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А. МИЛОСАВЉЕВИЋ АУЛТ и М. СТАНКОВИЋ

УВОДНА РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА
КОНТЕКСТ У УМЕТНОСТИ И
МЕДИЈИМА
Контекст се најчешће узима као арбитраран и недовољно
дефинисан појам. Поставља се питање да ли је уопште по
јам? Ако говоримо о тексту, филму, уметничком раду..., кон
текст је нешто што долази споља, што је придодато и самим
тим нема везе са суштином поменутих уметничких форми.
Овакво схватање контекста веома дуго опстаје, пре свега,
зато што одговара, нама блиској, дуалној матрици мишљења
и хијерархијски оријентисаним вредносним критеријумима
по којима оно унутрашње има везе са суштином, па је самим
тим важније, док је све спољашње – мање битно, случајно и
ниже по важности.
Суштина претпоставља унапред дато значење или смисао,
а на нама као читаоцу или посматрачу је да је откријемо.
То „унапред дато” истовремено урачунава непроменљиво,
универзално, аутономно, што су све конвенционалне прет
поставке у супротности са начином на који данас мислимо,
радимо, једном речју, живимо. Са трансформацијом чврстог
капитала у флуидни, трајности у тренутачност и пребацива
њем тежишта са просторне на временску димензију у разли
читим регистрима друштвеног деловања дошло је и до тран
сформације вредносних категорија у конзумерску културу у
којем су све вредности потрошачке – променљиве, пропа
дљиве и у сталном процесу промене. Наравно, томе можемо
приписати негативне конотације или ламентирати над про
шлим, што нас опет враћа на хијерархијско вредновање и
дуалну матрицу (добро-лоше, црно-бело…) или се суочити
с променама и пронаћи нове алате за њихово разумевање.
Чини се да проблематизовање контекста на нови и нетра
диционални начин јесте једна од могућих алатки за друга
чије промишљање у складу са свим поменутим промена
ма које убрзање, пропадљивост и променљивост имају као
заједнички именитељ. Ако говоримо о уметничком раду
(књизи, тексту, филму, позоришној представи...) претпо
ставка његовог функционисања је контекст као тренутни
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пресек различитих линија сила унутар којег се конституише
значење/смисао. У неком другом контексту то није нужно
исто: мења се и изнова конституише у зависности од других
контекстуалних кретања.
То се можда понајбоље види у савременим визуелним умет
ностима. Ако пођемо од конвенционалног схватања да је
уметничко дело нешто што је особено и има извор у својој
унутрашњој логици као и претпоставке да уметност посе
дује сопствена средства (медије, технике, поступке, матери
јале...) и поље истраживања (уметничко), видећемо да то,
у великој мери, одудара од „стања ствари на терену”. У са
временој уметности је, најчешће, једино „опипљиво” умет
ничко својство управо контекст који одређени предмет, до
гађај, процес, снимак, текст или цртеж чини уметничким.
Уметнички рад из свог трансцендентног – дефинисаног као
узрок, нужност, унутрашњи разлог, „свет за себе” – улази
у иманенцију – овде и сада, а његово значење мења се у
стално променљивом контексту.
То је, истовремено, разлог зашто је контекст сложен, али и
теоријски занимљив, и то не само у савременој уметности,
већ и у промишљању многих других феномена, што се може
видети у приложеним текстовима који су се на директан или
индиректан начин бавили питањем контекста: проблемати
зовањем појма кризе као перманентног стања у савременом
познокапиталистичком контексту (Јован Чекић); заменом
концепта уметничког дела уметничким диспозитивом који
је у сагласју са отвореним, променљивим, процесуалним
и контекстуалним начином функционисања нових медија
и савремене уметности (Мишко Шуваковић); упоредном
анализом есенцијалистичких и антиесенцијалистичких или
контекстуалних одређења појма уметности (Милан Радова
новић); указивањем на развој књиге у дигиталном друштве
ном контексту и оспоравањем конвенционалног схватања
књиге као статичног медија (Љубомир Маширевић); преи
спитивањем културалног контекста и културе као контекста
(Иван Миленковић); повезивањем Ничеовог схватања гене
алогије и контекста (Милица Рашић); анализом филма Под
земље Емира Кустурице као „поља сила” у којем се укршта
ју најразличитије контекстуалне референце: од историје Ју
гославије до историје југословенског филма (Саша Милић);
и разматрањем контекстуалних уметничких пракси кроз
студије случаја: на примеру рада Цимер Александра Јестро
вића Јамездина (Маида Груден и Мара Прохаска Марковић)
и рада 100 погледа на укијо-е Мухамеда Кафеџића Мухе
(Срђан Тунић) као и другачијим читањем архитектуре, не
као чисто уметничког објекта, већ у релацији са контек
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стом на примеру архитектонског пројекта „Галисијски град
културе” Питера Ајзенмана (Жељка Пјешивац). Сматрамо
да су ови текстови допринели разноврсности и донели за
нимљиве и провокативне погледе за другачије разумевање
контекста.

Катарина Илишковић, Money Creates Taste 
(After Jenny Holzer), 1-3, фото-манипулација, 2014.
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ПОЈАМ КОНТЕКСТА –
РАЗЛИЧИТИ ТЕОРИЈСКИ
ОКВИРИ
Сажетак: У раду се проблематизују различити теоријски окви
ри за могуће појмовно одређење контекста. Започиње са лингви
стичким тумачењем као најранијем покушајем издвајања и дефи
нисања контекста у односу на перформатив: конвенционалним и
партиципативним схватањем контекста. Затим се наставља са
деконструкцијом контекста која представља раскид са лингви
стичким приступом и истовремено уздизање контекста на ниво
појма. Следећи теоријски оквир је Бурдијеов појам поља сила ко
ји контексту даје релациони карактер – скуп односа, а не елеме
ната – и ослобађа га супстанцијалистичких рецидива. Међутим,
тек увођењем Делезовог појма ризом и асамблажa као ризомског
модела повезивањa прави се радикалан одмак од дуалистичких
матрица које урачунавају претходни теоријски оквири: формали
стички (уметничко дело вс. контекст), лингвистички (текст вс.
контекст, субјективно вс. објективно), деконструктивистички
(присуство вс. одсуство, прималац вс. пошиљалац) и поље сила
(унутар вс. изван поља). Предлог за ново одређење контекста који
одговара савременом тренутку и савременој уметности и урачу
нава достигнућа свих претходних теоријских оквира је флуидни
контекст – термин преузет од Баумана (флуидна модерна).
Кључне речи: текст/контекст, деконструкција, поље сила,
ризом, асамблаж, савремена уметност, флуидни контекст

Лингвистичка тумачења контекста
Све до седамдесетих година прошлог века, питање контек
ста, углавном, није било актуелно или се узимало здраво
за готово, као очигледност. Често је упоређиван са црном
кутијом због претпоставке да околности имају утицај на
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одређени феномен, али да је природу тог односа тешко од
редити. Најранији покушаји издвајања и дефинисања кон
текста као засебног појма везани су за лингвистику. Интере
совање за контекст јавља се под утицајем филозофије језика
и проучавања говорних чинова. Најмања комуникациона је
диница је говорни чин: извођење одређеног акта као што је
изјава, питање, наређење, захваљивање или честитање. Чин
се може састојати од једне или више реченица, али јединица
лингвистичке комуникације није, као што се може претпо
ставити, симбол, реч или реченица, већ продукција симбола,
речи или реченице у одређеном чину, чиме контекст добија,
битну функцију у комуникацији у најширем смислу.1  
Контекст је у лингвистици имао двојако значење: околности
у којима настаје текст и околности у којима се чита. Оба
случаја упућују на оно што иде уз текст, а не шта је у самом
тексту. Остин говори о контексту као скупу „одговарајућих
околности”2 неопходних за извођење и разумевање перфор
матива. Овим је тежиште померено са самог текста као цен
тралног елемента перформатива на нешто изван, што је кон
ститутивно за његово значење, а то су неопходни услови за
извођење перформатива. Да би се перформатив уопште из
вео, околности морају бити одговарајуће, а да би биле одго
варајуће, мора се успоставити одређена конвенција. Самим
тим Остин изједначава контекст са конвенцијом.3
Конвенционално схватање контекста врло брзо је постало
предмет критике, а повод је инсистирање на разлици изме
ђу литерарног текста и говорног чина по питању контекста,
што је Остиново полазиште: литерарна дела нису директ
но повезана са социјалним контекстом, а говорни чин јесте.
Разлика је врло једноставна: говорник и слушалац се нала
зе у конкретној ситуацији, лицем у лице. Они се међусобно
разумеју зато што се налазе у истој ситуацији која одређује
значење њиховог говора. С друге стране, аутор и читалац се
скоро никад не срећу: једина ствар која им је заједничка је
сам текст. Значења која су транспарентна у говорном чину и
1 Searle, J. (1969) Speech Acts, Cambridge: Cambridge University Press, р. 16.
2 Austin, J. L. (1962) How do things with words, Oxford University Press, р. 6.
3 Као неопходне услове за извођење перформатива он наводи следеће:
„(А. 1) Мора постојати прихваћена конвенционална процедура која ће
омогућити да изјављивање одређених речи буде праћено одређеним
околностима које ће гарантовати исправност перформатива; (А. 2) особе
и околности у датом случају морају бити одговарајуће за извођење одре
ђене процедуре; (Б. 1) сви учесници у процедури морају је извести ис
правно и (Б. 2) у потпуности. (Ц. 1) Процедуре су прилагођене особама
које имају одређене мисли, емоције и интенције учесника такође морају
бити укључене и учесници се морају понашати у складу с њима.” Исто,
стр. 14-15.
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одређеној ситуацији губе на разумевању када нису везана за
конкретне околности. То је разлика између конвенционал
ног и контекстуалног значења. Литерарни језик се разликује
од обичног говора зато што је утемељен у конвенцији која
је позната и аутору и читаоцу. Конвенција нема додирних
тачака са контекстом као ни однос између аутора и читаоца.
Међутим, очигледност ове разлике може се довести у пи
тање јер претпоставка да контекст има исто значење за све
учеснике не мора нужно бити прихваћена.4 Контекст није
само конвенција, скуп датости које унапред знамо, већ исто
времено и производ нашег разумевања конвенција и прет
поставки о томе како их разумеју други. Такође, иако пер
форматив следи логику конвенција, његово одвијање се не
може у потпуности антиципирати. Из тога следи да контекст
зависи од низа чинилаца чији се уплив не може сасвим кон
тролисати што му даје, не фиксни, већ променљив карактер.
Ако је контекст скуп конвенција, онда су конвенције битне и
за извођење перформатива и за читање текста као неопходан
услов за регулисање односа између учесника перформатива
односно аутора текста и читаоца. С друге стране, ако кон
текст поред конвенција урачунава и друге елементе, онда
његова улога постаје много значајнија, комплекснија у го
ворном чину, али и у тексту. У оба случаја разлика између
конвенционалног и контекстуалног значења се не чини ви
ше саморазумљивом и тако очигледном. То показује да су
разлике између перформатива и литерарног текста мање не
го што се то на први поглед може закључити. Циљ критике
конвенционалног схватања контекста није у томе да покаже
да је контекст нешто необјашњиво, већ да контекст није јед
ноставан, очигледан и да завређује статус појма. Дијк наро
чито истиче значај разумевања датих околности у односу на
конвенционални оквир. Он контекст не види као објективно
стање којем се додељује функција узрока за интерпретацију
одређеног текста, већ интерсубјективну конструкцију која
се продукује кроз интеракцију учесника као чланова одре
ђене заједнице.
„Контексти су субјективни, партиципативни конструкти.”5
Супротно формалистичком схватању као скупа објективних
околности – социјалних, политичких, културних – контексти
су конструкти партиципаната или субјективне дефиниције у
комуникационим ситуацијама. Када се говори о одређеним
4 Schleusener, J. (1980) Convention and the Context of Reading, Critical Inqu
iry, Vol. 6, No. 4, р. 669-680.
5 Van Dijk, T. A. (2008) Discourse and Context, Cambridge: Cambridge
University Press, р. 16.
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„околностима”, оне се, не само описују, већ и интерпрети
рају. То не значи да објективна димензија не постоји, већ да
је од много мање важности у односу на субјективну интер
претацију.6 Ако је контекст интерсубјективна конструкција,
онда је сваки текст/перформатив јединствен јер се састоји
од одређеног броја релација упркос идентичним социјалним
датостима. Ово је уједно и тумачење које се у лингвистици
највише удаљава од конвенционалног одређења контекста.
Увођењем субјективности истиче се променљивост, дина
мичност што је у постструктуралистичким теоријама при
хваћено као једно од главних обележја контекста.

Деконструкција контекста
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
као појам, а не пратећи елемент дискурса, „скуп датости”,
„одговарајуће околности” или низ конвенција.7 Полазиште
у Деридиној критици конвенционалног схватања су тзв.
граничне ситуације од којих се Остин ограђује јер не под
лежу правилима конвенционалног контекста. Остин издва
ја присуство као један од неопходних услова за извођење
перформатива: присуство учесника перформатива, односно
субјеката говора и примаоца. Изостајање присуства надопу
њује се реферирањем на првобитну ситуацију која укључује
присуство или потпис као ознаку присуства. Из тога следи
да је перформатив, на известан начин, празан уколико га из
говара глумац или ако се појављује у песми или солилокви
ју. Остин овакве примере назива паразитским у односу на
нормалну употребу језика и искључује их из своје анализе
јер одударају од перформатива у уобичајеним околностима.
Дерида, с друге стране, истиче, не присуство, већ одсуство
као неопходни услов за сваку врсту комуникације.
На примеру писма као перформатива за чије извођење ни
је неопходно присуство, Дерида первертира Остинову ар
гументацију. Опште прихваћено полазиште у лингвистици
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 јер реферира на првобитну ситуацију у којој је аутор
био присутан. Насупрот томе, Дерида истиче да је за писмо
6 „Да је контекст скуп објективних социјалних датости, сви људи у истим
социјалним околностима би причали на исти начин.” Исто, стр. 16.
7 Дерида, Ж. (1984) Потпис, догађај, контекст, Дело, год. XXX, бр. 6,
Београд.
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неопходна апсолутна одсутност примаоца: да би одређено
писано саопштење имало функцију писма, оно мора бити
читљиво „упркос апсолутном ишчезнућу сваког одређеног
примаоца уопште. Оно треба да буде поновљиво – итера
билно – у апсолутном одсуству примаоца или емпиријски
утврдивог скупа прималаца.”8 Одсуство, не само да је при
сутно у писму, већ је за њега конститутивно. Дерида затим
наводи један гранични пример у којем је итерабилност пи
сма доведена у питање, а то је писмо које је идиоматично
у толикој мери да је читљиво само за два субјекта. Да ли је
онда то заиста писмо јер неиспуњава своју основну функци
ју, а то је читљивост? Ово је пример граничне ситуације јер
је функција писма због искључивања могућности читања, и
самим тим немогућности итерабилности, доведена у пита
ње. Оваквим тумачењем једно од кључних одређења писма,
итерабилност, доведено је у везу са одсутношћу примаоца.9  
Међутим, поред одсуства примаоца, Дерида одсуству да
је још један ниво значења тако што уводи и одсуство по
шиљаоца као услов за функционисање писма. Да би један
спис био спис, потребно је да он настави да “‘дела’ и да бу
де читљив, чак и ако оно што се назива аутор списа више
не одговара ономе што је написано, ономе што изгледа да
је потписао, па било да је привремено одсутан, било да је
мртав, или уопште узевши, да му не иде у прилог интенција
тог списа или апсолутно актуална и присутна брига о пуно
ћи његовог значења, чак и оног које се, изгледа, уписује ‘у
његово име’”10. Ове одлике писма, како Дерида истиче, не
важе само за писмо, већ се могу применити на сваку врсту
искуства.
Ишчезнућем примаоца и одашиљача мења се функција кон
текста. Конвенционалност као унапред дефинисан скуп
правила замењена је отвореним, незасићеним контекстом.
Истовремено, дисквалификована су одређења контекста као
конвенционалног и ограничавајућег. Контекст постаје про
менљив, итерабилан. Дерида истиче још једно обележје кон
текста, а то је могућност увезивања са другим контекстима.
Он назива то „снагом прекида са својим контекстом, тј. са
скупом присуства која чине моменат његовог уписивања”.
8 „Писмо које не би било структурално читљиво – итерабилно – и након
смрти примаоца, не би ни било писмо.” Исто, стр. 15.
9 „Свако писмо, дакле, да би било оно што јесте, мора бити способно да
функционише у радикалном одсуству сваког примаоца који се уопште
може емпиријски утврдити. А ово одсуство није нека континуирана мо
дификација присуства, него је прекид присуства, „смрт” или могућност
„смрти” примаоца уписана у структуру ознаке.” Исто, стр. 16.
10 Исто, стр. 16.
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„Снага прекида” указује на ослобађање од првобитног,
„правог” или оригиналног (одашиљача, примаоца, контек
ста) и могућност калемљења на друге контексте:
„Ниједан контекст се не може затворити у себе.”11
Датости везане за првобитни контекст као што су социјалне,
економске, политичке околности постају тек једно од могу
ћих контекстуалних одређења, „увек отворена могућност
његовог истрзања и његовог калемљења” у друге контексту
алне ланце. Сва три обележја контекста – итерабилност, не
зависност од првобитног контекста и могућност увезивања
у нове контексте – Дерида издваја, не само као обележја пи
саног знака, већ и говора и сваке врсте искуства што оцртава
ново појмовно одређење контекста.
„Инсистирао бих на тој могућности: на могућности ис
трзања и калемљења цитата, могућности која припада
структури сваке ознаке, говорне или писане, и која кон
ституише сваку ознаку у писању, пре и изван сваког хо
ризонта семио-лингвистичке комуникације; у писању,
што значи у могућности да функционише, на извесној
тачки, одвојено од свог ’првобитног’ значења и од своје
припадности неком контексту који се може заситити и ко
ји обавезује. Сваки знак, језички или нејезички, говорни
или писани, унутар мале или велике јединице, може да
се цитира, да се стави међу наводнике; тиме он може да
прекине са сваким датим контекстом, бесконачно произ
водећи нове контексте на начин апсолутно незаситљив.
То не претпоставља да ознака важи изван контекста, него
обратно, да постоје само контексти без икаквог средишта
за апсолутно усидрење. Могућност цитирања, подво
стручења или двострукости, итерабилност ознаке нису
случајности или аномалије, него су оно (нормално/анор
мално) без чега ознака не би могла имати функцију коју
зовемо ’нормалном’ ”.12
Од лингвистичког до деконструктивистичког читања кон
текст се постепено ослобађа фиксних одређења: скуп да
тости као што су политичке, економске и друштвене окол
ности постају варијабилне, субјективне интерпретације
чиме се доводи у питање њихов објективни, односно, не
променљиви карактер. Са Деридиним читањем, појам кон
текста се ослобађа и примаоца и пошиљаоца – то су две
последње непроменљиве инстанце из лингвистичког тума
чења. Са Бурдијеовим појмом „поља сила” контекст добија
11 Исто, стр. 17-18.
12 Исто, стр. 22.
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релациони карактер ослобађајући се и последњих рециди
ва супстанцијализма наслеђених из веза са перформативом,
писмом и потписом.

Контекст као поље сила
У студији Правила уметности, објављеној 1992. године,
о генези и структури поља књижевности у 19. веку, Пјер
Бурдије разрађује појам интелектуалног поља који је увео
у једном од својих ранијих текстова.13 Своју почетну те
зу о аутономији интелектуалног поља Бурдије модификује
и проширује концептом поља које конституиш
 у културни,
економски, политички и симболички капитал као главни
извори друштвене моћи. Из тога следи да је интелектуал
но поље само део поља моћи којем је истовремено и подре
ђено. Овакво схватање дестабилизује доминирајући ефекат
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
имају уметничко дело као производ друштвених односа. Те
оријски концепт поља сила може се применити на контекст:
одсуство фиксних полазишта (субјективистичких, објек
тивистичких...), статичних категорија које дају приоритет
једној сили (економској, политичкој...) или одређењу (ства
ралац, уметничко дело). Како Бурдије тумачи формирање
интелектуалног поља?
У 19. веку писци и уметници подређени су новим видови
ма доминације која се огледа, пре свега, у фигури буржуја,
појави „индустријалаца и трговаца огромног богатства, по
спешена индустријском експанзијом Другог царства, скоро
јевића без образовања спремних да читавом друштву намет
ну моћ новца и њихово виђење света, исконски нетрпељиво
према стварима интелекта.”14 Ово је последица увезивања
економске и политичке моћи, владавине новца у свим ре
гистрима друштвеног деловања па самим тим и у регистру
уметности који све више добија димензију профитабил
ности у складу са кретањем капитала.15 Бурдије то назива
13 Бурдије, П. (1970) Интелектуално поље и стваралачка замисао,
Култура бр. 10. Београд: Завод за проучавање културног развитка (обја
вљен 1969. у Француској).
14 Бурдије, П. (2003) Правила уметности, Нови Сад: Светови, стр. 76.
15 „У недостатку истинских особених инстанци признавања (универзи
тет, на пример, са изузетком Колеж де Франса, нема никакву улогу у
оквиру поља), политичке инстанце и чланови царске породице врше
директан утицај на књижевно и уметничко поље, не само санкцијама
које погађају новинске и друге публикације, већ такође и путем матери
јалних и симболичких добити које могу додељивати: ренти, могућности
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структуралном подређеношћу: с једне стране ту је тржиште
које намеће правила и, с друге стране, принцип „сродних ве
за” утемељен на политичким, економским или родбинским
релацијама између појединца и позиција моћи (државе). Ди
ректна веза између писаца, уметника и позиција моћи од
вија се преко тзв. неформалних институција, а то су салони
који доприносе структурирању књижевног поља.
Међутим, преко Бодлера, Флобера, Золе и Манеа и појаве
боемије, која заступа начин интелектуалног преживљавања
независно од структура моћи, у другој половини 19. века
постепено се афирмише схватање о могућности или моћи
уметности да постоји независно од званичног признања која
долазе са позиција моћи. Оно што Бурдије нарочито истиче
у формулисању оваквог гледишта је пласирање идеје ауто
номије. У овом процесу аутономизације књижевног поља
посебно место заузимају Бодлерове ликовне критике Салона
које су заслужне за увођење радикално нове улоге критике:
критичар више није само судија који уметничко дело про
цењује, првенствено из угла његове техничке савршености,
анализе садржаја, углавном историјског, и истицањем њего
вих морализаторских начела, што за последицу има свођење
уметничког дела на познато, усклађивање са већ постојећим
и озваниченим канонима представљања.
Успостављање аутономије интелектуалног поља условило
је појаву фигуре интелектуалца унутар аутономног „симбо
личког простора” који се конституише насупрот економској,
политичкој и верској власти, „као свет за себе који подле
же сопственим законитостима”.16 У име аутономије поља из
којег долази, он се укључује у друга поља, као што је, на
пример, политичко поље. Њему није више потребна инстан
ца из неког другог поља у чије име он ствара, било да је
то држава, друштво, црква, „истина” јер он своју позицију
говора формира унутар интелектуалног поља, заступа ин
тересе тог поља и из те позиције може да делује и у другим
пољима. Ипак, најзначајнија промена условљена успоста
вљањем аутономије интелектуалног поља је дестабилиза
ција универзалног ауторитета у уметничком пољу оличе
ног у Академији, успостављање плуралитета гледишта које

извођења на позоришној сцени, у концертним дворанама или излагања
у Салону (чију је контролу Наполеон III покушао да одузме Академији),
плаћених функција или места, почасних одликовања, академије, инсти
туција, итд.” Исто, стр. 78.
16 Исто, стр. 76.
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за крајњи исход има могућност да сваки уметник креира
сопствени свет и сопствени поглед на свет.17
У пољу уметности то је значило низ промена које у основи
имају одбацивање друштвене функције уметности: одбаци
вање хијерархије жанрова и сваке дидактичке, моралне или
политичке функције уметности, не само обавезе да служи
нечему, већ такође да нешто кажу. Бурдије ово доводи у ве
зу са настојањем уметника да се ослободе надмоћи писаца.
То значи да се доминантно схватање уметности формира, не
у зависности од хијерархизованог, централизованог апара
та који има универзалистичке претензије, већ у односу на
промене односа сила у оквиру поља.
Уметничко поље је место свеопште борбе за позицију моћи,
успостављање ауторитета у одређеној области која повлачи
за собом и дефиницију уметника односно коме је допуште
но да се назове уметником или да каже ко јесте уметник. Ово
је од кључног значаја јер одређује ко уопште може да уђе у
интелектуално поље (уметничко, књижевно и сл.). Истовре
мено, онај ко одлучује о томе, контролише границе поља и
хијерархију у њему.18 Пољем увек доминира схватање ко
је намеће одређена сила која свој интерес представља као
истину и настоји да је одржи да би сачувала своје позиције
супротстављајући се силама које је доводе у питање. Поље
дефинише однос моћи, капитала (економског, симболичког),
стратегија и интереса.
Вредност уметничког дела и његово позиционирање уну
тар поља је производ односа сила, тачније доминантне си
ле унутар поља која производи веровање у вредност умет
ничког дела. Успостављање „колективног веровања у игру”
унутар поља Бурдије назива illusio. Он такође истиче да је за
исправан начин анализе уметничког дела неопходно осло
бађање од illusia. Illusio или одређено опште прихваћено
схватање одређеног уметничког дела није некакво природ
но стање, случајност или скуп околности или вредности као
такве, већ наметање вредности од стране доминантних сила
17 „Довођење Академије у питање поново покреће наизглед завршену
историју неког уметничког стваралаштва затвореног унутар ограниче
ног света унапред одређених могућности и отвара се према истражива
њу неограниченог света могућности. Мане нарушава друштвена утеме
љења одређеног и апсолутног гледишта уметничког апсолутизма (као
што нарушава идеју о привилегованим осветљеним местима, будући да
се светло отада сусреће посвуда на спољашњости предмета), он успо
ставља плуралитет гледишта, који је уписан у само постојање поља”.
Исто, стр. 193.
18 „Одредити границе, одбранити их, контролисати уласке значи бранити
успостављени поредак у пољу.” Исто, стр. 318.
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унутар поља. То не значи да illusio треба занемарити као
нешто што долази споља и није суштински везано за само
уметничко дело. Сасвим супротно, анализа уметничког дела
је неодвојива од његовог позиционирања унутар поља јер
уметничко дело као такво постоји једино унутар поља и у
том смислу је illusio кључан за његово разумевање.
Истовремено, улазак у одређено поље, дефинисање његових
граница, проглашавање уметником или вредности уметнич
ког дела нису резултат одређеног договора, усвајања одре
ђених (не)објективних критеријума или консензуса, „већ су
производ и улог сталног сукоба. Другим речима, стваралач
ки принцип тог ‘система’ и принцип који га уједињује је са
ма борба.”19 То је и разлог зашто исто дело нема и увек исту
позицију, већ се она константно мења у односу на однос си
ла у самом пољу. То, истовремено, отвара могућност да се
са самим уметничким делом ради као са материјалом, одно
сно да се његово значење мења, обликује, понавља унутар
трансформисаног поља што је, уосталом, и један од веома
присутних поступака у савременој уметности. За уметника
то значи да, као што не може да контролише вредност свог
рада и његово позиционирање унутар поља, на исти начин
не контролише ни значење свог рада. Може се претпоста
вити да, на пример, један добро позиционирани уметник у
време владавине Тита који је радио једну од његових чуве
них биста није могао претпоставити да ће она (или њена ре
плика) у одређеном тренутку постати део инсталације која
пародира „живот и дело” поменутог државника и значај тог
дела и уметника из неког претходног „односа сила”. Међу
тим, у савременој уметности уметник мора да има свест о
контексту јер је то једини начини да „контролише” свој рад
у одређеном „пољу сила”.
Промене које се дешавају у пољу између ових супротста
вљених струја условљавају промену унутар читавог поља
јер, ма колико била маргинална, свака промена производи
другачију констелацију сила у оквиру поља. Промена, по
неписаном правилу, најчешће долази од стране нових у по
љу или оних који располажу најмањим симболичким капи
талом и стога теже да такав однос снага промене. Најмла
ђи у пољу не значи нужно да су биолошки најмлађи, већ
да су последњи ушли у поље или је њихова позиција била
маргинализована. Они који су најбоље позиционирани уну
тар поља теже да ту позицију и задрже те је стога њихова
главна активност окренута ка контролисању граница поља
односно контролисању „новина” које дестабилизују њихову
19 Исто, стр. 328.
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позицију. Такође, новина у пољу најчешће наступа као раз
лика у односу на постојећу приоритетну позицију која се
доводи у питање. Истовремено, улазак у поље претпоста
вља познавање и усвајање правила игре, јер сваки нови уче
сник мора да рачуна на установљени поредак и простор мо
гућег деловања.
Увођењем појма поља сила, Бурдије је формулисао специ
фично појмовно одређење контекста као скупа односа у ко
јем значењски оквир уметничког рада није једном за сваг
да дат, већ се формира у односу на исход борбе тих сила, а
контролише га доминантна сила унутар поља. Поред про
менљивости, итерабилности (поновљивости) и отворености
које су произашле из деконструкције, са Бурдијевим пољем
сила контекст добија релациони карактер јер је скуп одно
са, а не елемената као последњих остатака супстанцијали
стичког схватања контекста. Такође, увођењем појма поља
сила релативизована је доминантност дуалистичке матрице
присутна у постојећим приступима: формалистичком (умет
ничко дело вс. контекст), лингвистичком (текст вс. контекст,
субјективно вс. објективно) и деконструктивистичком (при
суство вс. одсуство, прималац вс. пошиљалац). То је уједно
и корак ка контексту у којем се, насупрот дуалности, уводи
потпуно другачији начин увезивања, а може се довести у ве
зу са Делезовим појмом асамблажа и ризомским моделом
мишљења.

