по ли тич ку „лич ност” Ни ко ла ја Бер ђа је ва? Та ко ђе, 

4 До сто јев ски, Ф. (1975) Бра ћа Ка ра ма зо ви 1, Бе о град: Рад, стр. 314335.
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оне по ли тич ке иде о ло ги је ко је смо не ка да пре по зна ва ли као 
„ле ве” или „де сне” и ко је су из ра жа ва ле ства ра лач ки све сне 
сна ге у бор би за ме сто ин ди ви дуе у по ли тич ком по рет ку, да
нас су ре ликт про шло сти. Гло бал не по ли тич ке иде о ло ги је 
и си сте ме од ли ку је „без лич ност” и не до ста так ал тер на ти
ва. Је зи ком Бер ђа је ва, са да шње ста ње у гло бал ној по ли ти ци 
и кул ту ри, мо гло би се озна чи ти као вре ме „ан ти хри ста”, 
или не ги ра ња свих ства ра лач ких мо ћи чо ве ка у по ли тич ком 
по рет ку. Јер, ка ква је ства ра лач ка уло га чо веч но сти у по ли
тич ким и еко ном ским ин сти ту ци ја ма да на шњи це за ко је се 
уна пред утвр ђу је да „не ма ју алтернати ву”?

Гно се о ло ги ја и кул ту ра

Мо дер ни сло ве но фил ски ру ски ми сли о ци у ве ли кој ме
ри су ста ја ли на ли ни ји кри ти ке ра ци о на ли зма и за ла га ња 
за ин ту и ци ју као ме тод са зна ња. У сво јој кри ти ци ра ци о
на ли зма Иван Ва си ље вич Ки ри јев ски (Иван Ва сильевич 
Ки ре ев ский) за па жа да је бес плод на ско ла сти ка, са сво јим 
ап стракт ним ка те го ри ја ма, одво ји ла чо ве ка од оних жи вих 
уве ре ња ко ја се на ла зе из ван под руч ја ра зу ма.5 Слич но схва
та ње је за сту пао исто ри чар Алек сеј Ко мја ков (Алек сей Сте
пано вич Хомяков). Он је сма трао да су бјект да би спо знао 
пој мо ве, мо ра да иза ђе из са мо га се бе и да се пре не се у њих 
„мо рал ном сна гом ис кре не љу ба ви”.6 Пре ма Бер ђа је ву, ка
те го ри је ра ци о нал ног ума не мо гу от кри ти свет по се би, оне 
се мо гу при ме ни ти са мо на фе но ме нал ни свет. Са мим тим, 
Кан то ва тврд ња да се ка те го ри је ра зу ма не мо гу при ме ни ти 
на Бо га је бли ска Бер ђа је ву. Пра ви лан при лаз Бо гу је кроз 
„ду хов ни жи вот”, кроз ми стич ко ис ку ство. Ме ђу тим, да би
смо раз у ме ли Бер ђа је вље ва схва та ња мо ра мо има ти на уму 
да са ње го ве тач ке гле ди шта грех не во ди са мо де фор ма ци ји 
са зна ња, већ исто вре ме но ства ра при ро ду као ни жу сфе ру 
би ћа: „Зло ра ђа свет, око ван ну жно шћу, у ко ме је све су бјект 
узроч нопо сле дич не за ви сно сти или од но са”.7 Да кле, грех 
ни је са мо ис кри вио наш до жи вљај све та (као код Кан та), 
већ и сам свет. За то, ства ра лач ки на пор за исти ном не зна чи 
са мо са зна ва ње, већ и тво ре ње дру гог, истин ског све та. Са
зна ње је ства ра ње; гно се о ло ги ја је ства ра ла штво. Адам је 
иза брао ни жи свет, ми тре ба да иза бе ре мо ви ши. То зна чи да 
са зна ње не мо же би ти па сив но са гле да ва ње објек та, већ је 
оно ак тив но ства ра ње оно га што се са зна је.

5 Koplston, F. (1992) Fi lo zo fi ja u Ru si ji, Be o grad, BIGZ, str. 7576.
6 Ло ски, Н. (1995) Исто ри ја ру ске фи ло зо фи је, Под го ри ца: Из да вач ки 

цен тар Це ти ње, стр. 52.
7 Исто, стр. 318.
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Да би се раз у ме ла по зи ци ја кул ту ре у овом фи ло зоф ском си
сте му нео п ход но је на ве сти сле де ћа по ла зи шта Н. Бер ђа је
ва. То је, на пр вом ме сту, раз ли ка из ме ђу ства ра лач ког ци ља 
и по стиг ну ћа. При ме ра ра ди, циљ ства ра лач ког чи на је по
сти за ње дру гог све та, успон у би ћу, а кон крет на по стиг ну ћа 
овог де ла ња су раз ли чи те фор ме ма те ри јал не кул ту ре: књи
га, сли ка, или не ко дру го умет нич ко де ло. У ово ме је ве ли ки 
рас ко рак, јер уме сто „би ћа”, ства ра се „кул ту ра”, тј. ње ни 
раз ли чи ти об ли ци. Кул ту ра је „сен ка”, оста так бит ке за фи
ло зоф ски про бој у оно стра но она је са мо од јек ис па ље ног 
пу шча ног та не та. Ма те ри јал на кул ту ра са ма по се би, ни је 
ме та и сто риј ско ства ра ла штво, већ са мо ње гов траг. Ов де 
Бер ђа јев на во ди не ко ли ке при ме ре и срав ње ња. Кла си ци зам 
у кул ту ри по ње му је ства ра лач ки мр тав, јер при хва та „пало” 
ста ње ко смо са и про гла ша ва га за Исти ну. Ро ман ти зам, са 
дру ге стра не, тра жи про бој у оно стра но, али га не по сти
же. Сим бо ли зам, по Бер ђа је ву, има нај тра гич ни ју по зи ци ју, 
јер све до чи о ра зли ци из ме ђу иде а ла и ре ал но сти, али не ма 
спо соб ност да је пре мо сти. За то Бер ђа јев ну ди но ви кул тур
ни про је кат тзв. „ми стич ки ре а ли зам” или „теурги ју”, ко ји је 
за сно ван на иде ји чо ве ка ка ко ства ра лач ког су бјек та исто ри
је, а не објек та дру штве них и по ли тич ких те о ри ја. Ства ра
лач кој епо хи ко ја на сту па је по треб на да кле но ва гно се о ло
ги ја за сно ва на на иде ји чо ве ка као ми кро ко смо са, сре ди шта 
ва си о не. Функ ци ја кул ту ре ни је сим бол, де ли мич но за до
во ље ње јед не људ ске по тре бе, већ те ур ги ја (бо го постање) 
чове ка и ко смо са. 

Бер ђа јев је сред њо ве ков ну епо ху сма трао епо хом „Бо га без 
чо ве ка”; ху ма ни зам је ока рак те ри сао као епо ху „Чо ве ка без 
Бо га”. Тре ћа епо ха би тре ба ло да бу де ства ра лач ки про бој 
ка „но вој чо веч но сти” – бо го чо веч но сти; бо го по ста њу чо ве
ка кроз гно се о ло ги ју ко ја уки да раз ли ку су бјек та и објек та 
и от кри ва чо ве ко ва ми кро ко смич ка свој ства и ства ра лач ку 
сна гу. Оства ри ва ње „тре ће епо хе” Бер ђа је ва у са вре ме ном 
дис кур су, мо же се раз ма тра ти ис кљу чи во крај ње опре зно 
и ко ло кви јал но. По ли тич ки и со ци јал ни про јек ти мо дер не 
и пост мо дер не епо хе са др жа ли су број не аген де за сно ва не 
на људ ским пра ви ма и ин ди ви ду ал ној вред но сти лич но
сти. Ипак, ов де је нео п ход но освр ну ти се на не ко ли ко чи
ње ни ца. Ове по ли тич ке иде о ло ги је, од но си ле су се углав
ном на вред ност ин ди ви дуе у по ли тич ком по рет ку, а не на 
тран сцен ден тал ну и ма кро ко смич ку при ро ду чо ве ка. Дру го, 
ве ли ке ху ма ни стич ке уто пиј ске енер ги је, ка рак те ри стич не 
за по сле рат но до ба „зга сну ле” су на зга ри шту јед ног но
вог све та „тех но ме наџ мен та” у ко јем се чо ве ков ли к не са
мо из гу био, већ је и по стао за стра шу ју ће са мо по ни жен и 
су о чен са не из ве сно сти ма без пре се да на. Средњовеков ни 
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па терналистички на чи ни вла да ви не су углав ном на пу ште
ни, али за то се све ви ше ши ри ме диј ски по сре до ван је зич ко 
екс пре сив ни па тер на ли зам.8 Ор ве ло ва ме та фо ра о „чизми” 
ко ја ве чи то га зи људ ско ли це, ко ја је иза шла из фо ку са пре
ми шља ња на кон ру ше ња ре ал ног со ци ја ли зма, опет се узи
ма у раз ма тра ње. Иде ја по ли ти ке са „људ ским ли ком” и ре
а ли за ци ја епо хе „но ве чо веч но сти” Бер ђа је ва да нас се чи ни 
да ле ком, не у бе дљи вом и на ив но ам би ци о зном. Са вре ме ни 
чо век ко ји у би ро крат ским над ле штви ма тех ноде мо кра ти
је тра га за пре о ста лим „трун ка ма” до сто јан ства, ни је ни 
на лик ме та и сто риј ском ства ра о цу Бер ђа је ва. Ипак, има ли 
дру гог из бо ра? Има ли сми сла по ли тич ка и со ци јал на исто
ри ја чо ве чан ства у ко јој се не ће по твр ди ти нео гра ни че ни 
по тен ци ја ли људ ског би ћа? Пи та ње је ре то рич ко. Иа ко је 
фи ло зоф ски дис курс Бер ђа је ва чо ве ко во по слан ство од ре
ђи вао као ме та и сто риј ско, ве ли ки ру ски ми сли лац ни ка да 
се ни је од ре као те зе о по тре би бор бе за Цар ство Бо жи је ов де 
и са да. Јер, исто риј ско и ме та и сто риј ско у ње го вом уче њу 
чи не је дин стве ну це ли ну. Бер ђа јев је од ба цио бољ ше вич ку 
ре во лу ци ју, али не и оне об ли ке со ци јал не ре во лу ци је ко ји 
би про из и ла зи ли из чо ве ко вог ства ра лач ког на по ра. Тј. оне 
ко ји би се из ме та и сто риј ског ства ра лач ког чи на пре но си ли 
у со ци јал ну ра ван.

Ства ра ла штво

Би ло да го во ри о сло бо ди, ства ра ла штву или не чем тре ћем, 
Бер ђа јев ни ка да не од сту па од сво јих те о ло шких, од но сно 
ан тро по ло шких пре ми са. „Фи ло зо фи ја сло бо де” је фи ло зо
фи ја сло бод них,9 фи ло зо фи ја са зна ња је фи ло зо фи ја чо ве ка 
ко ји са зна је, док је фи ло зо фи ја ства ра ла штва, фи ло зо фи ја 
чо ве ка ко ји ства ра. У ње го вој ми сли се ра за зна ју че ти ри 
основ на прин ци па:

Пер со на ли зам. До ко је ме ре је Бе р ђа јев ува жа вао по јам 
лич но сти за па жа се и из ње го ве ау то би о гра фи је, у ко јој 
на во ди ка ко му је јед на од ка рак те ри стич них осо би на би
ла од бој ност пре ма све му што је по ве за но са ро дом.10 Лич
ност сто ји пре бив ства и не пред ста вља ни би о ло шку, ни 

8 За де ба ту о је зич коекс пре сив ном па тер на ли зму упоредити: Pr njat, A. 
(2008) Cr kva i pa ter na li zam – od go vor Mi ha i lu Mar ko vi ću, Fi lo zo fi ja i druš
tvo br. 2, vol. 19, str. 253256; Mar ko vić, M. (2009) Pa ter na li zam i kri ti ka 
od go vor Alek san dru Pr nja tu, Fi lo zo fi ja i druš tvo br. 1, vol. 20, str. 281282; 
Pr njat, A. O je zič ko eks pre siv nom pa ter na li zmu – re pli ka Mi ha i lu Mar ko vi
ću, Fi lo zo fi ja i druš tvo br. 3, 2009, vol. 20, str. 247250.

9 Бер ђа јев, Н. (1995) Фи ло зо фи ја сло бо де, Бе о град: Ло гос, стр. 5.
10 Он ка же: „увек сам осе ћао од бој ност пре ма слич но сти ли ца, пре ма с 

лич но сти де це и ро ди те ља, бра ће и се ста ра. Чи ни ло ми се да су цр те 
по ро дич не слич но сти про тив реч не до сто јан ству људ ске лич но сти”. 
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пси хо ло шку, већ мно го ви ше ду хов ну ка те го ри ју.11 Бе р ђа јев 
и лич но сти људ ској и лич но сти Бо жан ској при пи су је исте 
атри бу те: ак ти ви тет, сло бо ду, ства ра ла штво, је дин стве ност 
и не по но вљи вост. Ка ко он да раз ли ко ва ти чо ве ка од Бо га? 
Бе р ђа јев ово ре ша ва уче њем о Ун грун ду, ко је је пре у зе то и 
пре о бли ко ва но од не мач ког ми сти ча ра Ја ко ба Бе меа (Ja kob 
Böhme).12 По Бог да ну Лу бар ди ћу, уче ње о Ун грун ду се раз
ли ку је код Бе меа и Бер ђа је ва. Код Бе меа, сло бо да је у Бо гу 
и Бог је тај ко ји ства ра сло бо ду. Код Бер ђа је ва сло бо да ни је 
ство ре на. Она је сло бод на чак и од Бо га.13 Ун грунд је пра и
скон ска сло бо да ко ја по сто ји не за ви сно од Бо га. Оту да сле
ди па ра докс да чо век мо же да да је од го во ре Бо гу, ко ји од Бо
га не про из и ла зе. Иде јом „Ун грун да”, Бе р ђа јев је же лео да 
уте ме љи чо ве ко ву не за ви сност и са мим тим, ства ра ла штво. 
Од нос чо ве ка пре ма Бо гу ни је од нос по слу шно сти, чо век је 
сло бо дан и да не бу де с Бо гом, а те мељ ово га је „Ун грунд”. 
Јер, да ни је Ун грун да, чо век би био са мо ема на ци ја бо га, а 
ства ра ла штво би би ло не за ми сли во.14

Објек ти ва ци ја. При мар на ре ал ност је дух, а се кун дар на 
објек ти ва ци ја. Објек ти ва ци ја је по сле ди ца пр во бит ног гре
ха, ко ји је чи та во би ће увео у ни жи ред по сто ја ња. За то, 
истин ски ре а ли тет има са мо дух, док је објек ти ва ци ја ствар
ност дру гог ре да. Ра ци о нал ни свет са сво јим де тер ми ни змом 
и ка у за ли те том је свет се кун дар не ре ал но сти. Бу ду ћи да је 
ан ти те за из ме ђу при ро де и ду ха, при мар на у ње го вом уче
њу, Бе р ђа јев се су прот ста вља ма рк си зму ко ји је би ће свео 
ис кљу чи во на ма те ри јал не про це се. На дру штве ном пла ну 
објек ти ва ци ја је оту ђе ње и со ци ја ли за ци ја, ра ђа ње дру штва 
и цар ства „овог све та”, уме сто Цар ства Бо жи јег. Објек ти
ва ци ја је со ци ја ли за ци ја, про цес на стан ка све та ма те ри јал
них ства ри и од но са, дру гим ре чи ма, то је пад ду ха у свет, у 
ма те ри ју ко ја је се кун дар на,15 при че му су ег зи стен ци јал ни 
су бјек ти – лич но сти, пре тво ре ни у ства ри, објек те.

Сло бо да. Је дан од ју на ка ро ма на „Остр во да на пре ђа шњег” 
за па жа ка ко не ма стра шни је ми сли, по себ но за јед ног 

Берђајев, Н. (1987) Са мо спо зна ја, Но ви Сад: Књи жев на за јед ни ца 
Новог Са да, стр. 58.

11 Шулц, Х. Ј. Тен ден ци је те о ло ги је  у два де се том сто ле ћу, Ве тер ник: 
ЛДИ, стр. 115.

12 Бер ђа јев, Н. (1995) Ег зи стен ци јал на ди ја лек ти ка бо жан ског и људ ског, 
Бе о град: Ло гос, стр. 34.

13 Ви ди, Лу бар дић, М. Б. (2003) Ни ко лај А. Бер ђа јев из ме ђу ун грун да и оца, 
Бе о град: Бри мо, стр. 19

14 Бе р ђа јев, Н. (1987) Са мо спо зна ја, Но ви сад: Књи жев на за јед ни ца Но вог 
Са да, стр. 10.

15 Тар та ља, С. (1976) Скри ве ни круг, Бе о град: Иде ја, стр. 82.
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филозо фа, од оне о сло бо ди из бо ра.16 Бе р ђа јев уви ђа три чо
ве ко ва ста ња: го спо дар, роб и сло бо дан чо век. Го спо дар и 
роб су ко ре ла ти ви и не мо гу по ста ја ти је дан без дру гог. Сло
бо дан чо век пак по сто ји сам по се би. Уко ли ко је свест го
спо да ра по сто ја ње дру гог ра ди се бе, он да је свест ро ба свест 
по сто ја ња се бе ра ди дру го га. Свест пак, сло бод ног чо ве ка је 
свест по сто ја ња сва ко га ра ди се бе, али при сло бод ном из ла
ску из се бе пре ма дру гом.17 На исто риј ском пла ну, Бе р ђа јев 
раз ли ку је три ви да сло бо де: пр во бит ну ира ци о нал ну сло бо
ду, тј. са мо во љу; за тим, ра ци о нал ну сло бо ду, тј. ис пу ње ње 
мо рал ног ду га; и на кра ју, сло бо ду про же ту Бо жи јом љу ба
вљу. Бог је све мо гућ над би ћем, над ство ре ним све том, али 
он не ма власт над не би ћем, над не ство ре ном сло бо дом (над 
„ун грун дом”). Јер ако би сло бо да би ла ство ре на Бог би био 
од го во ран за ва се љен ско зло и те о ди це ја би би ла не мо гу ћа. 
Ка ко об ја шња ва Ни ко ла Кај тез „... ва ља об ја сни ти Бе р ђа је
вље ву ви зи ју иде је од сут ног Бо га. Бог је ов де ме та фо ра за 
уре ђе ност би ћа, а од сут ност – за сло бо ду, ства ра лач ку из
град њу све та од стра не чо ве ка...”18 Са Бер ђа је вље вог гле ди
шта, де ло ва ње би ло ког би ћа ко је по се ду је сло бод ну во љу 
не мо же да пред ви ди чак ни Бог, јер је то де ло ва ње пот пу но 
сло бод но, што је бит но за ства ра ла штво. Дру га сло бо да је 
ра ци о нал на и са сто ји се у пот чи ња ва њу мо рал ном за ко ну 
и во ди оба ве зној вр ли ни, тј. опет роп ству. Пре о бра жај је 
мо гућ са мо пу тем уз ди за ња ка тре ћем ви ду сло бо де, ко ја је 
про же та сло бод ном љу ба вљу пре ма Бо гу. Чо век мо ра про
ћи кроз епо ху де тињ ства, кроз бун тов ни штво и сле по по
ко ра ва ње, да би на кра ју за до био сло бо ду, ко ја се са сто ји у 
драговољ ном пре да њу Бо гу.

Ства ра ла штво. За Бер ђа је ва ства ра ла штво је ви ше не го са
мо кре та ње у рав ни ор ган ског све та, оно је ex ni hi lo. Оно 
до ла зи из „дру гог све та” и во ди чо ве ка и исто ри ју у дру ги 
свет. По ње му, чо век ни је мо гао би ти ство рен са мо за то да 
би по што је по гре шио, ис ку пљи вао свој грех. Ис ку пље ње је 
„лек”, али не и сми сао жи во та, јер ста ње „бо ле сти и ле че ња“ 
не мо же би ти свр ха чо ве ко вог по сто ја ња. Сми сао по сто ја ња 
се от кри ва тек на кон ис це ље ња. За то Бер ђа јев усме ра ва па
жњу на ово по зи тив но по слан ство чо ве ка, ко је озна ча ва као 
ства ра лач ко.19 Као и Бо жи је и чо ве ко во ства ра ла штво је ex 

16 Еко, У. (1995) Остр во да на пре ђа шњег, Бе о град: На род на књи га Ал фа, 
стр. 491.

17 Бер ђа јев, Н (1991) О чо ве ко вом роп ству и сло бо ди, Но ви сад: Књи жев на 
за јед ни ца Но вог Са да, стр. 69.

18 Кај тез, Н. (2008) Бер ђа јев, Но ви Сад: Ака дем ска књи га, стр. 82.
19 Бе р ђа јев, Н. (1996) Сми сао ства ра ла штва 1, Бе о град: Ло гос АНТ,  

стр. 7678.
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ni hi lo, тј. обра зо ва ње не чег но вог, а не са мо пре ком по но ва
ње већ по сто је ћег. И чо век про из во ди и обо га ћу је ко смос. 
Он та ко обо га ћу је сам бо жан ски жи вот. Чо век ни је не ко ко 
са мо сла же „коц ки це” већ по сто је ће тво ре ви не, јер би у том 
слу ча ју он био са мо роб „ема на ци је”, ко ји пре ра спо де љу је 
већ по сто је ће по тен ци ја ле.20 Слич но је и са ма те ри ја ли стич
ким ево лу ци о ни змом ко ји до пу шта са мо пре ра спо де лу еле
ме на та за тво ре не ва си о не, али не омо гу ћа ва и ства ра ла штво. 
Уче ње о ства ра ла штву у не по сред ној је ве зи и са прет по
став ком „објек ти ва ци је лич но сти”, тј. ње ног па да и сво ђе
ња на објект, ко ји је на сту пио као по сле ди ца Пра ро ди тељ
ског гре ха. Људ ски род тро ши сво ју ства ра лач ку енер ги ју на 
одржа ње вр сте. Ов де по Бер ђа је ву, тре ба на пра ви ти за о крет, 
тј. пол ност ко ја ра ђа мо ра се пре о бра зи ти у пол ност ко ја 
ства ра. За да так ства ра лач ког умет нич ког чи на је те ур гиј ски, 
ства ра ње но вог би ћа. Те ур ги ја не ства ра не ку по је ди нач ну, 
но ву кул ту ру, већ но во би ће. У њој реч по ста је те ло. По че так 
те ур ги је је крај ли те ра ту ре, крај сва ке ди фе рен ци ра не умет
но сти, крај кул ту ре. Те ур ги ја је за јед нич ко де ло ва ње чо ве ка 
са Бо гом – бо го чо ве чан ско ства ра ла штво. Свет про ла зи кроз 
три епо хе: от кро ве ње за ко на (Оца), от кро ве ње ис ку пље ња 
(Си на), от кро ве ње ства ра ла штва (Ду ха). У пр вој епо хи за
кон раз об ли чу је грех, у дру гој Бог из ба вља чо ве ка од гре
ха, у тре ћој се по ка зу је бо жан стве ност ства ра лач ке људ ске 
при ро де. У со ци о ло шкој рав ни Бер ђа јев сма тра да је сва ка 
по ли ти ка ко ју по зна је мо са мо по кор ност по сто је ћем објек
ти ви ра ном све ту, а не ства ра ла штво. То зна чи да чо век ни је 
сло бо дан, већ је са мо ин ди ви дуа за ро бље на у со ци јал ном 
по рет ку. Ма ка кав по ли тич ки по ре дак био, чо век је у ње му 
оту ђен од сво је бо жан ске су шти не – ми кро ко смич но сти.

Фи ло зо фи ја исто ри је

Ру ска фи ло зоф ска и по ли тич ка ми сао би ла је про же та исто
ри о соф ским тен ден ци ја ма. Иван Ва си ље вич Ки ри јев ски 
(Иван Ва сильевич Ки риев ский) је ве ро вао у по себ ну ми си
ју Ру си је. Он је сма трао да је Евро па већ до сти гла зе нит, а 
да је Ру си ја до вољ но мла да и исто вре ме но, до вољ но бли
зу Евро пе да при ми за пад не ути ца је, те да их про чи сти у 
ства ра лач ка оства ре ња.21 Ве ли ки пи сац Фјо дор Ми хај ло вич 
До сто јев ски (Фёдор Ми хайло вич До сто евский) је сма трао 
да је Ру си ја по тен ци јал на пред вод ни ца у за сни ва њу уни
вер зал ног људ ског брат ства. Кра јем 19. ве ка, у кул тур ном 
жи во ту Ру си је до ла зи до по нов ног бу ђе ња ин те ре со ва ња за 

20 Бер ђа јев, Н. (1996) Сми сао ства ра ла штва 1, Бе о град: Ло гос АНТ,  
стр. 107.

21 Koplston, F. (1992) Fi lo zo fi ja u Ru si ji, Be o grad, BIGZ, str. 65.
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ре ли ги ју. Ова ре не сан са ре ли ги о зне ме та фи зи ке, би ла је ве
ли ким де лом за слу га Вла ди ми ра Со ло вјо ва ко ји је по ку шао 
да су прот ста ви хри шћан ство ма те ри ја ли зму и по зи ти ви зму. 
Ње го ва со ци јал на пре ми шља ња би ла су нео дво ји ва од иде је 
је дин ства и обо же ња чо ве чан ства кроз Хри ста.

Бер ђа јев и фи ло зо фи ја исто ри је

У зна чај ној ме ри, иде ја исто риј ског „прогресa”, за сно ва на 
је на ју деохри шћан ском ес ха то ло ги зму. Сво ја мо дер на те о
риј ска раз ма тра ња овај кон цепт про гре са дру штве не и по
ли тич ке исто ри је има у де лу Хе ге ла и Марк са. Маркс је крај 
исто ри је ви део у ко му ни зму, као ко нач ном ре ше њу су ко ба у 
дру штве ном и при род ном све ту. У ко му ни стич ком дис кур су, 
дру штве на ево лу ци ја је „пот по мог ну та” све сним де ло ва њем 
про ле та ри ја та. По Ста љи но вом уве ре њу, до од у ми ра ња др
жа ве ни је мо гло до ћи пре ко сла бље ња др жав не вла сти, већ 
пре ко ње ног мак си мал ног ја ча ња.22 Крај иде о ло шке па ра
диг ме ре ал ног со ци ја ли зма, отво рио је про стор за те о риј ско 
по ста вља ње но вог „кра ја исто ри је” ко је је зна чај но из ра же
но и у де лу аме рич ког ау то ра Ф. Фу ку ја ме (Fran cis Fukyua
ma). Он је озна чио ли бе рал но дру штво као нај ви ши по ре дак 
сло бо де. Ли бе рал на де мо кра ти ја је ко нач ни об лик људ ске 
вла да ви не – крај исто ри је. Уи сти ну, по ли тич ки прин ци пи 
ли бе ра ли зма су јед но став но три јум фо ва ли на пла ну те о ри је 
и прак тич не по ли ти ке. Та ко ђе, не мо же се спо ри ти да је про
цес де мо кра ти за ци је свој ствен са вре ме ној по ли тич кој исто
ри ји. У свом раз ма тра њу о „три та ла са” де мо кра ти за ци је 
ко ји су се од и гра ли у но ви јој по ли тич кој исто ри ји, Са мју ел 
Хан тинг тон (Sa muel Hun ting ton) утвр ђу је да је про цес де мо
кра ти за ци је по сто јан, те да је са мо пе ри о дич но оме тен (али 
не и за у ста вљен) ре вер зив ним та ла си ма.23 Иде ја „спонта не” 
де мо кра ти за ци је по ли тич ког си сте ма и по ли тич ке све сти 
осла ња се на ве ро ва ње у со ци јал ну ево лу ци ју. Ка ко на во ди 
Ру ди Су пек у раз ма тра њу о Х. Спен се ру (Her bert Spen cer): 
„Основ на је иде ја да се и дру штво као и ор га ни зам раз ви ја 
спон та но, по сте пе но и во ђе но не свје сним при род ним си ла
ма ко је оста ју из ван до се га људ ске во ље.”24 Обич но се на
во ди да је ово (ево лу тив но) ту ма че ње сми сла исто ри је чо
ве чан ства пр ви за по чео Свети Ав гу стин. По ње му, исто ри ја 
от по чи ње Ка и но вим бра то у би ством, ко је по ста је обра зац 

22 Ми ло ше вић, Н. (2000) Има ли исто ри ја сми сла, Гор њи Ми ла но вац: 
Лио, стр. 79.

23 Han ting ton, S. (2004) Tre ći ta las, Pod go ri ca: CID; „Po li tič ka kul tu ra”,  
str. 2028.

24 Su pek, R. (1987) Her bert Spen ser i bi o lo gi zam u so ci o lo gi ji, Za greb: ITRO 
„Na pri jed”, str. 11.
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за це лу по ли тич ку исто ри ју. Бу ди ћи да је исто ри ја ну жно 
по на вља ње зла, чо век ни је де ла тан у њој, већ ис кљу чи во у 
тран сцен ден тал ном Цар ству Бо жи јем. До зна чај не про ме не 
у схва та њу по ли тич ке исто ри је, до ла зи у вре ме про све ти
тељ ства. У њи хо вом ту ма че њу, це ла до та да шња исто ри ја је 
би ла збр ка за блу да и тек са по ја вом про све ће ног људ ског 
ра зу ма отва ра се мо гућ ност да „чо век по ста не го спо дар сво
је исто риј ске суд би не”.25 Ху ма ни зам, еман ци па ци ја на у ке од 
до ми нант не те о ло шке ми сли, као и ве ли ке дру штве не ре во
лу ци је до ве ле су чо ве ка у но ву по зи ци ју, тј. пред ста ви ле га 
као де лат ног ак те ра исто ри је. Огист Конт (Au gu ste Com te) је 
ве ро вао да је исто ри ја чо ве чан ства по чет ком 19. ве ка ушла у 
„по зи тив ни” ста ди јум, кад чо век по ста је спо со бан да упра
вља исто ри јом. Пе ри од пре и на кон Фран цу ске ре во лу ци је 
био је обе ле жен ве ли ким ан тро по ло шким оп ти ми змом, те 
иде јом о по бе ди ра ци о нал но сти и сло бо де над сле пом по
слу шно шћу. Ме ђу тим, мно га де ша ва ња од та да до не ла су 
ве ли ке та ла се раз о ча ре ња у иде ју исто риј скопо ли тич ке 
ево лу ци је. Го во ре ћи о оче ки ва њи ма два де се тог ве ка Фу ку
ја ма на во ди: „Крај њи пе си ми зам на шег ве ка, мо же се ба рем 
де ли мич но при пи са ти су ро во сти с ко јом су ова ра ни ја оче
ки ва ња би ла раз би је на.”26 Бе сти јал ни Ве ли ки рат и хи ља де 
жи во та жр тво ва них за „пе дље” те ри то ри је раз ве ја ли су „сан 
о про гре су”. Тр ка у на о ру жа њу и ства ра ње де струк тив них 
оруж ја без пре се да на, сва ка ко ни су до при но си ле иде ји о по
бе ди про све ће ног ра зу ма, ли бе ра ли зма и ра ци о нал ног тр жи
шног прин ци па ко ји ће обе сми сли ти људ ске су ко бе.

Ре во лу ци ја. Реч „ре во лу ци ја” че сто је ко ри шће на и до во
ђе на у ре ла ци ју са де мо крат ским по ли тич ким по рет ком у 
кон тек сту тран зи ци је зе ма ља цен трал не и ис точ не Евро
пе. Ово је род но ме сто кон тро верз ног пој ма „де мо крат ска 
револуција”. Мо же ли се кроз ре во лу ци је до ћи до вла да ви не 
пра ва?  Ко ји је то ин сти ту ци о нал ни аран жман ко ји ће при
си ли ти де мо крат ске „ре во лу ци о на ре” да од ба це сво ју ли
дер ску ха ри зму и пот чи не се прин ци пу вла да ви не пра ва? 
Све аспек те ове ди ле ме ис ку си ли су и ста нов ни ци на ших 
про сто ра. Да ли је уоп ште мо гу ће им пле мен ти ра ти де мо
крат ске ин сти ту ци је у зе мља ма чи ја је по ли тич ка кул ту ра 
уни ште на де ло ва њем тзв. ре ал ног со ци ја ли зма? Ка ко об ја
шња ва Фу ку ја ма: „Зна мо ка ко да пре но си мо ре сур се пре
ко ме ђу на род них гра ни ца, али јав не ин сти ту ци је ко је до бро 
функ ци о ни шу зах те ва ју ухо да не на ви ке по на ша ња и де лу ју 

25 Це кић, М. (1984) Фи ло зо фи ја исто ри је Бо жи да ра Кне же ви ћа, Бе о град: 
Уни вер зи тет ска би бли о те ка Све то зар Мар ко вић и Хе ге ло во дру штво, 
стр. 32.

26 Fu ku ja ma, F. (1977) Kraj isto ri je i po sled nji čo vek, Pod go ri ca: CID, str. 34.
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на ком плек сне на чи не ко ји се од у пи ру про ме на ма”.27 Мо гу 
ли „ста ри љу ди” уве сти но ва пра ви ла по на ша ња? По Бе р ђа
је ву ре во лу ци је ни су ства ра лач ке, јер у њи ма по бе ђу ју на
зад ни еле мен ти, ја ко бин ци, ко ји су при ко ва ни за ста ри по
ре дак осве то љу би во шћу и мр жњом. Ства ра ла штво по чи ње 
тек у вре ме ре ак ци је, ко ја до ла зи на кон ре во лу ци је; та да се 
ра ђа ју но ве фор ме жи во та. Бер ђа јев кри ти ку је и со ци ја ли
стич ку ти по ло ги ју кла са. Чо век не мо же би ти кла сно од ре
ђен, јер у су шти ни он при па да ду хов ном све ту. Бер ђа јев је 
ве ро вао да је Маркс био про жет истин ском мр жњом пре ма 
екс пло а та ци ји и да се искре но на дао ре а ли за ци ји ху ма ног 
дру штва. Ме ђу тим, док три на ма те ри ја ли зма је до ве ла до де
вал ва ци је овог иде а ла јер је свест под ре ди ла ма те ри ји, а то
ли ко ва жну лич ност ко лек ти ву.28

Др жа ва. Бер ђа јев сма тра да је Исус од ба ци ва њем тре ћег ис
ку ше ња, дао свој суд о др жа ви, те да је ово нај бо ље ис ка
зао До сто јев ски у „ве ли ком ин кви зи то ру” где је раз ја снио 
да је др жа ва, јед но од ис ку ше ња ђа во ло вих ко је је Син Бо
жи ји од ба цио. За то је, по ње му, До сто јев ски анар хи ста на 
ре ли гиј ској осно ви, јер од ба цу је кла сич ну др жа ву и за ла же 
се за не ку вр сту те о кра ти је. Ин сти ту ци је су огре зле, уву че
не не из ле чи во у про цес „објек ти ва ци је” и за то им Бер ђа јев 
су прот ста вља „ре ли гиј ски анар хи зам”. Овај анар хи зам се 
раз ли ку је од исто риј ског анар хи зма у сле де ћем: исто риј ски 
анар хи зам не под ра зу ме ва ни ка кву ре ли гиј ску санк ци ју, док 
ре ли гиј ски анар хи зам под ра зу ме ва при су ство Бо га и санк
ци ју вред но сти. По Бер ђа је ву, по гре шно је иден ти фи ко ва ти 
анар хи зам са анар хи јом. Анар хи зам ни је су про тан по рет ку, 
скла ду и хар мо ни ји, већ вла сти и на си љу. Анар хи ја је, са 
дру ге стра не, ха ос и дис хар мо ни ја.29 Да ље, Бер ђа јев за па жа 
сле де ће слич но сти и раз ли ке из ме ђу анар хи је и со ци ја ли
зма. Со ци ја ли зам жу ди за јед на ко шћу, а анар хи зам жу ди за 
сло бо дом. Ме ђу тим, ка ко су то пра зна јед на кост и сло бо да, 
они во де у „не би ће”.30

Ства ра ла штво и фи ло зо фи ја исто ри је. Исто ри ја је по сле
ди ца сло бо де; пре ци зни је, сло бо да зла је пра ви основ исто
ри је. Она је тра ге ди ја ко ја има свој по че так, уну тра шњи 
раз ви так, ка тар зис и крај. У исто ри ји по сто је два фак то ра: 
бо жан ска ну жност и та јан стве на људ ска сло бо да. Оба на
че ла су нео п ход на. Ка да би по сто ја ла са мо бо жан ска ну

27 Fu ku ja ma, F. (2008) Gra đe nje dr ža ve, Be o grad: Fi lip Viš njić, str. 7.
28 Koplston, F. нав. де ло, стр. 418.
29 Бер ђа јев, Н. (1987) Ру ска иде ја, Бе о град: Про све та, стр. 148.
30 Бер ђа јев, Н. (1990) Фи ло зо фи ја не јед на ко сти, Бу два: Ме ди те ран – 

Октоих, стр. 175.
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жност онда би исто ри ја по чи ња ла и за вр ша ва ла у Цар ству 
Бо жи јем, тј. не би је ни би ло; са дру ге стра не, по сто ја ње 
са мо при род не ну жно сти во ди ло би бе сми сле ном улан че њу 
спољ них фак то ра у ко јем не би би ло осми шље не дра ме.31 
Бер ђа јев сма тра да се уки да ње објек ти ва ци је и ства ра ње 
дру штва сло бод них и рав но прав них љу ди мо ра из бо ри ти 
још ов де, у до ли ни пла ча. То цар ство ко је до ла зи љу ди мо
ра ју спре ма ти, ства ра ју ћи од се бе сло бод не лич но сти; ро
бо ви не мо гу при пре ма ти но во цар ство, за то што уста нак 
ро бо ва до во ди увек до на ста ја ња но вих об ли ка роп ства. И 
ов де се за па жа уло га ак тив ног ства ра ла штва у фи ло зо фи
ји исто ри је, као оног ко је убр за ва про цес уки да ња свет ске 
објек ти ва ци је и до ла зак Хри стов.32 На рав но, овај ства ра лач
ки чин је ме та и сто риј ске при ро де, јер Бер ђа јев сма тра да не
ма ре ше ња про бле ма исто ри је, уну тар исто ри је. Ипак, он не 
прет по ста вља не у спех исто риј ског про це са. Кроз исто риј
ски про цес Дух до жи вља ва ка тар зу, осло ба ђа се пр во бит не 
ира ци о нал не сло бо де, ко ја је прет хо ди ла Ада мо вом па ду и 
ула зи у ства ра лач ку епо ху. Би ло би по гре шно прет по ста
ви ти да је Бер ђа јев за ми шљао да ће љу ди по сле окон ча ња 
исто ри је на ста ви ти да жи ве у истим дру штве ним струк ту
ра ма ко је по сто је у овом тре нут ку. У фи ло зо фи ји Бер ђа је ва, 
ова по тре ба и те жња, ка ства ра њу дру гог све та, из јед на че на 
је са истин ским ства ра ла штвом.33 Бер ђа јев је же лео уну тра
шњи ду хов ни пре о бра жај чо ве чан ства. Због све га на ве де ног, 
Цар ство Бо жи је не пре би ва у исто риј ском већ у ег зи стен
ци јал ном вре ме ну. Исто риј ско вре ме се мо же пред ста ви ти 
ли ни јом ко ја је упра вље на на пред, у бу дућ ност. У ег зи стен
ци јал ном вре ме ну не ма раз ли ке из ме ђу про шло сти и бу дућ
но сти. Због то га жи вот у Бо жи јем цар ству ни је део исто ри је, 
већ ме та и сто ри је. У скла ду са овим Бер ђа јев ин тер пре ти ра 
хри шћан ску ес ха то ло ги ју. Крај све та ни је ни до га ђај ко ји се 
де ша ва у исто риј ском вре ме ну, ни ти са свим на ди ла зи исто
ри ју. То је до га ђај ко ји се „од и гра ва“ у ег зи стен ци јал ном 
вре ме ну. Ег зи стен ци јал но вре ме је уну тра шње вре ме, вре ме 
све та су бјек тив но сти. То је пре ла же ње из цар ства објек ти
ва ци је у цар ство ду ха.34 Прем да се Бер ђа јев на дао пот пу
ној ре а ли за ци ји цар ства Бо жи јег као ци љу исто ри је, он ни је 
имао мно го раз у ме ва ња за по ли ти ку па сив ног иш че ки ва ња 
бо жан ске ин тер вен ци је. Он је дру ги до ла зак Хри ста ви део 
као за ви стан од кре а тив ног, ства ра лач ког чи на чо ве ка.

31 Тар та ља, С. (1976) Скри ве ни круг, Бе о град: Иде ја, стр. 85.
32 Бер ђа јев, Н. (1987) Са мо спо зна ја, Но ви Сад: Књи жев на за јед ни ца Новог 

Са да, стр. 29.
33 Koplston, F. нав. де ло, стр. 418.
34 Исто, стр. 420.
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Кул ту ра. Вре ме ном, кул ту ра пре ла зи из „ор ган ског” у „кри
тич ки” ста ди јум. Ка да до стиг не вр ху нац свог раз во ја, кул
ту ра ме ња пра вац: од иде ал них вред но сти пре ла зи на прак
тич на оства ре ња. За то је ци ви ли за ци ја смрт кул ту ре. Кул ту
ра ства ра моћ ну не мач ку др жа ву, али у тој моћ ној др жа ви 
ће би ти све ма ње ве ли ких ми сли о ца.35 За то Бер ђа јев тра жи 
дру ги пут, а то је ре ли ги о зни пре о бра жај жи во та, или пут 
до схва та ња пра вог би ћа. У том сми слу, он утвр ђу је че ти ри 
епо хе: вар вар ство, кул ту ра, ци ви ли за ци ја, ре ли ги о зни пре
о бра жај.36 Бер ђа јев је ве ро вао да ће и Ру си пре ћи пут ци
ви ли за ци је, али ни кад не ће би ти то ли ко огра ни че ни ње ним 
„сла бо сти ма” као на ро ди за па да, јер ру ски на род има по тре
бу за ка тар зом. За то је он оче ки вао ду хов ну ми си ју свог на
ро да у све ту. Бер ђа јев за па жа: „Љу ди на за па ду ско ро ни ка
да не сум ња ју у оправ да ност ци ви ли за ци је, та ква сум ња је 
не што чи сто ру ско...”37 Јед ном реч ју, ру ска ми сао и прак са 
ће оти ћи иза гра ни ца ци ви ли за ци је у ко ји ма су кул ту ре, до 
са да, „уми ра ле” и по но во се ра ђа ле у шпен гле ров ски ци
клич ном кру же њу. Мо жда би по вр шно про ма тра ње до ве ло 
до за кључ ка да се у ак ту ел ној по ли ти ци Ру ске Фе де ра ци је 
пре по зна ју еле мен ти „ме си јан ске” уло ге Ру си је у свет ској 
исто ри ји. Ипак, ко руп ци ја и кул тур на де ка ден ци ја свој стве
на тзв. за па ду, ни је за о би шла ру ску по ли тич ку и со ци јал ну 
ствар ност. Та ко ђе, еле мен ти от по ра за пад ној ци ви ли за ци ји, 
свој стве ни су ис кљу чи во ак ту ел ној вла да ви ни, тј. спољ
ној по ли ти ци Вла ди ми ра Пу ти на и не мо гу се опи са ти као 
трај ни, кон стант ни „ме си јан ски дух” ру ског на ро да. Фу ку
ја ми на те за о „нео до љи во сти” вред но сти ли бе рал не де мо
кра ти је про на шла је сво ју зна чај ну по твр ду у со ци јал ном и 
„стварном” жи во ту гра ђа на Ру си је.