Контекст као асамблаж
Увођењем појма поља сила уводи се отклон од бинарног
приступа, али је радикални раскид са овим приступом ве
зан за појам ризом и асамблаж као ризомски модел пове
зивања. Ако се упореди схватање контекста као поља сила
и асамблажа, разлика је у квантитету и опсегу: асамблаж
представља мултиплицирање поља. Оно што је за Бурдијеа
поље сила, за Делеза је фрагмент асамблажа. Мултиплици
рање поља сила указује на усложњавање контекста, а може
се довести у везу са ризомским моделом мишљења и савре
меним уметничким праксама. Ризомски модел мишљења, не
само да је близак савременој уметности, већ се може рећи
да је савремена уметност – ризомска. Зашто је савремена
уметност ризомска?
Ризом као систем или антисистем, без центра, централи
стичког уређења или хијерархије представља увођење плу
ралистичког модела мишљења. Традиционални концепт
мишљења, у најширем смислу, базиран је на подражава
њу, репрезентацији, при чему се инсистира на разлици из
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
истине која објашњава свет, надопуна је природи и, у изве
сном смислу, ради на њеном усавршавању. Основни прин
цип „слике света” је бинарна логика: 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… Насупрот томе, ризом
је парадигматични пример инвенције новог концепта и ме
тодолошки се може разумети као нова „слика мишљења”.
Делез и Гатари наводе неколико начела ризомског начина
мишљења која, слично деконструкцији, не функционишу
на принципу дуалног, већ ризомског повезивања.20 Она се
могу детектовати у савременим уметничким праксама што
отвара могућност да се савремена уметност посматра као
ризомска.
Прво је начело повезивања и хетерогености.21 Ако се при
мени на уметност, може се довести у везу са дестабилизо
вањем строгих граница између различитих дисциплина,
медија и медијске специфичности која је једно од кључних
обележја модернистичке уметности. Ово начело блиско је
постмодерној уметности у којој велике поделе (нпр. између
ликовне и примењене, елитне и масовне уметности…) не
стају и замењују их бројне хибридне појаве. 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
сти у везу и са променама у неком другом систему. На при
мер, промене у језику не морају нужно да се анализирају
из позиције лингвисте, већ се њихов узрок може тражити и
у другом пољу. То упућује да процеси који се одигравају у
језику не произилазе нужно из некакве дубинске структуре
мишљења, већ на њих утиче низ елемената који долазе из
других система. У уметничком раду то је његова контексту
ална сензибилност која није везана само за уметнички, већ
и друге регистре (социјалне односе, политику, економију,
популарну културу, генетски инжењеринг, постколонијални
дискурс…).
Друго, начело мноштва одговара процесу екстернализа
ције и такође се може довести у везу са контекстуалном
20 Делез, Ж. и Гатари, Ф. (2011) Ризом, (прир.) Чекић, Ј. и Благојевић, Ј.
Моћ/Медији, Београд: Факултет за медије и комуникације.
21 „ма која тачка неког ризома може се и мора, повезати са ма којом другом
тачком. Сасвим је другачије код дрвета или корена који утврђују једну
тачку, један поредак”. Исто, стр. 10.
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сензибилношћу уметничког рада.22 То је укидање приори
тета унутрашњег повезивања елемената уметничког рада у
једну кохерентну структуру која има смисао, суштину (чија
је метафора управо унутрашњост) и урачунава некакав је
динствени принцип или систем надкодирања који додељује
тај смисао, било да је то уметник, одређено схватање умет
ности, идеологија, „истина” или политичко становиште. На
супрот том дубинском, вертикалном или унутрашњем по
везивању, оно следи логику хоризонталног повезивања које
укључује бројне елементе и односе. Истовремено, начело
мноштва у супротности је са идејом о утицају која подразу
мева да нешто споља утиче на уметнички рад, већ полази од
тога да свака промена има ефекат на све односе у пољу сила.
Треће, начело неозначавајућег прекида упућује на то да се
ризом на било којој тачки, линији може прекинути, а да то
истовремено не значи његов нестанак. То би значило да се
одређено значење не може једноставно избрисати из умет
ничког рада у случају да је он предложак, референца или
„материјал” за продукцију другог рада. То се може довести
у везу и са Деридиним тумачењем контекста и његове итера
билности, снаге прекида са изворним контекстом и могућ
ности калемљења на друге контексте. На примеру уметнич
ког рада, то би значило да његов „смисао” или значење није
нешто непроменљиво, дато, већ се конституише у сталном
процесу кретања у уметничком пољу.
Последње, начело картографије и пресликавања је нарочи
то занимљиво у контексту уметности и питања оригинала и
копије која су, без сумње, обележила 20. век. Делез и Гатари
праве разлику између карте и копије. Копија је готов модел,
матрица која се примењује на различите ствари, преко које
се све објашњава, док је карта долажење до нове матрице. С
техничком репродукцијом започет је процес дестабилизаци
је оригинала и копије, а завршен је крајем 20. века са диги
талним технологијама. Током овог процеса, питање копије,
оригинала, копија копије често је проблематизовано. За ове
појмове значајан је контекст, нарочито када се има у виду да
су понављање, цитирање, постпродукција, апропријација и
сви други cut&paste поступци у функцији произвођења но
вог склопа, уметничког рада са другачијим контекстуалним
и значењским оквиром, а не преношење исте матрице или,
делезовски речено, карте, а не копије.

22 „Мноштва се одређују споља: помоћу апстрактне линије, недогледнице
или линије напуштања територије по којој мењају природу прикључују
ћи се на друге линије.” Исто, стр. 12.
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Велико убрзање у свим регистрима на крају 20. века – од
технолошких промена и убрзања у свим сегментима свако
дневног, приватног до глобалних промена на свим нивоима
друштвеног деловања – условило је да су све фиксне пози
ције унутар одређеног система постале променљиве. „Брзи
на претвара тачку у линију.”23 Ако се узму у обзир ова на
чела и промене које се дешавају у свим регистрима, а чији
је заједнички именитељ брзина, ризом је модел мишљења
најближи савременој уметности: отворени систем у којем су
тачке, фиксне позиције замењене линијама кретања, хије
рархијско и централистичко уређење замењено склоповима
или асамблажима, дуализми мноштвом, а органско једин
ство – умрежавањима.
Ова нова слика мишљења има паралеле са многим репре
зентационим технологијама и моделима мишљења везаним
за те технологије чему иде у прилог и чињеница да се ова
теорија јавља у последњој деценији 20. века, у периоду ка
да нове технологије улазе, у јаком смислу, у најразличитије
регистре глобалног друштва. Било би погрешно и сувише
поједностављено закључити да је филозофија условљена
технолошким развојем или да технологија следи филозофи
ју, али би се могло рећи да обе припадају истом историјском
тренутку. Делезова и Гатаријева позиција не може се посма
трати одвојено од промене са аналогног на дигитално што је
једно од најзначајнијих обележја савременог света. У ширем
смислу, систем уметности се може позиционирати као ри
зомски у којем се сваки уметнички рад увезује или има по
тенцијал да се увеже са сваким другим уметничким радом.
Истовремено, уметност се ризомски увезује са другим арти
фицијелним или „природним” системима. Овај принцип по
везивања се може препознати и у начину функционисања
уметничког рада: оно није затворено у себе, непроменљиво,
већ отворено ка споља: ка посматрачу, конкретном простору
у којем се налази и с којим ступа у однос и функционише
као асамблаж – што је још једна тачка приближавања ризом
ског начина мишљења и савремене уметности.
Асамблаж је форма/модел/концепт ризомског начина ми
шљења. То је скуп или склоп, како се врло често и прево
ди, хетерогених елемената. Увођењем концепта асамблажа
дошло је до промене од дуалистичког ка плуралистичком
мишљењу: у склопу хетерогених елемената нарочито је
битно на који начин су ти елементи повезани. Оно што је у
дуалистичкој, хијерархизованој и централистичкој структу
ри организам или органско повезивање делова у целину, у
23 Делез, Ж. и Гатари, Ф. нав. дело, стр. 26.

25

МАЈА СТАНКОВИЋ
ризомском мишљењу је асамблаж. Кључна разлика између
органског начина повезивања и асамблажа је следећа: орга
низам конституиш
 у унутрашње везе, а асамблаж спољашње
везе.24 За унутрашње везе је карактеристично да су дело
ви једне целине подређени осталим деловима и целини. То
значи да део издвојен из целине губи свој интегритет јер је
његова функција дефинисана у односу на целину. Истовре
мено, делови независни од целине нису органски повезани
са њом. Насупрот томе, у спољашњим везама, делови су ау
тономни: издвајањем из целине задржавају свој идентитет
и могу да се прикључе другим асамблажима и граде нове
везе. У спољашњим везама нагласак је на везама и релација
ма, а не самим деловима. Такође, асамблаж није тоталитет/
целост/целовитост, тако да се делови могу одвојити без пре
кидања веза. Везе унутар асамблажа нису логички нужне,
већ условно обавезујуће: на примеру пчеле и цвета оне су
резултат заједничке историјске еволуције.25 То је уједно и
једна од кључних разлика у односу на органске теорије код
којих су везе између делова нужне.
Разликовање између органског и неорганског увео је и Бир
гер који је у својој теорији авангарде централно место дао
управо појму неорганског уметничког дела.26 Колаж на ко
јем анализира неорганско уметничко дело идентичан је
делезовском асамблажу тако да се може говорити о једној
линији развоја која повезује авангардне уметничке праксе
с почетка 20. века и теорију асамблажа на крају истог ве
ка. Критика репрезентације и слике света као тоталитета,
такође повезује теорију асамблажа и авангардни поступак
монтаже, појма преузетог из филмске уметности који своју
примену има и у визуелним уметностима. На крају, и сам
појам асамблаж преузет је из ликовних уметности и прак
си везаних за авангардна истраживања. Асамблаж је умет
ничка техника у којој се комбинују различити неуметнички
материјали и предмети у реализацији уметничког рада. За
асамблаж је нарочито битно на који начин су ти елементи
повезани. Ово упућује на везе између авангардних истра
24 DeLanda, M. (2006) A New Philosophy of Society: Assemblage Theory and
Social Complexity, London: Continuum.
25 Најпознатији примери инсект и цвет, човек, коњ и узенгије; Делез, Ж. и
Парне, К. (2009) Дијалози, Београд: Федон.
26 „Класичар ствара своје дело с намером да дâ живу слику тоталитета;
ову интенцију класичар следи чак и кад представљени сегмент реално
сти ограничава на давање тренутног штимунга. Авангардист, напротив,
спаја фрагменте с намером да презентује смисао (при чему смисао може
бити и указивање на то да више нема никаквог смисла). Дело се више не
ствара као органска целина, него се монтира од фрагмената.” Биргер, П.
(1998) Теорија авангарде, Београд: Народна књига, стр. 108-109.
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живања с почетка и плуралистичког начина мишљења с кра
ја 20. века.
У делезовско-гатаријевској терминологији асамблаж ни
је статични термин, већ процес повезивања. Асамблаж као
концепт мишљења урачунава, не само успостављање ве
за између различитих елемената и анализу тих елемената
у умрежавању, већ и саме везе, начин на које су оне успо
стављене. Нови асамблажи у социјалној теорији приступа
ју схватању по којем је свет кретање, успостављање веза,
превоја, а не структура. У том смислу може се довести у
везу и са појмом „поља сила”, такође релационим моделом
повезивања.
„Асамблаж је начин на који се индивидуални организми
и предмети могу разумети у свом непосредном окружењу
у којем се налазе.”27  
Контекст је, као и асамблаж, променљива, динамична, ефе
мерна структура у којој не постоји строго дефинисано по
ље значења, већ се значење увек изнова продукује у односу
на распоред и начин увезивања између елемената. Значење
уметничког рада није непроменљиво, дефинисано, фиксира
но, ограничено, већ је производ увезивања и у сталном про
цесу настајања. Увезивање се одвија споља, по хоризонта
ли у оквиру дијаграма28 који представља поље могућности,
план конзистенције, скуп сингуларности који структурира
простор могућности унутар асамблажа.29 Мултиплицира
њем поља сила, усложњавањем односа и трансформисањем
сила одређеног интензитета у динамична, променљива кре
тања контекст је добио комплексно појмовно одређење и по
стао је неизоставни део уметничког рада. Оно што је у фор
малистичком кључу изједначавано са скупом датости, окол
ности, очигледности, на крају 20. века је низ променљивих
односа, кретања чије је дејство неодвојиво од уметничког
рада и чији је доминантни вид функционисања – флуидност.
Такође, може се закључити да је уметнички рад на крају 20.
и почетку 21. века ризомски мишљен, а контекст је попут
асамблажа.

Ново одређење контекста: флуидни контекст
Пол Чен говори о савременој уметности на следећи начин:
„Има је свуда, налази се свуда, доступна је свима и свуда се
27 Dewsbury, J. D. (2011) The Deleuze-Guattarian assemblage: plastic habits,
Area, London: Royal Geografic Society, р. 148.
28 Дијаграм је такође Делезов појам (прим. аут.).
29 DeLanda, M. нав. дело, стр. 30.
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’осећа као код куће’ ”.30 Уметност је постала предмет попут
било ког другог; уметничка дела се стварају да би била изло
жена на уметничким изложбама, бијеналима. О уметности
се пише да би се уметничка дела ценила, куповала и да би
се изложбе посећивале. Уметност је сама себи постала свр
ха, а да би остала уметност она се нигде не треба „осећати
као код куће”. То је квалитет који је, по његовом мишљењу,
уметност изгубила.31 Сличан став о свеприсутности уметно
сти има и Ив Мишо који савремену уметност изједначава са
„плиновитим стањем”:
„То је као да, што више има љепоте, има мање умјетнич
ких дјела, или што мање има умјетности, умјетничко се
гомила и свему даје боју, прелазећи такорећи у стање
плина или паре и прекривајући све ствари као неком из
маглицом. Умјетност се расплинула у естетски етер, ако
се сјећамо да је за физичаре и филозофе након Newtona
етер био она готово непримјетна средина која прожима
сва тијела.”32
Нестајање дела и њихово трансформисање у „естетски етер”
резултат је различитих процеса од којих Мишо издваја два.
Први је замена дела као предмета искуствима. Уметничко
дело више није нужно физички предмет, што се може виде
ти већ у уметности неоавангарде када се јавља и проблем
медијског и жанровског одређења уметничког дела. Умет
ничко дело може да буде практично све. „Намјере, ставови и
концепти постају надомјесци дјела. То ипак није крај умјет
ности: то је крај њезине владавине над предметом.”33 Дру
ги процес је хиперпродукција уметничких дела.34 Мишоово
30 Chan, P. (2009) What Art Is and Where it Belongs, e-fluks 10.
31 „Уметност се не налази само у кућама и уобичајеним местима на који
ма је очекујемо, попут галерија, непрофитних институција, музеја, пре
дворја корпорација, и сличног. Уметност се налази на фасадама зграда,
на напуштеним пољима, на небу, у кухињама, речним лађама, на демон
страцијама, у часописима, на човековом телу, као сувенир, излази кроз
микрофоне и пројектује се на платна свих могућих облика и величина.
Уметност припада овде. Ово би требало да буде добра вест за уметнике.
Ипак”; Chan, P. , нав. дело.
32 Mišo, I. (2004) Umjetnost u plinovitom stanju, Zagreb: Naklada Ljevak, р. 9.
(Michaud, Y. (2003) L’art à l’étatgazeux. Essai sur le triomphe de l’esthéti
que, Éditions Stock).
33 Исто, стр. 10.
34 „С тога гледишта, дјела нестају не због испаривања или хлапљења, не
го напротив, због вишка и чак преобиља, хиперпродукције: умножава
јући се, стандардизирајући се, постајући доступна потрошњи у готово
нимало различитим облицима у многобројним светилиштима умјетно
сти, која су и сама постала средствима масовне комуникације (музеји
су мас медији). Постоји такво мноштво и такво изобиље дјела, такава
нагомиланост богатстава, да су она изгубила своју снагу..... свједоци смо
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одређење савремене уметности као „уметности у плинови
том стању” преузето је од Баумановог концепта флуидне мо
дерности.
По Бауману „флуидна модерност”35 представља садашњу
фазу капиталистичког друштва у којем доминира времен
ска димензија и њене одреднице: пролазност, тренутачност,
променљивост, пропадљивост…36 Насупрот томе, појава
модерне и раног капитализма представља фазу „чврсте мо
дерности” или доба хардвера, карактеристично по опседну
тости величином и простором. Простор је „привилегована”/
примарна димензија реалности, док је време у функцији по
седовања и контроле простора што се најбоље може виде
ти у Бентамовом паноптикону као моделу мишљења и кон
тролисања простора. У функцији простора су и предмети,
чврста тела која најчешће служе за мапирање или „осваја
ње” простора. Јасне и фиксиране просторне димензије ума
њују важност времена, „делотворно се опиру његовом току
или га чине неважним” или урачунавају његову хомогеност,
једнообразност, једном речју, вечност. С друге стране, „опи
си флуида су до једнога полароиди и не иду без датума на
дну слике.”37 Тренутачност је једно, по Бауману, потпуно
ново својство савременог друштва које има консеквенце у
свим регистрима људског деловања. Док се чврсти пред
мети повезују са трајношћу, вечношћу – урачунавају слику
вечности – и самим тим чине „природним” човеково стре
мљење ка вечности, у флуидном стању модерности „слика
вечности” је замењена пролазношћу или, као што Вирилио
каже:
„Прошли смо од естетике појављивања, стабилних фор
ми, до естетике нестајања, нестабилних форми.”38  
Чврстој модерни одговара традиционално схватање контек
ста као скупа датости, околности унутар којих настаје умет
ничко дело. Покушаји аналитичке филозофије да дођу до
дефиниције уметности могу се повезати са чврстим модер
низмом, као добом хардвера. Дефиниција је по себи стабил
на, непроменљива, чврста и она одговара тој територијалној
рационализације, стандардизације и трансформације естетичкога иску
ства у доступан и калибриран производ.” Исто, стр. 11.
35 Bauman, Z. (2011) Tekuća modernost, Zagreb: Naklada Pelago, str. 10. (Bau
man, Z. (2000) Liquid Modernity, Cambridge: Polity Press)
36 Постојећа одређења су још: постмодерно друштво, друштво друге
модерности (Ulrich Beck).
37 Bauman, Z. нав. дело, стр. 10.
38 Вирилио, П. и Лотрингер, С. (2011) Чисти рат: двадесет пет година
касније, Београд: Факултет за медије и комуникације, Центар за медије
и комуникације, стр. 78.
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тежњи: да се одређена појава дефинише, ограничи и одвоји
од свих других појава. Флуидној модерности одговара нови
тип контекста, флуидни контекст, који представља тренутну
ситуацију, тренутни скуп елемената.
Ако се крене од формалистичког схватања контекста као
скупа датости или непроменљивих, преко лингвистичких
теорија, деконструкције до поља сила и асамблажа, уочава
се ослобађање контекста од појединих, а затим свих компо
ненти стабилности. Ефекат овог процеса је постајање кон
текста флуидним – променљивим, тренутним, отвореним.
Лингвистичке теорије истичу околности као неопходан
услов, скуп правила и конвенција неопходних за извођење
перформатива. Истовремено, наговештавају дестабилизова
ње непроменљивог, објективног и увођење интерсубјектив
ног контекста који за полазиште има, не објективне, дате и
затечене околности, већ њихову субјективну перцепцију ко
ја зависи од појединца, учесника и доводи у питање посто
јање „објективног стања”, што контексту даје динамичан ка
рактер. Ипак, радикални прекид са фиксираним, непромен
љивим одређењима контекста дешава се са деконструкци
јом контекста када се и пошиљалац/произвођач и прималац
доводе у питање, а перформатив дефинише преко њиховог
одсуства, а не присуства. Са урачунавањем одсуства при
маоца и пошиљаоца перформатив је ослобођен везивања за
првобитни контекст и постаје отворени систем који се може
калемити, увезивати на друге контексте. То контекст чини,
не само динамичним, већ и итерабилним, незасићеним и
отвореним. С појмом поља сила контекст се ослобађа свих
фиксних одређења и добија релациони карактер, као скуп
односа који повезују тачке моћи унутар једног поља. На са
свим супротном крају од формалистичког одређења контек
ста је асамблаж као модел савременог, флуидног контекста
карактеристичан за крај 20. и почетак 21. века. Асамблаж
представља одсуство било ког константног/непроменљивог
елемента унутар склопа: тачке моћи које конституишу поље
сила замениле су, услед великог убрзања, линије кретања та
ко да је контекст постао, не само отворен и променљив скуп
тачака, већ склоп линија кретања: хетерогених, тренутних
и флуидних.
Флуидни контекст сажима у себи особености свих претход
них постструктуралистичких модела контекста: отвореност,
динамичност, интерсубјективност, незасићеност, итерабил
ност, релационо увезивање са другим контекстима, мноштво
мрежа односа, константну промену односа сила и значења.
Кључне разлике између формалистичког приступа и савре
меног, флуидног контекста су следеће:
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•

везан за првобитни контекст /ослобођен првобитног
контекста

•

константа, скуп датости / променљив, увек нова уве
зивања

•

затворени систем / отворени систем

•

спољашан у односу на рад / интегрисан у рад

•

социјални контекст / контекст значења (који одређује
да ли је нешто уопште уметничко дело).

Од непроменљивог, објективног, спољашњег скупа „околно
сти”, контекст на крају 20. века, постаје променљив и као
такав интегрални део уметничког рада. Тиме је контексту,
поред постојећег формалистичког одређења – претпоставке
и услови који као такви постоје независно од уметничког
дела – придодат нови ниво функционисања као отвореног,
хетерогеног система, једном речју, асамблажа. За разлику од
социјалног контекста који уметничком делу даје детерми
нишући карактер, сводећи га на производ одређених окол
ности у којима настаје, флуидни контекст даје вишак сми
сла који се као такав једино може детектовати уколико се
уметнички рад посматра контекстуално.
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CONTEXT – DIFFERENT THEORETICAL FRAMEWORKS
Abstract
This article presents different theoretical frameworks for analyzing
the notion of context. It starts from linguistic interpretation as the
earliest attempt of defining the context in relation to the performative:
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
concept of a social field as a field of forces that gives to the context a
relational character – set of relations rather than elements – and sets it
free from substantial recidivism. Nevertheless, the Deleuze’s term of a
rhizome and assemblage as rhizomatic model of connectivity makes a
radical shift from dualistic matrix evident in all previous approaches:
formalistic (artwork vs. context), linguistic (text vs. context, subjective
vs. objective), deconstructivist (presence vs. absence, the recipient vs.
sender) and the social field as a field of forces (in vs. out). The liquid
context – the term taken from Bauman (liquid modernity) is a new
framework for defining the context which is related to contemporary
moment and contemporary art and includes achievements of all
previous theoretical frameworks.
Key words: text/context, deconstructivism, social field as a field of
forces, rhizome, assemblage, contemporary art, liquid context
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ПЕРМАНЕНТНА КРИЗА
Сажетак: Појам кризе везује се пре свега за економску кризу па
тако у први план пробија питање о односу капитализма и криза.
Да ли је криза нешто што споља нарушава нормално функциони
сање система и претпоставља кратко трајање, чему следи успо
стављање равнотеже и враћање у нормалан процес тржишног
регулисања и подешавања? Или је криза суштинска и непромењи
ва одлика капиталистичког начина производње из чега следи да
се капитализам историјски испоставља као непрекидно кретање
из једне кризе у другу што указује на перманентну кризу као глав
но обележје позног капитализма и садашњег тренутка? Које су
консеквенце уласка у перманентну кризу?
Кључне речи: криза, капитализам, хуманизам, постхуманизам,
биополитика, биомаса