За кљу чак

Фи ло зоф ско уче ње Ни ко ла ја Бер ђа је ва се не мо же по јед но
ста вље но из јед на ча ва ти са би ло ко јом ак ту ел ном по ли тич
ком те о ри јом, или прак сом. Ње го ва ми сао је усме ре на ка 
ме та фи зич ком пре вла да ва њу узро ка, ко ји су у ко ре ну чо ве
ко вих, ка ко ег зи стен ци јал них, та ко и со ци јал них и по ли тич
ких про тив реч но сти. Ипак, не сме се пре ви де ти чи ње ни ца 
да је сна жна тра ди ци ја фи ло зо фа ин ту и ти ви ста у Ру си ји, 
чи ја су уче ња у зна чај ној ме ри би ла уте ме ље на у пра во слав
ној тра ди ци ји, до каз о по сто ја њу „ме си јан ских” тен ден ци ја 
у ко лек тив ном уму ру ског на ро да, до да нас. Ова ме си јан ска 

35 Тар та ља, С. нав. де ло, стр. 94.
36 Исто, стр. 94.
37 Бер ђа јев, Н. (1989) Из во ри и сми сао ру ског ко му ни зма, Бе о град: 

Књижевне но ви не, стр. 63.
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на сто ја ња и оче ки ва ња до жи ве ла су свој по ли тич ки из раз у 
де ло ва њу Вла ди ми ра Пу ти на, али да ли ће она би ти трај
на, не из ве сно је. Ства ра ла штво и исто ри ја, за Бер ђа је ва су 
ви ше од по ли ти ке. То су ме та фи зич ке ка те го ри је. Ства ра ла
штво је Бож ји зах тев и чо ве ков од го вор. Са ста но ви шта фи
ло зо фи је исто ри је ства ра лач ки чин је за да так чо ве ка. Но ви 
еон ни је по сти за ње сре ће уну тар исто ри је бла го да ре ћи по
ли тич ким ре фор ма ма, већ пре вла да ва ње по сто је ћег. Ре ше
ње про бле ма исто ри је је из ван исто ри је. Хер берт Спен сер 
је ис прав но за па зио да је не мо гу ће од олов них ин стинк та 
ство ри ти злат но вла да ње.38 Но ви еон се не мо же ство ри ти на 
по смрт ним оста ци ма не у спе лих дру штве них те о ри ја. Ства
ра лач ким чи ном, чо ве чан ство се не са мо спре ма, већ оно и 
при пре ма но во до ба; је зи ком ре ли ги је, дру ги до ла зак Ису са 
Хри ста усло вљен је чо ве ко вом ства ра лач ком ак тив но шћу. 
То ука зу је да је овај свет, иа ко гре шан, објек ти ви ран и роп
ски, ипак на ми сти чан на чин по ве зан са до ла зе ћим. Уну тар 
ње га још увек по сто је ка у зал но сти на ма не по зна те ко је су 
до вољ не да се кроз њих про ви ру је и до зи ва ме та и сто риј ско 
вре ме ко је ће уки ну ти исто ри ју.39 Иа ко је исто ри ја на из глед 
бе сми сле ни ци клич ни про цес улан че ња до га ђа ја, у ње ном 
се раз во ју от кри ва ју на пре дак и уну тра шњи ка тар зис (ко ји 
дух про жи вља ва на пу ту ка зре ло сти). По Тојн би је вој ме та
фо ри (Арнолд Тојн би), точ ко ви се вр те у круг, али ко ла ипак 
иду на пред.40 Ства ра ла штво је по бед ник смр ти и от кри ва ње 
бо го ли ке при ро де чо ве ка. Оно је ви ше од ства ра ња умет нич
ких де ла, то је ства ра ње жи во та. За то се оче ку је пре ла зак 
са сим бо ли зма на ми стич ни ре а ли зам – те ур ги ју. Ми стич
ни ре а ли зам је ши фра ко ја от кљу ча ва тај ну ства ра ла штва, 
сло бо де, гно се о ло ги је, мо ра ла. У ства ра лач кој епо хи ре а ли
зо ва ће се но ва гно се о ло ги ја и ан тро по ло ги ја, за сно ва на на 
иде ји чо ве ка, не као објек та (што је слу чај у прак си мно гих 
дру штве них те о ри ја), већ као ства ра лач ког су бјек та, ми кро
ко смо са. Ула зак у но ви еон прет по ста вља и по сти за ње веч
не прав де за све, за раз ли ку од дру штве них те о ри ја ко је су 
је ве зи ва ле са мо за не ку фик тив ну, бу ду ћу ге не ра ци ју. Чвор 
гре шног све та, у ко јем јед ни уми ру да би дру ги жи ве ли, мо
же се раз ве за ти са мо ре ли гиј ском иде јом дру гог до ла ска 

38 Бер ђа јев, Н. (1936) Хри шћан ство и кла сна бор ба, Бе о град: Из да вач ка 
књи жа ра Је ре ми ја Че леб џић, стр. 45.

39 По Бул га ко ву, Бож је де ло ва ње у исто ри ји мо гу ће је за то што је све ту 
свој стве на не са мо узроч ност де тер ми ни са ног би ћа у ње го вој за тво ре
но сти у се бе, већ и ду хов на узроч ност кроз сло бо ду. Узроч ност све та 
ни је са мо ме ха нич ка пред о дре ђе ност све га сви ме и у све му, већ ства ра
лач ко оства ре ње си ла и мо гућ но сти ко је су у ње га по ста вље не. Свет ни
је за тво рен у сво јој да то сти. Бул га ков, С. (1886) О еван ђел ским чу ди ма, 
Бе о град: Ло гос, стр. 11.

40 Тар та ља, С. нав. де ло, стр. 127.
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Хри сто вог, тј. иде јом вас кр се ња, ко ја из јед на ча ва суд би не 
свих ко ји су ика да жи ве ли. На кра ју ро ма на „Бра ћа Ка ра ма
зо ви“, опи са на је сце на са са хра не де ча ка Иљу ше. Том при
ли ком, по сле го во ра ко ји је одр жао Аљо ша Ка ра ма зов, де чак 
Ко ља му по ста вља пи та ње:

„Ка ра ма зо ве, зар зби ља ре ли ги ја го во ри да ће мо сви уста
ти из мр твих и ожи ве ти и опет ви де ти је дан дру гог, и све и 
Иљу шу? Не из о став но ће мо вас кр сну ти, од го во ри Аљоша, 
не из о став но ће мо се ви де ти, и ве се ло ће мо и ра до сно ис
при ча ти је дан дру гом све што је би ло”.41

За тим, ова гру пи ца де ча ка, Иљу ши них школ ских дру го ва, 
по ла зе на по душ је ус хи ће но, др же ћи се за ру ке и за кли њу ћи 
се да ће це лог жи во та би ти за јед но. Ула зак у но ви еон оства
ри ће истин ски брат ски ко му ни зам лич но сти, за јед ни цу за
сно ва ну на уну тра шњој по ве за но сти, а не на спо ља шњој, 
дру штве ној при ну ди.
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Abstract

In introduction, the paper determines an anthropological propositions 
of Nikolai A. Berdyaev’s philosophy underlying his teachings on 
creativity. According to him, a man is not just an object of nature, but 
its supernatural subject. He is a measure of all things, a microcosm. 
Next follows deliberation about the nature of cognition where Berdyaev 
equates a gnoseology with the creativity act, because only acting can 
provide knowledge. Further on, in the section about creativity, Berdyaev 
diverges from the patristic, negative anthropology based on atonement 
of original sin, and directs toward a positive man’s mission that is not 
only to create, but to enrich „life“ of the God Himself. Finally, his 
learning about philosophy of history is presented: people preparing for 
the coming of the „Kingdom of God“ through creativity (in the form of 
a metahistorical order) are also created as free persons. Therefore, the 
process of world „objectivization“ is canceled, and the „second coming 

of Christ“ is prepared. 
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ЛОГИКАОТЕЛОВЉЕНОГ
СУБЈЕКТАИСАВРЕМЕНА

КУЛТУРА
Сажетак: Из ла зак те ла из те о риј ске ано ним но сти пру жа мо
гућ ност за дру га чи је про ми шља ње са вре ме не кул ту ре. Ја вља се 
по тре ба за по ли ва лент ним ми шље њем ко је пра ти ло ги ку оте ло
вље ног су бјек та са вре ме не кул ту ре, на су прот би нар ном ми шље њу 
кул ту ре мо дер не. Укр сти ће мо по строд не кон струк ци је те ла у  ан
тро по ло ги ји, фи ло зо фи ји  са ки бор шким тех но те ли ма ди ги тал не 
кул ту ре.

Кључнеречи: те ло, ки борг, по ли ва лент но ми шље ње

Увод

Да нас смо ви ше не го икад све сни да те ло ми сли и да за ту 
вр сту оте ло вље ног ми шље ња не до ста је пој мов на и је зич ка 
прак са. У овом ра ду се ана ли зи ра ме сто те ла у кул ту ра ма 
ко је су нам до ступ не. За кљу чак до ко га се до ла зи је да се 
ра ди о пре ва зи ла же њу је зи ка ко ји го во ри би нар ним ко дом 
те да са те лом на сце ну до ла зи по ли ва лент ни го вор. Го вор 
ко ји кон тек сту а ли зи ра, ко ји уме сто пер фор ма тив не прак се 
или/или по ли се мич ки на гла ша ва раз ли чи те мо гућ ност ко
ри сте ћи пер фор ма тив не прак се и/и. Ми шље ње ко је се ко ри
сти ис кљу чи ва њем и на гла ша ва оштре гра нич не по де ле на 
два де ла (дане, те лоду х, при ро дакул ту ра) и ко је од ли ку је 
ми шље ње За па да од Ан ти ке до да нас под во ди се под тер мин 
би нар но ми шље ње. По ја ва Те ла у ми шље њу за пад не фи ло
зо фи је по сле Хе ге ла (до та да, те ло је ми шље но нај че шће као 
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ма те ри јал ноби о ло шко) уне ла је у кул ту ру За па да по тре бу 
за но вим ми шље њем, ко је на зи ва мо по ли ва лент но ми шље
ње. Под по ли ва лент ним ми шље њем под ра зу ме ва ће мо оно 
ми шље ње ко је осим дане од лу ка отва ра и тре ћу мо гућ ност 
(ко ју чи та мо као: оно тре ће, нео д лу че но, па ра док сал но, мо
гу ће, те ле сно). Ло ги ка те ле сно сти (по ли ва лент но сти) чу ва 
раз ли ке без оба ве зе да их све де на би нар не по ло ве тј. омо
гу ћа ва да ис по љи све сво је пре ла зе у тре ће, мо гу ће, нео че
ки ва но и да људ ско би ће са чу ва од иде о ло шке до ми на ци је 
ис кљу чи во сти. У фи ло зоф ском сми слу то зна чи да је пој
му (ду ху) по треб но до да ти пер цеп те и афек те, по треб но је 
отело вље ње.

Но во ве ков но европ ско ми шље ње, од Де кар та до да нас, из
ра жа ва се, кла си фи ку је и уре ђу је ствар ност пре ма опо зи
ци ја ма, су прот но сти ма од ко јих је нај и звор ни ја опо зи ци ја 
Те ло/Дух, а он да се из ње из во де дру ге опо зи ци је: при ро
да/кул ту ра, же на/му шка рац и сл. У овом ра ду се ну ди тер
мин по ли ва лент но ми шље ње јер је у  мо гућ ност да  опи ше  
разли чи те фе но ме не кул ту ре и дру штва.

По ли ва лент но ми шље ње оне мо гу ћа ва до ми на ци ју та ко што, 
кон тек сту а ли зу ју ћи, иза зи ва се ћа ње на све сми сле не мо гућ
но сти ко је сто је или су ста ја ле на рас по ла га њу. Јед но став
но, ста тич ност би нар не по де ле нај че шће се он то ли ги зи ра тј. 
оно што је са мо по моћ но сред ство у тре нут ним из бо ри ма 
би нар но сти, при одва ја њу, оста је за бо ра вље но и по ти сну то 
као од ба че но. Од ин те ре са је про у чи ти ме ха ни зам од ба ци
ва ња и  на ћи на чин ка ко га по ли ва лент ним ми шље њем учи
ни ти при вре ме ним. Дру га чи је ре че но, учи ни ти од ба ци ва ња 
трај но при вре ме ним (јер, се ну жно, не ка кви из бо ри увек чи
не). По ли ти за ци ја раз ли ке (од кул тур но дру га чи јег до те ле
сно дру га чи јег) вр ши се пер ма нент но на осно ву уста ље них 
би нар них хе ге мо ни ја. Не до вољ ност сва ке би нар не по де ле је 
у то ме да пред ста вља ре дук ци ју и ис кљу чи ва ње све та мо
гућ но сти. По ли ва лент ни го вор то не чи ни: ни да ни не, ни 
исти на ни лаж све док се не на ве де кон текст,  док се не на ве
де ко вр ши ода бир из све та свих мо гућ но сти. По ли ва лент ни 
го вор има учин ке пер фор ма ти ва али је на гла ше но за ви сан 
од кон тек ста и ука зу је на кон текст. По себ но кад су ти кон
тек сти дис кур зив не фор ма ци је. Те ла пам те мо гућ но сти али 
и њи хо ву ре дук ци ју у тре нут ку кад се из бо ри чи не (пер фор
ма тив свој ефе кат сме шта у по ље Дру гог а за Џу дит Ба тлер 
(Ju dith Bu tler) пер фор ма тив ност је ре и те ра тив на и ци тат
ска прак са ко јом дис курс про из во ди деј ства ко ја име ну је). 
Па ра докс су бјек та ко ји ми сли те лом, кон сти ту и ше од нос у 
ко ме је те ло озна чи тељ за дру ги озна чи тељ – су бјект. За тво
рио се је дан чу дан круг европ ског ми шље ња: де кар тов ска 
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раци онал ност је свој вр ху нац до жи ве ла у тех но ло ги ји За па
да ко ја се оте ло ви ла у (ки бор гу) спо ју са ор ган ским те лом. 
Два зна ков на по рет ка: те ло ко је зна чи и су бјект, по ста ју два 
тек ста ко ја ће ме сто свог су сре та име но ва ти као ин тер фејс 
(опе ра тив ни си стем, та ста ту ра, ди ги тал на ру ка ви ца и др.). 
Ин тер фејс се по ја вљу је као ли ми нал на гра ни ца хи пер тек ста 
(тек ста ко ји упи ја по ме ну та два тек ста). Док је су бјект про
зван име но ва њем ин сти ту ци ја (ин тер пе ла ци јом), ор ган ско 
те ло про зи ва ју дис кур зив ни ре жи ми уво де ћи га у по ље зна
че ња  (ме ди ци не, пла стич не хи рур ги је, фит не са, ре кла ме, 
ис хра не итд.) пу тем би о по ли ти ке. 

Тра гом струк ту ра ли ста, Жак Де ри да (Jac qu es Der ri da) ви
ди ис ку ство све та као ис ку ство на ме та ња дис кур са. Би ти 
у све ту зна чи би ти обе ле жен дис кур си ма. Би ти обе ле жен 
зна чи би ти обе ле жен и на соп стве ној ко жи, свом те лу, би ти 
обележен у скла ду са по лом, ро дом, кла сом итд.

Те ло у ан тро по ло ги ји

Те ло за до би ја ста тус кул тур ног ар те фак та кроз ме ха ни зме 
ње го вог со ци јал ног и кул тур ног кон стру и са ња. „Да кле, иа
ко је увек би ло при сут но у ан тро по ло ги ји, те ло ни је увек 
пред ста вља ло про блем. Ње гов из ла зак из „те о риј ске ано
ним но сти” уоч љив је осо би то осам де се тих го ди на, и то не 
са мо у ан тро по ло ги ји већ и у оста лим дру штве ним на у ка ма 
и ху ма ни стич ким ди сци пли на ма ко је те ло и људ ску пол
ност пре ста ју да по сма тра ју ис кљу чи во као би о ло шку да
тост и па жњу усме ра ва ју на со ци јал не и кул тур не ди мен зи је 
његове ег зи стен ци је.”1

У то ку ше зде се тих и се дам де се тих го ди на, те ло је по сма
тра но  као ме ди јум у про це су ко му ни ка ци је (по ла зе ћи од је
зи ка као мо де ла, го вор те ла је опи си ван по мо ћу лин гви стич
ке ана ло ги је) са ци љем да се от кри је ко је про бле ме људ ској 
ми сли на ме ће про цес кон стру и са ња дру штве них од но са и 
ка ко се ови од но си упи су ју у те ло. На ро чи то у фе ми ни стич
ким те о ри ја ма, пре ла зак на те ло иза звао је де кон струк ци ју 
кон цеп ту ал ног ду а ли зма си сте ма пол/род. Род не раз ли ке се 
све ви ше схва та ју као со ци јал ни кон струк ти а све ма ње као 
при род не да то сти.

1 Пер фор ма тив је ис каз чи је се зна че ње оства ру је ње го вим из вр ше њем
из го ва ра њем, чи та њем, ис пи си ва њем. Од пер фор ма ти ва се не оче ку је 
пре нос по ру ке већ учи нак (до ко га до ла зи ис ка зом ко ји је у скла ду са 
дру штве ним кон вен ци ја макон тек сти ма). Пер фор ма ти ви ни су ни да ни 
не тј. они ни су ни исти ни ти ни ла жни; Ива но вић, З. и Шар че вић, П. 
(2003) Ан тро по ло ги ја те ла, Кул ту ра бр. 105/106, Бе о град: За вод за проу
ча ва ње кул тур ног раз вит ка, стр.14.
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Ан тро по ло шки ње су „по кре ну ле и те о риј ски про бле ма ти зо
ва ле пи та ње о то ме да ли род сву да пред ста вља кул тур ну  
ин тер пре та ци ју пол них раз ли ка из ме ђу му шка ра ца и же на. 
Од но сно, да ли со ци јал на кон струк ци ја род них ка те го ри ја и 
род них од но са у свим дру штви ма и кул ту ра ма по чи ва на би
нар ним, би о ло шки за сно ва ним раз ли ка ма.”2 Њи хов основ
ни те о риј ски став је да род не ка те го ри је и не јед на ко сти не 
пред ста вља ју раз ли чи те кул тур не об ра де и ин тер пре та ци је 
исте при род не чи ње ни це да су же не и му шкар ци пол но раз
ли чи ти. 

За нас је ва жно ово ме сто јер упу ћу је на пре ва зи ла же ње би
нар но сти у до ме ну кул ту ре, на ро чи то кад у ан тро по ло шким 
ра до ви ма пра ти мо фе но ме не тре ћег ро да,3 тран ссек су а ла ца 
од про ро ка Ти ре си је у ста рој Грч кој, „бер да ша” у до мо ро
дач кој Се вер ној Аме ри ци, ин диј ске „хиџ ре”, на ших „то бе
ли ја”, ин тер сек су ал ност код На ва хо Ин ди ја на ца, ре а го ва ње 
на ин тер сек су ал ност код пле ме на По ко та у ис точ ној Афри
ци,4 трет ман хер ма фро ди та у са вре ме ној ме ди ци ни,5 Ки бор
ге и ре про дук тив не тех но ло ги је у до ба ди ги тал не кул ту ре. 

Ми шел Фу ко (Mic hel Fo u ca ult) у сво јим ана ли за ма те ла и 
сек су ал но сти (осо би то у qu e er те о ри ји) ука зу је да је пол на 
раз ли ка ре зул тат дис кур зив не прак се у ко јој се по ли тич ка 
моћ  ис по ља ва на те лу и пу тем те ла. По јам по ла не по сто ји, 
пре ма Фу коу, пре но што је ње го во зна че ње уста но вље но 
уну тар од ре ђе ног дис кур са тј. би нар не пол не ка те го ри је се 
ја вља ју као про из вод за пад ног дис кур са, те ни су при род не и 
уни вер зал не. Пол ност и би о ло шка ре про дук ци ја по ста ју су
штин ски део про це са со ци јал не прак се. По ста је бит но ко ји 
со ци јал ни и дис кур зив ни усло ви до во де до би нар не пол но/
род не ка те го ри за ци је људ ских би ћа, ко ји је кон текст у ко ме 
од ре ђе ни дис курс по ста је при хва ћен. Оно што ми ис тра жу
је мо  је сте, ка ко је до ми нант на би нар на (дво ва лент на) ло
ги ка за пад не ме та фи зи ке усло ви ла ове опо зи ци је (те ло/ду х, 
при ро да/кул ту ра, пол/род и сл.), уме сто да је пре ва гу од не ла 
по ли ва лент на ло ги ка, ло ги ка ме ђу ста ња, пре ла за, игрераз
ли ка, тре ћег, нео д ре ђе ног, мо гу ћег, про це са у то ку, „кул ту
ром де фи ни са ни из бор из огром ног ни за мо гућ но сти на ше 
те ле сно сти.”6

2 Исто, стр. 405.
3 Исто, стр. 63131. 
4 Исто, стр. 132146.
5 Исто, стр. 147169
6 Исто, стр. 409.
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Ан тро по ло зи и фи ло зо фи нас у том по гле ду снаб де ва
ју дра го це ним уви ди ма у кул тур не прак се и има ги на ци је 
ваневроп ских дру шта ва.

Иа ко су те ла пол но од ре ђе на, раз ли ке ме ђу те ли ма мо гу би
ти ин тер пре ти ра не та ко да не ке раз ли ке мо гу би ти не ги ра не 
или из бри са не. Не ка да ју мле ко и мен стру ал ну крв, дру га 
спер му. На  при мер, мле ко же не мо же  би ти за ми шље но као 
тран сфор ма ци ја спер ме му шкар ца (на Но вој Гви не ји). Ме
ђу тим, дру где (код Па ла ва на) сма тра се да мле ко до ла зи од 
мај чи не кр ви, ко ја, опет, по ти че од хра не ко ју она уно си. 
Али, осим мле ка  и спер ме по сто је ко сти и тки во. Код Кум ба 
из Не па ла, као и у ве ли ком де лу азиј ског ју го и сто ка, ко сти 
по ти чу од  оца, од ње го вог се ме на, тки во од мај ке, од ње не 
кр ви. 

Мо рис Го де ли је (Ma u ri ce Go de li er) и Ми шел Па ноф (Michael 
Pa noff) до ла зе до сле де ћег од го во ра: не са мо те ло ни са мо 
ду ша ни су до вољ ни да се ство ри људ ско би ће (чак ни са ма 
људ ска би ћа ни су до вољ на за ства ра ње људ ских би ћа), већ 
је по треб но укљу чи ти и дру ге ак те ре. Код Ба ри ја са Но ве 
Гви не је отац сво јом спер мом ства ра ко сти и тки во, али ем
бри он ни кад не по ста је људ ско би ће док Сун це не ин тер ве
ни ше у сто ма ку же не да би до вр ши ло ша ке и сто па ла и фе
ту су до дао нос, ли це, тј. се ди ште да ха и ин те ли ген ци је. Због 
то га се то ком ини ци ја ци је кад се де чак одва ја од све та же на 
пре све га од њи хо вих мај ки бу ши нос. Код Ман да ка (Но ва 
Ир ска) сва ко де те је за ми шље но као про из вод људ ског па ра 
оца и мај ке, оца ко ји ства ра крв де те та и мај ке ко ја га хра ни, 
али њи хо во де ло ва ње је удво стру че но ин те ли ген ци јом јед
ног нат при род ног па ра Мо роа и Си ги гу ма, ко ји та ко ђе де лу
ју као отац и мај ка и ко ји пред ста вља ју два ком пле мен тар на 
де ла ко смо са и дру штва (јер ман да ци при па да ју дру штву 
ко је је по де ље но на две ма те ри јал не по ло ви не). При пад ност 
де те та јед ној или дру гој по ло ви ни је од са мог ро ђе ња озна
че на на те лу, тј. сва ка по ло ви на ути ску је на дла но ве де те та 
раз ли чи те ли ни је и та ко др жа њу и по кре ти ма ње го вог те ла 
да је свој ствен ка рак тер: чла но ви јед не по ло ви не увек по чи
њу да хо да ју ле вом но гом, дру ги де сном. 

Чи ни се да мно ге кул ту ре на гла ша ва ју да је не што по треб но 
да про дре у те ло, да се у ње му на ста ни и да по кре не по
је дин ца ка ње го вој суд би ни. У за пад ној кул ту ри од грч ко
ла тин ске ан ти ке то се на зи ва ду ша ко ја је за ми шље на као 
по ве за на са да хом, али по ве за на на та кав на чин да се од ње
га мо же при вре ме но или трај но одво ји ти. Сма тра ло се да 
ду ша мо же за не ко вре ме да на пу сти те ло иа ко је оно на ста
вља ло да ди ше, да да је зна ке жи вота, чак и да се кре ће. Да
кле, дах, спи ри тус озна ча ва и дух, тј. онај део људ ског би ћа 



281

ПРЕДРАГ РОДИЋ

ко ји раз ми шља, ко ји ра су ђу је. Те ло мо же де ло ва ти и ка да 
из гу би дух, би ло сто га што су га пре пла ви ле емо ци је, стра
сти, или сто га што је за по сед ну то би ћи ма ко ја га осва ја ју и 
потчињава њу сво јој во љи. 

Ка сни ја хри шћан ска ми сао пре у зи ма ово грч кола тин ско на
сле ђе, али та ко да је те ло по ста ло пу те ност и све ви ше се по
ја вљу је као за твор ду ше, као из вор свих под сти ца ја на грех и 
про ти вље ња Бо гу. Ове ди стинк ци је се спон та но ве о ма сла бо 
ја вља ју ван за пад не кул тур не обла сти, тј. је ди но та мо где 
их је Евро па у сво јој екс пан зи ји до не ла са хри шћан ством. 
Мел пе у уну тра шњо сти Но ве Гви не је пра ве раз ли ку из ме ђу 
Но ма на као се ди шта ми сли, во ље, ак ци је, же ља и емо ци ја 
али ко је је та ко ђе и дах и Мин као ду ха пре тка ко ји до ла зи да 
се на ста ни у фе ту су да ју ћи те лу енер ги ју ко ја му омо гу ћа ва 
да жи ви и да се кре ће.

Ка ко на гла ша ва ју Мо рис Го де ли је и Ми шел Па ноф ни је реч 
о то ме да се на ђу ма ње или ви ше слич но сти у пред ста ва ма 
раз ли чи тих дру шта ва, већ је про блем у то ме да са зна мо за
што је чо ве чан ство у свим сво јим кул ту ра ма би ло скло но 
да људ ско би ће пре ста вља као да је са ста вље но из два де ла, 
јед ног про ла зног ко ји про па да и дру гог ко ји на ста вља да по
сто ји и по сле смр ти, чак иа ко не мо ра да бу де и бе смрт но, 
јер у мно гим упо ре ђе ним кул ту ра ма по је ди нац сле ди сво ју 
суд би ну и по сле вла сти те смр ти. Он по ста је пре дак или за
пам ће но име или се ута па у ма су ано ним них пре да ка ко ји 
на ста вља ју да би ва ју при сут ни и ак тив ни. Ме ђу тим, кад го
во ри мо о два де ла у људ ском би ћу ови ау то ри ука зу ју на то 
да ми не мо ра мо све да сво ди мо на ду а ли зам те ла и ду ше.

Код на ро да Ја но ма ма ко ји жи ве у Ве не цу е ли сва ки по је ди
нац има два те ла: своје људ ско те ло и је дан жи во тињ ски ду
пли кат ко ји жи ви ве о ма да ле ко у шу ми, не ви дљив за људ ска 
би ћа и не по знат свом вла сни ку. Овај двој ник има озна ку му
шке до ми на ци је, јер двој ник же на је ди вљи пас ко ји жи ви 
бли зу ре ке и оштро бра ни сво је мла де, а двој ник му шкар ца 
је орао, ја гу ар или не ка дру га опа сна и агре сив на жи во ти ња. 
Код Ја о ма ма ве ру је се да људ ско би ће за жи во та мо же има ти 
ви ше те ла, ме ђу тим, по сле смр ти ви дљи вог људ ског те ла за
у век не ста је и те ло ње го вог не ви дљи вог људ ског двој ни ка, 
а ду ша на ста вља да жи ви. Осим што по сто је на ро ди ко ји 
ве ру ју да сва ки по је ди нац има ви ше те ла, што је рет ко, мно
ги ве ру ју у по сто ја ње ви ше ду ша, као што Ма ен ге са Но ве 
Ен гле ске, Кеј са Ис точ не Ин до не зи је и Ашу а ра са пре де ла 
се ве ро и сто ка Пе руа и ју га Еква до ра. Коа Ма ен га сва ка осо
ба има две ду ше јед ну спо ља шњу ко ја по при ма об лик те ла 
и јед ну уну тра шњу ко ја ће се по сле смр ти при дру жи ти пре
ци ма, или ће би ти осу ђе на да лу та у бли зи ни се ла, у об ли ку 
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утва ре. Код на ро да Кеј ду ша се са сто ји од се дам де ло ва, ко је 
се по сле смр ти вра ћа ју у се дам ка те го ри ја ду хо ва, ко ји ма 
су при па да ли. Код Ашу а ра осо ба по се ду је је дну ве ли ку ду
шу у об ли ку це лог те ла до пу ње ну са ви ше ма лих ду ша ко је 
управља ју ор га ни ма. 

У мно гим кул ту ра ма по сто ји те ло у ко је се при вре ме но сме
шта ју ду хо ви раз ли чи ти од ду ше те ла Ша ма на, ко ји при зи
ва ју си ле од ре ђе них ду хо ва или сво јих пре да ка да про дру у 
њи хо во те ло и до да ју сво је мо ћи њи хо вим соп стве ним мо
ћи ма. Кон цепт људ ског те ла и људ ске ду ше и иде ја о ве зи 
из ме ђу јед ног те ла јед на ду ша, пред ста вља ју про блем за за
пад не ту ма че. Та ко ђе по сто ји про бле ма ти чан сте ре о тип по 
ко ме је те ло ма те ри јал но а ду ша не ма те ри јал на, јер из гле да 
да по сто је мно га дру штва ко ја не по зна ју ову опо зи ци ју. Ма
ег не раз ли ку ју јед ну спо ља шњу и јед ну уну тра шњу ду шу 
при че му пр ву схва та ју као за ма шће ну фор му ко је ће се по
је ди нац кад оде у рај осло бо ди ти по сле смр ти, а дру гу ду шу 
схва та као уну тра шњу срж те ла ко ја ће га на пу сти ти по сле 
смр ти да би се вра ти ла на ме сто по ја ве пре да ка ко ме осо ба 
при па да. Вал пи ри из Ау стра ли је сма тра ју да се сва ка осо ба 
са сто ји од јед ног те ла и три ду ха (јед ног ду ха – де те та, то
тем ског ду ха и ду ха да ха – сна). Дух де те је јед но од хи ља де 
би ћа суп тил не фи зич ке ре ал но сти ко је се с вре ме на на вре
ме по ја ви у те лу же не да би се ту тран сфор ми са ло у де те. 
Духдах је ве трић ко ји ожи вља ва дух фе ту са, али је ујед но 
и да шак ве тра из Сна. Код ау стра лиј ских Або ри џи на чи тав 
уни вер зум је те ло и чи тав уни вер зум је ду ша, јер су пла ни
не, је зе ра, ве ге та ци ја, жи во ти ње схва ће ни као де ло ви или 
про из во ди Ве ли ких Би ћа ко ја су про пу то ва ла Зе мљу у вре ме 
Сно ва и сво јим де ло ва њем је об ли ко ва ла пре не го што су не
ста ла у ње ним ду би на ма или за у век оти шла на не бо. У хри
шћан ској ду хов но сти 13. ве ка Хил де гард де Бин ген, јед на 
од нај ве ћих за пад них ми сти чар ки опи су је по сту пак ко јим се 
ду ша сје ди њу је с те лом и ти ме на гла ша ва да има не чег ма те
ри јал ног у ду ши. Те ло, да кле, сву да пред ста вља ис хо ди ште 
дво стру ке ме та мор фо зе: дру штве не ре ал но сти у срод нич ко 
и срод нич ког у те ле сно и сек су ал но. Ка да не ки клан код ма
тли не ар них ман да ка не ма ви ше зе мље и ка да при бе жи ште 
на ђе на зе мљи срод ни ка по бра ку, код шу ра ка ко ји му до зво
ли да се ко ри сти том зе мљом, овај клан ће учвр сти ти сво ја 
пра ва на ко ри шће ње зе мље та ко што жр тву је свог нај мла
ђег си на по сле смр ти свог афи нал ног срод ни ка а леш ће по
ло жи ти по ред оца са хра ње ног на зе мљи свог кла на, дакле, 
клана ње го ве мај ке. 

Да кле, жр тво ва ње те ла је оно што омо гу ћа ва да се пре мо
сти раз ли ка у иден ти те ти ма из ме ђу оца и си на и да се два 
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кла на сто пе у је дан. Овом ве зом се два те ла иден ти фи ку ју у 
ис тој има ги нар ној суп стан ци. Слич но се де ша ва код на ро да 
Кеј, где се при скла па њу бра ка за те ло же не да је цев, а ње ну 
гла ву и екс тре ми те те гонг и но вац. Иста ова до бра да ју се да 
би до шло до бро да на је дра. Код на ро да Ара сви дру штве ни 
од но си и сви де ло ви људ ског те ла мо гу би ти пре тво ре ни у 
но вац од шкољ ке, што игра уне ко ли ко исту уло гу као у за
пад ном дру штву, ка ко на гла ша ва ју М. Го де ли је и М. Па ноф, 
ко мад хле ба и ви но у ко је се пре о бра зи ло Хри сто во те ло. Не 
на го ни са мо сек су ал ност по је дин ца да кроз же ље ма шта о 
дру штву и у дру штву, већ је и дру штво то ко је ма шта у те
лу и при ча ју ћи о те лу и кроз те ло, при ча о са мом се би. Ове 
пред ста ве о те лу или о те ли ма, о ду ши или о ду ша ма и о 
овом на шем ин те ли гент ном де лу ко ји на зи ва мо дух (разум) 
је су пред ста ве, кон струк ти уну тар јед не кул ту ре ко ја у ве ли
кој ме ри де ли и сег мен ти ра све чла но ве те кул ту ре. Пред ста
ве о те лу ства ра ју иде је, сли ке, сим бо ле, емо ци је и вред но
сне су до ве, ко ји у сва кој кул ту ри слу же не са мо да по шту је 
те ло, већ и да га кон тро ли ше. Та ко се фор ми ра не ка вр ста 
спре ге идеј них и емо ци о нал них ре ал но сти, да кле и фи зич
ких, ко је су исто та ко и по ти ски ва ња уну тар по је дин ца, као 
и ван ње га, и за по чи њу чим се ро ди.

М. Го де ли је и М. Па ноф нам ука зу ју на иде о ло шке и сим бо
лич ке ме ха ни зме пу тем ко јих људ ско те ло по ста је ма те ри
ја лан из раз со циокул тур них ре ал но сти, те пре ста је да бу де 
са мо би о ло шка да тост и тран сфор ми ше се у кул тур ни ар те
факт. Ства ра ње те ла, као кон струк та на ста лог кроз кул тур не 
ин сти ту ци је и ри ту а ле од ре ђе ног дру штва но си у се би из раз 
дру штве них од но са и со ци јал них раз ли ка.  

Кон струк ци ја те ла укра ша ва њем

Те то ва жа као те ле сна тех ни ка укра ша ва ња ни је би ла са мо 
тех ни ка укра ша ва ња већ и тех ни ка оде ва ња.7 До бар при
мер  је Ја пан у ко ме је у 18. ве ку та ту пред ста вљао ал тер на
ти ву оде ва њу, на ро чи то у вре ме оте жа не тр го ви не сви лом, 
брокатом те злат ним и сре бр ним укра си ма.

По ли не жа ни су те то ва жу ко ри сти ли ка ко за ис ти ца ње кул
ту ре гру пе али и по је ди на ца (же не су иза уши ју те то ви ра ле 
обич но мо ти ве пти ца или ри ба, му шкар ци гу ште ре на де ло
ве ли ца). На Но вом Зе лан ду Ма о ри су те то ви ра ли ли це као 
знак лич не пре по зна тљи во сти. Те то ва жа се про вла чи као 
тех ни ка кроз мно ге кул ту ре вр ло ра но до сти жу ћи ви соке 

7 San ders, C. R. Or ga ni sa ti o nal con stra ints on tat too ima ges:a so ci o lo gi cal 
ana li sis of ar ti stic style, in: The Me a ning of Things, ed. Hod der, H. (1989) 
London, New York: Col lin Aca de mic.
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умет нич ке ни вое (на ро чи то у Ја па ну ) чак и он да кад, све до 
60тих на За па ду те то ва жа по ста је озна ка рад нич ких сло је
ва, мор на ра и про сти тут ки. Да нас је то мод ни знак и ви со
ких дру штве них кла са, не за о би ла зан мод ни де таљ (би ло као 
трај на, би ло као при вре ме на те то ва жа) озна ка иден ти те та, 
ег зо тич ни украс мод них си сте ма.

Те ло и укра ша ва ње код Оро ка и ва (Ме ла не зи ја)

За нас је ово ин те ре сан тан ан тро по ло шки при мер јер се 
код Оро ка и ва укра ша ва са мо те ло, пред ме ти (чам ци, ку ће, 
оруж је, кор пе, сту бо ви) уда ље ни од те ла се не укра ша ва ју. 
Пред мет је укра шен са мо ако ис ти че вред ност те ла. Укра ше
но те ло је из ло же но по гле ди ма, то је те ло за по ка зи ва ње, те
ло у од но су. Об ре ди ини ци ја ци је кроз укра ша ва ње постају 
ме сто кон стру и са ња со ци јал них од но са.

Пр ви тип укра са се од но си на ло кал ну за јед ни цу, ко ја се та
ко фа во ри зу је у од но су на срод нич ке од но се и ве зу је се за 
од ре ђе не де ло ве те ла, дру ги тип укра са је на чи њен од пер
ја и на ки та ко ји су у ве зи са од но си ма ван се ла и до пи ру 
до дру гих дру шта ва; тре ћи тип укра са се од но си на мит ске 
прет ке (ри ту ал ним при зи ва њемукра ша ва њем се мит ско по
ре кло са вла ђу је, укр о ћу је и об у хва та у со ци јал не од но се). 
Су прот но за пад ној тра ди ци ји у про це су ини ци ја ци је, кон
струк ци ја те ла не озна ча ва пре лаз на ви ши иден ти тет, ста
тус. Укра ше ни ини ци јант ли шен је вла сти тог иден ти те та, а 
укра си ма те ри ја ли зу ју све од но се ко је да то дру штво по зна
је, ема на ци ја дру штва, ње го ве све у куп но сти. По пре стан ку 
свет ко ви не, укра си се ски да ју, сли ке са ли ца оста вља ју да из
бле де. Но вај ли ја у дру штву ви ше не до сти же са вр шен ство –  
це ло ви тост, ко ју му је да ла ини ци ја ци ја са мо на тре ну так 
(за нас је ин те ре сан тан тре ну так про ла зно сти; на за па ду та
кав тре ну так у пот пу но сти се при зи ва сва ком но вом мод ном 
ко лек ци јом за но ву се зо ну). Те ло као жи ва це ли на до вољ на 
са мој се би је сте са мо дру штвопот пун су бјект, и за тре ну так 
те ло ини ци јан та (за вре ме ри ту а ла, укра ша ва ња, да ри ва ња у 
вре ме свет ко ви не).

Укра ша ва ње као кон структ, до ве ден до па рок си зма, по ка зу
је  сво ју дру штве ну моћ и из вор не стал но сти/пе ри о дич но
сти, ко ја ри ту ал но мо ра да бу де об но вље на да би дру штво 
одржа ло сво је сим бо лич ке и еко ном ске ре сур се.

Са вре ме на те то ва жа

Сан дерс су ми ра ре зул та те са ку пље не у пе ри о ду од 1981.  до 
1985. године ве за не за про ме ну сти ла са вре ме ног те то ви ра
ња. Стил је углав ном огра ни чен до ступ ним тех но логија ма, 
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ис ку ством ta ttoo мај сто ра, дру штве ном де фи ни ци јом те то
ва же од стра не умет нич ког све та (на ро чи то body art умет
ни ка ) као и ста ту са уну тар За пад них кул ту ра. Ло ба ња, 
смрт, пан те ре, ор ло ви, зма је ви и зми је, же не у pinup сти лу 
су уо би ча је ни мо ти ви на род не тра ди ци је, ванин сти ту ци
онал них гру па, мла дих му шка ра ца из рад нич ке кла се. Но ви 
ta ttoo мај сто ри, од 60тих го ди на два де се тог ве ка, са за вр
ше ним умет нич ким шко ла ма раз ли чи тих про фи ла ко ри сте 
но ве при сту пе: фан та зи ју и на уч но фан та стич ну ор јен та ци
ју, тра ди ци о нал не ја пан ске сти ло ве, ап стракт ни екс пре си о
ни зам, пле мен ску умет ност   (по ре клом ха вај ски, ма ор ски, 
итд). Ко ри сти се про ши ре ни спек тар бо ја, уда ља ва ју се од 
цр них ја сно уо кви ре них фи гу ра и при ме њу ју тех ни ку јед не 
игле ко ја да је сли ке са пу но де та ља. По сле ди ца то га је да 
та ту мај сто ри из ла жу као умет ни ци по га ле ри ја ма, ја вља се 
умет нич ка кли јен те ла, ку по ви на и про да ја уоб ли чу је но во 
тр жи ште и нов естет ски укус. Но, од мах се ство ри ло и огра
ни че ње у ви ду огра ни че них тр жи шних зах те ва без сти ли
стич ке хе те ро ге но сти и ра зно вр сно сти мо ти ва, бар у по чет
ној фа зи. Ау тор ни је мо гао оче ки ва ти да ће се хе те ро ге ност 
мо ти ва те то ви ра них сли ка до пу ни ти по ја вом те то ва же на 
срп ским кул тур ним про сто ри ма. По ја ва пр вог срп ског ча
со пи са за те то ви ра ње и пир синг по ка зу је чи тав ди ја па зон 
на ци о нал них мо ти ва: на ци о нал ни грб, ли ко ви вој во да, до
ма ћих све та ца, кућ них љу би ма ца из ме ша ни су са већ тра
ди ци о нал ним мо ти ви ма (африч ке и ег зо тич не жи во ти ње, 
фан та стич ни ли ко ви СФа, дис крет не на ру кви це и де та љи 
на но зи, вра ту, око очи ју, пуп ка и но са).