Ако се о данашњој кризи размишља као о „тачки преокре
та” од које започиње промена, онда само лоцирање ове тач
ке претпоставља неко одређење природе тог догађаја као
и могуће линије које се даље из њега развијају. Ове линије
оцртавају виртуелне честице догађаја које се, у зависности
од околности, могу актуелизовати у неком будућем стању
ствари и тако реконфигурисати стабилизоване контексте и
њихов смисао унутар доминантне реалности система. За
право, пре би се могло говорити о промени глобалног кон
текста чији се ефекти, унутар различитих локалних кон
текста, преламају на безброј начина.
У овом тренутку могуће је указати барем на три линије чије
су почетне тачке различито позициониране на стрели вре
мена, али које се надопуњују формирајући оно што би се
могло назвати перманентном кризом. Прву од ових линија
оцртава Слотердајк показујући да је са појавом масовних
медија и масовне културе коегзистенција људи поставље
на на нове основе. Тако је истовремено хуманистички мо
дел припитомљавања варварских импулса изгубио своју
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вековну ексклузивност, чиме су се створили услови да се
контрола бестијалних и варварских сила измести у раван ге
нетског инжињеринга. Другу, у својим анализама биополи
тике, готово успут, помиње Фуко одређујући је као вишак
био-моћи. Та линија оцртава потенцијале чија би актуели
зација премашила сваку људску сувереност, што имплицира
могућност стварања не-људских ентитета који измичу људ
ској контроли. Најзад, трећа линија започиње са оним што
се назива хипотезом о „великом убрзању” и тиче се, пре све
га, човековог утицаја на земљин систем, мада се у уметно
сти, посебно на филму, ефекти овог убрзања већ оцртавају
унутар онога што је Делез назвао кризом делатне слике.
Многа разматрања ове тачке преокрета, или кризе хумани
стичког модела, гравитирају око појаве техничке репродук
ције, као оног топоса од којег започиње радикална проме
на односа сила. Ова промена започиње управо у тренутку
када је хуманистички модел, који свој замах добија Гутен
берговом техничком револуцијом, достигао свој врхунац и
остварио готово апсолутну хегемонију. У есеју о техничкој
репродукцији из 1936. године Бењамин ће ефекте појаве но
ве технике репродуковања упоредити са експлозијом која
је стари, окамењени свет дигла у ваздух и створила услове,
како за кретање или лутање између тих разбацаних фрагме
ната, тако и за другачије не-линеарно повезивање најразли
читијих фрагмената. Сам ће Бењамин напоменути да ефекти
ове промене далеко превазилазе испразну расправу о томе
да ли су фотографија и филм уметност. Oно што је изми
цало свим учесницима у овој дискусији је управо то да ова
промена доводи у питање, не само доминацију хуманистич
ког модела, већ и само функционисање тог модела у новој
историјској констелацији. Тако се tehne сада појављује као
опасност која, не само што разара хуманистички модел, већ,
по мишљењу многих аутора, не нуди никакав други модел
који би надоместио претходни. Утолико би се могло рећи да
су Хајдегерови списи о техници као и његово разматрање
хуманизма и уметности компатибилни у свом настојању да
на нове основе поставе питање односа tehne и humanitas.
Слотердајков одговор на Хајдегерово „Писмо о хуманизму”,
могао је у време свог настанка1 изазвати бурне реакције,
због радикалног преиспитивања важећег модела хуманизма,
а потом и због неочекиваног отварања епохалног питања о
постхуманом. Данас се овај текст пре може читати као по
кушај да се лоцира тачка преокрета на стрели времена од
које започиње промена: дакле, онај тренутак када постојећи
1 Die Zeit, (16. 9. 1999) Nr. 38.
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хуманистички модел коегзистенције људи у модерним ма
совним друштвима, није више толико делатан, а у скоријој
будућности, велика је вероватноћа, да више неће ни важити.
Како Слотердајк оцртава основну матрицу овог модела? По
његовом суду прећутна претпоставка од које полази струк
турирање хуманистичког модела је да људе високе културе
обликују две силе: једна која отвара простор оном варвар
ском, животињском и бестијалном и друга која тај простор
затвара, ограничава, односно, припитомљује ове варварске
импулсе. Тако се латентна тема читавог хуманизма може
свести на питање како човека обузима дивљаштво, док се
његова латентна теза, на којој се и заснива матрица хумани
стичког модела, своди на поставку да „права лектира припи
томљује”. Овде се ничеански моменат припитомљавања ис
поставља као учинак дресуре и селекције: учинак онога што
Ниче назива „културом” као доминацију реактивних сила.
Читава се досадашња култура може разумети као „титанска
борба” између импулса припитомљавања и бестијализовања
пре свега преко њихових медија чији су основни модели ли
терарни клуб и римска гладијаторска арена.
Ако су књиге биле дебела писма пријатељима, онда је читав
хуманизам могуће одредити као телекомуникацију у медију
писма, ону која ствара пријатељства. Топологија те мреже
писама, у времену и простору, оцртава обрисе хуманистич
ког модела, као доминантног унутар читаве досадашње кул
туре писма. Заједнички фантазам свег хуманизма своди се
тако на модел литерарног друштва у чијем срцу је фантазија
секте или клуба, заправо, солидарност оних који су одабра
ни да буду писмени. Тако се селекција врши преко умрежа
вања оних одабраних, а дресура одређивањем корпуса ка
нонске лектире и заједничкој љубави према инспиративном
пошиљаоцу.
Али, као што је то случај са многим сектама, и хумани
стички је пројекат задобио експанзионистичке и универ
залистичке претензије. Тако се модел литерарног друштва,
у 19. и 20. веку, као прагматичан и програмски, проширио
на норме политичког друштва. Разлоге за то што је епоха
хуманизма неповратно прошла треба тражити пре свега у
томе што вештина писања писама више није била довољна
за успостављање телекомуникацијских веза међу станов
ницима модерног масовног друштва. Са појавом техничке
репродукције, када маса постаје матрица, настаје масовна
култура и културна индустрија чиме се коегзистенција људи
у данашњим друштвима поставља на нове основе. Управо
то успостављање нових основа за Слотердајка је тачка окре
та, почетак незаустављиве промене, чија је основна одлика
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да је радикално постлитерална, постепистолографска, па
самим тим и постхуманистичка.
Ако оно што се назива пост-хуманим треба разумети као
слабљење хегемоније ове секте, или клуба хуманиста, као
основне матрице досадашње културе писма, самим тим и
префикс пост у новој констелацији превасходно указује на
незаустављиве процесе маргинализације. У модерним дру
штвима, од појаве масовних медија, продукција политичке
и културне синтезе, путем медија литературе, писма и хума
низма, у потпуности је маргинализована. Срушила се она
илузија да се велике политичке и економске структуре могу
организовати према моделу литерарног друштва што им
плицира да ће наредни период човечанства, желели то или
не, бити доба одлука о политици људског рода.
Са отварањем прве линије прећутно се претпоставља да је
само питање времена када ће функцију хуманистичког при
питомљавања преузети генетски инжењеринг што ће на ду
ги рок довести до „генетске реформе особина људског ро
да”. Чини се да ће антропотехнологија будућности доспети
до експлицитног планирања људских својстава, и барем из
два разлога: први је унутрашњи и тиче се хуманистичког
припитомљавања другим средствима; други је спољашњи и
заснива се на самом опстанку људске врсте у потенцијално
радикално промењеном систему земље.
Са овом променом само tehne, или тачније модерна техника,
успоставља се као нова и непозната матрица, те је утолико
Хајдегеров спис, не само о хуманизму већ и онај о техни
ци постао незаобилазним штивом за разумевање промене.
Но, управо се непознавање потенцијалних ефеката ове нове
техно-матрице може исто тако сматрати и разлогом растуће
опасности, јер не само што разара основну матрицу око ко
је се структурирала досадашња култура, већ претпоставља
битно другачији однос између припитомљавања и бести
јализовања. Читав се постхуманизам, сасвим поједноста
вљено, може разумети као замућивање граница, пре свега
оне између човека, као анимал rationale и tehne. Припито
мљавање више није само ствар културе у оном ничеанском
смислу дресуре и селекције, већ ће у скорашњој будућности
исто тако постати и ствар tehne, неке био-tehne као генетског
инжињеринга или неког будућег когнитивног инжињерин
га и сл. То не значи да ће tehne у потпуности искључити
humanitas као модел припитомљавања дресуре и селекције.
Напротив, већа је вероватноћа да ће се они преплитати и
надопуњавати.
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Утолико постају јаснији разлози због којих се Хајдегер у
свом „Писму о хуманизму”, супротставља управо дефини
сању човека као animal rationale јер се човек разумева као
animalitas проширен духовним и рационалним додацима.
Хајдегеров се антивиталистички став заснива на поставци
да се човек од животиње разликује по онтолошкој разлици,
па се тако он не сме посматрати као животиња са културним
или метафизичким додатком. Човек је пре свега биће језика
(„Језик је кућа Битка, у њему пребивајући човек егзистира
тако што припада истини Бића чувајући је.”). Језик у ова
квом приступу не функционише као медиј споразумевања
па самим тим и припитомљавања, као што је то случај са
хуманизмом.
Дакле, са рушењем ове хуманистичке илузије намеће се по
треба артикулисања епохалног питања: „ако је хуманизам
као школа 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 освоји моћ над свим
бивствујућим? Шта припитомљује човека ако је после свих
досадашњих експеримената са васпитањем људског рода
остало нејасно кога или шта васпитач васпитава, и због че
га? Или се питање одгајивања и формирања човека на ком
петентан начин више и не може поставити само у оквиру
теорије припитомљавања и васпитања?”2

Друга линија
Овако формулисана питања, посебно онај сегмент који се
тиче освајања моћи „над свим бивствујућим”, у великој ме
ри кореспондира са Фукоовим анализама преласка из ди
сциплине у биополитику, где се фокус моћи са појединач
них „послушних тела” премешта на популацију. Али, овај
прелазак не значи да настанак био-моћи искључује дисци
плинарну моћ. Напротив, то претпоставља непрекидно на
допуњавање два низа: низ, тело – организам – дисциплина
– установе, уклапа се са низом, популација – биолошки про
цеси – регулациони механизми – држава. Са биополитиком
власт је у 19. веку присвојила живот или преузела бригу над
животом. Захваљујући двострукој игри технологије, дисци
плине и техника регулације, она је успела да прекрије чита
ву површину: од органског до биолошког, од тела до попу
лације. Власт је тако преузела бригу над животом уопште,
где је на једној страни тело, а на другој популација. Управо
2 Слотердајк, П. (2001) У истом чамцу, Београд: Београдски круг,
стр. 115.
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због тога што се технологија дисциплине и технологија ре
гулације надопуњавају или укрштају у различитим диспози
тивима, оне су конститутивни моменти хуманистичког при
питомљавања варварских импулса. На тај начин овај нови
склоп дисциплине и регулације који је у основи читаве биополитике, остаје унутар граница хуманистичког модела.
На крајњим тачкама вршења био-власти, међутим, појављу
ју се и њени парадокси. На једној страни као први екстрем,
налази се „атомска власт”, а на другој оно што Фуко нази
ва „вишком био-власти”. Са могућношћу употребе атомског
оружја, у случају „атомске власти” имамо употребу власти
суверенитета која убија и чак може да убије и сам живот.
У том случају се појављује вишак сувереног права тако да
власт не може да буде био-власт, каква је од почетка 19. века,
дакле, она која гарантује живот. Насупрот томе, други екс
трем се појављује као „вишак био-власти” у односу на суве
рено право. „Вишак био власти се појављује када је човеку
технички и политички дата могућност не само да уређује
живот, већ да изазове умножавање живота, да производи
живот, да производи чудовишта, да – у крајњем случају –
производи вирусе које је немогуће контролисати и који ће
бити универзална пропаст. То је страховито ширење биовласти која ће, (насупрот атомској власти), превазићи сваки
људски суверенитет.”3
Са отварањем ове друге линије то страховито ширење биовласти, не само што пробија границе хуманистичког модела,
већ прети да измакне свакој људској контроли. Оно што би
у овом случају била тачка окрета је стварање политичких
и технолошких услова за успостављање тог „вишка биовласти” као доминантног начина капиталистичке продукци
је. У политичком смислу то је оно што се назива „новим
духом капитализма”, „нео-либералним капитализмом” или
већ…, али би се могло оцртати као: доминантни утицај фи
нансијског капитала (колонизација будућности), приватиза
ција јавних добара (вода, енергија, јавни сервиси), извлаче
ње вишка вредности из готово свих социјалних активности,
свођење свих аспеката живота на функцију тржишта, реде
финисање људског бића као „власника” свог „људског капи
тала”, тако да он постаје предузимач себе самог.
У технолошком смислу то је оно што се назива технологи
јом 21. века на чије је потенцијалне опасности, али и ра
дикалну разлику у односу на технологију 20. века, међу
првима указао Били Џој (Bily Joy), полазећи од питања: да
3 Фуко, M. (1998) Треба бранити друштво, Нови Сад: Светови (Предава
ње на Колеж де Франсу из 1976. године), стр. 308.
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ли ће будућност уопште требати нас. У том контексту филм
Transcendence (Wally Pfister, 2014) занимљив је барем из два
разлога: први је реакција дела научне заједнице, а други на
стојање да се учини видљивим актуелизација виртуелних
потенцијала нових технологија 21. века које конвергирају у
ентитету који се назива Transcendence (вештачка интелиген
ција). Овај филм не спада у оне који ће се памтити по својим
„уметничким” квалитетима – критика га је на самом стар
ту отписала. Можда у томе пробија предрасуда критичара,
с обзиром на то да је филм режирао директор фотографије у
познатим холивудским блокбастерима (The Dark Knight Ri
ses, Inception, The Dark Knight, Batman Begins, Insomnia итд.)
па отуда примедбе о неизграђеним ликовима, разбијеном
наративу и сл. Оно што ће вероватно остати запамћено је
реакција Стивена Хокинга на филм у виду опомене да треба
добро размислити пре него што се упустимо у даљи развој
вештачке интелигенције  (AI).4 Ова се опаска надовезује на,
данас већ помало заборављени, текст Били Џоја у часопису
Wired из 2004. године, у којем је указао на могуће последи
це неконтролисаног развоја технологије 21. века.5 Он, пре
свега, скреће пажњу на озбиљне и несагледиве импликације
стварања самопрограмирајућих и самореплицирајућих ма
шина, али и на то да се нова технологија развија изван било
какве државне контроле унутар корпорација или чак малих
старт-апова. На известан начин, реакције оба научника по
тврђују ону Фукоову опаску да са „вишком био-моћи” тех
нологија 21. века може измаћи свакој људској контроли.
Но, могло би се поћи од тога да управо тај недостатак „умет
ничког” у филму доприноси ефекту (будуће) реалности који
не желимо да видимо. Филм чини видљивим рецентна науч
на предвиђања скорашње будућности па самим тим и исти
ну о једном неумитном кретању технологије о чијим ефек
тима смо можда прекасно почели да размишљамо. У овом
случају би могли преокренути ону Ничеову опаску, па би се
утолико могло рећи, да уметност више није у могућности да
нас заштити од истине, што је у садашњем тренутку један од
конститутивних момената њене маргинализације. Филм као
4 Stephen Hawking: ‘Transcendence looks at the implications of artificial in
telligence – but are we taking AI seriously enough?’ ... One can imagine such
technology outsmarting financial markets, out-inventing human researchers,
out-manipulating human leaders, and developing weapons we cannot even
understand. Whereas the short-term impact of AI depends on who controls
it, the long-term impact depends on whether it can be controlled at all. www.
independent.co.uk(приступљено 9. 5. 2014.)
5 Џој, Б. Зашто нисмо потребни будућности, Врата панике. Тело, дру
штво и уметност у мрежи технолошке дереализације, приредио
Копицл, В. (2005), Нови Сад: Транс, стр. 209.
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да то потврђује јер би се читава прича могла свести на једно
готово тривијално питање: шта заправо човечанство жели?
Самим тим и које су то одлуке које се морају донети како би
се та жеља остварила. Филм почиње промоцијом пројекта
на којој брачни пар истраживача настоји да привуче нове
донаторе тако што сасвим поједностављено објашњава шта
је то сингуларност или трансценденција како је „генијални”
научник назива. Према њиховом објашњењу вештачка ин
телигенција (AI) постиже ефекте готово магијских чуда те
утолико делује логично питање из публике да ли они запра
во желе да досегну бога. Пред крај филма, међутим, гледа
лац почиње да схвата да је то питање ирелевантно јер чове
чанство улази у доба када се пред њим постављају много
сложенија, управо она Слотердајкова питања о будућности
људског рода. Ова будућност осцилира између два екстрема.
На једној страни ако, у духу садашњих тенденција капитали
стичке продукције, технологија 21. века остане искључиво
унутар бесмислене циркулације капитала, онда се, следећи
његову логику профита, стварају услови да она измакне сва
кој људској контроли. То претпоставља пост-хуману будућ
ност у којој је човек маргинализован у односу на машине.
На другој страни, уколико се даљи развој нових технологија
заустави, сценарио будућности ближи је оном из серијала
Mad Max у којем је голи опстанак унутар рушeвина досада
шње цивилизације једина сврха постојања. Овај сценарио
се чини веома могућим из простог разлога што је већ данас
јасно да стара технологија 20. века више није у могућности
да унутар постојећих ресурса задовољи основне потребе
популације до средине 21. века.
Но, чини се да ово питање шта човечанство жели маскира
друго, важније питање: није ли технологија 21. века поче
ла да оцртава унутрашње границе капитализма каквог да
нас познајемо? Са „новим духом капитализма” човечанство
се приближава спознаји да није сасвим сигурно да зна шта
жели, тачније да се са унутрашњим границама капитализма
оцртавају и унутрашње границе наших жеља, па самим тим
и могућности одлучивања о властитој будућности. Сасвим
поједностављено: проблем није у пребрзом развоју техно
логије већ у немогућности мишљења (имагинације) проме
не капиталистичког система који је у својој садашњој фа
зи чак и жеље оне мањине, онај ултра привилеговани 1%,
свео на пуки клише, а оних других 99% на голи живот или
пуки опстанак. Но, управо та немогућност да замислимо
крај капитализма, како је то приметио Фредерик Џејмсон,
неосетно успоставља једну културу страха у којој је страх
од нове технологије не само колатерални ефекат, већ и
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конститутивни моменат те немогућности мишљења будуће
политике људског рода.
Унутар ове линије долази до померања на које у својим ана
лизама биополитике указује Агамбен када показује како се
са bios (политички схваћеног живота) тежиште премешта на
zoe (голи живот). Ако политика дисциплине претпоставља
bios, онда биополитика са вишком био-моћи, претпоставља
zoe као стално отворену могућност да се унутар једног де
ла популације може применити нека од био-техника у сврхе
„хуманистичког” припитомљавања. Zoe као голи живот, оно
што није ни на који начин заштићено, и логор као модел ре
територијализације било ког дела популације, тако постају
два конститутивна момента за могућу примену неке био-tec
hne као следећег корака био-политике која надопуњава ону
прву линију хуманистичког припитомљавања. Тако се свака
ретериторијализација у нео-либералној машини може тран
сформисати у логор, а унутар ње сваки bios у zoe, голи жи
вот отворен за најразличитије генетске интервенције систе
ма. Те нове ретериторијализације нису фиксне ни просторно
ни временски већ покретљиве и привремене.

Перманентна криза
Уобичајено значење кризе је пресуда, процена, резултат су
ђења, тачка преокрета, селекција, одлука, али исто тако и
расправа, свађа, спор. Може бити и стандард из кога извла
чимо мерило (критеријум), начин суђења, нешто круцијал
но, одлучујуће, пресудно, али и  нешто што се тиче уметно
сти просуђивања. У медицинском смислу то је прекретница,
тачка преокрета у току болести, када наступа важна проме
на која указује било на опоравак или на смрт. На стрели вре
мена то је тренутак или време интензивних тешкоћа, непри
лика или опасности, време када се тешке или важне одлу
ке морају донети, кризне тачке историје. Унутар актуелног
статуса стања ствари претпоставља се да је нека ситуација
доспела у кризу, дошла до критичке тачке или прекретнице,
раскршћа, момента истине, нултог часа, тачке без повратка,
Рубикона, судњег дана и сл.
Данас се појам кризе везује пре свега за економску кризу па
тако у први план пробија питање о односу капитализма и
криза. Класични оријентисани економисти не прихватају да
је криза инхерентна социјалној форми капиталистичке про
дукције. Њихове економске теорије полазе од премисе да је
капитализам саморегулаторни систем, те је утолико потреб
но идентификовати минималне услове који ће омогућити
одржавање ове саморегулације. Тако се сваки квар или де
фект унутар система идентификује као изнимна девијација
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у односу на норму, па су утолико кризе контигентни фено
мени. Нормално функционисање система обезбеђује равно
тежу, што имплицира да се кризе појављују као резултат или
неког спољашњег удара (рат или природна катастрофа) или
унутрашњих поремећаја (интервенција државе) чиме се по
времено наруши равнотежа система. Узрок кризе је нешто
спољашње у односу на саморегулацију система и претпо
ставља се да ће равнотежа убрзо бити успостављена захва
љујући нормалном процесу тржишног регулисања и поде
шавања. На другој страни, за марксистички оријентисане
теоретичаре кризе нису нешто спољашње и контигентно у
односу на систем већ су инхерентне социјалној форми ка
питалистичке продукције. Уколико су кризе суштинска и
непромењива одлика капиталистичког начина производње,
онда оне оцртавају објективне границе капитализма, али и
неопходност промене система. Као израз инхерентно кон
традикторне форме капиталистичке продукције, кризе чи
не видљивом ону линију између „реформе” и „револуције”,
између социјалне демократије која унутар капиталистичког
система тражи институционалне реформе и револуционар
них трагања за фундаментално различитим друштвеним
системом.
Чини се да је две врсте догађаја могуће подвести под кон
цепт кризе: први су побољшања (update-events) који су уну
тар система и побољшавају важећа правила игре. Други тип
догађаја је „спољашњи” утолико што мења правила игре
(game-changer event) и њихово потенцијално развијање мо
же да има несагледиве, непредвидиве и непрорачунљиве
последице за сам систем. У одређеним историјским окол
ностима ови догађаји могу да доведу до „револуција” у раз
личитим регистрима и могу, мада не нужно, да се прошире
на читав систем.
Ако се капитализам историјски испоставља као непрекидно
кретање из једне кризе у другу, онда је сваку кризу могу
ће разумети као један од ова два типа догађаја који на неки
начин мења статус актуелног стања ствари. У првом слу
чају, кризе у капитализму су побољшања (update) система,
закрпе (patch) који крпе рупе унутар система, не доводећи
у питање сам систем односно правила игре која су му ин
херентна. Такве се кризе могу појављивати у различитим
деловима система а да не угрожавају његове друге делове.
Систем, заправо, никада не ради перфектно, напротив, он се
непрекидно квари и багује, тако да су кризе као побољшања
или закрпе, догађаји различитог интензитета и трајања који
пробијају на критичним местима унутар топологије читавог
поља. У другом случају, као догађаји који мењају правила
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игре (game-changer event), кризе не функционишу попут за
крпе или побољшања система, мада не морају нужно да до
воде сам систем у питање, оне пре свега мењају његов пра
вац, брзину кретања, ритам и сл. па самим тим и топологију
читавог поља. Тако се кризе, од средине 20. века, у периоду
који се назива „великим убрзањем”, пре могу разумети као
догађаји који мењају правила игре, него догађаји који крпе
или побољшавају систем. Овај тип догађаја је веома тешко
детектовати јер њихови симптоми и знакови нелинеарно и
контингентно пробијају у различитим регистрима унутар
система. Они се развијају различитим брзинама јер су ин
тегрални део кластера мрежа комплексног система. Најзад,
они најчешће измичу доминантним интерпретативним ала
тима, што претпоставља настајање „семантичке празни
не”, празан ход и редуданцу, што доводи до употребе зомби
појмова.

Трећа линија
Настајање кластера честица догађаја који мењају правила
игре и њихово преплитање оцртава оно што се назива „ве
ликим убрзањем”. Оно би се могло узети као трећа лини
ја, која је конститутивни моменат у настајању перманентне
кризе. Битна одлика догађаја који мењају правила игре је да
су отворени за упад виртуелних честица догађаја па тако и
за актуелизацију различитих потенцијала унутар неког ста
ња ствари. Пре него што се актуелизују ови догађаји, нај
пре, дестабилизују и доводе у питање затечени статус ста
ња ствари, међутим када се актуелизују они мењају статус
стања ствари. Као конститутивни моменти једног кластера
догађаја који повезује хетерогене честице догађаја, ови до
гађаји често остају неопажени унутар само једног регистра
система и његове доминантне реалности. Чини се да је „ве
лико убрзање” могуће разумети као почетак брисања гра
нице између планетарног система и социо-економског си
стема, природе и цивилизације, као ефекат неконтролисаног
прелажења прагова унутар оба чије су последице несагле
диве и непрорачунљиве. „Велико убрзање” је започело као
последица људских активности, а индикатори – има их 24 –
који се узимају су како социо-економски (економски раст,
популација, директна инострана улагања, потрошња енер
гије, телекомуникације, транспорт, употреба воде и сл.), та
ко и они који се тичу система земље (пораст карбон диокси
да или метана, киселост океана, површинска температура,
губитак тропских шума и сл.). Ови индикатори указују на
потенцијално радикалне промене читавог глобалног контек
ста које би настале са преласком онога што научници на
зивају планетарним границама и праговима система земље.
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Почетак „великог убрзања” истраживачи лоцирају око 1950.
године када постаје очигледно да су велике промене у си
стему земље у вези са глобалним економским системом.
Тако се прва детонација атомске бомбе – понедељак 16. ју
ли 1945. у пустињи Новог Мексика – може узети као тачан
датум започињања „великог убрзања” и промена које на
стају са њим. Са великим убрзањем постало је очигледно
да људски утицај на систем земље не делује у одвојеним,
једноставним узрок-последица реакцијама. Тај утицај ви
ше није могуће свести на неку релативно затворену „сце
ну производње” која је одвојена од других сцена у природи.
Један тип промена које изазива човек узрокује велики број
реакција у систему земље, које пролазе кроз систем често
се стапајући са обрасцима природних варијабила. Ове реак
ције ретко следе линеарне ланце, већ много чешће узајамно
делују једне на друге, некада умањујући ефекте људског де
ловања, а некада их појачавајући. Реакције постају повратне
спреге (feedback), који пак могу довести до даљих утицаја
који су потпуно страни функционисању система замље.6
Тачку окрета унутар друштвене машине која коренспондира
са „великим убрзањем”, детектује и Делез на крају првог то
ма књиге о филму, када наводи неке од разлога (социјални,
политички, економски или уметнички), који су довели до
кризе класичног филма.7 Тренутак када започиње ова кри
за делатне слике он лоцира управо након Другог светског
рата. Као разлози за ову кризу наводе се рат са његовим по
следицама, колебање „америчког сна”, пробуђена свест ма
њина, инфлација слика како у свету тако и у главама људи,
литерарни експерименти, криза Холивуда и сл. Који су то
индикатори или знаци из којих настаје нова врста слике ко
ја недвосмислено упућује на прве ефекте великог убрзања?
Пре свега, класична слика која губи своју доминантну улогу
јер постаје све мање уверљива у свом настојању да што пре
цизније оцрта неко стање ствари и његов хоризонт догађаја.
Она више не упућује на стање ствари које би било свеобу
хватно или синтетичко, са јасно постављеним границама,
већ је пре у питању дисперзивна ситуација која је отворе
на за контигентне упаде споља. Сама реалност расипа све
личности и оне постају многоструке са слабим међусобним
утицајима и повезивањима, постајући час главне, час секун
дарне. Истовремено мења се логика града и гомиле, јер се са
вертикале тежиште премешта на хоризонталу, а урбана маса

6 www.igbp.net/globalchange/greatacceleration
7 Делез, Ж. (1998) Покретне слике, Сремски Карловци – Нови Сад: Изда
вачка њижарница Зорана Стојановића, стр. 241.
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субјеката захваћена брауновским кретањем, прераста у мно
штво сингуларности где свако иде својим послом.
Самим тим линија универзума, дакле, она линеарност где
су се догађаји низали једни за другим, постаје изломљена.
У тако непотпуној и дисперзивној реалности, случајност
постаје једина нит водиља, док су спојеви и везе намерно
слаби. Догађаји или касне или долазе прерано, у сваком слу
чају, они се намећу споља и не припадају онима којима се
дешавају; то су празни догађаји који не успевају да се вежу
за оне који их изазивају или подносе. Разлог за то лежи у
томе што догађаји настају у тачкама пресека тих браунов
ски оцртаних путања од којих је свака различитих брзина и
интензитета.
Шетња, скитња и непрекидно брауновско кретање тамоамо надомештају сензо-моторну ситуацију, губећи сваки
аспект иницијације и ослобађајући се сваке активне и афек
тивне структуре која јој је давала макар и неодређену усме
реност. Док класични реализам смешта акције у одређене
просторно-временске целине, дотле се модерна скитња од
играва у раствореним и некарактеристичним просторима.
Губитак вере у свет настаје као ефекат те немогућности
класичне слике да обухвати одређене просторно-временске
целине и да их уопште конституише у неко стање ствари.
Управо та немогућност стабилизовања машина видљивости
и режима исказивости, као конститутивних момената неког
статуса стања ствари, чини класичне слике све мање увер
љивим. Луталаштво и тумарање између различитих фрагме
ната и њихово насумично повезивање успостављају урбаног
номада, наследника бењаминовског фланера, као фигуру
сингуларности која ће, у зависности од ситуације, развијати
своје модусе егзистенције као стратегије опстанка, од јунака
филма Голи у седлу (Easy Rider, 1969) до јунака из Великог
Лебовског (Big Lebowsky, 1998) браће Коен.
Поставља се питање шта у том свету без тоталитета и по
везаности одржава целину. Делезов одговор је једноставан:
„клишеи и ништа више, само и свуда клишеи…”.8 У тој
непотпуној и дисперзивној реалности општи клишеи јед
не епохе или једног тренутка су ти који све то учвршћују.
Истовремено, те неодређене слике и анонимни клишеи који
су у оптицају у спољашњем свету продиру у свачију свест и
образују његов унутрашњи свет. Тако субјект постаје клише
међу осталим клишеима у свету који га окружује, јер сва
ко мисли и осећа, мисли о себи и осећа себе, помоћу пси
хичких клишеа. Спољашњи (физички, оптички и звучни) и
8 Исто.
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унутрашњи (психички) клишеи се међусобно потхрањују
и надопуњују у једној глобалној организацији беде. Да би
се дошло до ове организације, неопходно је да беда продре
у унутрашњост свести и да дође до изједначавања унутра
шњости и спољашњости како би људи уопште могли да се
подносе и да подносе свет. Управо ова организација и ди
стрибуција беде упућује на велику и моћну заверу која је
нашла начин да пусти у оптицај клишее, како од спољашњег
ка унутрашњем, тако и од унутрашњег ка спољашњем. Об
зиром да у том дисперзивном свету више не постоји неки
заверенички центар, онда се злочиначка завера, као органи
зација Власти, која се користи „техничком репродукцијом”,
изједначава својим пре свега медијским ефектима.
Оно што се оцртава из ових слика и знакова промене је рас
падање доминантног модела сцене или паноптичких модли,
за које су светлост и поглед, још од Париске комуне били
конститутивни моменти једног доба које је Хајдегер одре
дио као „доба слике света”. Захваљујући овом моделу свет
је био позорница, или скуп различитих сцена, на којој су се
одигравали догађаји чији су се актери (глумци и режисери)
смењивали у зависности од историјских околности. Ако је
до почетка „великог убрзања” још постојала нека илузија о
одвојености природе и цивилизације са њим ова граница по
чиње да бледи, а ефекат овог процеса је промена света који
се више не сагледава као позорница, већ као мрежа. Утолико
постаје јасно да човеков утицај није више нешто што се оди
грава на некој мање или више изолованој сцени у једном или
више регистара, већ је тај утицај пре серија кризних догађа
ја који се не-линеарно шире формирајући мреже кластера у
готово свим регистрима. Нисмо више у грчком амфитеатру,
као што исто тако нисмо више ни у паноптичкој машини и
њеним затвореним модлама, већ у свету-мрежи са безброј
модулација различитог интензитета о чијој комплексности
још не знамо довољно.
Унутар сваке од ове три линије појединачно, али и унутар
њихових безбројних преплитања, две врсте кризних дога
ђаја могу бити различитог интензитета и трајања, од инци
дента веома високог интензитета, до догађаја који се дуго
одвијају (slow motion events) тако да измичу уобичајеној де
текцији. Осим тога, ова два типа догађаја могу прелазити је
дан у други, тако да нешто што се чинило готово рутинским
(update event) прерасте у game-changer event и обрнуто: да
оно за шта се веровало да може променити правила игре за
врши у догађају који побољшава или крпи рупе унутар си
стема. Можда је управо у тренутку у коме се одлучује о бу
дућој политици људског рода, како би то рекао Слотердајк,
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неопходно да ретроактивно реконструишемо неке кризне
догађаје како би видели којој класи догађаја припадају, који
интензитет и трајање имају и да ли смо уопште у могућно
сти да утичемо на њих. Данас би се могло рећи да су, са пре
ласком у Антропоцене, ова два система заправо два лејера
једног света и да се кризни догађаји који настају на њима
шире унутар оба.
Чињеница да се догађаји који мењају правила игре повезују
у кластере најближа је ономе што многи теоретичари нази
вају перманентном кризом, бескрајном кризом и сл. Тако ће
у једном интервју (Frankfurter Allgemeine Zeitung), Агамбен
констатовати како је појам „криза” постао поштапалица мо
дерне политике и већ одавно се у свим сегментима друштве
ног живота одомаћио као нешто нормално. Подсећајући да
се реч криза састоји од два семантичка корена: медицинског
који означава ток болести и теолошког који се односи на суд
њи дан, он истиче да оба значења данас пролазе кроз тран
сформацију која их лишава историјског контекста. Данас
је криза постала трајно стање па самим тим и инструмент
моћи, која служи легитимизацији политичких и економских
одлука, које практично обесправљују грађане и одузимају
им било какву могућност одлучивања. Важно је схватити да
је бесконачна криза, попут ванредног стања, неспојива са
демократијом. Тако је по Агамбеновом суду неопходно да
речи „криза” вратимо њено првобитно значење: тренутна
процена и избор. Проблем са оваквим захтевом је пре свега
у томе што нас суочава са нашим разумевањем стања перма
нентне кризе. Уколико је стање које називамо перманентном
кризом кластер догађаја који мењају правила игре, тачније
топологију читавог друштвеног поља, то претпоставља по
јаву нових сила које актуелним стањима ствари и виртуел
ним честицама догађаја које их прелећу, додељују нови сми
сао. У том случају повратак на изворно значење појма кризе
промашује управо стога што не узима у обзир ову промену
читавог поља насталу преплитањем ове три линије.
У средишту промене читаве топологије поља налази се је
дан процес одвајања који многи теоретичари називају „раз
водом”. Тако је „развод” за Баумана одвајање моћи и поли
тике, за Жижека одвајање капитализма и демократије, док је
за Бернарда Стиглера то развод између техничких система и
социјалних организација. У сваком случају појава овог про
цеса у различитим регистрима као ефекат има перманент
ну кризу и дезоријентацију. У том смислу се може разумети
Стиглерoва опаска да се данас основна оријентација пока
зује недовољном и да патимо од дезоријентације као такве.
Ова дезоријентација настаје као ефекат брзине техничког
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развоја која од индустријске револуције наставља да убрза
ва. Тако долази до драматичног повећања раздаљине између
техничких система и социјалних организација као таквих,
па се утолико усаглашавање или преговарање између њих
чини немогућим, а самим тим се и „њихов коначни развод
чини неизбежним”.9
Бауман прецизира да је резултат овог развода одсуство дело
вања које би било способно да учини оно што свака „криза”
по дефиницији захтева: изабрати пут којим даље треба ићи
и применити терапију која одговара том избору. Ово одсу
ство деловања, чини се да ће наставити да паралише трага
ње за ваљаном солуцијом, све дотле док се „моћ и политика,
сада у стању развода, поново не венчају”10. Но, поновно вен
чање разведеног пара је прилично редак догађај, тако да би
у овом случају чекање да до тога дође могло да прерасте у
лошу бесконачност. Најзад, појава ових одвајања има још је
дан ефекат попут оног који је Лео Маркс назвао „семантич
ком празнином” (semantic void). То је ситуација када се по
стојећи језик испоставља неадекватним за нове историјске
услове, због тога што историјске промене превазилазе лин
гвистичке ресурсе које би могле да их изразе и анализирају.
Таква празнина се појавила крајем 19. века и могуће је да се
она поново појављује на почетку 21. века. Тако „семантичка
празнина” може бити разлог конфузије у одређењу којем од
ова два типа догађаја нека криза припада, али исто тако и
зашто поједине догађаје који мењају правила игре не препо
знајемо као кризе или их уопште не детектујемо. Она исто
тако може бити разлог што префикс пост све више задобија
значење краја, па се онда говори о крају историје, уметно
сти, хуманизма, теорије и сл. превиђајући ону Слотердајко
ву опаску да се пост у новој констелацији може заменити
са маргинализацијом. У првом случају, које би одговарало
неком ранијем стању ствари, крај задобија оно значење које
би одговарало могућем разрешењу кризе у њеном изворном
значењу. У другом случају, које претпоставља промењену
топологију читавог поља и нову констелацију стања ствари,
не ради се о крају, већ о измештању на маргину. У новона
сталој констелацији тако се пре може говорити о маргина
лизацији уметности, хуманистике и слично, него о њиховом
крају.