Бо га та тра ди ци ја ја пан ског те то ви ра ња има ла је нај ве ћи 
ути цај на са вре ме ни стил укра ша ва ња: кри ла, ва тра и цр те
жи та ла са су чест мо тив за уо кви ра ва ње и по ве зи ва ње сли ка 
ко је у пр вом пла ну сто је као му ра ли (зма је ви, хри зан те ме и 
ша ран су че сти по зајм ље ни мо ти ви).

Аме рич ку тра ди ци о нал ну те то ва жу од ли ку ју, бар у пе ри о ду 
ка сних се дам де се тих, ја сне цр не кон ту ре на чи ње не са три 
до се дам ига ла. Ка ли фор ниј ски ta too мај сто ри по че ли су да 
ра де кон ту ре на чи ње не јед ном иглом, што омо гу ћа ва из у зет
но де та љан, фо торе а ли сти чан цр теж (овај тзв. позитивно
не га ти ван стил укљу чу је упо тре бу цр ног ма сти ла и јед ну 
иглу).

Тех но ло ги ја и ма те ри ја ли (ма ши на за те то ви ра ње тј. елек
трич ни ин стру мен ти, бо ја, људ ска ко жа ) ко ји се  ко ри сте од
ре ђу ју и сти ли стич ке кон вен ци је. Фи зич ке ка рак те ри сти ке 
људ ске ко же и кон сти ту ци ја огра ни ча ва ју и об лик и са др жај 
те то ва же. Со ци јал на стиг ма тј. по ве зи ва ње те то ви ра ња са 
ма р ги нал ним со ци јал ним гру па ма (со ци јал но де ви јант ним, 
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кри ми нал ци, мо то ци кли сти на гра ни ци за ко на, суб кул тур не 
гру пе) и опа сним за ра за мабо ле сти ма у са вре ме ној кул ту ри 
ука зу ју нам на дру гу крај ност при кон струк ци ји евр оп ског  
те ла.

Род но кон стру и са ње те ла у фи ло зо фи ји

Ок ци ден тал на фи ло зо фи ја се, ка ко при ме ћу је Ели за бет 
Грос (Elizabeth Gross),8 ус по ста ви ла на те ме љу ду бо ке со ма
то фо би је. Фи ло со фи ја се у ан тич кохри шћан ској тра ди ци ји 
За пад не кул ту ре при мар но ба ви иде ја ма, пој мо ви ма, ра зу
мом, су дом тј. тер ми ни ма ко ји су уо кви ре ни пој мо ви ма ду
ха, тер ми ни ма ко ји ис кљу чу ју раз ма тра ње те ла а ти ме и же
не и жен ско сти (пре ко им пли цит ног ко ди ра ња жен ског као 
нера зум ског ко је је по ве за но са те лом). На тра гу Фрој до вог 
тер ми на по ри ца ња ко ји исто вре ме но укљу чу је и при зна ва
ње и од би ја ње, фи ло со фи ја За пад ног кру га се ус по ста ви ла 
као фор ма зна ња пу тем по ри ца ња те ла (на ро чи то му шког 
те ла) и уз ди за њем ду ха ко ји је ли шен те ла.

Пре ма Пла то ну, те ло је из дај ство ду ше, ра зу ма и ду ха. Ра зум 
би тре ба ло да вла да те лом и ира ци о нал ним ка ко би би ла мо
гу ћа хи је ра р хи ја и ха р мо ни ја у др жа ви, по ро ди ци и ин ди ви
дуи. Ари сто тел раз ли ку је ма те ри ју (те ло) од фор ме (ду ха), 
где мај ка као ма те ри ја до би ја од оцаму шкар ца фор му.

Хри шћан ство (за пад ног ти па) на ста вља ди хо то мију материја 
/фор ма пре ко То ме Аквин ског у ви ду раз ли ке супстан ци ја/
ак ци ден ци ја, тј. веч не ду ше да те од Бо га и грешне чул но сти 
(ма да це ло куп ни свет сред њег ве ка учеству је не ко ли ко пу
та го ди шње у ор ги ја стич ким свет ко ви на ма пре те ри ва ња и 
теле сних ужи та ка).

До ба мо дер не обе ле же но је Де кар то вим одва ја њем  ду ше од 
при ро де тј. раз ли ко ва њем res co gi tans (ду ха, ду ша, свест) и 
res eg stensa (те ло). Те ло је про сти ру ћа суп стан ца, део при
ро де, са мо кре та ју ћа ма ши на ко ја функ ци о ни ше по ка у зал
ним за ко ни ма при ро де. Су бјект се (тј. свест као са мо свест, у 
ка сни јим раз ра да ма Кан та, Фих теа, Ше лин га, Хе ге ла) одва
ја од те ла, ква ли те та, обје ка та о ко ји ма са мо ци нич но про
ми шља. Ка же мо ци нич но јер је су бјект сво ју „уз ви ше ност” 
из гра ђи вао на ди сци пли но ва њу: те ла, при ро де, дру го сти. 
Ду бо ко све стан тог при кри ва ња, Фу ко по ка зу је да је у осно
ви Пла то но вог Ал ки би ја да „упо знај са мог се бе” ста ја ла по
тре ба за „ста ра њем о се би”. Од  Де кар та до Ху сер ла до шло 
је до пре о крета те по ста вке. „Ста ра ње о се би” је Со кра тов 

8 Ели за бет, Г. (2002) Пре о бли ко ва ње те ла, Жен ске сту ди је 14/15, Бе о град, 
стр. 25 – 57.
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зах тев да се у истом на ђу по ли тич ке ам би ци је и фи ло зоф ска 
љу бав, на пор да се одр жи по сед и здра вље. 

Дух као стал на ак тив ност по вла чи се у до ба Се не ке у до ко
ли цу пи са ња и сту ди ра ња, не ку вр сту ад ми ни стри ра ња да 
би у Ау гу сти на то по ста ло стал но бде ње над со бом (ствар
на и ме та фо рич на ка стра ци ја те ле сно сти) раз ви је на пре ко 
сто и ка у об ли ку ana ho re sisa, по вла че ња, су бјек ти ви за ци је 
исти не, ћу та ња, ин тер пре та ци је сно ва. Пу ри фи ка ци ја ду
ше по мо ћу са мо спо зна је, дог ми ка но на, ау то ри те та, уво ди 
по је дин ца у пре де ле кон тро ле и са мо кон тро ле (ин сти ту ци
ја ис по ве сти). Вер бал на ис по вест и раз от кри ва ње соп ства 
ни су све до ни че ан ске по бу не про ме ни ли тех ни ку вла да ња 
над другим. Спи но за, Ви ко Ни че, Па скал пред ста вља ју од
сту па ња од до ми ни ра ју ћих то ко ва не те ле сног ми шље ња а 
за Спи но зу је иде ја те ла дух. Спи но зи но схва та ње те ла је 
ван уо би ча је них сте ре о ти па у фи ло зо фи ји по ко ји ма те ло не 
ми сли, а дух ми сли. Ана ли за Спи но зи них ста во ва о те лу и 
ду ху по ка зу је да је те ло услов мо гућ но сти ду ха. У ана ли зи 
Ети ке, фи ло зоф ки ња Бран ка Ар сић ис ти че да Спи но за го
во ри о те лу као опа сном атен та то ру на људ ски дух ко је је 
оста ло нео д ре ђе но од стра не „од лич них љу ди” ра ни јег до ба. 
Оту да је са свим при род но што сви про тив ни ци те ла др же да 
су те ло, афек ти и афек ци је про тив ни ра зу му, да су пра зни 
и бе сми сле ни. Чо век Мо дер не је кар те зи ја нац, чи ста ми сао 
ко ја се бе ми сли, чи сти ум, чи сти дух ко ји је по све ћен са мо
до ди ри ва њумо де ран чо век је су бјект. Ура ња ње у те ле сно 
је за та квог чо ве ка на пу шта ње се бе, пад у бо лест и лу ди ло. 
Сви су ве ро ва ли у ап со лут ну моћ ду ха над те лом и ње го
вим рад ња ма и сви су, пре ма Спи но зи, из но си ли по гре шну 
мисао да дух мо же без те ла. 

Спи но за не раз у ме ка ко се мо же бра ни ти те за о пот чи ње но
сти те ла ду ху, а да то има ика квог сми сла. Спи но за ис ти че 
да те ло има сво ју вла сти ту при ро ду и сво је вла сти те за ко не 
ко ји ни су за ко ни ду ха, ко ји га по кре ћу да чи ни оно што дух 
ни ка да не мо же, че му се дух мо же са мо ди ви ти. Те ло са мо 
се бе по кре ће, те ло по кре ће те ло; дух не по кре ће те ло јер ни
кад дух не мо же да учи ни да те ло ми ру је. Дух у те лу не иза
зи ва ни ка кве прох те ве, дух не узро ку је про ме ну ста ња те ла, 
дух не мо же да про бу ди те ло, као што не мо же да га успа ва, 
не мо же да га пре о бли ку је, учи ни ра до сним или жа ло сним, 
јед но став но – дух не афи ци ра те ло. Те ло је нео се тљи во на 
дух. Фор му ла од но са ду ха и те ла гла си: ни ти те ло по кре ће 
дух, ни ти дух те ло. Ипак, дух ни је то ли ко нео се тљив на те
ло, ко ли ко је те ло на дух. Дух се по кре ће на нај ма њи миг 
те ла. Дух ра ди и про из во ди оно што га чи ни ду хомиде је 
(ствар ко ја ми сли). Дух ни је јед но ста ван учи нак ра да те ла, 
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он образу је са мог се бе кроз иде је, али те иде је су увек и ис
кљу чи во иде је о те лу. „Пред мет иде је ко ја са чи ња ва људ ски 
дух је сте те ло (...)”, ре ћи ће Спи но за. Дух не ма ни јед ну иде
ју ко ја ни је иде ја те ла, дух ми сли са мо те ло и ни шта ви ше. 
Дух је оп сед нут те лом. Не по сто је чи сте иде је (иде је без те
ла). Он да кад по сто је, дух по лу ди. Дух ко ји са мо ре флек ту је 
сво је вла сти те иде је, увек ре флек ту је иде је о те лу, о ње го
вим прох те ви ма, де ло ва њи ма, ње го вим стра сти ма. Дух се 
се би по ја вљу је у ли ку те ла, дух по зна је се бе ако опа жа ста
ња свог те ла, бље сак те ла у са мо ре флек си ји. Па ра ле ли зам 
ду ха и те ла огле да се та ко што: дух ми ру је ка да те ло ми ру је, 
ка да те ло же ли и дух же ли; ка да је те ло не по крет но и ми ру је 
у сну дух је не спо со бан за ми шље ње, што је те ло спо соб ни
је да пред ста ви се би пред мет, ти ме и дух по ста је спо соб ни ји 
да по сма тра тај пред мет. Те ло иза зи ва и про из во ди пред ста
ве. Те ло је испуњено пред ста ва ма дру гих те ла ко је је ика да 
до та кло, оно има моћ да афи ци ра и да бу де афи ци ра но. Те ла 
су ис ку сна, јер има ју ис ку ства о дру гим те ли ма. Ис ку ство о 
дру гим те ли ма те ло за до би ја ин ди ка тив ним зна ци ма (ко ји 
озна ча ва ју тре нут но ста ње на ше про мен љи ве кон сти ту ци је, 
тре нут но ста ње на шег те ла и при су ство дру гих те ла). На ше 
те ло де лу је на дру го те ло и ра до сно је иа ко ни шта не са зна
је о при ро ди дру гог те ла, већ са мо ефек те  де ло ва ња дру гог 
те ла (тр пље ње, де ло ва ње). Те ла не зна ју за пред ви ђа ња и 
про ра чу на ва ња и не зна ју за апри ор но са зна ње. Те ло мо ра 
пре тр пе ти и под не ти дру го те ло да би са зна ло за ње га, да би 
са зна ло не што о ње го вој при сут но сти. Што ви ше не ко те ло 
ра ди или тр пи, ти ме је ње гов дух спо соб ни ји да опа жа ви ше 
ства ри. Што те ло ви ше де лу је, и сма њу је тр пље ње оно по
ве ћа ва у се би ра дост; дух ће има ти ви ше аде кват них иде ја, 
дух ће ра за зна ва ти раз го вет но. У ра до сном те лу, спо со бан 
дух. Над моћ јед ног ду ха над дру гим ни је ни шта дру го не го 
над моћ јед ног те ла над дру гим те лом. Спи но за опо вр га ва 
до ка зе оних ко ји твр де да те ло не мо же би ти узро ком: умет
но сти, го во ра и мо ћи до но ше ња од лу ка. По ка зу ју ћи да не 
по сто ји дух ко ји би те лу мо гао да ка же „не” при до но ше њу 
од лу ка (од лу ке ду ха су са мо прох тев те ла) и да умет ност 
ду ха пред ста вља про ма шај ка та ло ги за ци је, пе ри о ди за ци је, 
јер умет нич ко де ло је сте умет нич ко ако успе да по пут те ла 
сле ди за ко не те ле сне при ро де. Пам ће ње је моћ те ла да про
из ве де и по но во тр пи про шле афек ци је, да их учи ни по но во 
при сут ним, са да шњимчи не ћи од те ла спо ме ник, као што је 
умет нич ко де ло спо ме ник. За нас је од ва жно сти ка ко те ла 
го во ре. Пре све га да би дух го во рио мо ра да се се ти ре чи. 
Али се ћа ње је под руч је мо ћи те ла. Та ко те ло се бе из ра жа
ва и је зик је из раз те ла, јер те ло до но си од лу ку шта ће да 
за бо ра ви у скла ду са сво јим зах те ви ма и прох те ви ма. Те ло 
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го во ри из чи сте отво ре но сти, из ха о са отво ре но сти, ло ги ком 
кон крет ног ко ја про би ја те мељ ме та фи зи ке. Бран ка Ар сић 
при ме ћу је, за нас кру ци јал ну чи ње ни цу, кад Спи но за го во ри 
о то ме да још ни ког ис ку ство ни је на у чи ло све му оно ме што 
те ло мо же. То зна чи да још увек ни је из у мље но ми шље ње 
ко је би мо гло да ми сли ис ку ство те ла; да још увек ни је из
у мље но ми шље ње ко је би про из во ди ло пој мо ве ко је хва та 
ма ле раз ли ке и су прот но сти, све флек си је и тран сфор ма ци је 
кроз ко је те ло про ла зи и ко је те ла про из во де. 

Тех но те ла

Ки борг је хи брид ма ши не и би о ло шког ор га ни зма, тво ре
ви на фик ци је као и про жи вље них дру штве них од но са. Ки
борг је, пре ма Д. Ха ра веј (Don na Ha ra way) де ло фик ци је и 
про жи вље ног ис ку ства, фик ци ја ко ја ма пи ра дру штве ну и 
те ле сну ствар ност, има ги на тив но сред ство ко је су ге ри ше 
пло до но сна спа ри ва ња. Ки борг је створ по строд ног све та, 
ни је у ве зи са би сек су ал но шћу, пре е ди пов ском сим би о зом, 
нео ту ђе ним ра дом. Ки бор гу не до ста је при ча о по ре клу јер 
у за пад ном, ху ма ни стич ком сми слу, при ча о по ре клу за ви си 
од ми та о пр во бит ном је дин ству, пу но ћи. Ки борг пре ска че 
ко рак пр во бит ног је дин ства с при ро дом, у за пад ном сми слу, 
што има за по сле ди цу на пу шта ње марк си стич ког и пси хо а
на ли тич ког кон цеп та ра да и обра зо ва ња ро да и ин ди ви ду а
ци је. На кра ју два де се тог ве ка, у на шем мит ском вре ме ну, 
по ста ли смо при ви ђе ња: те о ре ти зо ва ни и ис фа бри ко ва ни 
хи бри ди ма ши не и ор га ни зма. Ки борг је на ша он то ло ги ја; 
он од ре ђу је на шу по ли ти ку. Тра ди ци ја за пад не на у ке и по
ли ти ке, пре ма Д. Ха ра веј, је сте тра ди ци ја ра си стич ког ка
пи та ли зма под му шком до ми на ци јом; тра ди ци ја на прет ка, 
тра ди ци ја при сва ја ња при ро де као ре сур са за про из вод њу 
кул ту ре, а соп ство се ре про ду ку је кроз од ра жа ва ње дру гог. 
Од нос из ме ђу ма ши не и ор га ни зма је рат за гра ни цу у ком се 
до во ди у пи та ње: про дук ци ја, ре про дук ци ја и има ги на ци ја. 
Ки борг оспо ра ва од но се опреч но сти, хи је рар хиј ске до ми на
ци је; при ро да и кул ту ра ни су ви ше у од но су при сва ја ња и 
ин кор по ра ци је. Од нос јав но/при ват но је ре ви ди ран кроз по
сто ја ње тех но ло шког по ли са. Ки борг, ка ко ка же Д. Ха ра веј, 
од свог оца не оче ку је по вра так у Врт, не оче ку је хе те ро сек
су ал ну парт нер ку ко ја ће га упот пу ни ти у це ли ну. Ки борг не 
са ња о за јед ни ци по мо де лу ор ган ске по ро ди це те не ма ни 
еди пов ског ком плек са. 

Род, ра са, кла са, по што су из бо ри ли пра во и при зна ње, ви
ше не пру жа ју осно ву за ве ро ва ње у су штин ско је дин ство, 
јер про жи вља ва мо пре ла зак из ор ган ског, ин ду стриј ског 
дру штва у по ли мор фан, ин фор ма тич ки си стем (из си сте ма 
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„све је рад” у си стем „све је игра”). Ди хо то ми је, ко је су од
раз хи је ра хиј ских до ми на ци ја у но вој мре жи „ин фор ма ти
ке до ми на ци је” до би ја ју дру га чи ји об лик: Ре прен те за ци ја
Симула ци ја, Пол ностГе нет ски ин же ње ринг, УмВе штач ка 
ин те ли ген ци ја, итд.

Ки борг ни је под ло жан би о по ли ти ци, јер си му ли ра по ли
ти ку. Ор ган ски хи је рар хиј ски ду а ли зми ко ји су уре ђи ва
ли дис курс на За па ду, од Ари сто те ла до да нас, ви ше ни су 
актуел ни.

Ду а ли зми су тех носва ре ни. Ди хо то ми је: дух/те ло, жи во
ти ња/чо век, ор га ни зми/ма ши не, јав но/при ват но, при ро да/
кул ту ра, му шка рац/же на, при ми тив но/ци ви ли зо ва но пред
ста вља ју иде о ло шке кон струк те. Све је по ли морф но из у
кр шта но и у ме ђу деј ству. Ки борг је пост мо дер но, рас кло
пље но и на но во са ста вље но соп ство. Про блем ко ди ра ња и 
пре во ђе ња све та у ин фор ма ци ју, где је слом си сте ма пре кид 
ко му ни ка ци је, струк ту ри ра ју свет на но ве на чи не. Ор га ни
зам је по стао на пра ва за об ра ду ин фор ма ци ја. Ко му ни ка циј
ске на у ке и би о ло ги ја је су кон струк ци је при род нотех нич
ких обје ка та зна ња у ко ји ма су дух, те ло и ору ђе ме ђу соб но 
бли ски. Квант на елек тро ни ка је у осно ви мо дер не др жа ве, 
са те лит ских си сте ма, мул ти на ци о нал них кор по ра ци ја, ме
ди цин ског кон стру и са ња на ших те ла, пор но гра фи је и сл. 
По ве за ност сек су ал но сти и ин стру мен тал но сти, схва та ње 
те ла као сво је вр сне при ват не ма ши не ри је за мак си ми зи ра
ње за до вољ ства и ко ри сно сти. Ове со ци о би о ло шке при че 
за ви се од hightech по гле да на те ло као би о тич ку ком по нен
ту или ки бер нет ски ко му ни ка ци о ни си стем. Је дан од мно
гих пре о бра жа ја ре про дук тив них си ту а ци ја је сте онај ме ди
цин ски, где жен ска те ла има ју гра ни це ко је су на нов на чин 
пропу сне и за „ви зу е ли за ци ју” и за „ин тер вен ци ју”. 

Пи та ње шта зна чи би ти уте ло вљен у ви со ко тех но ло шким 
све то ви ма (би ти Ки борг) зна чи пи та ти се за те ле сне гра ни
це и дру штве ни по ре дак. Пи та ти се за по ре дак пред ста ва о 
те лу ко је об ли ку ју по глед на свет, свет еро ти ке, ко смо ло ги је 
и по ли ти ке. Пи са ње те лом и пи са ње по те лу (ta too) го во ре 
нам да је пи смо пре суд но за за пад ни мит о раз ли ко ва њу ци
ви ли зо ва них и при ми тив них кул ту ра, за раз ли ко ва ње мар
ги на ли зо ва них и по вла шће них и сл. Спо ро ви око зна че ња 
пи сма ни су ни шта дру го до об лик са вре ме не по ли тич ке бор
бе. Ра ди се о мо ћи озна ча ва ња (ко ја је до са да би ла фа лич ка, 
мо но те и стич ка, ау то ри тар на и „са вр ше ног име на”).

Ки борг пи смо ка зу је да се моћ пре жи вља ва ња огле да у при
ча ма, на ра ти ви ма ко ји пре ра зме шта ју хи је рар хиј ске ду а ли
зме на ту ра ли зо ва них иден ти те та. Ору ђе Ки борг пи сма су 



291

ПРЕДРАГ РОДИЋ

те и та кве при че, при че ко је де кон стру и шу сре ди шње ми
то ве о по ре клу (и њи хо вом че жњом за ис пу ње њем у апо ка
лип си). Тех но ло ги ја тек сту а ли зу је на ша те ла ко ди ра ју ћи га 
у мре же. Оту да је пи смо пре вас ход но ки борг тех но ло ги ја. 
По ли тич ко у ки борг по ли ти ци се са сто ји у то ме да се спро
ве де бор ба за је зик као бор ба про тив са вр ше не ко му ни ка
ци је, про тив јед ног је ди ног ко да ко ји сва зна че ња са вр ше но 
пре во ди (је дин ствен код то је би ла сре ди шња дог ма фа ло
го цен три зма). Ин си сти ра ње на „шу му”, не за ко ни тим ста
па њи ма жи во ти ње и ма ши не, је сте ме та фо рич ко и сна жно 
на гла ша ва ње „про сто ра из ме ђу” ја ких опо зи ци ја: те ло/ду х, 
при ро да/кул ту ра, му шка рац/же на. Ма ши не су да нас про те
тич ка сред ства, ин тим не ком по нен те, при ја тељ ска соп ства 
(од се дам на е стог ве ка ма ши не се ожи вљу ју, до би ја ју ду шу, 
ор га ни зми се с дру ге стра не ме ха ни зу ју). Те ла су ма пе мо ћи 
и иден ти те та, Ки борг те ло не тра жи, не ге не ри ше ан та го ни
зме. Те ло ма ши ни ра  јед но је пре ма ло, а два је са мо јед на од 
мо гућ но сти. Спој ду ха у об ли ку тех но ло ги је („му шке” де
кар тов ске ра ци о нал но сти) и те ла (же не) по ме рио је гра ни це 
ор ган ског (ста ре ња, ма те рин ства). Род као гло бал ни иден ти
тет по ста је су ви шан, он по ста је аспект де ли мич ног и флу
ид ног оте ло вље ња. Ки боргро д по ста је ло кал на мо гућ ност 
ко ја пред узи ма гло бал ну осве ту. 

Из лаз из ла ви рин та ду а ли за ма у ко ји ма са ми ма се би об ја
шња ва мо сво ја те ла и сво ја ору ђа је су при че о ки бор гу, из
ло мље ни на ра ти ви са два сре ди шња ар гу мен та:

• на пу шта ње уни вер за ли зу ју ћих, то та ли зу ју ћих те о ри ја 
ко ји ма про ми че нај ве ћи део ствар но сти,

• од ба ци ва ње ан ти на уч не ме та фи зи ке и пре у зи ма ње од
го вор но сти за на у ку и тех ни ку да би се ре кон стру и са ле 
гра ни це сва ко днев ног жи во та.

Ипак, по сто ји још је дан пут да се има ма њи улог у ма ску ли
ну ау то но ми ју, пут ко ји не про ла зи кроз Же ну, При ми тив ца, 
Ну лу, ла ка нов ску фа зу огле да ла и ње го во има ги нар но. Он 
про ла зи кроз же не и дру ге са да шње не за ко ни те ки бор ге ко ји 
ни су плод жен ске утро бе, ко ји од би ја ју иде о ло шке ре сур се 
вик ти ми за ци је ка ко би има ле/ли ствар ни жи вот. Ови ки бор
зи су љу ди ко ји од би ја ју да не ста ну на да ти знак, ко ли ко год 
пу та „за пад ни” ко мен та тор опла ки вао не ста нак још јед ног 
при ми тив ца, још јед не ор ган ске гру пе, ко јој је „за пад на” 
тех но ло ги ја, пи смо, до шло гла ве. Ови ки бор зи из ствар ног 
жи во та нпр. же не са се ла у ју го и сточ ној Ази ји за по сле не у 
ја пан ским и аме рич ким елек трон ским фир ма ма, ак тив но на
но во ис пи су ју тек сто ве сво јих те ла и дру шта ва. У овој игри 
иш чи та ва ња, улог је оп ста нак, го ли жи вот. Соп ство је онај 
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Је дан ко ји ни је под вла шћен и ко ји то зна по то ме што га 
дру ги слу жи; дру ги је онај ко ји др жи бу дућ ност, ко ји то зна 
за хва љу ју ћи ис ку ству под вла шће но сти, ко је лаж ју по кри
ва ау то но ми ју соп ства. Би ти Је дан зна чи би ти ау то но ман, 
би ти мо ћан, би ти Бог; али би ти Је дан зна чи би ти илу зи ја 
и отуд би ти укљу чен у ди ја лек ти ку апо ка лип се са дру гим. 
Би ти дру ги пак зна чи би ти ви ше струк, без ја сне гра ни це, 
похабан, не би тан. Је дан је пре ма ло, али два је пре ви ше.

Кул ту ра ви со ке тех но ло ги је оспо ра ва ове ду а ли зме на за ни
мљи ве на чи не. У од но су из ме ђу чо ве ка и ма ши не ни је ја
сно ко ства ра, а ко је ство рен. Код ма ши на ко је се рас та чу у 
прак се ко ди ра ња, ни је ја сно шта је дух, а шта те ло. У ме ри 
у ко јој се бе по зна је мо ка ко у фор мал ном дис кур су (ре ци
мо, у би о ло ги ји) та ко и у сва ко днев ној прак си (на при мер, 
у еко но ми ји до ма ћег ра да у ин те гри са ном ко лу), от кри ва
мо да смо ки бор зи, хи бри ди, мо за и ци, хи ме ре. Би о ло шки 
организми су по ста ли би о тич ки си сте ми, ко му ни ка ци о не 
на пра ве на лик на дру ге. У на шем фор мал ном зна њу о ма
ши ни и ор га ни зму, тех нич ком и ор ган ском, не ма фун да мен
тал ног, он то ло шког раз два ја ња. 

Уме сто за кључ ка

Од нос дух/те ло као осно ва ди хо том ног ми шље ња по вла чи 
низ пи та ња:

• пи та ње о ин хе рент но сти на си ља би нар не по ла ри за ци је,

• ко ре ла ци ја основ не ди хо то ми је са раз ли ка ма  из ме ђу ра
зу ма и стра сти, чу ла и осе тљи во сти, спо ља шњо сти и уну
тра шњо сти, соп ства и дру гог, ду би не и по вр ши не, тран
сцен ден ци је и има нен ци је, вре ме на и про сто ра, фор ме и 
ма те ри је,

• од нос му шког (дух) и жен ског (те ло) као ре пре зен та
ци о ног раз вр ста ва ња и из то га про и за шла пол на раз ли ка 
(му шко те ло про из во ди из ве сну вр сту објек тив ног, исти
ни тог, узроч но из мер љи вог зна ња),

• при зна ва ње уло ге те ла, ти ме што све ве ли ке фи гу ре 
фило зо фи је при зна ју и про ми шља ју ње гов ста тус.

Пост мо дер ни кор по ра тив ни ка пи та ли зам са раз ви је ним 
тржи штем мо де и мод ном кли јен те лом, ди зај не ри ма, студи
ји ма и мод ним пер фор ман си ма (као де са кра ли зо ва ним 
свет ко ви на ма оне о би ча ва ња мо но то не сва ко дне ви це, риту
а лом дру штве не стра ти фи ка ци је, ку по ви не пре сти жа и 
демонстра ци је мо ћи) де ми сти фи ку је кар те зи јан ски дух и 
на во ди нас на то да је ди хо то ми ја те ло/ду х не до вољ на да 
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об ја сни оде ва ње (укра ша ва ње) као на чин ди сци пли но ва ња 
пер со нал ног про сто ра (ха би ту са). 

Оде ва ње као кон структ да те кул ту ре (кад је о За па ду реч, 
он да је то кон текст су пер мар кетци ви ли за ци је) ни је ви ше 
са мо пре нос по ру ке (бо ја и мо тив те то ва же су на пр. по ру ка) 
већ одев но по на ша ње. Одев но по на ша ње озна ча ва све оно 
што за ти че мо у да том кул тур ном кон тек сту: ин ди ви ду ал ни 
из бор, тра ди ци о нал ни ре жим оде ва ња, еко но ми ју, а кад је 
о За па ду реч укљу чу је се пре по ру ка ви со ке мо де. Не са мо 
кул тур ни ре ла ти ви зам, већ и укра ша ва ње те ла по ка зу је да 
је ду а ли зам те ло/ду х за мен љив пој мом оте ло вље ни су бјект. 
Те ло и укра ша ва ње код Оро ка и ва, у ко ме се по ка зу је да се 
тек у про це су укра ша ва ња, ри ту а лу укра ша ва ња те ла (ри ту
ал одва ја чла но ве дру штва од мит ске ве за но сти за ани мал
но) те ло кон сти ту и ше, али са мо тре нут но. Дру штве но те ло 
је ди но има ста тус пот пу ног су бјек та. 

Два по ну ђе на на ра ти ва, фи ло зоф ски и ан тро по ло шки упу
ћу ју нас на те ло као ме сто зна че ња, на то пос оме ђен да
тим кул тур ним кон тек стом, на те ло као је ди но ме сто чи сте 
тран сцен ден ци је; на те ло као (хи пер)текст. Те ло се по ка зу је 
као крип тоза пис За пад не, грч кохри шћан ске кул ту ре (ду
ха). Тран сгре си ја, пре лаз из јед ног зна че ња у дру го, је сте 
по ме ра ње, на ру ша ва ње гра ни це да тог кул тур ног кон струк
та ко јим је те ло из ор ган ског, аморф ног, пу ког ма те ри јал
ног, фи зи кал ног и исто риј ског, про из ве де но у се ман тич ко
симболич ко. Те ло је пре шло у по ље раз ли ка, дру го сти ко ја 
до би ја сми сао кроз зна ков ну игру по ли се ми је. Је зик ко ји је 
ти ме ство рен је сте је зик стал не же ље (да се гра ни ца пре ђе) 
јер се ужи так и са сто ји у стал ном пре ко ра че њу до пу ште ног. 
То је ујед но и по ли ти ка те ла, по ли ти ка по јав но сти/скри ва
ња, она иста ко ја се от кри ва у оде ва њу, укра ша ва њу, пре
о бли ко ва њу кар те зи јан ског ду ха. Укра ша ва ње те то ва жом 
је сте јед на од  ви зу ел них ис по ља ва ња кул ту ро ло шких кон
стан ти без об зи ра на ком тех но ло шком ни воу су да та дру
штва. Са вре ме на кул ту ра као кул ту ра им план та та, ки бор га, 
хи бри да ма ши не и људ ског те ла уно си у се бе со фи сти ци ра
ну ра ци о нал ност ка р те зи јан ског ду ха, угра ђу је га у те ло и 
кон стру и ше оте ло вље ни су бјект. Да кле, иде ја те ла је сте дух.

Убр за ње раз го ли ћа ва ња/пре по кри ва ња оста вља ју про стор 
те лу да у сво јој чи стој тран сцен ден ци ји ис по љи сву ду би
ну евр оп ске мо дер не кроз чи сту ема на ци ју сво је по вр ши не, 
ко же. Фу ко о ва иде ја да је но во ве ков ни го вор сек су ал но сти 
на стао укр шта њем тех ни ке при зна ња и на уч ног го во ра, го
вор на стао по де ша ва њем ме ђу њи ма по мо ћу тех ни ке ослу
шки ва ња, по сту ла та узр оч но сти, на че ла при та је но сти, хе р
ме не у тич ке ме то де ту ма че ња, зах те ва за ме ди ка ли зо ва њем, 
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мо же се по мо ћу по ли ва лент ног го во ра кон тек сту а ли зо ва ти. 
Та ко се де кон стру и ше ре зул тат две по ме ну те тех ни ке. То је 
још је дан ре зул тат ана ли зе по ли ва лент но сти ко ја са со бом 
по вла чи етич ке и по ли тич ке по сле ди це. У вр то гла ви ци ви
р ту ел но сти ци р ку ли ше мул типол ност те ла, мул ти вер зум 
на се љен ки борг би ћи ма ко ја пре све га ли че на ожи вље на 
митска би ћа премо дер них дру шта ва. 
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zgom,sagovornice,ubračnojpostelji,NoviSad:MediterranPublishing.

9 Првоиздањештампаноје2006.године,ачетиригодинекаснијеидруго.
10 Увод;Биолошкеисоцијалнеосновефацијалнихекспресија;Методепро
учавањафацијалнеактивности;Фацијалноизражавањеемоција;Фа
цијалноизражавањеинтерперсоналнихставова;Фацијалнопонашање
иговор;Фацијалнизнацилагања.
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садрженеуједначенбројподнаслова,ауторкајепокушалада
одгонетнепорукеговоралица,насвега148страница.

УПредговорукњигеА.Костићбележи:„Постоји,дакле,бар
једанважанразлог,мадамислимдаихимавише,дасенапи
шекњигапосвећенасамолицу,односновеликомбројупо
рукакојејеоноустањудапошаљеиприми...Мојанамера
једауовојкњизиосветлимипредставимбиолошкеикул
турнеосновефацијалногпонашања,ињиховуулогуусоци
јалномживотуљуди...Такосеуовојкњизи,иакоонаније
посвећенасамолицу,могунаћимногобројнеинформацијео
природи,значењима,функцијамаиначинимаистраживања
фацијалногпонашања.”

Колики је значај говора лица, којимфацијалним сигнали
ма11преносимопоруке,штајефацијалнаекспресија,штасу
фацијалниамблеми,којисуфацијалниманипулатори,шта
сазнајемопутемфацијалнихилустратораикојајеулогафа
цијалнихрегулатора,сазнајемоуУводумонографије.Упо
менутомпоглављу,ауторкајезаписала:„Лицасуинформа
тивнаиондакадасенањиманеможеуочитипокрет...Неки
аспектилицанисуподконтроломвоље,доксудругискоро
сасвимуњенојвласти...Каовеомаизражајанрегион,лице
јевишесигналнисистемкојипоседујеневероватнуспособ
ностдашаљеразличитетиповеинформација...”

Проблемуфацијалнеманифестације глувих и слепих осо
ба,новорођенчади,идентичнихблизанаца,каоичовеколи
кихмајмуна ауторка посвећује друго поглавље,Биолошке
и социјалне основе фацијалних експресија. Кроз неколико
насловаА.Костићисцрпнопредстављаистраживачкедоме
тепредставникабиолошкогикултуролошкогстановиштао
настајањуфацијалнихекспресија,кодпоменутихкатегори
јадецеичовеколикихмајмуна.Студиознимистраживањем,
ауторкасаопштавадасуичулнодепривиранаинормална
децапоказивалатугу,срећуиљутњунаистиначин,алије
истотакозапазиладајебилопроменауинтензитетутрајања
фацијалних израза и дошла до закључка да је основа фа
цијалнихекспресијаурођена.Осимтога,ауторкајеуказала
на потребу спровођења нових систематских истраживања
фацијалногпонашањаидентичнихблизанаца,којинисужи
велизаједно,јерсудосадашњестудијеузгреднеинепреци
знеудоменуфацијалнеактивности.Такође,интересантанје
Дарвиновподатак,којиА.Костићнаводи,дапостојислич
ност у изражавању задовољства, код човека и шимпанзе.
Осимтога,ауторкауочавадасеимладунцишимпанзегла
сносмеју,кадаихнекоголица,каоидеца.Затим,А.Костић

11Мислисенастатичке,споре,артифицијелнеибрзе.
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кроздаљеизлагањепишеионајновијимдостигнућимакоја
суДарвиновасазнањаопроучавањучовеколикихмајмуна
оповргла,алиипотврдила.Студијепубликованепрепетде
ценијаговореокултурнојспецифичностифацијалнихекс
пресија.Опоменутојпроблематициауторкапише:„Иакоје
упоследњевремеобјављеновишестудијакојесупотврђи
валеуниверзалностфацијалнихекспресијаемоција,билоје
периодау којима јепреовладавао ставо културној специ
фичности,наученостиекспресија,каодајеречојезику.”

Којасудваосновнаметодолошкаприступауизучавањуак
тивности лица сазнајемо у поглављуМетоде проучавања
фацијалнеактивности.Дакле,утрећемпоглављуауторка
насупознајесаначинимапроцењивањафацијалногпонаша
њаиоткривадваприступа.Упрвомприступупосматрачи/
процењивачисамодешифрујупрезентованофацијалнопо
нашањеи тонафотографијамаиливидеотраци,доксеу
другомприступу одпосматрача захтева да опишу визуел
нофацијалнопонашање,дакласификујуфацијалнепокре
те,12дапрепознајукојисумишићиучествовалиуфацијал
нојактивности,каоидаодредеколикојетрајалапоменута
активност.Наравно,„...свакимодовихприступаприбавља
седругачијаврстаинформација...Првиприступјеусмерен
капроценамапосматрачаипорукамалица,доксузадруги
приоритетнилицеињеговисигнали.”Вреднапомена јеи
тврдњаантропологаданиједанаспектфацијалнеекспреси
јенијеконстантануразличитимкултурама.Наосновупре
зентованихистраживачкихдомета,А.Костићконстатуједа
антрополозиодбацујутеоријууниверзалностифацијалних
експресијаемоцијаидасезалажузарелативизам.

Накојиначинфацијалноизражавамо емоције сазнајемоу
четвртомпоглављуФацијалноизражавањеемоција.Аутор
кауовомделумонографијенаводиДарвиновоучењеопо
реклу и природи експресија, иначе, оспоравано од већине
научника,13 збогнеприхватањаставаоурођеностиекспре
сија и експресивним знацима емоције.Наиме, док побро
јанинаучницисматрајуданаслеђенеигра значајнуулогу
уобјашњењусоцијалногпонашањаљуди,Дарвин заступа
ставдасуекспресивнипокретикодчовекаиживотињауро
ђени,14алинеинаучени,каоидасеопирувољииконтр
оли човека попут плакања и смејања.Александра Костић
мишљења једаемоционалнеекспресијенисурезултатна

12Односисенабројпокретаодређеногделалица.
13Mead,Hinde,Birdwhistll.
14Међутим, да би били изведени на најбољи начин условљени су

вежбањем.
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мернихконтракцијафацијалнихмишићаипритомговорио
значајуразликовањавољноначињенихфацијалнихпокрета
одневољнихемоционалнихекспресија.Својуконстатацију
поткрепљујепримеримабројнихистраживача.Тако,Екман
каже, каданекодоживистрах,долазидоаутоматског сла
њаимпулса, који стижу дофацијалнихмишића, које осо
ба не може спречити. Илустрације ради, навешћемо још
једанпримеруциљупоказивањаневољнихемоционалних
експресија.Наиме,претпоставимодасенавратиманашег
станапојављујеособакојојхоћемодапокажемодаједобро
дошлаидасморадосништојевидимо,иакотонеодговара
нашемунутрашњемосећању.Дакле,можемоуочитида је
невољноиненамернојављањефацијалнихекспресијаемо
цијанемогуће.Ипак,потребнојепоменутида,страх,срећа,
туга,изненађење,одвратностиљутњатј.примарнеемоције
имају специфичнуфацијалну експресију.Ауторка, такође,
наводи да спроведена истраживања доказују да експреси
јеовихшестемоцијаимајууниверзалност,јерсвиљудина
светунаистиначинпоказујусрећу,тугу,изненађење...На
основуспроведенихистраживања,А.Костићпотврђуједа
суопажачиустањудатачнопроценеспонтанефацијалне
експресије емоцијаипоручује: „Остајенамдабудемопа
жљивипосматрачикојићебарнаучитидаоткријуосновне
разликеизмеђуекспресиједоживљенеинедоживљенеемо
ције.”Накојиначинфацијалнеекспресијеговореоставови
маинамерамапремадругимљудима,сазнајемоупоглављу
Фацијалноизражавањеинтерперсоналнихставова.Прика
зивањеовогпоглављафокусираћемонаистраживањаусме
ренакапогледуиосмеху,односно,каосновнимсигналима
емоционалнеисексуалнезаинтересованостизадругуособу.
А.КостићилустративнимпримеромМоникеМурговорио
употребиневербалнихзнаковакојесуженекористиледаби
привуклепажњумушкарца.Наосновудобијенихрезулта
тауоченоједанаубедљивеневербалнесигналежена,му
шкарциодговарајуучесталијимгледањем,приближавањем,
додиривањеминуђењемплеса.Ипак,одсвихневербалних
сигнала,погледјебионајјачиокидачтј.моћнооружјежени
утренуцимаудварања,каоикокетерије.Такође,упомену
томпоглављу,ауторкаполемишеоуспешномтумачењуфа
цијалних показатеља пријатељске или непријатељске ори
јентације,доминацијеилиподређености.Осимтога,бависе
иуниверзалностимафацијалних знакова, којиодсликавају
нашенамереиставовепремадругима.

Накојеначинефацијалнопонашањеуплићеивербалнуко
муникацијусазнајемоушестомпоглављу,Фацијалнопона
шањеи говор.Ауторка упрвомпараграфупише: „Покре
ти лица могу допунити, објаснити или потпуно заменити
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говор.Лице, такође,може саопштити у којој јемери слу
шалацпажљивизаинтересованзаоноочемусеговорииу
комтренуткужелидапреузмеулогуговорника...Фацијални
покрети,каоштоје,например,подизањеобрвакадаговор
никнаглашаванекуречилиизносисугестију,спадајуусин
таксичке знаке.Семантичкифацијални знаци су повезани
сасадржајемговора.”Дакле,шестопоглављенасупознаје
сафацијалнимзнацима–амблемима,15којизамењујуговор,
односно,којиимајусасвимпрецизнавербалназначењакоја
разумејусвиприпадницикултуреукојојсетајамблемко
ристи.Такође,сазнајемоштасуилустратори16ифацијални
знаци,17којидопуњавајуилиобјашњавајуговор.Затим,ау
торкапојашњавафицијалнеманипулаторе,18каоивербалну
интеракцију.Осимтога,ауторканаглашавадаманипулатив
не радње на лицу представљају неуспех у успостављању
контроленадразличитимврстамапотреба,аненамеруда
сесаговорницимапокажуосећањаистања.Такође,А.Ко
стићочекуједаћебудућаистраживањапонудитипрецизни
је диференцијације специфичних покрета, као и њихових
функцијаимеђусобниходносатокоминтеракције.