9 Stiegler, B. (2008) Technics and Time, 2: Disorientation (Meridian: Crossing
Aesthetics), Stanford University Press, р. 3.
10 Bauman, Z. and Bordoni, C. (2014) State of Crisis, Polity, p. 12.
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С оне стране
Оно што се са Слотердајковим и Фукоовим анализама као и
са индикаторима великог убрзања, детектује као заједнич
ка тачка окрета од које започињу да се одвијају три линије,
заправо је стварање услова за настајање кластера догађаја
који мењају правила игре, а чији ефекат је промена одно
са сила па самим тим и топологије читавог поља. Најзад,
можда је појава „семантичке празнине” симптом једног
фундаменталног расцепа између капиталистичког система
и света где се свет почиње мењати откривајући унутрашње
границе самог система. Тако би се из овог угла пре могло
говорити о промени света, где је позни капитализам, са ин
флацијом техно-слика тек врхунац света-слика, који почиње
да се распада и прелази у свет-мрежу. Дакле оно што зове
мо перманентном кризом можда је пре свега стање транзи
ције из једног у други свет. Кластери догађаја који мењају
правила игре претпостављају стварање нових и другачи
јих политичких и технолошких услова за отварање једног
простора „с оне стране”. Али поставља се питање „с оне
стране” чега? Пре свега, до сада важећих граница и прагова
система, дакле, како унутар политике, тако и технологије,
којe су, као две стране истог новчића, неодвојиви моменти у
промишљању ових кластера.
Могло би се рећи да „семантичка празнина” има још један
колатерални ефекат који се препознаје као недостатак и ис
трошеност идеја како би нови свет требало да изгледа. Ху
манизам је конститутивни моменат настанка света-слике у
коме се, самим тим, човеку додељује место свих повезивања
на једној позорници света на коју је бачен. Међутим, уколи
ко се префикс пост из пост-хуманизма схвати у оном Сло
тердајковом кључу као маргинализација и децентрирање
човека, јасно је да се обриси тог новог света већ сада ради
кално разликују од оног пређашњег. Оно што се најављује
са новим светом је промена стања ствари у којем човек ви
ше није тачка свих повезивања, већ само једно од могућих
чворишта унутар много комплекснијих мрежа хетерогених
ентитета. Поставља се питање да ли је неки нови хуманизам
уопште могућ, ако истовремено укључи и овај моменат мар
гинализације човека, као суочавање са једним апсолутним
хоризонтом мноштва, насупрот релативном хоризонту доса
дашњег хуманизма?
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
уколико се данашња перманентна криза схвати као симптом
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транзиције из једног у други свет, да би оно што се у том
процесу маргинализује (уметност, хуманистика и сл.) тре
бало постати конститутивним моментом у стварању и осми
шљавању новог света. Истовремено, то би значило да ако
је хуманизам заснивао на универзалистичким претензијама
клуба или секте писмених, неки нови хуманизам, уколико
је уопште могуће више и говорити о хуманизму, претпо
стављао би глобалне мреже које конституишу једну инте
лигенцију роја (swarm intelegence) која се шири по читавом
друштвеном телу трансформишући га у свет умреженог
мноштва с оне стране капитализма.
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PERMANENT CRISIS
Abstract
The term crisis is primarily associated with the world economic crisis
and thus the question of relationship between capitalism and crisis
comes to the fore. Is a crisis something that disrupts normal functioning
of the system from the outside and assumes short duration followed
by restoration of balance and return to the normal process of market
regulation and setting? Or is it an essential and immutable characteristic
of the capitalist mode of production, which leads to conclusion that
capitalism is historically presented as a continuous movement from
one crisis to another, indicating permanent crisis as the main feature of
late capitalism and the present moment? What are the consequences of
entering into a permanent crisis?
Key words: crisis, capitalism, humanism, post-humanism, biopolitics,
biomass
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СКИЦЕ ЗА ТЕОРИЈУ
НОВИХ МЕДИЈА
Сажетак: Текст Скице за теорију нових медија предлаже отво
рене проблеме за еклектичну расправу нових медија у пољу савре
мене естетике и теорије уметности. Указује се на статус ново
медијског уметничког дела и на замену концепта уметничког дела
уметничким диспозитивом. Појам диспозитива се преузима   из
теорије Мишела Фукоа и филозофије Ђорђа Агамбена. Појам дис
позитива примењен на теоретизације нових медија се показује на
отворен, променљив и процесуалан начин. Ту се указује на прелаз
од појма релацијске естетике Николаса Буриоа на појам процесу
ираних односа и тиме на динамизиран концепт уметничког диспо
зитива. Повезивањем техне са епистемом и афектом успоставља
се основа за политизацију уметности и за разматрање политике
уметности. Појам политике уметности се разматра референтно
према Жаку Рансијеру и Габријелу Рокхилу. У другом делу текста
се редефинише појам нових медија у историјској перспективи: од
авангарди преко неоавангарди до савремене уметности.
Кључне речи: нови медији, диспозитив, процесуирање, политика,
авангарда, неоавангарда, савремена уметност
... не знамо ништа о нашим чулима док медиј не прибави моделе и
метафоре...1

Постављање проблематике
Традиционално рано античко раздвајање2 техне и еписте
ме – умећа и знања – као да више не постоји на тако очи
гледан начин у савременој уметности. Није тешко  уважи
1 Kittler, F. (2010) Optical media: Berlin Lectures 1999, Cambridge: Polity.
p. 34.
2 Stiegler, B. (1998) General Introduction, p. 1. Упоредити са: Hintikka, J.
Knowing How, Knowing That and Knowing What: Obsservations on their
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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
ти појединачни антагонизми и борбе морају бити рефлек
товани у трагању за разлозима за техничке потенцијалности
и афективне учинке као одговоре или, чак, инстинктивне  
реакције на антагонизме и борбе. Зато, знање у појединач
ним случајевима процесуирања уметности није холистичко
конзистентно теоријско тело, већ променљива тактичка  ма
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
које се испуњавају појединачним знањима за које се траже
одговарајући динамични односи.
Повезаност, тачније, прожетост техне и епистеме у са
временим уметничким праксама условљена је отвореним,
нестабилним, еластичним и променљивим технолошким,
телесним и концептуалним медијацијским функцијама ко
је се успостављају између сложених и хибридних области
деловања са афективним, перформативним или политичким
естетским учинцима. Реч је о успостављању процесуира
ног односа између техничке потенцијалности (техне), из
вршног поретка знања (епистеме) и интензитета чулне ре
дистрибуције ефеката (афект) помоћу новомедијске умет
ничке праксе. Термин „процесирање”, при томе, реферира
двосмислено – метафорично – по употребном значењу на
(а) правни термин „процесирање”: подвргавање злочина
или осумњичене/осумњиченог судском поступку; и (б) на
софтверски термин processing4 за означавање програмског
језика и интегративног развојног окружја за визуелно про
јектовање репрезентација уметничких, научних или медиј
ских знања, односно, за визуелно организовање пројеката.
Тај процесирани однос између техне, епистема и афект се
визуелизира на доњем дијаграму:
техне

епистема
новомедијска пракса

афект

Таблица 1 Троугаони однос нових медија према техници, 
знању и интензитету дејства
Relation in Plato and Other Greek Philosophers, eds. Harrison, C. and Orton,
F. (1984), p. 47-56.
3 Rancière, J. (2004) The Politicos of Aesthetics, The Distribution of the
Sensible, London: Continuum, p. 228-229.
4 Видети: http://processingjs.org.
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Повезивање техне са епистемом и афектом последица је
савремене медијске отворености, нестабилности и флекси
билности како уметности тако и културе и друштва. Тех
ничке потенцијалности и извршни поредак знања у датој
култури и друштву су усмерени на постигнуће интензивног
дејства које доводи до промене чулног поретка и начина ди
стрибуције чулности у односу појединца и било које стварне
или потенцијалне заједнице. Та промена мора да буде рекон
цептуализована и истовремено реидеологизирана у односу
на свакодневни локални и глобални контекст. Ова теза под
сећа на славни Адорнов став из Естетичке теорије:
„Постало је само по себи разумљиво да ништа што се ти
че уметности, ни у њој самој ни у њеном односу спрам це
лине, није више само по себи разумљиво, па чак ни њено
право на егзистенцију.”5
У савременом уопштењу може се рећи да је постало јасно
да ништа што се тиче уметности и њених сложених окружја
од света уметности и уметничких инфраструктура до култу
ре и друштва  није по себи разумљиво те захтева процесуи
рање епистеме тј. увођење извршних знања у  производњу,
дистрибуцију и рецепцију естетско-уметничких медијских
ефеката.
Епистема, зато,  није посредством техне средство – медиа
тор – за посредовање политичких метафизичких или поли
тичких порука или текстуалних репрезентација, већ еписте
ма се посредством техне „пакује” у имагинарне пакете узо
рака од којих се очекује афективно дејство којим се осећај
но и интелигибилно преуређује тренутни специфицирани
поредак облика живота. Ако се троугао епистема, техне и
афекта у контексту нових медија схвати виталистички тада
се контекст или инфраструктура њиховог ситуирања предо
чава као један појединачни облик живота. При томе, појам
„облик живота” има два различита порекла:
•

у језику прото-лингвистичке анализе: „замислити је
дан језик значи замислити облик живота”6; и

•

у критичком моделу анализе политичког живота: „под
термином форма-живота... мислим на живот који ни
када не може бити одвојен од својих облика, живот у
коме никада није могуће изоловати нешто такво као
што је голи живот”7.

5 Adorno, T. W. (1979) Estetička teorija, Beograd: Nolit, p. 25.
6 Wittgesntein, L. (1986) Philosophical Investigations, Oxford: Basil
Blackwell, p. 19.
7 Agamben, G. Form-of-Life, eds. Virno, P. and  Hardt, M. (1996), p. 152.
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Та два порекла термина „облик живота” указују на пресек у
коме је „облик живота” истовремено протокол и сензитивно
окружје испуњено живим догађајима за имагинарне узорке
настале новомедијским радом у савременој уметности.
У савременим уметностима, зато, однос чулно-концептуал
ног режима и телесно-осећајних интуиција и инстинкта је
политички у оном смислу у коме, на пример, Жак Рансијер
(Jacques Rancière) говори о дистрибуцији чулности:
„Ово значи да естетска политика увек дефинише себе по
моћу одређене расподеле улога у дистрибуцији чулног,
реконфигурацији датих перцептивних форми.”8
Тиме се обликује друштвени микро или макро однос који се
доживљава као медијски афективни догађај (нешто са по
следицама на затечене облике живота), а не као репрезент
тј. медијатор унутар медијских слика (нешто као онтоло
шка илузија о афективном догађају). То значи да се чулно
догађање покренуто савременим новомедијским и перфор
мативним уметничким делом и, истовремено, концептуал
но рефлектовање изазваног афекта повезују у однос који
је истовремено оно што осећамо и разумевамо у односу на
стварност датог облика живота. Захтев за повезивањем осе
ћања и разумевања се појављује у ситуацији када не посто
ји скуп канонских очекивања и медијских навика у пољу
перманентног процесуирања уметности. Уместо канонских
очекивања и медијских навика у пољу уметности – указу
је се повратак реалном дешавању у свакодневици. Повра
так реалном није дат као референт дела и света, већ као
конститутив новомедијског рада што новомедијске учинке
поставља као дејствујуће пакете унутар затечене тренутне
реалности.
У уметности перманентног процесуирања завршено и по
стављено уметничко дело, на начин о коме је Мартин Хајде
гер (Martin Heidegger) говорио као о по-ставу9 (нем. gestell),
бива замењено уметничким диспозитивом.
Концептуална конструкција уметничког дела као
диспозитивa (fr. dispositif, енглески превод: aparatus) односи
се на уметност као епистемологизирану технологију којом
се генеришу посебне врсте интензитета-афеката за телесно
тј. живо опажање и присвајање артифицијелног аудиовизу
елног, тактилног, бихејвиоралног уметничког или ванумет
ничког догађаја, али и као институционализовани облици
производње, размене, рецепције и потрошње уметности као
8 Rancière, J. Politicized Art, in: Rancière, J. (2004), p. 63.
9 Heidegger, M. Pitanje o tehnici, u: Uvod u Heideggera (1972), str. 105.
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културалног добра (културалног вишка вредности) којима
се организују специфични облици телесног и културалног
понашања непосредне и посредне публике.
Полазна одредница диспозитива се може наћи у једном ин
тервјуу Мишела Фукоа (Michael Foucault):
„Оно што желим да 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,
моралне и филантропске пропозиције – укратко све оно
што је речено и неречено. Ово су елементи диспозити
ва. Диспозитив је систем односа који може бити успоста
вљен између ових елемената. Друго, оно што покушавам
да идентификујем у овом диспозитиву је управо веза која
може постојати између ових хетерогених елемената. Та
ко, појединачни диспозитив може фигурисати једном као
програм институције, а други пут може функционисати
као средство просуђивања или маскирања праксе која са
ма остаје тиха, или као секундарна реинтерпретација ове
праксе, отворена за ново поље рационалности. Укратко,
између ових елемената, било дискурзивних или неди
скурзивних, постоји некаква међуигра померања позици
ја и модификовања функција које могу веома много вари
рати. Треће, ја разумем под термином диспозитив врсту,
рећи ћемо, формације која има главну функцију у датом
историјском тренутку да одговори на једну хитну потре
бу. Диспозитив има доминантну стратешку функцију.”10
Ђорђо Агамбен је на овај начин постављени концепт дис
позитива проширио следећим речима:
„Дословно ћу назвати диспозитивом било шта што има на
неки начин способност да ухвати, оријентише, моделује,
контролише или осигура гестове, понашање, мишљење
или дискурсе живих створења.”11
Тада се диспозитив у општем смислу може разумети као
динамична и интерактивна инфраструктура појединачног
облика живота у неком временском тренутку и у неком геоурбаном простору.
Ако се концепт диспозитива примени на уметност, тада се
може извести следећа конструкција. Диспозитив уметности
као трансформисани појам уметничког дела је активни или
10 Foucault, M., Wajemanom, G., Millerom, J. A., Le Gaufeyom, G., Celasom,
D., Millerom, G., Millot, C., Joceyne, L. and Miller, J. The Confession of the
Flesh, in: Gordon, C. (1980), p. 194-196.
11 Agamben, G. What is an Aparatus?, in: Agamben, G. (2009), p. 14.
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интерактивни хетерогени скуп кога чине догађаји и односи
са уметничким и вануметничким ентитетима у неком поје
диначном облику живота – жаргонски редуктивно речено: у
животној ситуацији.
У савременој уметности је однос уметничког и вануметнич
ког сасвим релативизован и, што је важно нагласити, пропу
стан. Уметничко и вануметничко могу заменити своја места
али и функције без посебних драматичних последица – као
што је то било у време првобитних колажа, монтажа и ре
димејда. На пример, однос уљане боје и канапа у Пикасо
вим (Pablo Picasso) кубистичким колажима, однос графич
ког знака и фотографске слике у новинским фотомонтажама
Џона Хартефилда (John Heartfield) или изабрани свакоднев
ни употребни предмети (точак бицикла, лопата, писоар,
путна торба) у редимејдима Марсела Дишана (Marcel Duc
hamp). Диспозитив је пре свега материјална констелација   
којом се успостављају и показују ефекти уметничке праксе,
праксе којом се процесуирају односи између потенцијалних
статичних или динамичних ентитета унутар специфично
конструисаних контекста у уметности, култури, друштву.
Зато, диспозитив уметности повезује три битна а различито
структрурирана поља политизације уметности: продукцију,
дистрибуцију и рецепцију12 односа између техне, епистеме
и афекта која се уписују на место традиционално схваћеног
уметничког дела.
Другим речима, са новомедијским и перформативним са
временим уметничким праксама се прелази са праксе де
ла на праксу односа и, затим, са праксе односа на праксу
процесуираних односа. Погледајте таблицу!

инваријантно дело
 предмет
 ситуација
 догађај

потенцијални однос
 инсталација
 амбијент

процесуирани односи
 новомедијска
 перформерска
производња и дистрибиција
чулноконцептуалног

Таблица 2 Дело – однос. Процесуирани односи

Дело се поставља као оно што је аутономно у односу на ди
стрибуцију, рецепцију и тиме  политику. Дело је кодирано
као потенцијална универзалност. Дистрибуција и рецепци
ја су тада као изведбене политике уметности спољашње у
односу на дело. Оне су   друштвене, економске, политичке
и естетске ситуације у које се дело може увести и смести
ти према тренутним потребама појединца или друштва.
12 Rockhill, G. The Social Agencies of Radical History, in: Rockhill, G. (2014),
p. 236.
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Насупрот инваријантној поставци уметничког дела потен
цијалним односом се омогућава однос уметности као ауто
номне праксе према политици уметности и политизацији
уметности у односу на микро или макро поредак света:
„Уметничко деловање ... настоји отворити нове путеве и
отклонити препреке на неким пролазима те успоставити  
однос између раздвојених разина стварности.”13
Политика се пропозиционира потенцијалним односом и, за
тим, уводи се у стварни однос. А, процесуирани односи су
уметнички рад (art labour) на чулно-концептуалним пакети
ма који немају стабилну форму или стабилну позицију – они
су већ у измени која је политика променљивих појединач
них облика живота. Процесуирани односи су координате14
политикe. Они понекад изгледају као сам политика, мада,
у ствари, ништа није политичко у себи15, већ по модалите
тима процесуирања односа у продукцији, дистрибуцији и
рецепцији уметности унутар културе и друштва.  Проце
суирањем односа се у производном и дистрибуционом сми
слу баве новомедијске и перформерске уметничке праксе
тако што успостављају променљиве и трансформативне
односе између раздвојених разина стварности које су саме
опет у процесуирању између друштвених антагонизама и
конфликта.

Разрада проблематике
У једном често цитираном тексту Валтера Бењамина (Walter
Benjamin) постоји сугестиван исказ којим се говори о исто
ријски вођеном механизму промене људског опажања: „У
оквирима великих историјских периода мења се, са цело
купним начином живота људских колектива, и начин њихо
вог чулног опажања.”16 Оно са чим се данас сусрећемо је
сте „либерална теза” да у оквирима малих, нестабилних и
отворених интервала унутар друштвене савремености флек
сибилно се мења, са начином живота људских колектива, и
начин производње услова њиховог чулног опажања и, додај
мо, људске чулности. Разлика између Бењаминовог тврђења

13 Bourriaud, N. (2013) Relacijska estetika / Postprodukcija. Kultura kao sce
narij: kako umjentost reprogramira suvremene svijet, Zagreb: Biblioteka
Refleksije, Muzej suvremene umjetnosti, р. 12.
14 Rockhill, G. Titillating Tautologies and Sobering Demarcations, in: Rockhill,
G. (2014), p. 166.
15 Ranciere, J. Wrong: Politics and Police, in: Ranciere, J. (1999), p. 32.
16 Benjamin, W. Umetničko delo u veku svoje tehničke reprodukcije, u: Benja
min, W. (1974), str. 120.
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и „либералне” актуелизујуће ревизије његовог исказа је у
указивању на:
1. разлику између великих историјских периода и малих
нестабилних и отворених периода савремености,
2. разлику између промене и флексибилног мењања, и на
3. разлику између промене чулног опажања и производ
ње, размене и рецепције услова чулног опажања, одно
сно, процесуирања чулног опажања; при чему, чулно
опажање није само усмереност на специјализовано чуло
већ на артикулацију чулности  телесно-бихејвиоралне ин
дивидуалности и њеног колективног позиционирања у
уметности, култури и друштву.
Назначена линија од Бењаминовог описа спорог или дуго
трајног процеса акумулираних промена ка опису брзог и
многоструког процесуирања у малим нестабилним и отво
реним временским интервалима савремености указује на
кретање од „поступне и дубоке историје медија” као исто
рије еволуција техничких и технолошких диспозитива ка
мултипликацији променљивих и фрагментираних медиј
ских склопова у савремености.
Мултипликација, данас,  указује на губитак разлика између
индивидуалних конзистентних медија због тотализујуће ди
гитализације:
„Дигитална технологија чини релативно једноставним за
дизајнере да хибридизују различите медије.”17
Долази до превазилажења медија кao „посредничке кохе
рентне направе”. Диспозитиви постају програмабилне, а
то значи тренутно изведбене инфраструктуре усмерене на  
авангардни појам нових
медија

неоавангардни
појам нових
медија

деконтекстуализација и
реконтекстуализација
медија

отварање или
проширивање
аутономног
медија ка
другом или
другим
медијима

употреба медија
специфичног за једну
уметност у другој
уметности

интермедијално
mixedmedia
проширени
медији
мултимедијално

авангардни,
неоавангардни
или
постмодерни
појам нових
медија
ремедијализација
као извођење
односа између
старих и нових
медија