Шталицечинипривлачним?Заштосеженечијалицаличе
налицадевојчицапроцењујукаопривлачније?Далијете
заопривлачностилицаженадевојчицатачна?Одговорена
постављена,каоиниздругихпитањапроналазимоупогла
вљуФацијални знацииперцепција личности.Промишља
јући о значају лица, о привлачностифацијалних црта и о
томешта лице открива о нечијој личности или карактеру
ауторказапажа,наосновуистраживања,далицеособепуно
говориоличностиизапримерузимапунеуснекојеговоре
осензуалностиједнедевојке.Осимтога,А.Костићупозора
ваинагрешкекојесемогујавитиуследлошегповезивања
динамичкихфацијалнихзнаковаиперсоналнихцртаутоку
опажањаличности.СедмопоглављезавршавареченицомС.
Тројановића:„Поизгледулица,нарочиточела,нијеникод
научникани коднарода утврђен суд ко је добар ко рђав.”
Штобиупреводутребалопротумачити:будитеобазриви–
одбацитепредрасуде!

ЦитатомПаулаЕкмана,„...Можемолагатиилибитиискре
ни,можемооткритилажили јепропустити,можемобити
преварениилисазнатиистину.Можемодабирамо;тојена
шаприрода”,ауторкаисписујепоследњепоглављеукњизи,

15Покретируку,рамена,лица.
16Покретилицакојисуповезанисаговоромлица.
17Подизањеобрваиширењеочију.
18Грицкањеусана,додиривањеделовалица,чешкањеноса.



305

МИЛЕНА ЖИКИЋ

Фацијални знаци лагања. Осмо поглавље доноси податке
о фацијалним знацима лагања, откривеним систематским
проучавањимаЕкманаињеговихсарадника.Наосновудо
бијенихрезултата,ауторказапажадасефацијалнизнацила
гањаразликујупосвојојинформативнојвредности.Наиме,
некизнациуказујунаскривенуемоцију,другисаопштавају
далијеупитањупозитивнаилинегативнаемоција,доктре
ћиупућујунаемоцијукојасепојављујенеочекивано–изне
нада.УпоследњемпараграфуА.Костићконстатује:„Многи
људиверујудасуустањуда,гледајућинечијелице,проце
недали јеособаискренаилижелидаихпревари.Нажа
лост,истраживањасупоказаладатонијетачно.Изгледада
већинаљудимораданаучикакодатражиипрепозназнаке
лажи,узимајућиуобзирданиједанзнаклицанеможебити
разматранкаопосебнакатегоријапонашањакојајепотпуно
независнаодсвихосталих.”

ПоговорпредстављазавршнуречА.Костићукњизи.Напо
следњимстраницамаауторкајеметодомсинтезеначинила
критичкиосвртнаприкупљенерезултатемногобројнихис
траживача,којисебавезначењемдинамичкихфацијалних
сигнала.СтудиознимпропитивањемА.Костићконстатује:
„Систематскопроучавањефацијалнихпонашањаједопри
нелобољемразумевањудинамикелицаиуказалонамогућ
ност примене разултата ових истраживања у различитим
областимапсихологије....Неопходнојеразвијатиновеиуса
вршаватистареметодезаописфацијалногпонашања,како
бисмо били сигурни у повезаност одређених фацијалних
конфигурацијаиразличитихунутрашњихстања.”

Спискомлитературеауторказавршаватрећеиздањекњи
ге Говор лица: значења фацијалних понашања, штампано
безсадржајаштонијеслучајсапретходнимиздањима.Ко
рицецрвенебојескривајуодговореговоралицаиотварају
бројнапољазапромишљање,полемисање,разматрање,као
и преиспитивање и спорење окомногобројних изложених
резултата.АлександраКостићћенапоследњимстраница
маисписати:„Овакњигајепосвећеназначењимадинамич
кихфацијалнихсигнала.Уњојсу,уоквируосампоглавља,
представљене најосновније информације о природи, по
реклу, функцијама и проучавању различитих фацијалних
понашања”,амићемоказати:Имајућиувидудавремепо
будасвакогаданаотварановапољаисазнања,неопходноје
усавршаватистаре,аразвијатиновеметодезаописфаци
јалногпонашања.Наравно,дабисмоутомеуспели,каошто
ауторкакаже,„....морамобитиспремнидаотворимоврата
новимистраживачкимизазовима.”
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зиције.РечјеокњизиУрошаШуваковићакојаиносиназив
Транзиција: прилог социолошком проучавању друштвених
промена.Собзиромдајеофеноменутранзицијенаписано
мноштвотекстова,рађенонизистраживања,наравнодасе
предаутором,којисеизновахватаукоштацсаовомсавре
меномдруштвеномпроменом,стављадодатнотежизадатак
–даистражииаргументованообразложиучемусесастоји
његовспецифичнидоприносуодносунадосадашњаистра
живања.Овакњига/научнамонографијапрофесораШува
ковићауправо јеправипримердасоциологимаштаново
да понуди у сазнајној сфери, о овом важном друштвеном
процесу(„којанајдиректнијеутиченанашесудбине”),1са
моондакадаимајасаникохерентанприступтојдруштве
нојпојавиикаданастоји,,даизбегнедаупадауидеолошке
замкеадаистовременоимадовољноснагедакритичкира
суђујенаосновучињеница”.2Оноштојепосебноважно,а
штоможеитребадабудеоријентирсвимистраживачима,је
методолошкоправилокојенамнаводиМихаилоМарковића
којегсеипридржаваиУрошШуваковић,,максималнабез
обзирностутрагањузанаучномистином”3иликакобито

1 Шуваковић,У.(2014)Транзиција:прилогсоциолошкомпроучавањудру
штвених промена, Косовска Митровица: Универзитет у Приштини,
Филозофскифакултет,стр.1.

2 Исто.
3 Марковић, М. (1994) Хуманистички смисао друштвене теорије, 

Београд:БИГЗ,Генесштампа,Просвета,СКЗ,стр.71.
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КарлПоперрекао:„упорноибезобзирнокритичкотрагање
заистином”.4 

Речјеосоциолошкојстудијикојапосвимстандардима,од
дизајнакорица5,прекоквалитетнихоригиналнихприлогаи
закључакаможедасемерисапрестижниммеђународним
научнимстандардима.Ауторовестудије јеуправукадау
уводном делу констатује да он својим прилозима није на
трагуоногаштосеназиваmainstreamом,ито јеоношто
представљапосебнувредностовекњигекојајошвишеотва
раочи„буднима”икојасеиздвајаизнизасличнихнаписа
нихнаовутему,акојеследе,,задати”образац.Тосеможе
запазитивећусамомприступупроблемимакојетастуди
јаанализираиобјашњаваодполазногпојмовногодређења
транзиције до транзиционог резултата ,,Србија у буџаку”.
Тајприступнемаупрвомплануинтерпретацију,мадана
равно,ауторуважаваипозивасенанизнаучнихауторитета
којидајусвоједоприносепроучавањуовогфеномена,свега
оногаштосупојединисоциолозинаписалиотемикојомсе
бавииШуваковић,већпочиванајасноформиранојидејии
намери,удухудруштвеноангажованогсоциолога,забрину
тогнадсудбиномсвогнарода,ау,,трагањузапринципима
наде”(Блох),којитрагазаодговором:Гдесмокренули?Да
лисмостиглиондекамосмокренули,ааконисмо,гдесмо?
Унаучнојпродукцији,какосрпскетакоисветскедруштвене
мисличесто„блесне”понекакњигакојасвојимрезултатима
и закључцима скрене пажњуи афирмише се као значајно
дело.Овакњигапроф.дрШуваковићасвакакодаспадауту
групузначајнихкњига,којаћебитиједнаодкључнихрефе
рентнихтачакаодкојећеполазитисвакодаљеистраживање
друштвенихпроменасрпскогдруштваскраја20.века.

Питањетранзиције,каосложеногикомплексногсредишта
свихаспекатаиндивидуалногидруштвеногживота,захтева
великиистраживачкинапор,одговоранкритичкиприступи
значајнупажњууоквируакадемског,политичкогиуопште,
јавногдискурса,јерсерадиофеноменукојинајдиректније
утиченасадашњост,алиинабудућностједногнарода.Уто
ликосувреднанастојањастручњаказааналитичкимразма
трањемтранзиционепроблематикеуданашњим,посебноза
Србијутрагичнимвременима.Такавинтелектуалниизазов

4 Попер,К.(1973)Логиканаучноготкрића,Београд,.Нолит,стр.308.
5 Оригиналоностидејногрешењакорицаовемонографије, напрвипо

гледсвеоне ,,будне”,којинисуна ,,догматскомиапологетскомпуту”
јасноасоцираалииупозораванаопасностодвртлогатранзицијекоја
неумитно води у провалију;Шуваковић,У. (2014)Транзиција: прилог
социолошкомпроучавању друштвених промена,КосовскаМитровица:
УниверзитетуПриштини,Филозофскифакултет,стр.1.
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прихватиојеУрошШуваковић,професорнаКатедризасо
циологијунаФилозофскомфакултетууКосовскојМитро
вица.Његованајновијанаучнамонографија,поднасловом 
Транзиција: прилог социолошком проучавању друштвених
променаписанајесанамеромдабацијошједанновпоглед
на бројне промашаје, посртања, недоследности, застоје и
регресудруштвенимпроменамакојесуподназивомтран
зиција захватиле савремено српско друштво. Разуме се, у
центруистраживачкепажњеналазисеактуелнидруштвени
животСрбије,стављенпод,,жрвањ”„транзиционогточка”,
којинемилосрдномељеитопискоросвепотенцијалесрп
скогдруштва.Приступзакојисепроф.Шуваковићопреде
лиојесоциолошкиутемељен,методолошкидоследан,кри
тички непристрасан (,,беспоштедна критика свега посто
јећег” –Маркс), истовремено искуствено заснован (делом
збогсопственогдруштвеногангажмана),сајасномнамером
дасеурониусложенеформе глобализацијеи транзиције,
дасепроникнеуњиховепротивуречностиалиисадејство,
апосебноупроцесеипоследицекојеониостављајунасрп
скодруштво.Богатствопознавањаразличитихизвора, до
маћихистранихаутора,познавањедруштвеноекономских,
политичких, образовних, културних, медијских проблемa,
узкритичкиодноспремасвемуштосекаозадатиобразац
намећеодстранесветских„планера”,адогматскиинекри
тичкиприхвата од стране српскеполитичке елите, одлич
насупрепорукасвакомекохоћедасепрепустичитању(и
промишљању!)једневрснесоциолошкеанализетранзиције
српскогдруштва.

Монографијапроф.Шуваковићаукојојсена313страница
анализираиобразлажетранзиционипутСрбије, чинипо
редуводајош14.поглавља(самазасебепоглављапредста
вљајуодвојенецелине,којемогустајатинезависноједноод
другог)иструктуиранајенаследећиначин:

Увод–некеметодолошкенапоменеу 
везисапроучавањемтранзиције

1.Појмовноодређењетранзицијекаодруштвенепроме
не.

2.Глобализацијаитранзиција–међуоднос:оповезаним
појмовима.

3. Политичка транзиција: успостава демократије без
народа.

4.Транзицијаполитичкихпартија:левицаприхватанео
либералнуидеологијугубећисопствениполитичкииден
титет.
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5.Транзицијасвојине–пљачкашкаприватизација,деин
дустријализација, презадуженост, масовна незапосле
ност.

6.Транзицијаљудскихправа:хуманитаризамипотиски
вањесоцијалноекономскихправаљуди.

7.Транзицијакласниходноса:одраднихљудиисамоупра
вљачадопрекаријата.

8.Транзиционапатологија:„партијскадржава“уплура
лизмуисистематскакорупција.

9.Транзицијаимодернизација:конзерватизамкаобитна
одликатранзиције.

10.Неолибералнатранзиција као евроинтеграција –да
линужноиатланскаинтеграција.

11.Транзицијависокогобразовања–болоњскипроцес.

12.Медијскадимензијаглобализације:транзицијаиме
дији–медијскаслободакаоилузија. 

13.СпецифичноститранзицијеуЈугославијииСрбији 

14.Транзиционирезултат:Србијаубуџаку.

Осим тога, књига је снабдевенаИменскимиПредметним
регистром, као и резимеима на енглеском и руском јези
куодпопетнаестакстраница.Накрају једатаБелешкао
аутору. 

Ууводуовестудијеауторнајезгровитначинупућујечита
оцаштага ,,чека”настраницамакњигеаштопредставља
својеврстанводичуразумевањуоногаштоауторизлажеу
овојстудији.Проф.Шуваковићсвојаобразлагањаовогсло
женог, противуречногиизузетно важног друштвеногпро
цеса, јасно и недвосмислено прилагођава свом основном
социолошкометодолошкомприступу– ,,упорноикритич
котрагањезаистином”,неостављајућибилокаквудилему
дајеистинаједнаинедељива.Кадјеречоопштенаучној
методи,којајенајпогоднијазаистраживањетранзиције,ау
торсепрвенственоопредељујезаупоредну(компаративну)
методу,мада,наравно,имаувидуидругеметоде,пресвих
статистичку.

ПрвопоглављенасловљеноПојмовноодређењетранзиције
каодруштвенепромене,укомеауторпридржавајућисеме
тодолошкогправиладајепојам(преузетизстраногјезика)
могућедефинисатинатриначина:етимолошки,теоријскии
историјскиуправонамиизлажеова,овакваодређењапојма
транзиције.Дакле,одВујаклијиноглексиконастранихречи,
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познатогКарапанџићевоглатинскогречника,Оксфордског
латинскогречникадоМатичногРечникасрпскогјезикаау
тор наводи различита значења овог појма из којих се мо
же закључити да транзиција (лат. tran si tio) првенствено
подразумевапрелаз,прелажење.Сублимирајућиразличите
теоријскедискурсеувезисапојмомтранзицијакодразли
читихаутора(Турена,Бела,Гиденса,Тофлера,Попера,Аро
на,Печујлића...)проф.Шуваковић закључуједаоно ,,шта
јетоспецифичнозатранзицију,дајеиздвајамокаопосебан
виддруштвенепромене,специјаланслучајконтрареволуци
је”.6Односно,прецизније,,реченомарксистичкомтермино
логијом:транзицијапредстављаспецијаланслучајконтра
револуцијесаодложенимдејствомод70до45година”.7

У поглављу које следи аутор се бавиМеђуодносом глоба
лизацијеитранзиције,другимречимаоповезаностиових
појмова.Поменутифеноменианализирајусеипосматрајуу
садејству.Будућидаонипредстављајуподлогетоталитарне
свести,ауторитарнеполитике,иразноразнихманипулаци
ја,УрошШуваковићнамнајпреуказујенапотребуразли
ковањаглобализацијекаозакономерногпроцесауједињава
њачовечанстваиидеологијеглобализмакојајеуфункцији
стварањаНовогсветскогпоретка,гдесе,,уциљуоствари
вањаконцептавладавинеусвету–укомесеодстранеСАД
злоупотребљава законит друштвени процес глобализације
– конституише се читава идеологија глобализма”.8 Јасно,
упозорава аутор ,,глобализам је неолиберална идеологија,
идеолошко„образложење”зауспостављањеновогсветског
поретка.Прематометранзицијунесмемоизједначаватиса
глобализацијом јер ,,глобализација је стар, прогресиван и
дисконтинуирандруштвенипроцес,атранзицијатоније“.9

АуторјетрећепоглављепосветиопитањуПолитичкетран
зиције.Поднаслововогпоглављајасносугеришезакључак
овеанализе,односноштасестварнодесилосаполитичком
транзицијом.Адесиласедемократијаалибезнарода.Оно
штоједавнокаомогућностантиципираоДиверже,,Демо
кратијабезнародаједемократијасапосланицимакојипре
масвомнахођењутумачевољународаирасполажупрема
сопственомнахођењумандатима,којеимјеонповерио”10и

6 Шуваковић, У. (2014)  Транзиција: прилог социолошком проучавању
друштвенихпромена,КосовскаМитровица:УниверзитетуПриштини,
Филозофскифакултет,стр.18.

7 Исто,стр.17.
8 Исто,стр.41.
9 Исто,стр.43.
10Диверже,М.(1968)Демократијабезнарода,Београд:Рад,стр.243.
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потврђујесенаделуутранзиционимдруштвима.Савели
кимидеалимаиочекивањиманародиреалсоцијалистичких
државакренулисуупроменекојесуподразумеваледемо
кратизацију друштава, а оне су се првенствено односиле
на политичку демократизацију. ,,Показаће се, наравно, да
суидеалинајчешћенедостижни,алиграђанижељнибољег
живота,којиимјепропаганднонуђенсаЗапада,тоганису
моглидабудусвесни”.11Крајњирезултатполитичкетранзи
ције је ,,стварностфасаднедемократије”,12стварањеполи
тичкихмаргиналнихимарионетскихдруштавакојасу„под
уценамакојимајеусловљенњиховпрвенственоекономски
напредак,присиљенанадоношењеодређениходлуказакоје
јевишенего јасноданемајуподршкуграђана,дапочива
јунадвострукимаршинимаЗапада...”такодаје,закључу
јеаутор ,,оношто јепредстављеноодстранетеоретичара,
највећимдометомтранзиције–политичкадемократизација,
претворенусвојусупротност”.13

У наредном, четвртом поглављу анализира се Транзиција
политичкихпартија.Ауторсвојоманализомотварапитање
штајестраначкалевица,аштастраначкадесницаусавре
меномтранзициономдруштву.Кроздубинскианалитички
увидуслојевитустварностсавременогсрпскогдруштваи
политике, видљиву кроз бројнепротивуречности упроце
симаконтинуитетаидисконтинуитета уидеологијиполи
тичких партија, Шуваковић нам снажном истраживачком
енергијомаргументованопоказуједајелевицаприхватила
десничарскуидеологијугубећисопствениполитичкииден
титет. Занемарујући политику социјалних неједнакости а
залажући се за приватизацију, партије које себе сматрају
левичарскимнастављајуистуонуполитикукојесудесни
чарскевладепрењихзапочињале,чимесе,упозоравааутор,
„претварајуупредузећазаосвајањегласоваизакојихсто
јимегакапиталикадаувођењуњиховихполитика једину
улогуимајуинтереси...”.14

ПетопоглављеподназивомТранзицијасвојине,моглобисе
унекурукусматратицентралнимделомовемонографије,

11Шуваковић, У. (2014)  Транзиција: прилог социолошком проучавању
друштвенихпромена,КосовскаМитровица:УниверзитетуПриштини,
Филозофскифакултет,стр.50.

12Видојевић, З. (2010)Демократија на заласку: ауторитарнототали
тарна претња, Београд: Службени гласник, Институт друштвених
наука,стр.274.

13Шуваковић, У. (2014) Транзиција: прилог социолошком проучавању
друштвенихпромена,КосовскаМитровица:УниверзитетуПриштини,
Филозофскифакултет,стр.59.

14Исто,стр.80.
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јеруњемусеуправонасистематичаниаргументованначин
показује како је транзиција направилаправупустошраза
рајућидруштвеноткивосрпскогдруштва.Србијасечетврт
веканалазиувртлогутранзиције,неуспешнопокушавада
изађеизкризе,ањенозаостајањезаразвијенимсветомсе
повећаваизгодинеугодину.Основниразлоговогнегатив
ногтрендаједеиндустријализација(,,учешћеиндустријеу
БДПу2009.годинеизносилоје15.9%,а1990.годинејеби
ло44,4%”)којаједиректнапоследицаидеолошкимотиви
санеипљачкашкиспроведенеприватизације.,,Друштвена
идржавнапредузећа,којасубиланосећистубсрпскепри
вреде,продатасуубесцење,апотомзатворена,узмасовно
отпуштањерадника,дабисеодСрбијестворилопогодно
местозапласманиностранихпроизвода,којисучестосла
богквалитетаж”.15Наравно,тајпроцесуСрбијизапосле
дицујеимаодраматичанпадживотногстандарда,стогаје,
врло оригинално закључује аутор, реиндустријализација
српскепривредепотребнакао„ваздухутопљенику”.

АуторјешестопоглављепосветиоТранзицијиљудскихпра
ва.Подутицајемнеолибералнедоктринетранзиционадру
штвасуприхватилаидеалељудскогдостојанстваислободе
појединцакаоосновнеицентралнецивилизацијскевредно
сти,међутимкључнопитањејеколикојетореалнооствари
во,којимпојединцимајетозагарантованоиможеливажити
засвеграђанеуусловимарастућенеједнакости,саизрази
томпремоћиприватнихвласника–будућидајецентрална
поентанеолиберализмаправонаприватнопредузетништво
иприватносопственичкуслободу.Јерсеморамопитатипод
којимусловимасвакоможедобитиприликудасамостално
одлучује, када се зна да тумоћдобијају они који супри
својилиимовинувећинестановништва(1%новекласеве
лепоседниканаспрам99%осиромашенихстановника,који
сулишенимогућностидасамосталноодлучујуосвојимжи
вотима.Ауторсправомистиче,поткрепљујућитоисцрпном
анализомда:„уместосоцијалноекономскихправа,окојима
сепосебноводилорачунаунекадашњимсоцијалистичким
друштвима,грађаниземаљаутранзицијисууприлицида
практикујуграђанскаиполитичкаправа,макарнемалини
минималнихсредставазаживот”.16Мождајенајбољаилу
страцијаовеконстатацијепорукакоју јенаписаобугарски
грађанин(наконуласкауЕУдобилису„слободу”алимного
тогаизгубили)–,,Немамдаплатимструју”–накончегасе
полиобензиномиспалио.