савремени појам
нових медија

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

механички рачунари
аналогни рачунари
дигитални рачунари
дигиталне мреже

програмибилни
медији

Таблица 3 Дефиниције нових медија
17 Bolter, J. D. (2007) Remediation and the language of new media, Northern
Lights: Film and Media Studies Yearbook, Volume 5, p. 27.
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производњу савремености у процесима  комуникације, ре
презентације или ситуирања  догађаја за функције естетске
контекстуализоване размене и рецепције.
Мора се, зато, размотрити концепт „нових медија” у његовој
историјској и актуелној перспективи! Таблица 3 нуди чети
ри историјска модела „нових медија”.
Појам ”нови медији” у авангардним уметностима  означава
уметничке праксе засноване на увођењу „нових” или „до та
да некоришћених” медија у традиционално дефинисани ме
дијски идентитет унутар појединих уметничких дисципли
на. Новим медијима се називају различите техно-уметнич
ке праксе засноване на иновацијском раду са уметничким
или вануметничким медијима у специфичним контекстима
уметности и културе. Новомедијском уметничком праксом
се именују увођења нестандардног медија у стандардизо
вану и обичајно затворену тј. аутономну уметничку дисци
плину. Новим медијима се називају увођења  фотографског,
филмског или видео рада у контексте сликарства и скулп
туре, односно, музике и поезије. На пример, филмски екс
перименти америчко-француског дадаисте и надреалисте
Мен Реја (Man Ray) је истраживачки рад у контексту „новог
медија”. С обзиром да он исходишно долази из контекста
авангардних ликовних уметности, његови филмски експе
рименти (филм: Le Retour A La Raison, 1923) за традици
оналне ликовне – мануелне – уметности су новомедијска
пракса. Филм се редефинише као нови медиј тиме што се
уводи у контекст уметничких продукција нефилмске, али
експерименталне уметности сликарства и скулптуре. Тиме
се сликарство и скулптура отварају ка новомедијском раду.
Слично се може указати на иновативне технике у фотогра
фији – фотографије начињене без фотографског апарата:
Мен Рејеве „рајографије” или Ласло Мохоли Нађеви (Laszlo
Moholy-Nagy) „фотограми”. Реч је о релативизацији дисци
плинарних и медијских граница чиме се покреће нова поли
тика дистрибуције чулности механичким медијем филма у
контексту мишљења и делања унутар мануелног медијског
контекста сликарства. У авангардама је дошло до употребе,
на пример, једног медија (филм, фотографија) изван матич
ног контекста њихове продукције, дистрибуције и рецепци
је. Разлика између биоскопског и галеријског филма је, зато,  
у бити разлика створена изменом контекста презентације
дела и тиме изменом услова рецепције. Није реч само о пое
тичкој тј. стваралачкој радикализацији уметничког дела већ
о политици уметности која се заснива око трансформације
продукције, дистрибуције и рецепције уметности у контек
сту културалних институција. Реч је о трансформационом
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авангардном диспозитиву уметности, односно, о авангард
ним диспозитивима уметности.
„Новим медијима” се називају и неоавангардна експеримен
тална истраживања са односима нових тј. отворених или
проширених  медија у односу на традиционално дефиниса
не мономедијске праксе:
„Медиј је почетно станиште објектног. Услов опажања
и опажено уз услов да може бити средство. Иако почи
ње конкретним, медиј су и сва она средства која би мо
гла бити употребљена... Медиј садржи однос посредни
ка према посредованом које је такође посредник према
посредованом.”18
„Новим медијима” се, зато, за разлику од „старих-мономедија” називају, на пример, и све оне интермедијске и хи
бридне уметничке праксе које настају комбинацијом више
медија (mixed media, мултимедија, полимедија, проширени
медији итд). Хибридизација медија је била битна за неоаван
гардне праксе педесетих и шездесетих година двадесетог
века, да би у домен еманципованог експерименталног умет
ничког образовања19 била уведена у седамдесетим година
ма двадесетог века. Овде синтагма „хибридизација медија”
означава успостављање више од једног разликујућег меди
ја у процесу стварања или комуницирања уметничке иде
је и тиме дела. Уметничко дело као уметнички диспозитив
се не може свести на један кохерентан медијски узорак-ко
мад или хомогени медијски ефекат. У логику медијског рада
је уграђен поступак разликовања те чулни ефекат разлике.
Поступак медијског разликовања се остваривао отварањем
једног медија ка другим медијима или медијским ефекти
ма, односно, неуобичајеним инетрвенцијама унутар моно
медијског система. Један сасвим рани пример је дело Нам
Џун Пајка Зен за ТВ (1963). Пајков рад је заснован на ТВ
пријемнику који прима регуларни програм – телевизијска
слика се деформише електронски произведеном линијом
која делује као сметња у пољу технички норм
 иране теле
визијске дистрибуције чулности – чулне појавности слике.
Интермедијарним се у контексту неоавангарди назива кре
тање од једног медија ка другом или увођење једног меди
ја у други. На пример, амерички филмски експериментатор
Стен Брекиџ (Stan Brakhage) обрађује целулоидну филмску
18 Radovanović, V. (1977) Mediji i kriteriji, Delo br. 4 Godina XXIII, Beograd,
str. 1.
19 Buffalo Heads: Media Study, Media Practice, Media Pioneers, 1973-1990,
eds. Vasulka, W. and Weibel, P. (2008), Karlsruhe: ZKM Center for Art and
Мedia Karlsruhe and Cambridge MA: The MIT Press.
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траку мануелним осликавањем фрејмова филма (Mothlight,
1963). Нарушавала се граница између филмског и сликар
ског уметничког рада. Мултимедијално у неоавангардама
је означавало конструкције сложеног, најчешће, механич
ког или аналогног техничког система помоћу кога су се
остваривали различити, најчешће аудио и визуелни, ефекти
који се не могу свети на продукције ефеката једне медијске
технике. Мултимедијално је водило од медија као техничке
направе ка медију као технолошком систему – систему на
права – у редистрибуцији чулног (Нам Џун Пајк, Шуја Абе
/Shuya Abe/, Видео синтисајзер, 1969-1992). Отварање ме
дија, интермедијарно или мултимедијално су продукцијске
праксе у којима се суочавају техне и епистема. То значи
да конструисање, упошљавање, организовање и контрола
различитих, уобичајено неповезаних медија не може бити
само реализација нове техничке потенцијалности, а да се
не покрену питања о врсти и смислу знања о новој чулној
дистрибуцији која се уводи у јавну рецептивну сферу. Ти
ме се чулна дистрибуција и рецепција доживљавала као но
ви политички поредак за тело или тела у узорцима облика
живота током излагања и презентовања новомедијског дела.
За неоавангардне уметнике после Другог светског рата ново
медијске праксе су биле, с једне стране, реализације утопиј
ских пројекција авангарде о новом јединству уметности и
технологије, а са друге стране, биле су увођење уметника у
праксе комерцијализације нових технологија које су поста
ле доступне масовној потрошњи изван специјализованог на
учно-технолошког лабораторијског рада. Извесни уметници
неоавангарди су изгледали као научници тј. специјализова
ни конструктори (Едвард Ихнатович /Edward Ihnatowicz/,
Владо Боначић, Зоран Радовић), а други као потрошачи или
неспецијализовани корисници (Нам Џун Пајк, Вали Експорт
/Valie Wеxport/) или мистични проналазачи (Џон Кејџ /John
Cage/, Јозеф Бојс  /Joseph Beuys/, Иван Ладислав Галета).
У савременом смислу новим медијима се називају оне
уметничке праксе које су засноване на програмирању умет
ничког дела (компјутерска аналогна уметност, дигитална
уметност, сајбер уметност, нано уметност, неуро-дигитална
уметност,  мрежна уметност, био-техно уметност, еколошка
уметност). Одредница „нови медиј” за програмабилне умет
ничке праксе на нивоу експерименталног или корисничког
рада је одлика новомедијске уметности у доба глобализма.  
Програмабилност се појављује као глобално тотализујућа
пракса уређења и извођења уметничког диспозитива, најче
шће, између високе и популарне културе. У контексту про
грамабилних уметности се губи разлика између продукције,
дистрибуције и рецепције, пошто више није реч о уметнич
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ком делу као завршеном „чврстом или монолитном комаду”,
већ о перманентном протоку података који добијају посред
ством информацијско-физичког интерфејса различите учин
ке којима се постижу процесирани односи техничке потен
цијалности, епистемолошке изведбености и афективног
дејства на индивидуално или колективна тела. По Марку Б.
Н.. Хансену (Mark B. N. Hansen) оно што нове медије данас
чини заиста новим јесте улога стварног физичког рецептив
ног тела у процесу дистрибуције и рецепције ефеката флек
сибилне дигитализације и њених интерфејс функција.20 Реч
је о улози тела у интеракцији са дигиталним системом и ње
говим интерфејсима – на пример, дела Џефри Шоа (Jeffrey
Shaw) EVE (Extended Viryual Environment21, 1993) или Хиро
ши Хомура (Hiroshi Homura), Јоко Иши (Yoko Ishii) и NTT
Solution Laboratiories (It’s fire, you can touch it, 2008). Пара
лелно термину „нови медији”22 може се користити и термин
„метамедиј”23 како га је дефинисао Лев Манович. Термином
метамедиј се идентификује „нови онтолошки статус“ тотал
не материјалне флуидности остварене компјутерском мул
тимедијом и везом дигиталних компјутера у  комуникациј
ске мреже. Термином „метамедиј” се, у контексту програ
мабилности, означава ситуација дигиталног рачунара који
није више мономедиј, већ   медиј који може потенцијално
симулирати било који други традиционални или нови медиј,
чак и самог себе: симулација компјутера компјутером.  За
то Лев Манович инсистира да „Нови медиј” може изгледати
као медиј, али да је у ствари то само површина.24
Нова компјутерска мултимедија реферира на старе медије
као на основу или као на полазни узорак (sample)  програм
ске симулације. У модернизму, проналаском нових меха
ничких и електронских медија репродукције (од фотограф
ског светлосно-хемијског бележења слике и фонографског
бележења звука до електромагнетног синхроног бележења
слике и звука) долази до акумулације медијских или технич
ких записа  или репрезентација реалности у физичке и диги
талне архиве. Кључни интерес унутар модернизма, у време  
авангарде механичких медија, био је проналазак  нових фор
ми, тј. проналажење различитих начина да се хуманизира и
објективизира потпуно страна тј. вештачка слика света ко
20 Hansen, M. B. N. Between Body and Image: On the Newness of New Media
Art, in: Hansen, M. B. N. (2004), p. 22.
21 CyberArts 2008 (2008), p. 176-177.
22 Drucker, J. Interactive, Algoritjmic, Networked: Aesthetics of New Media
Art, in: eds. Chandler, A. and Neumark, N. (2006), p. 34-59.
23 Manovich, L. (2002), p. 33.
24 Manovich, L. (2002), p. 47-48.
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ју пружају механичке и тек настајуће електронске медијске
технологије (фото апарат, филмска камера и пројектор, ме
ханички и електрични грамофон, радио). Напротив, програ
мабилни нови медиј више се не примењује на посматрање,
регистровање и приказивање спољашњег света на нов начин
него је усмерена ка новим начинима приступања и коришће
ња претходно медијски акумулираних података те њиховом
софтверском обрадом и архивирањем. Метамедијска умет
ност и култура заснивају се на дигиталном компјутеру као
битној технологији за обраду информација и заступање или
симулацију, а то значи опонашање и предочавање, чулних
ефеката свих других медија или историјски архивираних –
дигитализованих трагова (визуелних слика, аудиовизуел
них снимака). Дигиталном уметношћу се, зато, омогућава  
бављење новим начинима приступања, апропријације и ма
нипулисања информацијама (на пример, видео инсталација
Силвије Колбовски /Silvia Kolbowski/, After Hiroshima Mon
Amour, 2009) у техничком, епистемолошком и афективном
смислу. Технике дигиталне уметности   су, на пример, хи
пермедији, базе података, претраживачи, упоређивачи пода
така, инструменти за обраду слике, визуализације и симу
лације, интерактивне технологије итд. Дигитална уметница
или уметник који преузима функционалне и инструментал
не компетенције информатичког радника не приступа мате
ријалној реалности директно него користи медијске записе
и заокупљен је претходно акумулираним записима и при
казима, односно, могућностима њихове трансформације и
преноса који репрезентује вештачки конструисан аудиови
зуелни текст као индивидуално или колективно имагинар
но у дистрибуцији чулног (на пример, Наташа Теофиловић:
s.h.e., 2006). Долази до потпуне нестабилности и трансфи
гуративности у којој се инструментаријум друштвене бор
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
цесуираног скупа хетерогених односа. Извесни уметници и
теоретичари говоре, такође, о „тактичким медијима” као у
случају групе Critical Art Ensemble (теоријско манифестна
књига Дигитални отпор. Истраживања тактичког меди
ја25). Концепт тактичког медија или касније уведени појам
тактичког умрежавања означава политизацију диспози
тива медијског рада који није нужно уметнички, али који
се презентује и инфраструктурама уметности. Овим се
25 Critical Art Ensemble (2001) Digital Resistance. Explorations in Tactical
Media, New York: Autonomedia.
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указује на релативизовање односа уметничке, културалне
и друштвене производње, дистрибуције и рецепције медиј
ских учинака ма које врсте. При томе, приступ, на разини
мрежа, може бити отворен (open source) или контролисан
власничким правом (password rights), односно, неконтро
лисан хакерским упадима постављеним на комерцијалној,
етичкој, политичкој или забавној разини. Другим речима,
поље програмабилног рада је отворило нови политички и
економски простор који нуди отворене или контролисане
извесне и неизвесне аспекте организације и извођења обли
ка свакодневног живота.

Закључак
Намера ове кратке еклектичне студије је   да на два плана
расправи политички статус „нових медија“:
1. На разини трансформације уметничког дела у процесу
ирани уметнички диспозитив посредством повезаности
техничких средства, потенцијалног интервентног знања и
афективног дејства у пољу промене политике продукције
у политику режима продукције, дистрибуције и рецепци
је чулних учинака.
2. На разини редефинисања појмовног бинарног пара
„медиј” – „нови медиј” који се дисперзивно расипа из би
нарности (старо -  ново, + -) у тактичку ситуацију онто
логизације многострукости26 која се да предочити сложе
ним процесуирањима жудње оријентисане ка мишљењу,
чулности и кретању иманентном многострукости савре
мених облика живота.
Указивањем на ова два плана конкретизује се полазна хипо
теза о битности увођења троугла: техне, епистема, афект као
онтолошке основе за теоретизацију новомедијских уметнич
ких пракси и њиховог релативног односа са праксама култу
ре и друштва које нужно одређују сваку друштвену борбу.
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SKETCHES FOR THE THEORY OF NEW MEDIA
Abstract
The text “Sketches for the theory of new media” suggests open problems
for eclectic discussion of new media in the field of contemporary
aesthetics and art theory; it indicates the status of new media artwork
and the replacement of the concept of artwork by artistic apparatus.
More precisely, ‘new media’ denotes different artistic practices that
are based on innovative working with artistic or extra-artistic media.
‘New-media artistic practice’ denotes introducing non-standard media
into a standardized and customarily closed art discipline. For instance,
new media may signify introducing photography, film or video into the
respective contexts of painting, sculpture or music. ‘New media’ also
denotes experimental investigations of the relations between various
traditional and new media within traditionally defined mono-medium
practices. Therefore, ‘new media’ likewise denotes all those intermedia and hybrid art practices that emerge in combinations of different
kinds of media (the mixed media, multimedia, poly-media, extended
media, art and technology, computer art, cyber art, tactical media, etc).
Whereas the hybridization of media was important for the 1950s and
’60s neo-avant-garde practices, it was introduced into art education only
in the seventies. ‘New media’ denotes precisely those art practices that
are based on artwork-programming (computer art, digital art, cyber art).
In parallel with ‘new media’, one may also use the term ‘meta-media’,
as defined by Lev Manovich. Meta-media is identified with computer
multimedia and digital communication networks. The new-media art
is no longer interested in observing and presenting the outer world in a
new way but in finding new ways to approach and use data previously
accumulated in the media. Meta-media art and culture are based on the
digital computer as a technology vital for processing, representing or
simulating information, which means imitating and positing the sensory
effects of all other media.
Key words: new media, apparatus, processing, politics, avant-guarde,
neo-avant-guarde, contemporary art
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ДЕФИНИСАЊЕ ПОЈМА
УМЕТНОСТИ
Сажетак: Рад се бави проблемом одређења појма уметности са
посебним освртом на решења која нуде савремене теорије умет
ности. Постоје два супротстављена приступа када се говори о
уметности и статусу уметничког дела. Први, у духу есенцијали
стичке теорије, покушава да пронађе неко суштинско својство
уметности, а за које сматра да је независно од друштвеног или
историјског утицаја. Постојање таквог есенцијалног својства би
уметничким делима дало универзалну и ванвремену трансисториј
ску и транскултуралну вредност. Други приступ креће од претпо
ставке да је статус уметничког дела увек ствар конвенције, а не
есенције. Ово схватање одбацује перцептивни и феноменолошки
приступ, истичући цео низ контекстуалних услова – друштвених,
културалних и институционалних – без којих није могуће говорити
о статусу уметничког дела.
Кључне речи: уметност, антиесенцијализам, отворен концепт,
свет уметности, институционална теорија уметности

Увод
Отклон од есенцијализма који се догодио захваљујући ути
цају структуралистичких и постструктуралистичких теори
ја, заслужан је за потпуно нов приступ проблему дефиниса
ња појма уметности и уметничког дела. Теорија отвореног
концепта коју је предложио амерички естетичар Морис Вајц
(Morris Weitz) у својој чувеној студији „Улога теорије у есте
тици”1 из 1956. године подстакла је низ нових теоријских
приступа у решавању проблема дефинисања уметничког де
ла и одређивања његовог статуса. Покушаји проналажења
1 Weitz, M. (1956) The Role of Theory in Aesthetics, Journal of Aesthetics and
Art Criticism Vol. 15, pp. 27–35; reprint in: Aesthetics and the Philosophy of
Art: The Analytic Tradition, eds. Lamarque, P. and Olsen, S. H. (2004), Ox
ford: Blackwell, pp. 12-18.
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есенцијалних својстава уметничког дела по Вајцу се показу
ју као непотпуни и неуспешни. Разлог за то он види у погре
шно постављеном питању које не треба да буде формулиса
но на начин „Шта је уметност?”, већ „Која врста концепта
је уметност?”
Делује сасвим очекивано да је један од главних задатака
естетике, филозофије или теорије уметности одговорити на
питање „Шта је уметност?”, односно шта је то што разликује
уметничко дело од осталих објеката.2 Учињено је много по
кушаја да се пронађе суштина уметности као стваралачког,
друштвеног и историјског феномена, али је за формулисање
дефиниције потребно дати прецизан одговор на следеће пи
тање: Која је то дистинктивна функција која карактерише
уметничка дела? На који начин можемо означити уметничка
дела као посебну класу објеката?
Миметичке теорије уметничко дело покушавају да објасне
као имитацију неког објекта, особе или догађаја из стварно
сти. На пример, теорија лепих уметности француског фило
зофа Шарла Батеа (Charles Batteux) почива на сагледавању
њихове заједничке црте у томе да подражавају стварност.
Како постоје апстрактна или слична дела која не потпадају
под овај критеријум, теорија је модификована у репрезен
тативну: нешто је уметничко дело ако заступа нешто дру
го. Ни ова теорија не може да обухвати све случајеве, јер
нпр. архитектура је уметничко дело, а да не стоји за нешто
друго. Експресивна теорија сматра нешто за уметничко дело
ако оно преноси жељену емоцију публици. Овај приступ не
оставља простор за она дела која нису створена са намером
преношења емоција. Формалистичке теорије се заснивају
на морфолошком одређењу уметничког дела. Оне полазе од
форме, самог облика, као својства које је заједничко за сва
уметничка дела. Клајв Бел (Clive Bell) је поставио питање:
Које заједничко својство морају имати дела ликовне уметно
сти да би их разликовали од свега осталог што не сматрамо
уметношћу? – „Само један одговор изгледа могућ – значај
на форма. [...] ’значајна форма’ је једно својство заједничко
2 Ово није само теоријски проблем одвојен од нашег свакодневног живо
та и праксе. Узмимо као пример хирургију и хируршке интервенције.
Тешко да ћемо их видети као алтернативу нашем одласку на изложбу
слика. Међутим, када знамо да је пластична хирургија део перформанса
француске уметнице Орлан (Orlan), онда на тај феномен гледамо у пот
пуно другачијем светлу. Запитаћемо се о њеној одлуци да се подвргне
болним интервенцијама, шта све то говори о друштву у коме живимо, о
жени, о личном и родном идентитету, као и о приказивању идеала жен
ске лепоте у уметности и популарној култури. (видети: Carroll, N. (1999)
Philosophy of Art – Contemporary Introduction, London and New York:
Routledge, p. 6).
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свим делима визуелних уметности.”3 Формализам је блиско
повезан са естетизмом, тј. са уверењем да је уметничко де
ло објекат који пружа естетски доживљај. Ни ова теорија
не може бити задовољавајућа јер постоје многи објекти са
естетским својствима, а да нису уметничка дела.
Владислав Татаркјевич (Wladyslaw Tatarkiewicz) историју
појма уметности оквирно дели на два периода: „Први период –
период античког појма – био је веома дуг, трајао је од V ве
ка старе ере до XVI века наше ере. Током тих дугих векова
уметност је била схватана као произвођење по правилима.
Био је то први њен појам. Године 1500 – 1750. биле су прела
зне године: дотадашњи појам, иако је изгубио стару позици
ју, ипак је још трајао, а нови се већ припремао. Док око 1700.
године стари појам није уступио место модерноме. Сада је
уметност значила – произвођење лепога.”4 Уметност је оно
што је вешто направљено и оно што је направљено да буде
лепо. Вештина прављења се односи на занатско и техничко
умеће, а појам лепог првенствено на оно што се посматрачу
допада у чулном смислу.
Крајем XX века у уметничка дела убрајају се и различити
објекти, ситуације или догађаји, који су у модерним време
нима изгубили своју утилитарну функцију. Они су измеште
ни из свог некадашњег изворног корисничког у садашњи
посредни излагачки контекст. Тако једна ’здраворазумска’
дефиниција уметничког дела може да гласи: уметничко де
ло је ’оно’ што се излаже или показује заједно са другим
уметничким делима.5 Када неко ново или старо дело изло
жимо са другим већ признатим уметничким делима, поста
вљамо га у контекст у коме га промовишемо и етикетирамо
као уметничко дело.
У сусрету са уметничким делом прво што уочавамо је да
оно не извире из природе и света, већ да је „постављено”
(GeStell)6 у свет и појављује се наспрам њега, што се може
разумети „и као мимезис (заступање света оним што није
свет) и као композиција (размештање у свету) и као екс
3 Bell, C. The Aesthetic Hypothesis, in: Art in Theory 1900-2000, An Antho
logy of Changing Ideas, Harrison, C. and Wood, P. (eds) (2003), Oxford UK,
Cambridge USA: Basil Blackwell, p. 108.
4 Tatarkjevič, V. (1978) Istorija šest pojmova – Umetnost. Lepo. Forma. Stva
ralaštvo. Podražavanje. Estetski doživljaj. Dodatak: O savršenstvu, Beograd:
Nolit, str. 30.
5 Видети у: Šuvaković, M. (2006) Diskurzivna analiza – Prestupi i/ili pristupi
diskurzivne analize filozofiji, poetici, estetici, teoriji i studijama umetnosti i
kulture, Beograd: Univerzitet umetnosti u Beogradu, str. 409.
6 Појам који је употребио немачки филозоф Мартин Хајдегер (Martin He
idegger).
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пресија (уписивање у свет, остављање трага у свету, али и
као провоцирање света) и као конструкција (стварање/про
извођење вештачког света) и као „извођење” (интервениса
ње у свету, изазивање догађаја) итд.”7 Уметност је, такође, и
нека врста фасцинације, чулне привлачности која заокупља
нашу пажњу техничким умећем, виртуозношћу, лепотом,
привлачношћу, узвишеношћу... Уметност се најчешће види
као подручје показивања мајсторства и вештине стварања
уметничког дела у пољу културе које је схваћено као ауто
номно подручје унутар материјалних пракси друштва.
Међутим, у новије време указује се и на то да проблем ни
је само у проналажењу задовољавајућег одговора на поста
вљено питање о природи уметности, већ и у проналажењу
правог питања. Жак Дерида (Jacques Derrida) сматра да је
веома важан начин његове формулације:
„Ако се, дакле, предавања о умјетности или естетици за
почну питањем овог типа („Шта је умјетност?”, „Какво
је поријекло умјетности или умјетничких дјела?”, „Који
је смисао умјетности?”, „Шта значи умјетност?” итд.),
облик питања овдје би већ био одговор. Умјетност би у
овом случају била унапријед одређена или унапријед ра
зумљена. ... Од умјетности се уопште прави један предмет
у коме се настоји разликовати унутрашњи смисао, нешто
непроменљиво, с друге стране, једно мноштво вањских
промјена кроз које би се, као кроз мноштво прекривања,
покушао видјети или успоставити прави, пуни, изворни,
један једини и голи смисао.”8
Начин на који се поставља једно питање у великој мери од
ређује и ограничава могући одговор, или упућује на њега.
Зато је неопходно да се овај аспект теоријског истраживања
сваки пут озбиљно узме у обзир.

Антиесенцијализам
Морис Вајц је установио да не само што су се све дефиници
је уметности за које знамо показале као непотпуне, већ је и
сваки покушај формулисања есенцијалистичке дефиниције
уметности осуђен на неуспех, јер је више него очигледно да
није могуће пронаћи својство које је заједничко за сва умет
ничка дела, а да истовремено није и својство које припада
делима која не убрајамо у уметност. Дефиниција уметности
не може бити задовољавајућа ако: својства која наводи не
мају сва уметничка дела; или ако постоје и дела која нису
7 Šuvaković, M. op. cit., str. 405.
8 Derrida, J. (1988) Istina u slikarstvu, Sarajevo: IP Svjetlost, str. 23-24.
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уметничка са наведеним својствима. На пример, уметност
не може да се дефинише као имитација, јер су нека музичка
и сликарска дела апстрактна и не представљају имитацију.
Са друге стране, туристички снимци са летовања јесу ими
тација, али нису уметничка дела. Када би уметност имала
неку непроменљиву есенцију, када бисмо је затворили у
строге границе, онда уметност у будућности не би могла да
се мења, субвертира или одступа од уметности из прошло
сти. Вајц сматра да дефиниције можемо применити само на
затворене концепте, што не важи за уметност са њеном про
менљивом, непредвидивом и отвореном будућношћу. Како
историја уметности показује да одређена уметничка дела
превазилазе своју епоху јер су се развијала као одступање
од канона и правила академског стварања, уметност не може
да има есенцијалистичку дефиницију. Својство које бисмо
пронашли као заједничко за сва уметничка дела која у датом
тренутку познајемо, врло брзо би било одбачено или игно
рисано од нових уметничких тенденција.
Сваки нови покушај дефинисања уметности уједно је био и
критика претходних приступа – да су они циркуларни, не
потпуни, прешироки или непроверљиви. Вајц се залаже за
много радикалнији захват: естетичка теорија безуспешно
покушава да дефинише оно што се не може дефинисати,
хоће да установи неопходна и довољна својства тамо где
их нема, уметност схвата као затворен концепт иако начин
њеног коришћења захтева отворен концепт. У уметности се
увек појављују нови случајеви који се разликују од типич
них. Зато, да бисмо решили овај проблем не треба започети
са питањем „Шта је уметност?”, већ „Која врста концепта је
уметност?”9 Џозеф Марголис (Joseph Margolis) Вајцову тезу
назива обртом од естетике ка метаестетици.10 Прво се мо
ра објаснити однос између употребе одређених концепата
и услова под којима они могу бити адекватно примењени.
Вајцово решење се темељи у позивању на Витгенштајно
ву (Wittgenstein) теорију игара. Не треба поставити питање
„Шта је природа неког филозофског X?”, чак ни семантичко
питање „Шта X значи?”, већ „Шта је употреба X?” Витген
штајн је покренуо питање „Шта је игра?” Традиционални
теоријски одговор се заснива на тражењу скупа својстава
карактеристичних за све игре. Међутим, таква својства нико
9 Видети у: Weitz, M. The Role of Theory in Aesthetics, in: Aesthetics and the
Philosophy of Art: The Analytic Tradition, eds. Lamarque, P. and Olsen, S. H.
(2004), Oxford: Blackwell, p. 14.
10 Видети у: Margolis, J. The Definition of Art, in: Philosophy Looks at the
Arts - Contemporary Readings in Aesthetics, ed. Margolis, J. (1987), Phila
delphia: Temple University Press, p. 138.
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још није успео да одреди. Оно што сигурно можемо уочити
нису потребна и довољна својства, већ комплексна мрежа
сличности које се преплићу и укрштају.11 Када нас неко пита
шта је то игра, ми узимамо неке игре као примере, опише
мо их и додамо: Ове и сличне ствари називамо играма. Вајц
полази од Витгенштајнове идеје ’породичне сличности’ по
којој  ствари нису међусобно повезане неким суштинским
својством, већ низом преклапајућих сличности. Као што
чланови породице личе један на другога, иако ту сличност
не можемо одредити једним својством, тако постоје и спле
тови сличности између уметничких дела, иако не постоји
својство које је заједничко свим уметничким делима. Про
блем природе уметности сличан је као код игара, јер за све
оно што видимо као ’уметност’ не можемо утврдити зајед
ничка својства, већ само нити сличности. Слично влакнима
која својим комплексним сплетом конституишу целу дужи
ну канапа, иако ниједно појединачно влакно не иде целом
дужином канапа, уметничка дела су сједињена сплетом  по
родичне сличности, а не неком врстом есенције на основу
које можемо формулисати жељену дефиницију.
Ако бисмо одредили потребне и довољне услове за приме
ну одређеног концепта уметности, тај концепт би био затво
рен12. Како те услове још нико није адекватно одредио, Вајц
одбацује јединствене есенцијалистичке дефиниције запад
не естетике и нуди концепт уметности који је променљив и
отворен13 за модификације:
„Уметност, сама, је отворен концепт. Нови услови (слу
чајеви) стално се појављују и несумњиво ће се стално
појављивати; нове форме уметности, нови правци ће се
развити, и захтеваће одлуке од оних који су заинтересо
вани, обично професионалних критичара, да ли концепт
уметности треба проширити или не. Естетичари могу по
ставити као основу услове сличности, а да никада не тра
же потребне и довољне услове за исправну употребу кон
цепта. Када је реч о концепту уметности, услови његове
употребе никада не могу бити исцрпно набројани, јер
уметници увек могу створити и понудити нове случајеве,
11 Видети у: Weitz, M. op. cit., str. 16.
12 „Zatvoreni koncept je opšta zamisao umetnosti ili pojedinih disciplina ko
ju određuje konačan i dovoljan broj aspekata na osnovu kojih se može reći
šta jeste i šta nije umetnost, slikarstvo, skulptura, poezija”, Šuvaković, M.
(1999) Pojmovnik moderne i postmoderne likovne umetnosti i teorije posle
1950. godine, Beograd – Novi Sad: Srpska akademija nauka i umetnosti,
Prometej, str. 66.
13 „Otvoreni koncept se zasniva na stavu da su koncepti umetnosti istorijski,
kontekstualno i konceptualno promenljivi, višeznačni i raznovrsni”, Исто,
стр. 66.
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па то чак могу бити и случајеви природе. Они ће захтева
ти да се концепт прошири или затвори, или измисли нови
(нпр. ’То није скулптура, то је мобил’).”14
Ми, наравно, можемо изабрати и затворени концепт уметно
сти. Међутим, тиме спутавамо најважнији услов постојања
уметности, а то је – креативна активност. Вајц не сматра да
треба одбацити затворене концепте уметности. Узмимо за
пример разлику између појмова ’трагедије’ и ’грчке траге
дије’. Први је отворен и мора остати таквим да би допустио
могућност нових креативних приступа.15 Други је затворен
и као такав је потпуно функционалан када се примењује на
скуп ’грчких трагедија’. Ако естетске теорије схватимо до
словно, као што смо видели, оне неће бити употребљиве у
свим жељеним случајевима; али ако узмемо у обзир њихо
ва ограничења, онда оне могу бити веома применљиве на
одређен скуп објеката:
„Вајц закључује да није могуће дефинисати општи појам
уметности или појам уметничког дела, пошто не посто
је суштинска својства свих уметности, већ само извесни
културом дати аспекти појединих уметности. Другим ре
чима, могућа су одређења уметности за специфичну упо
требу и намену.”16
Критика есенцијализма је пажњу са појавности уметничког
дела усмерила ка изучавању услова у којима се прихвата
одређено уметничко дело. Зато задатак естетике више није
трагање за неком општом теоријом свих уметности, већ из
вођење протокола признавања неког случаја ’X’ за уметнич
ко дело. Вајцова теорија се показала погодном како за тума
чење „тешких” и нетипичних уметничких дела као што су
дела концептуалне уметности, тако и за многобројна умет
ничка дела која нису настала у окриљу западне цивилизаци
је. На пример, избор ready made објеката Марсела Дишана
(Marcel Duchamp) никад није био условљен критеријумом
естетског ужитка, већ је био заснован на визуелној индифе
рентности са потпуним одсуством доброг или лошег укуса,
14 Weitz, M. The Role of Theory in Aesthetics, in: Aesthetics and the Philo
sophy of Art: The Analytic Tradition, eds. Lamarque, P. and Olsen, S. H.
(2004), Oxford: Blackwell, pp. 15-16.
15 „Према Вајцу, уметност се не може дефинисати, како су претходни фи
лозофи уметности претпостављали, зато што је уметност отворен кон
цепт, концепт који одређује поље активности у коме су оригиналност и
инвентивност сталне могућности”, Carroll, N. (1999) Philosophy of Art –
Contemporary Introduction, London and New York: Routledge, p. 211.
16 Šuvaković, M. (2006) Diskurzivna analiza – Prestupi i/ili pristupi diskurziv
ne analize filozofiji, poetici, estetici, teoriji i studijama umetnosti i kulture,
Beograd: Univerzitet umetnosti u Beogradu, str. 441.
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као нека врста ’потпуне анестезије’. Рецепција уметничког
дела је исказана као интелектуална, а не чулна. На сличан
начин музичко дело 4’33” композитора Џона Кејџа (John
Cage) представља подређивање чулног утиска концептуал
ним потенционалностима код којих тишина постаје више
значни елемент музичког и уметничког истраживања.