15Исто,стр.98.
16Исто,стр.113.
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Пажњузаслужујеипоглављекњигеподназивом:Транзици
јакласниходноса,саврлојасномпоруком:одраднихљуди
и самоуправљача до прекаријата. Следећи нит  излагања
проф.Шуваковићамоглибисмосесложитисатезомда је
транзицијауСрбијинаправилаправупустошусферикла
сниходносапретворившираднељудеодсамоуправљачадо
„прекаријата”атозаистајестеправибарометардириговане
транзиције.НатрагуЧомског„Кадаговоримоодеструкцији
демократије,најеклатантнијијепримеруништењеwelfare–
социјалнедржавекојапредстављаједнооднајвећихдостиг
нућаупослератнојЕвропи”17,ауторврлопрецизноуказује
и на контрадикције приватизације, пре свега афирмацију
индивидуализма(,,Мојсоцијалниположајјемојпроблем”),
који управопредстављанајважнију брану стицањакласне
свестираднихљудистварајућиодњихпрекаријат(опасна
класакојапретидаразорипостојећипоредак–Стендинг).
Међутим,ставаутораје18дајеусадашњимусловимапре
каријат потпуно акционо антисистемски неспособан. На
равно, пледира проф.Шуваковић, „освешћени прекаријат
неманикаквогразлогадабудепросистемскакласа,нитион
томожепо свомобјективномположају  у односу на свет
рада”.19

АуторјеосмопоглављепосветиоТранзиционојпатологији,
посебноанализирајућифеномен„системскекорупције“као
последице„партијскедржаве”.ОноштоједавноуочиоРајс
„Најбољиначиндапостанешбогат,јестедапостанешмини
стар”20,појава„дугогтрајања“каодајепотпунопресликана
усавременојСрбији.Утусврху,изведенасукомпаративна
теоријскаистраживањакорупцијекојајезадесилајугосло
венско друштво након стварања Краљевине Југославије и
корупцијеусавременомсрпскомдруштву,причемусуко
ришћениирезултатиемпиријскихистраживањасапросто
раСрбијеишире(свесациљемдаседетаљнијеосветлии
експлицирасложенфеноменкорупцијеињенепогубнепо
следицезадруштво.Наосновудетаљнеанализе„остајенам
самодазакључимодаје’партијскадржава’важанелемент
унастанкуиразвојусистемскекорупције”.21

17Чомски,Н.(6.фебруар2014)Бриселјекривацзаколапсдемократије,
НИН.

18Бурдије,П. (1999)Сигнална светла: прилози за отпор неолибералној
хегемонији,Београд:Заводзауџбеникеинаставнасредства,стр.41.

19Шуваковић, У. (2014)  Транзиција: прилог социолошком проучавању
друштвенихпромена,КосовскаМитровица:УниверзитетуПриштини,
Филозофскифакултет,стр.133.

20Рајс,Р.А.(2006)ЧујтеСрби!,Београд:Партенон,стр.58.
21Шуваковић, У. (2014)  Транзиција: прилог социолошком проучавању
друштвенихпромена,КосовскаМитровица:УниверзитетуПриштини,
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Аналитичко разматрање односа Транзиције и модерни
зације српског друштва аутор излаже у деветом поглављу
монографије.Уовомделу експлицитно супонуђене, кроз
сагледавањеодносатрадиције/традиционализмаимодерни
зацијебројнеманифестацијеовихфеноменауконкретном
културноисторијском и друштвено просторном контек
сту.Наведениставовиупућујунаснатврдњу,датехничко
технолошкамодернизација,какваједанаснаделу,суштин
скиугрожавадруштвенипрогресидајеречоновомоблику
конзервативизма.Стогаауторкадајеречоодносутрадиције
имодернизацијепледираза:„потребнојеуспоставитимо
дернизацијскосхватањетрадицијеитрадицијскосхватање
модернизације”.22 

Пажњузаслужујеипоглављекњигеподназивом:Неолибе
ралнатранзицијакаоевроинтеграцијаузреторичкопита
ње–далинужноиевроатланскеитеграције.Устручној
иаргументованојанализи,којаследи,ауторзаступатезуда
каоштојетеоријао(којујенајдоследнијезаступаоФуку
јама) безалтернативном капитализму догма, која наравно
безобзиранаснажнумедијскуподршкунеможедаиздр
жиозбиљнунаучнуверификацију,такојеибезалтернатив
ностпутауЕвропузаправодогма.Посебнојеопасна(,,што
сујошувексвежеранезлочинаНАТОагресије”)идејада
СрбијапостанечланНАТО,којакаконаводипроф.Шувако
вићнемаподршкуународу(око18%)итаквимсвојимпо
тезом„Србијаби”,упозоравааутор,„дефинитивноучинила
коракпослекогавишенеманазад”.23

Следеће поглавље посвећено је Транзицији високог обра
зовања,прецизнијеречено„болоњскомпроцесу”.Основна
тезакојуауторизносијестедајеполитикаглавниузрочник
посртањависокогобразовањауСрбији,јервисокообразов
нисистем,названболоњскипроцес,усвимземљаматран
зицијепаиуСрбијистављен јеуфункцијунеолибералне
стратегијеразвоја,анекакоауторнаводећиДиркемакаже,
уфункцију„каквимгазахтевањеговаунутрашњаекономи
ја”.24Ауторусублискауверењамногихтеоретичараглоба
лизацијеуоквирукојерасправљајуиообразовању(Гиденса,
Кантона...–доауторасаовихпростораБазића,Марковића,
Митровића,Узелца,Аврамовића...)чијисеопштиставмо
жесублимиратиутезидајетранзицијависокогобразовања

Филозофскифакултет,стр.153.
22Исто,стр.176.
23Исто,стр.201.
24Диркем,Е.(1981)Васпитањеисоциологија,Београд:Заводзауџбенике

инаставнасредства,стр.82.
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довеладофеномена ,,академскогкапитализма”25идокако
биторекаопрофесорМитровић,,новогданкаукрви“.„Ти
мебисе,подфирмомпокретљивостиусистемуобразовања,
остварио процес неједнаке размене, лакшег „усисавања”
(„крађеипрекрађе”)најдаровитијихдипломиранихструч
њакаодстранетранснационалнихкорпорација,чимебисе
земљесветскеперифериједаљедевастиралеиблокиралеу
њиховомразвоју”.26Сличнаупозорењанамстижуиизпера
ДанилаЖ.Марковића.27ТакосеСрбија,упозораваШувако
вић,,,унекојмериивишеоддругихтранзиционихдрушта
ва,нашлауситуацијидапроизводивисококвалификоване
кадрове за иностранство, истовремено сама заостајући у
развоју”.28

ДванаестопоглављеовемонографијепосвећенојеМедијској
димензији глобализације, односно питању односа транзи
цијеимедија.Основнатезакојуауторизносијесте,акоју
поткрепљујенизомдруштвеноемпиријскихфаката,дасусе
наконотпочињањатранзиционихпроменадогодилезначај
нијепроменеуначинуфункционисањамедијаалиуместо
да повећајумедијске слободе дошло је управо до злоупо
треба.Сублимирајућиразличитетеоријскедискурсеувези
сапојмоммедија,њиховеулогеиместаусавременомсвету
проф.Шуваковићстављаподсоциолошкулупукорене(зло)
употребемедијауказујућинапостојећеилимогућесоцијал
непоследицетаквогчина.Наосновуеанализеауторзакљу
чује да сумедији велики губитници транзиције, ,,слобода
говораимедијскогизражавањаосталесусамопустежеље,
идеалионихкоји сумислилидаћеимживотукапитали
стичкомдруштвубитибољи”.29

АуторпретпоследњепоглављекњигепосвећујеСпецифич
ностиматранзицијеуЈугославијииСрбији,врлопрецизно
указујућинасличностиалиинаспецифичностиовогпро
цесанаовимпросторима,одкојихпосебноидентификује:
рат(грађанскииверски)заразбијањеСФРЈ;санкцијеОУН

25Лукашук, О. С. Глобализација као фактор трансформацији вишего
образованија,у:Глобализацијаидесуверенизација,приредилииуреди
лиВулетић,В.,Ћирић, Ј.иШуваковић,У. (2013)КосовскаМитрови
ца:УниверзитетуПриштини,Филозофскифакултет;Београд:Српско
социолошкодруштво,Институтзаупоредноправо,стр.519.

26Митровић,Љ. (2009)Транзиција у периферни капитализам, Београд:
Институтзаполитичкестудије,стр.123.

27Марковић, Д. Ж. (2008) Глобализација и високошколско образовање,
Ниш:УниверзитетуНишу;НовиПазар:Државниуниверзитет,стр.196.

28Шуваковић, У. (2014)  Транзиција: прилог социолошком проучавању
друштвенихпромена,КосовскаМитровица:УниверзитетуПриштини,
Филозофскифакултет,стр.228.

29Исто,стр.260.
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противСРЈ;својинскатрансформација19902000ускладу
саУставомиз1990.године;НастојањедасеКосовоиМето
хијаотцепеизсаставаСрбије;агресијаНАТОнаСРЈ;Од
сустволустрацијеинеотварањедосијеа;тзв.„хашкитрибу
нал”уциљусатанизацијеСрбије;убиствопремијераЗорана
Ђинђића.Имајућиовеспецифичностиувидуауторзакљу
чуједасу„специфичностикојесмонавелиуглавномдело
валеоптерећујућезавршењетранзицијеуСрбији”.30

Исцрпнуи„згуснуту”анализутранзиције,ауторзавршава
посебно обликованим закључнимразматрањем (Транзици
они резултат), у коме се на систематичан начин сажима
обимнаивишеслојнааргументацијаразматранаипредста
вљенаупретходнимпоглављима.Ујаснопрецизиранојфор
мулацији(позајмљенојизколоквијалногговора)„Србијау
буџаку”,ауторјошједномподсећанасложеност,противреч
ностнизачинилацакојиуоквируглобализацијскетранзи
цијеутичунанашесудбинеалиинапромашајеизаблуде
којесмо(не)својомкривицомучинилиуовомпериоду.На
питање:шта јеСрбијадобилатранзицијом,тачније,дали
је добила или изгубила,УрошШуваковић аргументовано,
безидеолошкеострашћености,низоминдикатора(оддеин
дустријализације до стопе сиромаштва и незапослености)
излажештајекрајњиефекат(нажалостнијеконачан)тран
зицијеуСрбији.Акрајњиефекатјекакозаграђанетакоиза
српскодруштвоуцелинипоразан:„јасноједанајвећиброј
грађанаСрбије спада у категорију „губитника транзиције.
Српскодруштво јетранзитиралоуправцупериферногка
питализма”.31Дакле,,,Србијајеубуџаку”,иликакобинаш
народрекао,,дотералисмоцарадодувара”.Наравно,наде
има,атонамуосталомудухуПашићаауторипоручује,чи
меефектноизавршаваовувреднумонографију.Неманам
спаса,алипропастинећемо.

Имајући у видуцелину ове студијемоглибисмоисказати
неколикозаједничкихособености.Прво,расправеопоједи
ним аспектима транзиције (политичких, друштвених, кул
турнихиобразовних,медијскихпромена)сусазнајносоци
олошкиутемељене. Језгровитаи јаснакритикадруштвене
стварности, као и одговарајућих социолошких теоријских
становишта,чиниовукњигухеуристичкиплоднимштивом
за социологепрофесионалце. Друго, аутор је настојао да
већину својих теоријских замисли методолошкометодски
операционализујеидаукаженамогућностиистраживања
различитих аспеката (политичког, образовног, културног,

30Исто,стр.291.
31Исто,стр.307.
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медијског,класнослојног...) транзиционихпроменапрвен
ственоусрпскомдруштву(мадасесталноимаувидуиши
риконтекст).Отудајесвакипроблем,којиУрошШуваковић
сазнајно разматра у овој студији, методолошкометодски
заснованианалитичкиутемељенузодабиродговарајућих
индикатора (уз прибављање изворне или секундарне гра
ђе).Наравно, уз критичко вредновањенекихпознатих со
циолошкихобјашњењаовогдруштвеногпроцеса.Посебна
вредностовемонографијенаходисеу томештосоциоло
шкообјашњењеувећинипоглављаимаакционикарактер,
којисеогледаухармоничномобједињавањусветрифунк
ције социологије: сазнајне, професионалнопрактичне и
хуманистичкоеманципаторске.Обимнааргументација (те
оријскаиемпиријска),узаналитичкиикомпаративнипри
ступомогућавасвеобухватносагледавањесложеногпроцеса
транзиције у контексту глобализације. Аутор нас својом
анализом транзиције још једномподсећа да се друштвене
променеморајупроцењиватиусвеукупности,укључујућии
резултаткојидају.Тосеунајвећојмериодносинаонеидео
лошкепрограмеиподухвате(какавјеитранзиција),којенас
опсенеизаслепепочетнимобећањимаипримамљивошћу,
али који се касније, барем за већину грађана, покажу као
илузијаишареналажа.Отоменаубедљивначинсведочии
текстпесме„Транзиција”групе„Дубиозеколектив”,са ја
сномпоруком:Хејбратедраги/Видиштасеради,који је
штампансаунутрашњестранекорицаовекњиге.

Овоммонографијомјеауторсвакакодобримделомобога
тио и указао којим смером треба да се креће социолошка
мисаоупроучавањутранзиције.Самимтим,овомстудијом
јеУрошШуваковићобогатиосоциолошкоиуопштенаучно
сазнањеотранзицији,пасеонаможетретиратикаоизузет
новредноштивонесамозасоциологенегоизасвеонекоји
сузаинтересованизапроучавањеиразумевањеовесавреме
недруштвенепромене.Накрају,можемодазакључимо,на
трагуауторовихразматрањауовојстудији,алинеинатра
гу доминантногипрепорученогmainstreamма: вредело је
прочитатије,аливредиизамислитиседалиидаљетреба
путоватиовимвозомназванимТранзицијајер:,кадауђете
упогрешанвозсвестаницесупогрешне.
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РАДОВИ  
ЗА ЧАСОПИС КУЛТУРА 

УПУТСТВО
Култура је научни часопис који је на предлог Матичног 
научног одбора категоризован од стране Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 
као водећи национални часопис са ознаком М 51.

1. Рад се предаје у следећем облику: 
1.1. путем УСБ уређаја; 

1.2. слањем на е-mail адресу часописа: kultura@zaprokul.org.
rs

2. Сваки текст треба да садржи:
2.1. Wоrd документ са основним текстом, напоменама, 
кључним речима (4 до 7 речи на српском и 4 до 7 речи на 
енглеском језику) и сажетком на српском језику (до 150 
речи). 

2.2. Wоrd документ са насловом текста и резимеом на 
енглеском језику (до 300 речи). 

2.3. Wоrd документ са списком илустрација (ако их има) са 
назначеним местима на која би требало да дођу илустрације. 
Примају се само црно-беле илустрације или које су 
препознатљиве када се одштампају у црно-белом формату 
(до 7). Обавезно навести порекло илустрација. 

2.4. Податке о аутору текста. Име и презиме аутора, година 
рођења (потребно ради увида у научни рад одређеног аутора 
у централној бази података Народне библиотеке Србије и у 
складу са тим одређивања УДК броја чланка у часопису), 
поштанска адреса, број мобилног телефона, е-mail адреса, 
афилијација (наводи се пун, званични  назив и седиште 
установе у којој је аутор запослен или назив установе у којој 

УПУТСТВО
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је аутор обавио истраживање. У сложеним организацијама 
наводи се укупна хијерархија; на пример: Универзитет у 
Београду, Филозофски факултет – Одељење за социологију, 
Београд).

3. Опште одреднице
3.1. Текст чланка са списком литературе не треба да прелази 
обим од 10 до највише 15 описаних компјутерских страница, 
укључујући графиконе и илустрације.

3.2. Текст приказа не треба да прелази обим од 5 описаних 
страница.

3.3. Текст научне полемике треба да буде опремљен као и 
остали чланци у часопису и не може прелазити њихов обим. 
Он треба да буде ослобођен напада на личност опонента 
и да се фокусира на саму аргументацију. Редакција 
задржава право да после објављивања полемичког текста и 
одговора, без посебног образложења, опонентима ускрати 
објављивање следећег круга полемике.

4. Техничка упутства:
4.1. Текст писан ћирилицом се предаје у doc формату 
програма Мicrosoft Word програмског пакета 97 или новијег. 
Фонт треба да буде Times New Roman, величине 12, прореда 
Single. 

4.2. На средини ставити наслов, потом сажетак на српском и 
кључне речи на српском.

4.3. Уколико постоји институционална финансијска помоћ 
при писању рада, у првој фусноти треба навести назив и 
број пројекта, односно назив програма, у оквиру кога је 
чланак настао, као и назив институције која је финансирала 
пројекат или програм.

4.4. Када се први пут наводи страно име у тексту у загради 
треба да се стави име исписано у оригиналу; када се 
следећи пут помиње исто име у наставку текста треба да 
буде доследно, истоветно транскрибовано без помињања 
оригинала.

4.5. Библиографске референце у фуснотама и литератури 
наводе се без транскрибовања у оригиналном писму. Ако је 
литeратура која се цитира штампана ћирилицом и референце 
у напоменама и списку литературе треба да буду наведене 
ћирилицом, ако су штампане латиницом, онда треба да буду 
наведене латиницoм. Цитати и позивање на литературу у 
фуснотама треба да потпуно одговарају списку литературе 
на крају текста. 
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5. Напомене
Напомене (фусноте) се дају на дну сваке стране. Нумерација 
континуирано иде арапским бројевима од 1 па надаље и иде 
иза знака интерпункције. Напомене треба да се користе мање 
за коментаре, а више за навођење литературе; најобимнија 
напомена (фуснота) не би требaло да буде дужа од 100 речи.

Систем навођења:
5.1. Монографије:

Презиме, Иницијал имена. (година издања) Назив 
монографије (курзив), Место издања: Назив издавача, 
страна.

Пример: Адорно, Т. (1968) Филозофија нове музике, Београд: 
Нолит, стр. 45.

5.2 Периодика:

Презиме, Иницијал имена. (година издања) Наслов чланка, 
Назив часописа (курзив) број часописа, Место издања: 
Назив издавача, страна.

Пример: Бугарски, Р. (1973) Семиотички приступ музици, 
Култура бр. 23, Београд: Завод за проучавање културног 
развитка, стр. 146.

5.3. Зборници, акта са конгреса, лексикони, речници и 
слично:

Презиме, Иницијал. Наслов чланка, у: Наслов (курзив), 
приредио-ла-ли Презиме, Иницијал имена. (година издања), 
Место издања: Назив издавача, страна.

Пример: Парк, Р. Е. Град: предлози за истраживање људског 
понашања у градској средини, у: Социологија града, 
приредио Вујовић, С. (1988), Београд: Завод за уџбенике и 
наставна средства, стр. 150.

5.4. У случају издања на страним језицима:

Уместо везника ,,и” користи се енглески термин and, уместо 
предлога „у” користи се енглески термин in, уместо  глагола 
„приредио-ла-ли” користе се енглески термини ed. или еds. 
(од editor-s) ако је више приређивача, уместо скраћенице 
,,стр.” користи се енглески термин p.

Пример: Brunet, R. and Ferras, R. Identité, in: Les mots de la 
géographie. Dictionnaire critique, eds. Brunet, R. Ferras, R. and 
Théry, H. (1992) Paris: Monpellier, p. 30.
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5.5. Необјављене магистарске тезе и докторске дисертације:

Презиме, Иницијал имена. (година на насловној страни 
тезе или дисертације) Назив тезе или дисертације (курзив), 
врста рада (магистарска теза или докторска дисертација), 
назив факултета где је одбрањена, назив одговарајућег 
универзитета, Место издања, страна.

Пример: Црнобрња, А. Н. (2005) Lux perpetua – светлост 
и светиљке у култовима на просторима Горње Мезије, 
магистарски рад, Филозофски факултет, Универзитет у 
Београду, Београд, стр. 120.

5.6. Текстови из дневних листова:

Презиме, Иницијал имена. (датум издања) Наслов текста, 
Назив дневног листа (курзив), страна.

Пример: Татић, Д. (18. јул 1998) Истина о неимарима, 
Политика, стр. 15.

*Ако је аутор текста непознат ставити аноним.

Пример: Аноним, (13. IX 1938) Шта мисле наши архитекти 
о савременој архитектури, Време.

5.7. Исти се рад у поновном непосредном цитирању скраћује 
српском речи Исто.

Пример: 33Бугарски, Р. (1973) Семиотички приступ музици, 
Култура бр. 23, Београд: Завод за проучавање културног 
развитка, стр. 147.
34Исто, стр. 148.

5.8. Исти рад се у поновном цитирању на неком другом 
месту у тексту (до две стране удаљеном од претходне 
фусноте) скраћује са нав. дело.

Пример: 40Бугарски, Р. нав. дело, стр. 149.

5.9. Интернет издања цитирати на следећи начин: аутор 
текста на горе описан начин (ако је наведен), назив интернет 
издања, датум постављања или последње измене (update) 
сајта (ако је наведен), датум коришћења сајта, пуна путања 
до цитиране стране.

Пример: Rose, M. More on Bosnian „Pyramids”, 27. june 2004., 
18. july 2006., http://www.archaeolgy.org/online/features/
osmanagic/update.html
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