Свет уметности
Увођење идеје ’породичне сличности’ критикована је на
више начина. Људи нису груписани у породице на основу
сличности, већ на основу заједничке генетске припадности.
Уопштени појам сличности је посебно проблематичан јер је
неупотребљив као критеријум класификације. Узмимо још
једном као пример радове Марсела Дишана. Он је писоар
идентичан свим осталим писоарима из серије поставио као
уметничко дело. Ако тај писоар представља уметничко де
ло по Вајцовом критеријуму сличности, зашто онда други
идентични писоари из серије немају исти тај статус? Два
идентична писоара ће увек више личити један на други,
него писоар и било које друго уметничко дело са којим га
поредимо. Критеријум сличности није довољан да објасни
јединство или интегритет било којег концепта. Све може да
личи на нешто друго на неки начин. Ако би се увео рестрик
тивни критеријум по коме одређујемо сличност нових умет
ничких дела са уметничким делом које служи као парадиг
ма, то би могло да води ка формулисању есенцијалистичке
дефиниције коју Вајц жели да избегне.
Џорџ Дики (George Dickie) примећује да Вајц не може обја
снити на основу чега се прво уметничко дело квалификује
као уметничко. Чак и да се уметничка дела одређују на осно
ву сличности са претходним делима, и даље би постојала
оригинална уметничка дела која немају свог претходника и
чији статус није могуће одредити на основу Вајцове теорије.
Вајцово позивање на идеју ’породичне сличности’ не обез
беђује целовито објашњење како ствари постају уметност.
Приговорити се може и Вајцовој тези да је есенцијали
стичка дефиниција у супротности са креативним својством
уметности. Зашто не би било могуће на неки начин у есен
цијалистичку дефиницију укључити и креативно својство
уметности?
Морис Манделбаум (Maurice Mandelbaum) сматра да је
Вајцова основна грешка што тражи есенцијално својство
уметности које је доступно нашој перцепцији. Уместо да се
есенцијалистичка дефиниција сматра немогућом, есенцију
треба тражити у нечему што није доступно перцепцији, као
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што је релационо својство између одређених врста објеката,
пракси или људи. Манделбаум сматра да оно што сва умет
ничка дела можда имају заједничко јесте одређена функци
ја. Одговор на овај приговор је следећи: као што до сада ни
су уочена заједничка унутрашња својства за сва уметничка
дела, тако нису уочена ни нека друга својства недоступна
нашој перцепцији.
Амерички естетичар Артур Данто (Arthur Danto) уводи по
јам свет уметности (енгл. Artworld) да би показао како
уметничко дело није само изоловани објект, ствар по се
би, или чулна појава, већ да постоји и важан контекст који
уоквирује уметничко дело:
„Видети нешто као уметност захтева нешто што око не
може опазити – атмосферу теорије уметности, познавање
историје уметности: један свет уметности”.17
’Свет уметности’ је историјско и друштвено окружење кон
ституисано променљивим праксама и конвенцијама уметно
сти, наслеђем које чине уметничка дела, намерама уметника,
писањем критике, итд. Уметничко дело може бити било шта
што се појавило под одређеним условима историје, умет
ности, културе, или друштва, ако је на друштвеној сцени
препознато и протумачено као уметничко дело. Данто сма
тра да једно дело не може постати уметност ако не постоји
место припремљено за њега у ’свету уметности’ у складу
са претходном историјом уметничког стваралаштва. Статус
уметничког дела зависи од историјског контекста у коме је
оно створено и презентовано. Историјска дефиниција може
да буде формулисана на следећи начин: нешто је уметнич
ко дело само ако стоји у одговарајућем односу према сво
јим претходницима. Данто даје пример Brillo кутија које је
израђивао и излагао поп арт уметник Енди Ворхол (Andy
Warhol). Оригиналне Brillo кутије нико никад није сматрао
за уметничка дела, али шта је онда то што Ворхоловим ку
тијама даје статус уметничких дела? Данто нуди одговор:
„Оно што на крају крајева прави разлику између Brillo ку
тије и уметничког дела које изгледа као Brillo кутија је
теорија уметности. Теорија је та која кутију смешта у свет
уметности и чува је од урушавања у стварни објекат што
она и јесте (у извесном смислу то јесте је нешто друго
од те уметничке идентификације). Наравно, без теорије,
посматрач је неспособан да је види као уметност, а да би
је видео као део света уметности, он мора да влада до
17 Danto, A. The Artworld, in: Philosophy Looks at the Arts – Contemporary
Readings in Aesthetics, ed.Margolis, J. (1987), Philadelphia: Temple Univer
sity Press, p. 162.
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брим делом теорије уметности као и што мора познавати
знатан део историје савременог њујоршког сликарства.
Кутија не би могла бити уметност пре педесет година. [...]
Свет мора бити спреман за неке ствари, а свет уметно
сти ништа мање него реални свет. Улога теорија уметно
сти, данас као и увек, је да учини свет уметности, као и
уметност, могућим.”18
Данто је овим закључком начинио битан отклон од тради
ционалног модернистичког канона по коме уметност прет
ходи теорији и указао на чињеницу да је теорија та која даје
оквир у коме је могућа рецепција уметности.19  

Институционална теорија уметности
Амерички филозоф Џорџ Дики (George Dickie) сматра да
су традиционалне теорије уметности преуско фокусиране
да би биле задовољавајуће. Институционална теорија нуди
шири контекст који може да обухвати и она уметничка дела
за која нема места у традиционaлним теоријама. Веома ва
жан Дантоов појам ’свет уметности’20  Дики разрађује и пре
цизира као институционално формализовани контекст који
представља друштвену ситуацију у којој се јавно спроводи
прихватање неког ’објекта’ за уметничко дело на основу
уговорених правила која одређују ту институцију и компе
тенције заступника институције. У те институције спадају
музеји, галерије, позоришта, концертне дворане, биоскопи,
издавачке куће, итд. Оне одређују шта уметничко дело јесте,
а шта није, и шта може бити кандидат за уметничко дело:
„Институционалним приступом сматрам идеју да су
уметничка дела уметност као резултат места које заузима
ју у оквиру институционалног система или контекста.”21
Уметничко дело није нужно одређено ’својством’ уметнич
ког или естетског; уметност је статус, а не својство. Појам
18 Исто, стр. 164.
19 „Artur Danto je teorijom sveta umetnosti izveo konceptualizaciju ‘autono
mije umetničkog dela’ posredstvom teorije okružujućeg konteksta i prezen
tovanjem teorijskog tumačenja karaktera konteksta umetničkog dela”, Šuva
ković, M. (2006) Diskurzivna analiza – Prestupi i/ili pristupi “diskurzivne
analize” filozofiji, poetici, estetici, teoriji i studijama umetnosti i kulture,
Beograd: Univerzitet umetnosti u Beogradu, str. 448.
20 Појам ’свет уметности’ лежи у самом средишту институционалне тео
рије, видети: Dickie, G. The New Institutional Theory of Art, in: Aesthetics
and the Philosophy of Art: The Analytic Tradition, Lamarque, P. and Olsen,
S. H. (eds) (2004), Oxford: Blackwell, p. 49.
21 Dickie, G. The New Institutional Theory of Art, in: Aesthetics and the Phi
losophy of Art: The Analytic Tradition, Lamarque, P. and Olsen, S. H. (eds)
(2004), Oxford: Blackwell, p. 47.
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статуса означава улогу коју један објекат може имати у кул
тури и друштву – он може бити објекат за свакодневну упо
требу, али може бити и уметничко дело. Објекат не постаје
уметничко дело на основу ’естетских својстава’ која посе
дује, већ на основу придавања статуса да јесте уметничко
дело. Објекат сам по себи није битан, већ је битно да за
ступници институције (уметници и чиновници) тај објекат
одаберу и прихвате за уметничко дело и признају му статус
уметничког дела.
Дики формулише дефиницију уметничког дела на следећи
начин: „Уметничко дело је артефакт створен да би био пре
зентован публици света уметности”.22 Ову дефиницију Дики
је касније дорадио и понудио на следећи начин:
1. Уметник је особа која са разумевањем партиципира у
стварању уметничког дела;
2. Уметничко дело је артефакт створен да буде презенто
ван публици из света уметности;
3. Публику чине људи који су на неки начин припремље
ни да разумеју објекат који им се презентује;
4. Свет уметности је свеукупност свих система света
уметности;
5. Систем света уметности је оквир у коме уметник пу
блици света уметности презентује своје уметничко дело.23
Савремени теоретичар уметности Стивен Дејвис (Stephen
Davies) предлаже два основна приступа проблему дефини
сања уметности – функционални и процедурални. Функ
ционалисти верују да је неки објекат уметничко дело само
ако испуњава одређену функцију, односно ако служи одре
ђеној сврси, која се најчешће поистовећује са доживљајем
естетског искуства. За разлику од њих, процедуралисти
сматрају да нешто може бити уметничко дело само ако је
створено у складу са одређеним правилима или процедура
ма. Функционализам још увек није пронашао једну свепро
жимајућу функцију за сва уметничка дела. Процедурализам
има тешкоћу да верификује уметничка дела која стварају
уметници изван амбијента света уметности. Дејвис сматра
да институционална теорија даје најубедљивију процеду
22 Исто, стp. 53. Артефакт је објекат који је направио човек. Он не мора
да буде физички објекат: песма није физички објекат, али је артефакт.
Перформанси или импровизовани плесови су такође артефакти јер су
производ човека.
23 Видети у: Davies, S. (1991) Definitions of Art, Ithaca and London: Cornell
University Press, p. 84.
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ралну дефиницију уметности: „Нешто је уметничко дело
ако је посвећено, крштено, или почаствовано као уметничко
дело од некога ко је ауторизован да га учини уметничким де
лом с обзиром на позицију коју заузима у институцији света
уметности”24. На овај начин, када се уместо естетског уводи
институционални критеријум, лако је разумети разлику из
међу, на пример уметности са једне стране, и заната, забаве
и хобија, са друге.

Закључак
Представили смо три веома раширене и утицајне савреме
не теорије уметности: Вајцов антиесенцијализам, Данто
ов ’свет уметности’ и Дикијеву институционалну теорију.
Вајцова теорија отвореног концепта изложена у његовом
чувеном есеју „Улога теорије у естетици”, обртом од пита
ња „Шта је уметност?” ка питању „Која врста концепта је
уметност?”, подстакла је нов приступ у начину одређивања
статуса уметничког дела и изазвала реакцију већине савре
мених теоретичара уметности, што је за последицу имало
појаву нових теоријских истраживања и алтернативних при
ступа. Нагласак више није био на покушајима проналажења
есенцијалистичке дефиниције уметности у смислу неопход
них и довољних услова, већ на примени одређеног концеп
та уметности који омогућава идентификацију уметничког
дела. Дефиниција није услов да успешно идентификујемо
неки објекат. Људи су успешно идентификовали воду много
пре него што је наука открила њену молекуларну структу
ру. Све природне науке и свакодневни живот се заснивају на
употреби бројева, а да истовремено не постоји дефиниција
појма броја. Такође, постојање дефиниције не гарантује да
ћемо је знати применити у свим могућим случајевима на ко
је се она односи. Институционална теорија уметности може
да се схвати као реакција на Вајцову теорију антиесенција
лизма. Она прихвата идеју да је уметност ’отворен’ концепт,
и да се критеријуми одређивања уметничких дела могу ме
њати временом. Ипак, за разлику од антиесенцијализма,
указује и на институционалне услове (друштвене праксе ко
је обухватају свет уметника, публике, чиновника, итд.) под
којима нешто може да буде прихваћено за уметничко дело.
Уосталом, како по Дантоoвој и Дикијевој теорији хипоте
тички све може постати уметност у специфичним околно
стима, њихове дефиниције уметности су компатибилне и
помирљиве са Вајцовом теоријом отвореног концепта. Из
овога следи да би било потпуно погрешно извести закључак
24 Davies, S. (1991) Definitions of Art, Ithaca and London: Cornell University
Press, p. 78.
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да прихватање отвореног концепта уједно значи одбацива
ње традиционалних теорија уметности. Морис Вајц,25 Џорџ
Дики,26 као и многи други савремени теоретичари, сматра
ју да су и традиционалне теорије потпуно употребљиве ако
их не универзализујемо, него селективно применимо на од
говарајућу групу уметничких дела. Традиционалне теорије
уметности, иако ограничене, нуде корисне критичке увиде
и описују најважнија својства уметничких дела на која се
односе.
Вајцова студија многе је уверила да се уметничка дела више
не могу дефинисати у смислу њихових унутрашњих свој
става која су доступна нашој перцепцији. Некадашње де
финиције које су се заснивале на есенцијалним својствима
као што је категорија лепог, све више су напуштане. Теоре
тичари уметности су се окренули ка истраживању комплек
сних релационих својстава уметничких дела, која су одре
ђена многобројним унутрашњим и спољашњим факторима.
Уметност је редефинисана на основу контекстуалних, а не
естетских својстава, тако што је узет у обзир историјски и
друштвени контекст у којима су уметничка дела створена,
презентована, интерпретирана, и напослетку, конзумирана.
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DEFINING ART
Abstract
There are two opposite approaches when we speak about art and status
of a work of art. The first approach, according to the essentialist theory,
tries to find some intrinsic property of art which it considers to be
independent from social and historic influence. The existence of such
essence would give to such work of art a universal and timeless transhistorical and transcultural value. The second approach starts from the
premise that the status of a work of art is always a matter of convention,
not essence. This view rejects the perceptual and phenomenological
approach, emphasizing a whole series of contextual conditions – social,
cultural and institutional – without  which it is not possible to talk about
the status of a work of art. Art is redefined on contextual, rather than
aesthetic qualities, taking into account the historical and social context
in which works of art are created, presented, interpreted and finally –
consumed.
Key words: art, anti-essentialism, open concept, art world, 
institutional theory of art
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УТИЦАЈ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ
НА БУДУЋНОСТ КЊИГЕ
Сажетак: Рад има за циљ да укаже на могући развој књиге као
медија у савременом, али и будућем дигитализованом друштвеном
контексту. Први део рада бавиће се историјским развојем књиге
као медија. Други део рада анализираће садашње културно окру
жење књиге и указаће на стање у индустрији књига, њиховој ди
стрибуцији и читаности. Трећи део покушаће да укаже на могући
развој књиге у будућности. Циљ рада је да се оспори схватање
књиге као статичног медија, да се укаже на чињеницу да она у
различитим облицима постоји много раније од Гутенбергове ре
волуције и да ће након дигиталне револуције и даље постојати.
Историјска перспекива и различити облици егзистенције књиге
омогућиће нам да схватимо њен прелазак на дигитални облик као
нешто што је у савременом друштвеном контексту нужно, као и
да је далеко од тога да њен штампани облик изчезава. Књига није
одувек била онаква какву је данас познајемо (штамапана на папи
ру и укоричена), за којом неки већ жале отписујући јој будућност,
већ је временом како су технологија и писменост напредовали, ме
њала своје облике да би данас поред штампаног облика добила и
своју електронску форму.
Кључне речи: књига, дигитално, штампана књига, електронска
књига, дигитална књига, култура

Развој књиге као медија
Рад почињемо оспоравањем виђења књиге, онако како је
Унеско дефинисао, а многи се придржавају те дефиниције,”
… као штампане публикације, која се не издаје периодично
и која садржи најмање 49 странице изузимајући корице”.1
Ова дефиниција књиге ограничава књигу на Гутенбергово
1 Сондерс, Д. Kњиге: Издаваштво књига као индустрија, у: Увод у студије
медија, приредили Бригс, А. и Kолби, П. (2005), Београд: Клио, стр. 43.
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откриће и ширење штампане књиге по западној култури. Чак
и да се покаже тачним да данас људи не преписују књиге,
ипак постоје сачуване руком писане књиге из периода пре
Гутенберга. То су и дан данас књиге, као што су и електрон
ска издања књига, која се могу купити на Амазону и код дру
гих онлајн дистрибутера, такође књиге. Оне немају папирне
стране, нису штампане, немају корице, али су и даље књиге.
У свету комуникације десиле су се три суштинске револу
ције: Хирографска револуција настала проналском писма,
Гутенбергова револуција настала проналаском штампе и
Електронска револуција настала проналском телеграфа, ра
дија, телевизије, интернета итд. На основу средстава која су
се користила за остваривање комуникације, културе се могу
поделити на: усмену, рукописну, типографску и електрон
ску. Сваку промену у начину комуникације пратиле су поде
ле људи на два табора. Једни су били оптимистични и сма
трали су нова технолошка достигнућа неминовно добрим, а
други су обично сматрали да ће нове технологије људском
роду донети ненадокнадиву штету. Слична је ситуација и да
нас када је у питању прелазак књиге из штампаног облика у
електронски. Расправља се о крају књиге, о трајном губитку
западне културе због тога што је електронска књига почела
да потискује штампану и да мења обичаје и праксе читања.
Нове генерације су по аутоматизму представљене као жртве
технолошког напретка. Међутим, заборавља се чињеница,
када се прелазило са рукописног на штампани облик књиге,
да су људи имали исте ставове према новодолазећој штам
паној књизи о којој се данас носталгично пише као о пра
вој вредности. Масимо Балдини (Massimo Baldini) у својој
Историји комуникација пише: „…у периферним областима
Европе, у Русији и нарочито у Србији, где увођење штампе
покретним словима, мада је било покушаја, нису прихвати
ле ни Црква ни држава”.2 Ни у типографским земљама као
што су Француска или Немачка рукописни текст није одмах
нестао са појавом штампе. Сократ се, још у антици, изутет
но противио вештини писања, сматајући да ће нашкодити
људском памћењу и створити лажно знање. Он није иза се
бе оставио никакав спис, јер је сматрао да усменост обез
беђује људима истину, а писменост привид истине. Многи
значајни људи у историји, као Сократ, направили су велику
грешку потцењујући технику или вештину, а Сократ нас је
спречио да га данас читамо у оригиналу. Сократ је остао по
знат, парадоксално, баш зато што су записивани Платонови
дијалози у којима се он појављивао као саговорник. Данас
2 Балдини, М. (2003) Историја Kомуникације, Смедерево: Смедеревска
Гимназија, стр. 54.
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се слични отпори дигитализацији јављају и у најразвијени
јим државама Запада, али и у неким периферним државама
као што је опет Србија, у којој су ти отпори ка модерниза
цији традиционлано много јачи. У развијенијим западним
земљама библиотекари обучавају људе да полако прихвате
прелазак са штампане на електронску књигу или да барем
прихвате равноправну коегзистенцију обе врсте књига, а у
мање развијеним земљама тај процес касни. Заборавља се
на оно што се одавно у друштвеним наукама уочило, а то је
да саме технологије и иновације нису лоше по себи, већ су
штетни или добри начини њихове употребе. Технологије су
истовремено коришћене и за људски напредак и за људску
деструкцију, тако да технологије имају негативан и позити
ван потенцијал, а од људи зависи који од њих ће бити упо
требљен.
Данас смо суочени са појавом електронске књиге, али пре
него што кажемо нешто о будућности књиге у дигиталном
окружењу, враћамо се оспоравању књиге као нужно штам
паног издања, чиме ћемо историјском перспективом доћи до
тога да је она већ променила различите облике што ће нам
омогућити да њен прелазак у електронски облик сагледамо
као њен наставак живота у дигиталном окружењу, а не као
њен крај. Такорећи историјска перспектива ће нам омогу
ћити да сагледамо књигу као медиј који своју форму мења
у зависности од технолошког напретка друштва. Историја
књиге је ток њеног постепеног мењања облика. Књига није
настала као укоричена и штампана на папиру, те нема сврхе
за тим обликом књиге жалити, премда он постоји од 1456.
године. Књиге постоје још од пре нове ере, а једна од нај
старијих сачуваних, руком писаних књига, датира из шестог
века п. н. е. и то је примерак Тимотејевих Персијанаца.
Хиљадама година људски род је преносио своје знање усме
но, што је имало веома ограничавајуће последице по развој
људске духовности и друштвеног напретка. Знање које је
постојало морало се памтити што је нужно доводило до тога
да је оно било редуковано и сведено на податке лаке за пам
ћење. Непостојање писма онемогућавало је озбиљнију орга
низацију друштва, као и апстрактно мишљење, што значи да
наука и филозофија нису могле да се развијају. Проналском
писма постепено се мења начин на који људи размишљају и
организују друштва. Писменост, и појава књиге, измениле
су људски ум вероватно више од ма ког другог проналаска.
Књиге су постале у данашњим терминима место за скла
диштење података, вештачка меморија, продужетак мен
талних могућности човека који му омугућава да занемари
памћење података и посвети се креативном стварању нових
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и нових знања. Страх од појаве писма и књига показао се
неоправдан и из разлога што је време и психичка енергија
која је раније трошена на памћење података, преусмерена
на стварање и бележење новог. Појава писма и књиге има
небројане предности, које не могу стати у овај рад, али оно
што је битно истаћи је дефинитивно цивилизацијски скок
у изражавању. Сматра се да се у усменим културама бара
тало са највише 5000 речи, док у рукописној култури неки
језици развијају и до 450 000 речи. Са рукописном културом
развија се и начин изражавања. Писане реченице су све ду
же и комплексније за разлику од усмене културе у којој се
говорило кратким и шаблонским језиком.
Прво, оно што се, са настанком писма, називало књигом ни
мало није личило на оно што ми данас називамо штампаном
књигом и тешко да одговара Унесковој дефиницији. Друго,
читањем и писањем књига у антици и средњем веку, осим
у појединим случајевима, нису се бавили широки слојеви
друштва. Надаље, да би књига напредовала и развијала дру
штво било је непоходно да писмо прође кроз пиктографску,
идеографску и фонографску фазу. У фонографској, најва
жнијој фази развоја писма, знакови почињу да представљају
гласове. Коначно морао је и да се осмисли грчки алфабет
који је слог престао да сматра основном језичком једини
цом и језик почео да дели на ситније делове гласа. Након
ових цивилизацијских напредака књига се даље мењала и
по своме облику. Најраније књиге су имале облик свитка и
кодекса. Свитак је парче тканине на ком је писан текст ко
ји се замотавао око штапа, а прелазак на кодекс сматра се
често најреволуционарнијим проналаском у историји књиге
до појаве штампе. Кодекс је настао из практичних разлога
и из потребе преношења књига, имао је правоугаони облик,
а прављен је од савитљивог материјала. „Рукописи су поче
ли да добијају облик књиге негде око 100. године наше ере,
када су хришћани измислили кодекс – документ у коме су
странице од папируса биле постављене једна наспрам дру
ге и повезане заједно, уместо да буду умотане у свитак.”3
У овом кратком прегледу историје књиге требало би напо
менути да у најранијим рукописним књигама не постоји ни
тачка, ни зарез, нити други знаци интерпункције, а речи се
пишу спојено тј. без размака.
Процеси слабљења усмене културе били су спори као што
су проналсци везани за развој књиге споро напредовали.
Прелазак са једног облика културе на други никада се није
дешавао брзо, као што ни електронска књига неће олако за
3 Тјуроу, Џ. (2012) Медији данас I, Београд: Клио, стр. 372.

85

ЉУБОМИР МАШИРЕВИЋ
менити штампану. Рукописне књиге су, у раној фази развоја,
патиле од недостатака усмене културе. Многе од њих писа
не су само као забележени дијалози (као што је Платон ау
тор дијалога). Технолошке промене у историји књиге пока
зују да када једна технологија замењује другу, новонастала
имитира ону претходну. На пример, као што су прве књиге
биле белешке усмених дијалога, услед чега су апстрактност
мисли и сложеност реченица споро напредовале, тако је и
Гутенбергова прва Библија из 1456. године штампана писа
ним словима. Дуго је времена требало да се схвати да штам
пане књиге не морају да подражавају праксу ручно препи
сиваних књига, већ да су читкија штампана слова. Исто су
тако компјутери прво користили телевизоре као мониторе,
пре него сто су смишљени компјутерски монитори. Дана
шњи читачи електронских књига, из разлога што су у нај
ранијој фази развоја, подражавају њен штампани облик што
изазива нелагоду приликом њихове употребе. Не би било
неочекивано да ће постепен прелазак на дигиталну књигу
подразумевати и другачију организацију књиге. Историја је
показала да прелом књиге, то јест начин њене материјалне
организације, одређује како се она чита у приватности, како
се складишти у библиотекама и како се користи у образова
њу. Овде морамо напоменути да је сам текст већ доживео
драстичну измену прелазећи у дигиталном добу у хипер
текст. Текстови штампаних и електронских књига данас још
увек нису постали хипертекстови, мада су интернет стране
одавно предводиоци овог новог феномена.
Улога аутора се са технолошким иновацијама мењала, а
прва штампана издања књига која су донела њихову ма
совну производњу и дистрибуцију, породиле су аутора као
носиоца права на зараду од њене продаје. Антика и сред
њи век не познају аутора у данашњем смислу те речи. Рас
прострањеност и доступност јавних библиотека, такође је
зависила од технологије, комерцијалне употребе књига и
културних обичаја. Књига се усавршавала мењајући свој
облик постепено како је време одмицало, као што су се уса
вршавале праксе њене употребе. Може се десити када неко
из будућности буде писао о књизи у данашњем облику, да
ће се односити према нашој пракси штампања књиге исто
онако као што ми сада гледамо на свитак и кодекс из доба
антике и средњег века. Са те тачке гледишта може се чини
ти да су данашњи гласови оспоравања електронске књиге
завршили као промашена предвиђања и назадне тенденције
у људском друштву. Међутим, развој технологије и после
дице тог развоја су непредвидиве, а старе праксе показују
историјски да имају снагу да дуго одолевају налету техно
лошких иновација. Стога, оспоравајући књигу као статичан
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облик, на основу њеног историјског развоја можемо се сло
жити са Фредериком Барбијеом (Frederic Barbier) који у ње
говој Историји књиге пише:
„У ширем смислу, књига исто тако означава интелек
туални садржај предмета званог књига, то јест сам
текст … Иако реч књига, према свом пореклу, више
одговара речи свитак, њена дефиниција временом
постаје више интелектуална него материјална …
књига подразумева … сваки предмет који носи изве
стан рукописни текст и који је, бар се то подразуме
вало, био намењен јавности.”4
Оваква дефиниција књиге фокусирана је на садржај уместо
на форму. Она је настала под утицајем историјских чиње
ница о њеним физичким трансформацијама. Књига је медиј
који су преобликовали протекли векови, јер се форма ме
њала под утицајем технолошких иновација, културолошких
пракси употребе и комерцијалних захтева тржишта.

Књига као медиј данас
Чињенице из историје књиге указују да су на Западу све до
краја седамнаестог века умеће читања поседовали само на
учници и имућни слојеви друштва, а у осамнаестом веку
читају и средњи слојеви. Овај процес се наставља у девет
наестом веку, да би у двадесетом веку обавезно образовање
довело готово до потпуне писмености. Међутим, у светским
сразмерама како пише Ерик Хобсбаум (Eric Hobsbawm) у
Крају културе: „…за разлику од почетних деценија XX ве
ка, човечанство у XXI неће се више састојати углавном од
неписмених. Већ данас постоје само два дела света где је
већина становиштва неписмено: Јужна Азија … и Африка”.5
Масовно описмењавање на Западу и индустријска револу
ција, донели су комерцијализацију књиге и она почиње да
спаја трговину и културу, пословни профит и образовну ми
сију. Гутенбергов проналазак донео је велике профите изда
ваштву претварајући га у индустрију. Усавршавање проце
са штампања књиге, као и константне иновације, условиле
су драстичан пад цена њене производње стварајући тиме
од ње трговачку робу. Фредерик Барбије пише: „Штампа
ње је, дакле, веома капиталистичка активност у којој још
од 15. века око инвеститора настаје извесна структурирана
организација”.6

4 Барбије, Ф. (2009) Историја књиге, Београд: Клио, стр.  9-10.
5 Хобсбаум, Е. (2014) Kрај културе, Београд: Арихипелаг, стр. 20.
6 Барбије, Ф. (2009) Историја књиге, Београд: Клио, стр. 118.
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Историчари књиге пишу о изузетним успесима у производ
њи и дистрибуцији књига током већег дела двадесетог ве
ка, да би негде осамдесетих година индустрија штампаних
књига доживела промене под утицајем мноштва фактора,
али пре свега због: напретка технологије, укрупњавања у
индустрији књига и свеприсутног процеса дигитализације.
Од тада се све чешће пише о крају књиге, као и песими
стичким визијама да је цивилизација коју познајемо дошла
у опасност због тога што млади више не читају апстрактне
текстове и проводе време испред компјутерских монитора,
чиме ниво дискурзивне писмености константно опада. Из
даваштво штампаних књига, услед наведених друштвених
промена, постаје ризичнија делатност почетком XXI века.
Џозеф Тјуроу (Joseph Turow) наводи: „Средином двадесетог
века издаваштво је у Сједињеним државама било изузетно
уситњено. Више од 22 000 издавачких кућа издавало је око
49. 000 наслова годишње, производећи укупно око две ми
лијарде књига сваке године”.7 Међутим, већ 1960-их година
дошло је до укрупњавања издавачке делатности књига. На
кон 1960-их процес се наставља и највеће корпорације купу
ју мање издаваче. Мултинационлане компаније промениле
су индустрију књига стварајући од ње велики бизнис. Деј
вид Сондер (David Saunders) пише о овом процесу у Европи:
„У Немачкој …неких пет одсто издавача контроли
ше 65 одсто тржишта… У Француској такође, наци
онална концентрација одлика је новије историје из
даваштва и дистрибуције књига. Неких шездесет од
сто тржишта контролишу само две главне издавачке
куће.”8
Са једне стране директне последице овог огледају се у чи
њеницама да су велике издавачке куће најчешће заинтере
соване само за комерцијалне наслове (као што је нпр. Хари
Потер који је продат у невероватних 8,3 милиона примерака
за прва 24 часа од пуштања у промет 2007) и да је, са друге
стране, присутно повећање броја наслова уз пад тиража. У
Француској су издавачи штампали књиге у просечном тира
жу од 14 200 примерака 1980. године, да би 1999. просечан
тираж опао на 8 400. Услед овог тренда логично је постало
да издавачи показују интересовање само за исплативе насло
ве не ризикујући са слабије исплативим или оним на ивици
исплативости. Наведене тенденције нису пријатна чињени
ца за филозофску, академску књигу и књиге из домена лепе
7 Тјуроу, Џ. (2012) Медији данас I, Београд: Клио, стр. 380.
8 Сондерс, Д. Kњиге: Издаваштво књига као индустрија, у: Увод у студије
медија, приредили Бригс, А. и Kолби, П. (2005), Београд: Клио, стр. 59.
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уметности. Тржиште и жеља за профитом налажу поштова
ње закона потражње, а издаваштво тиме постаје веома ризи
чан посао, јер нико не може тачно да предвиди продаваност
одређеног наслова. Ово доказује чињеница да, без обзира на
сву обазривост и тежњу издавача за што комерцијалнијим
насловима, само „...20 одсто наслова генерише око 80 одсто
прихода у индустрији књига”.9 Дакле, ако сте млади писац,
било филозофског дела или академске књиге тешко је до
ћи до издавача. Али када је у питању комерцијална књига,
можемо рећи за данашњу ситуацију да се све осим смрти
штампане књиге, назире. Тјуроу пише током 2009. године:
„Издавање књига велики је бизнис. Економисти предвиђају
да ће 2010. године у Сједињеним државама издаци за књи
ге и сродне материјале износити око 47 милијарди долара.
Издаваштво је углавном здрава индустрија, која се и даље
развија”.10 Подаци са интернет стране Б 9211 преузети од ен
глеског Би-би-сија показују да је у Енглеској изашло 2014.
године 184 000 наслова, у Америци 444 000, а у Кини 305
000 наслова. Енглеска је по броју наслова по глави станов
ника ипак на првом месту, а европске земље заједно, издају
више књига него Сједињене државе. Оно што констатује Биби-си је даљи раст комерцијализације на уштрб интелекту
алног садржаја књиге. Најпродаваније књиге су бестселери
као што су већ споменути серијал Хари Потер, роман Педе
сет нијанси, кувар Џејмија Оливера (Jamie Oliver) и Гинисо
ва књига рекорда. Понекад неки бурни историјски догађаји
доведу неочекивано неко књижевно дело у центар пажње
јавности и донесу писцу и његовом издавачу велике тира
же. Тако је након терористичких напада у Паризу почетком
2015. године, књига Мишела Улебека (Michel Houellebecq)
Покоравање, неочекивано доживела моментални успех по
стајући бестселер у Италији, Немачкој, Француској, али и у
Србији.
„Продаја књига у тврдом повезу за младе кретала
се горе доле у зависности од тога да ли је излазио
нови наставак серије о Харију Потеру. Тако се, на
пример, 2005. године појавила књига Хари Потер
и полукрвни принц, коју је у САД издао Сколастик
и која је продата у 13,5 милиона примерака, што је

9 Исто, стр. 44.
10 Тјуроу, Џ. (2012) Медији данас I, Београд: Клио, стр. 383.
11 Британија 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
младе у тврдом повезу.”12
Првa умрлицa штампаној књизи инспирисана појавом днев
не штампе написана је још 1830. године. Неки од интелек
туалаца тога времена сматрали су да ће књигу уништити
штампа из разлога што она стиже преспоро у односу на но
вине, међутим, крај штамане књиге се не назире према по
дацима са почетка XXI века. Од прве објави смрти штампа
не књиге, различити теоретичари, међу којима је и Меклуан
(Marshall Mcluhan), тврдили су да ће она нестати због теле
визије или због електронске комуникације. Пре сто година
у Енглеској индустрији књига производило се 6000 насло
ва што је неупоредиво мање од прошлогодишњих 184 000
наслова. Међутим, уз све светле прогнозе опет се говори о
смрти књиге. Књига је држала монопол у образовању и ма
совној комуникацији вековима, а садашње друштвене про
мене уз сав пораст тиража свргле су је са те монополистич
ке позиције. Долазак интернета, компјутера и других нових
медија попут паметних телефона доносе нову електронску
културу у којој је књига тренутно само једно од средстава за
образовање, комуникацију и интелектуално изношење ста
вова. „Штампа, по Хабермасу, главни медијум јавне сфере у
XIX, и добрим делом у XX веку, тешко ће бити у стању да
задржи овај полажај у XXI веку.”13

Будућност књиге у дигиталном окружењу
Ове тенденције навеле су неке да поново почну да разма
трају крај књиге као могућу опцију, а таквом мишљењу се
супротстављамо. С обзиром да електронски читачи данас
личе на књигу и подражавају њен изглед, то не мора да зна
чи да ће то бити случај у њиховом даљем развоју, као ни
да они имају будућност, јер добијају конкуренцију у другим
облицима медија (мобилни телефони, таблети) преко којих
се може читати одређени текст. Врло је могуће да ће људи
текст почети да приређују другачије услед његовог прило
гођавања новим технолошким достигнућима. Присутна је и
тенденција умањивања разлика између медија као што су
телевизија, радио, књиге и новине, јер на компјутеру или
паметном телефону можемо све одједном да објединимо.
„Прилагођавање индустрије књига новом медијском окру
жењу указује на две главне теме овог текста: конвергенци
ју дигиталних медија и нестајање границе између медија.
Резултат дигиталне конвергенције можемо видети у појави
12 Тјуроу, Џ (2012) Медији данас I, Београд: Клио, стр. 387.
13 Хобсбаум, Е. (2014) Kрај културе, Београд: Арихипелаг, стр. 21.
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Амазоновог читача, као и у објави књига на интернету.”14
Дакле сада остаје да се укаже на то шта би могла да буде
будућност књиге. Идеја о смрти књиге чини се засада не
могућом, јер је у раду прихваћена њена интелектуална де
финиција као текста намењеног јавности, независно да ли
се појављује у облику свитка, кодекса, штампане књиге или
електронске књиге. Пошто од смрти књиге нема ни најаве,
остаје нам да размотирмо (на основу расположивих подата
ка о њеној производњи и куповини, као и мишљењу других
теоретичара) каква је њена буућност у дигитаном окружењу.
На основу до сада реченог, историја књиге се може разумети
само у историјској перспективи, док су краткорочна предви
ђања настала исхитрено на основу неког технолошког до
стигнућа, показала као промашаји. Најаве смрти књиге тра
ју сад већ два века и пред сваку технолошку иновацију оне
се обнављају, да би након тога брзо биле заборављене. Као
што наводи Барбије:
„Историја медија наводи нас опет да поставимо кла
сично питање о постојању дисконтинуитета или
континуитета. Ако дисконтинуитет постоји, ако очи
гледно постоји прелазак из једне логике у другу, то
време промене догађа се увек после другог одлага
ња, кроз процес постизања постепених успеха и про
цес акумулације која на крају доведе до преваге те
друге логике.”15
Хобсбаум је свестан чињенице да електронска књига тек
стиже и да њен развој није узео маха. Он је оптимистичан
по питању очувања штампане књиге због тога што, према
његовим речима, пораст образовања у до сада већином не
писменим деловима света може донети до повећања барем
од 5 одсто писмених на свету, што представља пораст од пе
десет милиона потенцијалних читалаца. Према њему, они
ће у будућности ако ништа друго, барем читати уџбенике
у школама. Он тврди: „У апсолутним бројевима ови нови
читаоци књижевности и даље су у стрмом успону”.16 Хоб
сбаум, ипак, констатује да нам је већ неко време познато да
се реч повлачи пред сликом, а писана и штампана реч пред
оном изговореном на екрану. Међутим он пише:
„Али све ово не може да заустави квантитативан по
раст књижевности, то ће рећи, речи као што су оне
штампане, па чак ни такозване Belle lettres. У ствари,
ја бих, заправо волео – упркос свим песимистичним
14 Тјуроу, Џ (2012) Медији данас I, Београд: Клио, стр. 414.
15 Барбије, Ф. (2009) Историја књиге, Београд: Клио, стр. 425.
16 Хобсбаум, Е. (2014) Kрај културе, Београд: Арихипелаг, стр. 20.
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предвиђањима – да традиционални главни књижев
ни медиј, штампана књига, без већих тешкоћа задр
жи свој положај, уз мале изузетке као што су глома
зни приручници, речници итд.”17
Хобсбаум сматра да нема ничег практичнијег од читања ма
ле читко штампане џепне књиге коју је смислио Алдус Ма
нуцијус у Венецији у XVI веку, а то је, према њему, лакше и
читљивије штиво од дигиталног. Аргументујући речено он
наводи да се са њим може сложити свако ко је провео један
сат у читању дигиталног текста на екрану и затим то ура
дио са штампаним издањем истог текста. Хобсбаум заправо
о будућности књиге пише имајући у виду садашња техноло
шка достигнућа и покушава да одбрани штампану књигу на
основу тренутног стања у репродукцији дигиталних књига.
Наравно, напреци и културолошке навике у приступању не
ком тексту се брзо мењају, тако да претпоставке о практич
ности штампе над дигиталним могу бити лако пољуљане у
будућности. На крају његове расправе о будућности књиге,
Хобсбаум наводи предности њеног дигиталног облика је
дино у складиштењу писаног материјала, док је штампана
хартија према њему трајнија од дигиталне књиге. Главни
проблем он види у сталном мењању формата у који се па
кују дигитални текстови, па данас купљен дигитални текст
вероватно неће моћи да се учита за 30 година на савремени
јим машинама за његову репродукцију. Штампана књига не
пати од таквих проблема и она је форма коју можемо увек
користити, јер не застарева технолошки. Закључујући рас
праву Хобсбаум тврди: „Победоносни напредак компјутера
неће убити књигу, као што му то није пошло за руком ни с
филмом, радијом, телевизијом и другим технолошким ново
таријама”.18
Исту забринутост као Хобсбаум, дели и отац интернета
Винт Серф (Vint Cerf), један од кључних људи у његовом
напредовању и творац стандардизованог ТЦП/ИП протоко
ла, тврдећи да нам следи дигитално мрачно доба. Он сматра
да ће време дигитализације XXI века одликовати недоста
так сачуваних података о њему. Наиме, Серф мисли да се
константно побољшавање софтвера и хардвера може лоше
одразити на наша дигитално сачувана документа и фотогра
фије, јер нове верзије софтвера или хардвера не гарантују
да ће подржавати и учитавање старих формата. „Стари фор
мати докумената које смо направили или презентације које
смо креирали можда неће бити одговарајући за најновије
17 Исто, стр. 21.
18 Исто, стр. 22.
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верзије софтвера јер нико не гарантује компатибилност тих
софтвера са фајловима претходне генерације”.19 Међутим,
решење проблема он нуди у истом чланку: „Решење видим у
томе да се скенирају заједно садржај, апликација и софтвер
који све то подржава, са описом уређаја на којем је све то
забележено, како бисмо све заједно сачували за будућност
у којој ће ти дигитални снимци моћи да оживе прошлост”.20
Чини се да су наведени страхови оправдани, али и да је ци
вилизација већ свесна могућих проблема. Чак иако савре
менији софтвер неће моћи да чита старе дигиталне записе,
људи ће упоредно са новим софтвером развијати конверторе
старих дигиталних формата у читљиве форме.
Дејвид Сондерс констатује чињеницу да стари облици
штампања књиге сада морају да се надмећу са дигиталном
књигом за пажњу и новац потрошача. Он сматра да је разум
но тврдити: „…да ће и старије и новије технологије прежи
вети, и то у интеракцији… тржиште за стручне радове више
је под утицајем електронских алтернатива штампи него тр
жиште романа…”21 Без обзира што су дигитални речници
и краћи научни радови у електронској форми дефинитив
но однели превагу над штампаним издањима, он тврди да
је традиционално штампана књига, која се носи у рукама
или у џепу и чита у аутобусу или кревету, све, само не мр
тва. Издавачи штампане књиге су, сматра Сондерс, нашли
стратегије да се боре за купце. Један од начина је и пракса
италијанских издавача штампане речи да штампају дела ко
јима је истекло ауторско право на што јефтинији начин и
тако добију продајну цену књиге која је мања од цене једне
шољице кафе у неком јавном локалу. Овај супер економични
модел штампане књиге донео је значајне резултате издавачу
и показао је како штампана књига после пола миленијума,
ипак, не мора да се суочи са неумитним крајем.
Масимо Балдини пише да се ступањем информатике у свет
комуникација променио начин читања и писања. Прешло
се са материјалног текста на електронски, али промена је је
још значајнија, јер се прешло са текста на хипертекст. Хи
пертекс се углавном налази на интернет странама и немо
гућ је (тренутно) у штампаном облику књиге на папиру, јер
захтева да се преко њега може приступити њему сродним
текстовима, што читаоцу омогућава да скаче са текста на
текст, а путања читања тиме добија неограничен број могу
19 Шта нам доноси дигитално мрачно доба? (15.02. 2015) http://www.b92.
net/tehnopolis/vesti.php?yyyy=2015&mm=02&nav_id=958651  
20 Исто.
21 Сондерс, Д. Kњиге: Издаваштво књига као индустрија, у: Увод у студије
медија, приредили Бригс, А. и Kолби, П. (2005), Београд: Клио, стр. 60.
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ћих исхода. Промена је у дигиталном добу суштинска, јер
се од појаве хипертекста поништава некадашња физичка
изолованост коју је имао текст. Хипертекст уклања неке од
главних одлика штампаних књига из типографске културе
као што су физичка издвојеност, просторна постојаност и
непроменљивост почетка и краја текста, јер је он сплет без
одређеног центра и периферије. Међутим, Балдини одба
цује могућност краја штампане књиге и апсолутне победе
хипертекста. Иако би можда електронски читачи књига мо
гли од књижевног дела направити хипертекст, он тврди да
је довољно ући у било коју књижару или робну кућу и суо
чити се са више него очигледном чињеницом да штампаних
књига има више него икада раније. Он сматра: „Напротив
ново средство комуникације ојачава старо, али га и мења.
Треба избећи две крајности: нови медиј не укида стари, а са
друге стране, стари није исти као раније”.22 Балдини сматра
да ће књига бити све више и више сваке године, али књига
различитих од оних из типографске културе. Биће присутна,
осим штампаних издања, аудио књиге, белешке интервјуа, и
дигитална књига. На крају Балдини констатује:
„… иако, књигу нису још убили ни компјутер ни те
левизија, извесно је, и са тиме се слажу сви научни
ци, да је она изгубила културни монопол. На нове
медије не вреди бацати анатеме, као што не вреди
изрицати хвалоспеве о племенитости књиге и њеној
културној вредности.”23
Са овим се слаже и Барбије који у својој Историји књиге
одбија да даје прогнозе о будућности књиге. Он истиче као
Хобсбаум да описмењавање, већином неписмених народа
на планетарном нивоу и њихово усвајање културне логике
модерног Запада, обезбеђује прилив нових читалаца и ти
ме повећава потребу и тржиште за штампану књигу. Ипак,
савремена дигитализација одвија се великом брзином и не
предвидивим током, те он своју Историју књиге завршава
речима: „Оставимо по страни тешкоће гледања у будућност
и планирања и задржимо се на констатацији на коју наводи
историја књиге и медија: одавно смо изашли из доба ексклу
зивности система књиге, само што тај феномен тек почиње
мо да сагледавамо и проучавамо”.24
Тјуроу у својој књизи Медији данас пише о евидентним про
менама у индустрији књига услед брзог ширења и усавр
22 Балдини, М. (2003) Историја комуникације, Смедерево: Смедеревска
гимназија, стр. 84.
23 Исто, стр. 84.
24 Барбије, Ф. (2009) Историја књиге, Београд: Клио, стр. 426.
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шавања персоналних рачунара, читача књига, таблета и мо
билних телефона. Он износи чињеницу да се преко сајтова,
дигиталне књиге продају у вредности од више милијарди
долара. Међутим, његова истраживања из 2009. године ука
зују да се већина руководилаца индустрије књига не слаже
са ставом да ће интернет продаја и електронска књига уни
штити у потпуности штампану књигу и књижаре. Дигита
лизација и онлајн продаја појачавају конкуренцију и одузи
мају део тржишта штампаној књизи, али нико још не верује
у њен крај. „Дугорочно гледано, могуће је да ће издавање
електронских књига постати следећа велика ствар после Гу
тенберга… Међутим, не задржавајте још дах у очекивању
нестанка папирних књига”.25 Тјуроу сматра да ће руководи
оци издавачких кућа штампане књиге пронаћи одговор на
конкурентски притисак електронике и других новина које
их окружују. Једна од тактика коју он наводи јесте посто
јање машине зване инстантбукмејкер (уместо Сондерсових
књига јефтинијих од шољице кафе). С обзиром на велике
губитке издавача штампане књиге, насталих због непрода
тог тиража, осмишљена је машина инстантбукмејкер, која
решава проблеме немогућности тачног предвиђања тиража
и отклања велике губитке у индустрији штампаних књига.
Поента је да издавач штампаних књига уради прелом књиге
неког аутора и огласи да она постоји. Када купци реше да
издвоје паре за одређену књигу у папирном облику, маши
ни инстантбукмејкер треба неколико минута да је одштам
па и укоричи. Њу тренутно користе онлајн издавачи књи
га и тиме избегавају непотребно складиштење и нежељене
трошкове непродатог тиража. У блиској будућности и саме
књижаре би могле да почну да излажу само наслове књига,
а уколико купци изразе жељу за штампаним обликом књиге,
она би им могла, помоћу инстатбукмејкера, бити израђена
за пар минута. Тиме штампана књига добија нижу цену и
остаје конкурентна на тржишту. У чланку под називом Да
ли књига има рок трајања26 расправља се о судбини непро
датих књига. Подаци у свету показују, као што је то објавио
чувени амерички издавач Сајмон и Шустер, да око 40 одсто
штампаних књига никада не успе да се прода. Од тога нај
мање две трећине заврше као рециклирани папир, а неке се
и спаљују. Кућа Харпер Колинс је, према овом чланку, током
2002. године само на отписаним књигама изгубила 250 ми
лиона долара.

25 Тјуроу, Џ. (2012) Медији данас I, Београд: Клио, стр. 400.
26 Да ли књига има рок трајања (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 чланку Сценарији будућности књиге/Scenarious for the/
Future of the Book27, Давид Сталеј (David Staley), истори
чар књиге, нуди четири могућа сценарија будућег развијања
електронске књиге и последица тог развоја по њен штампа
ни облик. Према првом сценарију, електронска књига прео
владава и чини штампану књигу непотребном. Други сена
рио сугерише на могућу будућност у којој штампане књиге
и даље преовлађују, јер се електронска књига показала не
практичном за употребу. Трећи сценарио описује будућност
у којој електронска књига постаје доминантна, али не из
практичних, већ из еколошких разлога. Последњи сценарио
доноси могућност равноправне коегзистенције штампане
и електронске књиге. Давид Сталеј не даје одговор који би
сценарио од наведених био највероватнији, већ указује ка
ко би одређене промене у друштву и технологији могле да
утичу на даљи развоје књиге. Будућност остаје за Сталеја
потпуно непредвидива, па према томе, изостаје његов ко
начни одговор о томе шта би могла бити будућност књиге у
дигиталном окружењу.

Закључак
Иако се већина аутора наведених у раду у мањој или већој
мери слажу са чињеницом да ће штампани облик књиге још
живети, морамо напоменути да савремено друштво са тех
нолошким напретком носи све непредвидљивије преобра
жаје. Хобсбаум је дао оцену будућности књиге критикујући
несавршеност савремених технологија, као да није био све
док брзих технолошких промена у XX веку. Његови погле
ди о савршенству штампане књиге у односу на електронску,
базирани су на чињеници да посматра само садашње стање
електронских читача књига, који се радикално усавршавају
из дана у дан. Историја књиге указује да је прелаз са руком
писане књиге на штампану био спор, међутим кратка исто
рија иновација у XXI веку указује да се логика промена ра
дикално убрзала. Ако погледамо мобилне телефоне као при
мер најрадикалније револуције у напретку технике, можемо
видети да су од почетка 2000, па све до 2015. године они
доживели незамисливе и поптуно неочекиване трансформа
ције утичући на друштво. Мобилни паметни телефони су
далеко од само телефона, они су мултимедијалне машине
(мали компјутери) преко којих се између осталог читају ин
тернет хипертекстови, али неретко и саме књиге. Не може
мо да се не отргнемо утиску да би нешто слично могло да
се деси и на пољу дистрибуције књига, иако из данашње
27 Staley, D. J. (27.10. 2014), Scenarios for the Future of the Book http://www.
ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/issues/value/scenarios2012.pdf

96

ЉУБОМИР МАШИРЕВИЋ
перспективе немамо таквих назнака. Како наводи и чувени
британски социолог Ентони Гиденс (Anthony Giddens) у ње
говој Социологији/Sociology28 (2013) не можемо да напише
мо нешто о најсавременијим технологијама, а да то не буде
застарело док се одштампа и дође у руке читаоца. У сваком
случају књига као текст намењен јавности ће преживети,
као што и данас преживљава у старом штампаном облику,
због тога што још увек нисмо смислили одговарајућу диги
талну форму његовог представљања. Старе праксе прелама
ња текста и даље га обликују на такав начин да је штампана
књига погоднији медиј. Данашњи читачи књига опонашају
књигу, а то вероватно није пут развоја дигиталних књига,
као што није био пут да се са вокмена пређе на ЦД плејер
који је иновациони промашај, већ се одмах прешло на му
зичке плејере са дигиталним записима музичких нумера. У
моменту када цивилизацијска промена у перцепцији текста
буде прихваћена, и неки нови Гутенберг сложи текст тако да
његов дигитални облик буде једноставнији за употребу од
штампаног, наћи ћемо се у новој ери књиге. Данас смо још
увек неспремни, и као издавачи и као аутори, на прихвата
ње чињенице да дигитализација мења сам процес читања,
природу онога што се чита и улогу аутора. Као што је у раду
написано, штапање књига је капиталистичка активност која
доноси профит и издавачима и ауторима. Иза нас се налазе
векови еволуције књиге, а старе праксе и устаљени начини
производње књига успоравају и одлажу да она свој облик
промени преко ноћи. Издавачи штампаних књига, како је
наведено, осмишљавају различите стратегије за њено очува
ње, али пре свега брину за свој профит. Међутим, савремене
технологије су већ радикално промениле многе индустрије,
поготово музичку, и чини се да је само питање момента када
ће дигитална књига или дигитални текст добити примат у
будућим друштвима. Штампане књиге ће највероватније оп
стати, али ће их бити у мањем броју и са мањим тиражима.
Речено Барбијеовом терминологијом (о континуитету и дис
континуитету медија) до технолошког напретка је дошло,
али се тренутно налазимо у периоду одлагања и постепених
промена, које воде ка томе да дигитална књига у будућности
превлада.

28 Giddens, E. and Sutton, P. (2013) Sociology, Cambridge: Polity Press.
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IMPLICATIONS OF DIGITALIZATION 
FOR THE FUTURE OF THE BOOK
Abstract
The aim of this paper is to indicate possible development of the book
as a media in the contemporary and future digitized social context. The
first part of the paper discusses development of the book as a media. The
second part of the paper analyzes current cultural context of books and
indicates book industry circumstances, their distribution and reading
scope. The third part tries to indicate possible future development of the
book. The aim of this paper is to confront comprehension of a book as
a static media, to indicate the fact that it existed, in various forms, even
before Gutenberg revolution and that it will continue to exist even after
digital revolution. Historical perspective and different forms of book
existence will enable us to understand its evolution into digital form as
something that is necessary in contemporary social context as well as
to comprehend that the printed form of the book is far from vanishing.
The book has not always had the form we know today (printed on paper
with hard covers) over which many already lament depreciating its
future. On the contrary, it has been changing its form with the advance
of technology and literacy thus evolving into advanced printed forms as
well as e-form which we have today.
Key words: book, digital, printed book, e-book, digital book, culture

Радмила Ванкоска, Тело и тело, 
1-2, фотографија, 2014.

99

ИВАН МИЛЕНКОВИЋ
Универзитет у Београду, Факултет политичких наука,
Београд; Трећи програм Радио Београда, Београд
DOI 10.5937/kultura1547100M
УДК 130.2:141.78
14 Фуко М.
оригиналан научни рад

ПАРАДОКСИ КОНТЕКСТА:
ХЕТЕРОТОПИЈЕ
МИШЕЛА ФУКОА
Сажетак: У овом тексту испитује се контекст – културални кон
текст, култура као контекст – као парадоксална структура која
је, истовремено, увек у некаквом простору и изван њега. Због тога
се прави разлика између простора као већ датог и места које кон
текстуализује простор дајући му идентитет. Да би се контекст
оформио потребна је тачка утемељења која, опет парадоксално,
припада контексту (утемељујући мит) али је и изван њега јер се
не може контекстуализовати (изван времена је и простора). Хе
теротопије се, утолико, појављују као теоријски инструмент који
показује да свака култура, упркос захтеву за хомогеношћу, у себи
садржи различите просторе, друга места, непоклапања речи и
ствари, ствари и њиховог контекста унутар културе, поставља
јући проблем успостављања поретка, његових правила и његове
делотворности. Оваква поставка води до језика и проблема кому
никабилности културе, односно до две супротстављене силе које
делују у сваком контексту: сила која контекст настоји да затвори
и тиме очува његову аутономност (политике идентитета) и силе
која га отвара према другим контекстима (политике превођења).
Кључне речи: култура, простор, хетеротопије, Фуко, контекст,
посебно, универзално
Сањам о једној науци – да, кажем управо науци – чији би предмет
били различити простори, друга места, митска и реална
оспоравања простора у којем живимо. Та наука не би проучавала
утопије, јер би то име требало сачувати за оно што заиста
нема место, већ хетеро-топије, апсолутно друге просторе; и
та би се наука, нужно, звала, она ће се звати, и она се већ зове,
хетеротопологија. Мишел Фуко (1966)

100

ИВАН МИЛЕНКОВИЋ

Искуство поретка1
Свака култура је контекстуална. Култура јесте контекст.
Због тога је погрешно реч „култура” писати у једнини: као
што контекст постоји само у множини, у мрежи контекста
која омогућује контекстуалност, тако и културе постоје са
мо у мрежи узајамних културалних повезаности. Култу
ра је увек ухваћена у мрежу односа са другим културама
и одређује се управо тим односима. Постоје само културе.
Нема универзалне културе. Зато не постоји ни универзал
ни контекст. Универзално је оно што лишава контекста, те
би универзална култура била оксиморон. Утолико би тежња
културе ка универзализацији – а нема културе која ту тежњу,
најчешће непризнато, не носи у себи, чак и када инсистира
на несводивости сопственог културалног бића – водила па
радоксалном исходу по којем би универзализовање културе
довело до смрти културе: култура која би однела превагу над
другим културама изгубила би посебност којом се одређује
као култура, сама би себе деконтекстуализовала. Потпуно
остварење културе водило би њеном нестанку као културе.2
Контекст који би постао општи и нужан једноставно би се
деконтекстуализовао, јер кључне одлике контекста јесу по
себност и произвољност. Посебност која би надвладала све
остале посебности не би више била посебна.
Да ли се, међутим, може говорити о преображајима културе
који би задржали ограду контекста, који се не би препусти
ли процесу универзализовања, али се не би либили, ти пре
ображаји, да из равнотеже избаце стабилност културалног
бића (па тиме и бића као таквог, оног аристотеловског „бића
као бића”), да га изложе опасности, да сопствени идентитет
отворе за упад других идентитета без бојазни од окупаци
је, асимилације, или деконтекстуализације? Другим речима:
да ли се, и на који начин, култура може лишити фантазма
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 Текст је настао у оквиру пројекта  Родна равноправност и култура гра
ђанског статуса: историјска и теоријска утемељења у Србији (број
47021), који финансира Министарство за науку и технолошки развој
Републике Србије.
2 Парадоксално је, међутим, да се некакво „посткултурално доба” не би
ни могло дефинисати, јер дефиниција је увек производ културе. Дефи
ниција је могућа само као одређена културом. Не постоји дефиниција
која би била изванкултурална, то није ни дефиниција универзалног као
онога што је изван културе. Утолико би живот у „посткултуралном до
бу” био нека врста живота којем је промењен егзистенцијални код.
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сопствену преводивост? Овде се, дакле, предлаже преокрет
перспективе која је, до сада, или барем до постструктура
листичке интервенције, претпостављала или а) непрелазну
различитост култура као услов могућности преводивости и
комуникације (и рат је облик комуникације), дакле несводи
ву контекстуалност културе: културе се природно разликују
и та је различитост услов могућности превођења, или б) рад
универзалног који би, управо у име исте те комуникабилно
сти и преводивости, имао да потре културалне различито
сти у једном универзалном субјекту који би се поклапао са
човечанством. Другим речима, у игри је сам темељ културе.
Свака култура, наиме, садржи конститутивни парадокс соп
ственог темеља, онога што ту и такву културу чини управо
том и таквом културом, парадокс почела, онога arche: arche
неке културе увек је, истовремено, у самој култури и изван
ње. Утемељујући мит, или утемељујући митови неке култу
ре припадају тој култури утолико што је конституишу, али
они нису у њој јер су изван простора и времена културе. То
је парадокс самог контекста: темељни мит културе консти
туише контекст, али тако да је он сам деконтекстуализован,
он је изван контекста. Контекст је одређен временом и про
стором, одређеним временом и одређеним простором, док
је оно што га конституише, његово почело, изван времена и
простора. Темељ културе је ванвремен, док му је простор
но одређење крајње нестабилно и по потреби се може из
мештати.3 Како разградити темељни кодекс једне културе
– „онај који управља њеним језиком, њеним перцептивним
схемама, њеном размјеном, техникама, вриједностима, хије
рархијом њене праксе” – који неће да се сведе на „емпириј
ски ред” (сфера објективности, обичајности, традиције или
културалног наслеђа), али ни на рефлексије о томе порет
ку (субјективна сфера), како се, дакле, сместити између те
две „размакнуте регије”, и има ли, уопште, простора између
њих?4 Фукоов (Foucault) одговор је – да, постоји једно „из
међу” које није пука ничија земља, већ је простор једнако
фундаменталан као и оно што га омеђује. У том простору
„култура, ослобађајући се неосјетно емпиријских поредака
[обичајност, традиција] које јој приписују примарни кодек
си, успостављајући први размак између себе и њих, и за
немарујући њихову почетну провидност [саморазумљивост,
3 Косовски мит, рецимо, као један од утемељујућих митова српске кул
туре, због своје неодређености и неухватљивости допушта могућност
крајње флексибилних и произвољних тумачења, а да не губи свој утеме
љитељски карактер.
4 Фуко, М. (1971) Ријечи и ствари, Београд: Нолит, превод Никола Ковач,
стр. 65.
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неупитност, природност], престаје да им се пасивно препу
шта и одваја се од њихове непосредне и невидљиве моћи,
ослобађајући се при томе до те мјере да може констатовати
како можда пореци нису ни једини могући ни најбољи”5. То
значи да се култура суочава са самим „бићем поретка”, са
темељним и утемељујућим тумачењима која културу, игром
уопштавања, деконтекстуализују. „Ту се поредак”, наставља
Фуко, „појављује, у зависности од културе и епохе, као кон
тинуиран и степенован, размрвљен и дисконтинуиран, везан
за простор или конституисан у сваком тренутку наносом вре
мена, везан за неку табелу варијабли или дефинисан одвоје
ним системима кохерентности, састављен од сличности које
су све ближе или се одражавају као у огледалу, организован
око све већих разлика итд”6. Поредак се не показује као ну
жан. Између две речене сфере сваке културе, између њених
објективних и њених субјективних сила, између поретка и
рефлексије о поретку, постоји „голо искуство о поретку” у
којем лежи својеврсна истина саме културе. Та истина, пак,
не личи ни на једну од истина које нуде поменуте регије. То
је „слаба” истина, истина свесна своје историчности, својих
временских и просторних условљености, своје, ако тако хо
ћемо, релативности, своје зависности од односа. То место
без места, тај простор између успостављених поредака, то
је својеврсна филозофска хетеротопија која упућује на реал
не хетеротопије, чак на хетеротопију као нужан културални
модел који је увек већ ту, али увек испод радара културалне
перцепције, увек испод дејства главног поретка, увек испод
доминантног дискурса и утемељујућих тумачења, па тиме и
испод успостављених односа моћи.

Простор и место
Оспорити простор значи пронаћи механизме одмицања
(espacement) од простора као територије (као политичке ве
личине), од једности простора, од простора који је интер
венцијом, конвенцијом, успостављањем правила, обичаја
и навика, дакле простора који је премрежен моралним и
правним нормама, постао одређеним и одредљивим местом
(простор као културална величина). Кућа је место. Место
је и плац на којем кућа ниче. Територија је место. Духовни
простор такође је место. Место, утолико, никада није пуки
простор. Место се појављује као оно што је, у исто време, и
просторно и непросторно, оно припада простору и пориче
га – кућа је преображени простор и дефинише се на дру
гачији начин него територија, плац, катастарска јединица,
5 Исто.
6 Исто, стр. 65-66.
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земља, дакле друга места – место је преображај простора
у самоме простору, оно је интервенција, постајање контек
стом простора.7 Место је територијализован, дакле огра
ничен и присвојен простор. Оно је својеврсни сапростор,
con-texte, парадоксална структура која је, истовремено,
увек у простору и изван њега (као што трансцендентална
структура јесте део искуства, али га, истовремено, омогу
ћује: трансцендентална структура, као истовремена са ис
куством, допушта прераду искуства). Место је простор у
који је уписана интервенција времена: кућа је место одре
ђено како материјалом од кога је направљена тако и време
ном које се проводи у њој. Отуд потреба да се различита
места, други простори, хетеротопије, мисле као временске
величине, као оно што је везано за време, али „не на начин
вечности“, пише Фуко, „већ на начин празника: не вечно
сне, већ хроничне хетеротопије”8. Управо овом и оваквом
интервенцијом Фуко на најузбудљивији могући начин ком
пликује модерно, кантовско разумевање простора као чисте
форме чулности.9 Дакле, простор као исти, као једнак себи,
као оно што је исто са собом и што се идентификује као ме
сто (место је идентификациона, „лична” карта простора) у
себи самом садржи „апсолутни други простор”, или макар
могућност другог простора. Оно што занима Фукоа – Де
леза, Гатарија и Дериду (Deleuze, Guatari, Derrida) такође –
јесте како се ослободити хијерархијских наслага на једном
простору, како се ослободити истоветности, поклапања ме
ста и простора, како успоставити ризомску структуру која
не претпоставља хијерархијско уређење простора, уређење
у простору, већ која се протеже по просторној хоризонтали
7 Едвард Соџа (2013) прави разлику између простора per se, као ко
контекстулано датог и створеног прoстора као друштвене величине.
Упоредити: Постмодерне географије, Београд: Центар за медије и ко
муникацију, стр. 110 и 161 и даље.
8 Foucault,  M. (2009) Les Hétérotopies, Les corps utopique, Les Hétérotopies,
Paris: Lignes, стр. 31. О промени поимања вредности времена и просто
ра, при чему је време одувек имало (метафизичку?) предност у односу
на простор, видети мало познати Фукоов текст „Језик простора” (Le lan
guage de l’espace) из 1964, у:  Dits et écrits I, 1954-1957, Gallimard  2001,
стр. 435-440. Основна Фукоова теза је да се језик развија, да „ради” је
дино у простору, те да је метафора, заправо, биће језика.  
9 Занимљиво је, наравно, и место времена као чисте форме чулности.
Трансцендентална схема јесте сâмо време које садржи како својства ка
тегорија (општост и a priori), тако и својства појава (време се налази
у свакој емпиријској представи разноврсности) и заправо је производ
уобразиље. Зато је Кант недвосмислен: схема је само phenomenon, или
чулни појам једног предмета уколико се подудара с категоријом. Време,
дакле, припада трансценденталној сфери, оно је трансцендентални иде
алитет и без објективног је важења, али се не сме заборавити да је оно
феномен. Кант, И. (1990) Критика чистога ума, Београд: БИГЗ, превод
Никола Поповић, О шематизму чистих појмова разума, стр. 125-131.
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и успоставља својеврсну просторну вертикалу, дакле струк
тура која се опире унапред датим условљеностима.10 Зато је
правило хетеротопије да „на једном реалном месту јукста
понира више простора који би, иначе, били неусагласиви”11.
Хетеротопија је искушавање истости простора, односно,
прецизније, идентитета места у које се простор преобразио,
она је излазак из простора места у „апсолутно други про
стор” који је, опет парадоксално, у истом простору. Хете
ротопија је деконтекстуализовање контекста из духа самог
контекста. Она је, у истом покрету, детериторијализација и
поновна територијализација, непрестано постајање местом,
активност преображаја са свим политичким и културалним
улозима који се могу замислити. Улог овакве поставке је, ни
мање ни више, садашњост у којој живимо, конститутивно
разумевање садашњости за саму садашњост, кривљење вре
мена, увођење другачијих перспектива као на Пикасовим
платнима која су хетеротопије par excellence. Хетеротопи
је се увек догађају, оне су културалне творевине јер „нема
друштва које не прави своје хетеротопије”: гробља, затвори,
касарне, медени месец, све то су различита места, апсолут
ни други простори. „Свако је друштво, током своје истори
је, могло савршено да упије неку хетеротопију, да доведе
до тога да нестане хетеротопија коју је то друштво раније
створило, или да организује хетеротопију која до тада није
постојала”.12 Свака култура као контекст мора моћи у себи
самој да садржи могућност преображаја. Ово „у себи самој”
упућује на проблем универзалности.
10 Ризомска структура по својој дефиницији деконтекстуализује: „Ризом
се не да свести ни на Једно ни на мноштво”, Deleuze, G. and Guatari, F.
(1980) Mille plateaux, Paris: Les Éditions de Minuit, р. 31. Ризом се, дакле,
не поклапа с једним простором који може да постане више места, али се
не поистовећује ни с мноштвом (места) које би претпостављало један,
дати простор. Ризом, како прецизирају Делез и Гатари, „није сачињен
од јединица, већ од димензија [што омогућује вертикалност простора],
или, боље, од праваца кретања” (исто). Ризом, према томе, мора моћи
да садржи и временску димензију те не само да је хетеротопија, већ је и
хронотопија.
11 Foucault, „Les Hétérotopies”, op. cit., р. 28-29. У књизи Измештање кул
туре (Београдски круг: Београд 2004, превод Растко Јовановић), Хоми
Баба, расправљајући о архитектури и потреби разградње бинарних ло
гичких кодова, овако сажима проблем других простора (хетеротопија):
„Степениште као гранични простор, оно између ознака идентитета, по
стаје процес симболичке интеракције, везивно ткиво које твори разлику
између горњег и доњег, црног и белог. Горе-доле степеништа, темпо
рално кретање и прелаз који оно дозвољава, спречава да се идентитети
на оба његова краја окамене у праизворне поларности. Овај међупро
сторни прелаз између крутих идентитета отвара могућност културне хи
бридности која прихвата разлику без неке претпостављене или наметну
те хијерархије”, стр. 22.
12 Исто, стр. 25, 27.
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Универзално и контекстуално су супротстављени. Један од
начина деконтекстуализације јесте увођење универзалног у
контекст. Контекст не трпи универзално: не постоји универ
зални контекст, не постоји универзална култура. Култура се
мисли једино као одређена, као оно што је увек већ у мрежи
других култура, као оно што је увек већ контекстуализовано
и које не може не бити контекстуализовано. Универзално је,
пак, по дефиницији лишено контекста јер, као опште и ну
жно – дефиниција априорија – важи увек и свугде на исти
начин. Али Фукоов пројекат јесте да покаже не толико не
достатност универзалног, па чак ни то да је и универзално
– што је страховит парадокс – такође историјски одређено
(универзално је, по дефиницији, лишено временске димен
зије). У другом појмовном режиму Фукоова замисао хете
ротопије могла би се формулисати на следећи начин: како
контекст деконтекстуализовати из самог контекста, а да се
не уведе претпоставка универзалног? Или: ако је контекст
услов могућности учвршћивања идентитета – идентитет
је културална ствар, културални производ – како изаћи из
идентитетске приче а да се не изгубимо у произвољности
ма, у свету без координата, без појма? Најзад, како консти
туисати просторе саопштивости, комуникабилности, ако не
претпоставимо ни контексте – те је увек потребно преводи
ти један контекст у други – ни универзалност? Другим речи
ма, да ли је могућа деконтекстуализована политичка зајед
ница (communitas), али без претпоставке универзалности?

Таксиномије и хетеротопије
У првој реченици свог ремек-дела Речи и ствари, Фуко нас
обавештава да је књига која управо започиње настала захва
љујући једном Борхесовом тексту. У другој нас припрема за
оно што следи, упозорава нас да ћемо се најпре насмејати,
али да ће тај смех, заправо, да уздрма све фамилијарности
нашег мишљења, да ће да нападне све оне пошиљке које у
„обиље бића уносе мудрост”, да ће тај смех да обеснажи
„наше хиљадугодишње практиковање Истог и Другог” и
унесе немир у то практиковање.13 Потом следи славна, ур
небесна класификација. Фуко цитира Борхесов текст који,
опет, цитира „извесну кинеску енциклопедију”. У тој енци
клопедији, преноси Борхес, пише да се животиње деле на:
„а) оне које припадају Цару, b) миришљаве, c) припитомљене,
d) малу прасад, е) сирене, f) чудовишта, g) псе на слободи,
h) оне које су укључене у ову класификацију, i) које се узбу
ђују као лудаци, ј) безбројне, k) нацртане танком кичицом од
13 Фуко, М. (1971) Ријечи и ствари, превод  Никола Ковач, Београд: Нолит,
стр. 59.
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девине длаке, l) et caetera, m) које су сломиле крчаг, n) које
из даљине личе на мухе”14. Одмах потом Фуко домеће да је
ова таксиномија немислива, односно да сусрет с једним егзо
тичним, туђим, дакле не-нашим мишљењем, несвојственим
и несопственим мишљењем, показује ограниченост не само
онога што зовемо нашим мишљењем, већ мишљења као та
квог. Зашто смо се, међутим, насмејали? Шта је смешно у
овом набрајању? И зашто Фуко додаје да ова таксиномија
показује „огољену немогућност” да се мисли?
На први поглед списак изгледа као духовито и произвољно
набрајање у које извесни ред – те отуд и „класификација” –
уноси алфабетски поредак (а, b, c, d...). С једне стране има
мо егзотичне референце (Кина, кинеска енциклопедија) које
су, већ по природи своје егзотичности, оптерећене читавим
низом нама несвојствених знакова и тумачења, имамо је
дан простор који, ако верујемо Борхесу и Фукоу, не припа
да нашем културалном коду, а потом и алфабетски поредак
својствен организацији енциклопедије: a, b, c, d... Подела
животиња је неозбиљна и смешна, алфабетски поредак је
озбиљан и у њему нема ничег што би нас насмејало, али он
је управо због тога у функцији комичног, као лице Басте
ра Китона слеђено у маску озбиљности. Смешно је јер није
смешно. Уз то у игри је и то што је Борхес „само” писац,
произвођач фикције, те подозревамо да је његова класифи
кација тек игра, духовита фикцији једног духовитог писца
којег ништа не обавезује да положи рачун о својим тврд
њама, односно његово полагање рачуна друге је природе од
филозофске или научне аргументације: сумњамо да посто
ји било каква енциклопедија, дакле један нарочити поредак
знања који је, у ствари, карактеристичан за наше, европско
разумевање знања, као што ни набрајање животиња није
класификација у строгом смислу (недостаје, наиме, прин
цип поделе, не видимо по ком је критеријуму направљена
подела). Борхес нам, дакле, предлаже игру са некаквом ко
херентношћу за коју је, без икаквог удубљивања, јасно да не
почива ни на каквој априорној нужности, нити би кохерен
ција била наметнута снагом сопственог садржаја. Наш по
глед је у толикој мери набаждарен на игру идентитета, слич
ности, разлике и аналогије да без проблема препознаје оно
што не препознаје. Није ли овде реч о самосврховитој игри
знакова – самосврховитост, уосталом, припада дефиницији
игре – игри као таквој која не упућује ни на шта друго до на
себе саму, која сопствену сврху исцрпљује у самом одвија
њу игре, те у смеху који изазива? Али тај смех, упозорава
Фуко, буди нелагоду.
14 Исто.
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У предложеној класификацији препознајемо само једну „на
шу” референцу, „животиње које су укључене у ову класифи
кацију” (кључна категорија, додуше, додаће Фуко). Та кате
горија упућује на парадокс скупа свих скупова, на парадокс
саме класификације, на то да се „никад неће моћи дефини
сати однос између сваке поједине скупине и однос који их
све заједно повезује као садржај и садржатељ”15. Ова класи
фикација самом собом прекорачује класификаторски поре
дак указујући на одсуство места на којем се одвија. Она је,
напросто, лишена контекста, јер одредница „кинеска енци
клопедија” не да ништа не појашњава, него је конститутив
ни део саме игре. Придев „кинеска” не упућује на правила
те игре, дакле на контекст, него, што је за игру недопустиво,
у игру уводи и сама правила. Игра се, наиме, дефинише соп
ственим правилима, оним што је, истовремено, у игри и из
ван ње, што је, будући неподложно променама, деконтексту
ализовано, те је игра – игра само док се не игра сопственим
правилима. Игра је могућа док се не поиграва сопственим
контекстом. Али ако правило игре уведемо у саму игру, ако
отворимо могућност да се правилом поиграмо, игра то пре
стаје бити. Игра лишена контекста није игра.
Категорије „кинеске енциклопедије” узете за себе, колико
год нам се чиниле чуднима, нису проблем.16 Проблем и смех
појављују се због тога што су категорије сврстане једна по
крај друге у алфабетском поретку (а, b, c, d...). На смех нас,
дакле, нагони то што се класификацијом хоће обухватити
оно необухвативо, смешно је то што је класификација, узи
мајући у обзир елементе скупа, немогућа као класифика
ција. С једне стране алфабет упућује на некакав поредак. С
друге стране елементи класификације опиру се поретку. У
ред се настоји увести оно што се не да уредити. У поредак
је стављено нешто што се опире поретку. И то нам је сме
шно. Није проблем у томе што ће у класификацију ући пси
који су на слободи, већ зато што алфабет сугерише да пси на
слободи стоје у некаквој вези са животињама које из далека
личе на муве, али нисмо у стању да проникнемо о каквој
вези је реч. На први је поглед јасно да је спој реда и нереда –
немогућ. Али о каквој је, онда, игри реч?
Оно што нас избацује из равнотеже и нагони на смех јесте,
дакле, то што смо покушали да пронађемо заједничко ме
сто, заједнички простор за сусрет категорија које се опиру
оној врсти заједничког коју нуди алфабет. Уз то, и алфабет
15 Исто, стр. 61.
16 Упоредити: Dagron, T. Espaces et fictions: notes sur Foucault et le Rena
issance, Lectures de Michel Foucault, 2: Foucault et la philosophie, ed. da
Silva, E. (2003), Lyon: Éditions ENS, р. 95.
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је произвољни однос знакова, културално одређени поредак.
Набрајање јесте произвољно, као што би произвољно било
ставити кишобран и машину за шивење у операциону салу
(Лотреамонова формула коју је завештао надреалистима),
али ни кишобран ни машина за шивење у операционој са
ли нису незамисливи. Није незамислив ни змај с канџама,
крљуштима, крилима и пламеновима који му сукљају из но
здрва. Незамислива је Борхесова таксиномија. Ту није реч,
напросто, о нереду, већ – што је озбиљније – о одсуству ре
да, о одсуству заједничког места, или заједничког простора
који би речену класификацију омогућио. Проблем је „неред
у коме блистају фрагменти великог броја могућих поредака
без закона и геометрије, фрагменти хетероклитног”17. Хете
роклитно (или хетеротопно) значи да су ствари „полегле”,
„постављене”, „распоређене” на тако различитим местима
да им је немогуће пронаћи заједничку тачку и дефинисати
њихов locus communis, њихов контекст. Овде није, напросто,
реч о утопији. Утопија је земља без простора, са историјом
без времена. Утопије нећемо пронаћи у стварности, али уто
пије живе, како Фуко каже, у једном „глатком простору” у
којем је могуће замислити везе између елемената које уто
пија нуди: немамо никакав проблем да замислимо утопију,
да она, као место без простора, буде чак операбилна, упо
требљива у уланчавању знакова. Озбиљније је, међутим,
што хетеротопије подривају језик тако што не допуштају да
се именују ствари, односно, хетеротопије разбијају синтак
су „и то не само ону која конструише реченице, него и ону
која се мање испољава и која ’држи заједно’ (једне уз друге,
или једне према другима) речи и ствари”18. Фуко упућује на
синтаксичку функцију мишљења коју хетеротопна Борхесо
ва таксиномија доводи у кризу.19 Криза се, дакле, догађа у
сусрету с културом посвећеном „уређивању протежности,
али која обиље бића не распоређује ни у један од просто
ра у којима би нам било могуће да именујемо, говоримо,
мислимо”20. Проблем је заоштрен до краја.

Неред у језику
Таксиномија – од грчког taxis – означава некакав ред, из
вестан поредак који је уведен у опажене ствари. Да бисмо
направили ред у мноштву опажених ствари прибегавамо чи
тавом низу процедура, тражимо сличности међу стварима
17 Фуко, Ријечи и ствари, op. cit., р. 61.
18 Исто, стр. 62.
19 Упоредити: Sabot, Ph. (2006) Lire Les mots et les choses de Michel Fouca
ult, Paris: PUF, р. 12.
20 Фуко, Ријечи и ствари, op.cit., р. 63.
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и разлике међу њима, покушавамо да уочимо шта ствари
повезује, а шта их раздваја, проналазимо начине и технике
разврставања, уочавамо њихову блискост, правимо низове
којима ствари припадају, групишемо их, настојимо да про
никнемо у идентификације које таксиномија успоставља.
„[П]ерцепција евидентног само [је] посебан случај такси
номије”21. Начин на који уводимо ред у простор опажања,
дакле, одговара извесним обрасцима који, на сазнајном
плану, претходе том увођењу реда, што би значило да так
синомије одговарају извесним априорним схемама, одређе
ним контекстима који су услови могућности разврставања,
класификације, реда, идентификација. Да бисмо идентифи
ковали групу предмета, да бисмо их сврстали у један скуп,
распоредили их у различите скупове, или, најзад, оставили
их изван скупова, потребни су критеријуми класификације
(principium divisionis). Али различити контексти имају раз
личите критеријуме.
„Када направимо једну разумну класификацију, кад каже
мо да пас и мачка личе мање него два хрта, без обзира
да ли су оба припитомљена или намирисана, без обзира
да ли трче као лудаци, или су разбили крчаг, каква је он
да основа на којој такву класификацију можемо утврдити
с пуном сигурношћу? Према каквој смо табели и каквом
простору идентичности, сличности, аналогија стекли на
вику да разврставамо толико различитих и сродних ства
ри? Каква је то кохерентност – за коју одмах видимо да
није детерминисана ни априорном ни нужном повезано
шћу, нити је наметнута садржајима које непосредно мо
жемо осјетити? Јер није у питању везивање посљедица,
него зближавање и изоловање, анализирање, подешава
ње и укроћавање конкретних садржаја; ништа није опи
пљивије ни више емпиријско (или мање привидно) од
прављења реда међу стварима; ништа не захтијева тако
отворено око и језик вјеран и лијепо обликован; ништа не
захтијева са толико инсистирања да се препустимо обиљу
облика и особина. А ипак, поглед који не би био добро на
оружан могао би приближити сличне фигуре и направити
дистинкцију која не произлази из неке прецизне операци
је и претходне примјене одређеног критерија.”22
Шта је то „добро наоружан поглед“? Које би било оружје
погледа?
Проблем са класификацијама настаје када таксиномија, по
пут кинеске, борхесовске, не одговара познатој, или барем
21 Исто, стр. 135.
22 Фуко, Ријечи и ствари, op. cit., р. 63.
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разумљивој подели (разумљивим критеријумима): наше
(европско, европоцентрично) мишљење не зна одакле да
почне када се нађе пред оваквим набрајањем, нити где да
заврши. Иако знамо сваку реч, језичка организација више
није довољно разумљива: измичу критеријуми поделе. Ако
су табеле и класификације урађене по критеријумима слич
ности, разлике, идентификације, и ако сада, суочени с ки
неском поделом (класификацијом23), нисмо у стању да при
менимо наше критеријуме, проблем се може или пребаци
ти на другачији, кинески начин мишљења (контекст), па се
таксиномија проглашава немисливом из наше перспективе
(нашег контекста), или ће се проблем са кинеског начина
класификације пребацити на испитивање сличности, раз
лике, идентификације, односно испитивању се подвргавају
појмови сличности, разлике, идентификације. Другим речи
ма, можда нису Кинези „криви” што их не разумемо, већ је
проблем у начину на који ми разумевамо. Можда би, пре
самог чуђења над једном нама страном таксиномијом, ваља
ло испитати услове могућности сопственог (само)разуме
вања. Зато Фуко предлаже нова питања, он отвара простор
испитивања без дубине коју обезбеђују ум, свест, или дух,
дакле било каква трансцендентална структура. Табела није
налог разума да се уведе ред у оно што опажамо, већ је она
сама поредак опаженог, уређеност видљивог које не почива
на претпоставци неког разума или неке свести.24 Табела је
начин на који се уводи ред у опажено с обзиром на слич
ност, разлику, блискост. Табела је начин да се оно што види
мо начини видљивим. Управо ред конституише видљивост,
а не обратно.25 Или, Фукоовим речима: „Духовна активност
(...) неће се више састојати у међусобном приближавању
ствари, у тражењу свега онога што у њима може открити
сродност, привлачност, или тајно подељену природу, него
напротив у разазнавању: то јест успостављању идентично
сти, а затим у нужном прелажењу на све степене који се од
ње удаљавају”26. Француска реч коју Фуко овде употребља
ва јесте discerner: распознати, разабрати, приметити, али и
23 Процедуре класификовања природописа (природне историје), рецимо,
управо су успостављале однос видљивог са оним видљивим у хомоге
ном елементу дискурса. Реч је о томе да се изведе таксиномијска ка
рактеризација простора почев од поређења индивидуалних структура с
обзиром на уопштавање у форми „језичког пресека” (Ријечи и ствари,
стр. 282) природног континуитета. Упоредити: Sabot, Ph. (2006) Lire Les
mots et les choses de Michel Foucault, Paris: PUF, р. 92.
24 Фуко, Ријечи и ствари, op. cit, р. 64
25 Упоредити: Ријечи и ствари, стр. 115-122, нарочито редови о mathesis
као универзалној науци о мери и реду.
26 Фуко, Ријечи и ствари, op. cit., р. 119.
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разликовати, одвојити, оделити. Делимо – у двоструком зна
чењу те речи – оно што видимо, што распознајемо. У наив
ном поретку ствари верујемо да најпре распознајемо, а онда
правимо табеле, односно језички уобличавамо виђено. „Не
наоружани” поглед можда тако и ради. Али „добро наору
жани поглед” опремљен је језиком. Језик је оружје погледа.
Поглед види оно што језички може да обликује. Утолико је
зик долази пре, или заједно с погледом. Не најпре ствари па
онда речи, већ речи и ствари. Поредак ствари већ је језички
поредак.

Политизовани контекст
„Духовна активност” захтева језик, она захтева језички по
редак, синтаксу, али, као што је речено, кинеска енцикло
педија унела је неред у језик, пореметила је синтаксу. Ако
је, пак, синтакса доведена у питање, на искушењу је и са
општивост, могућност преношења смисла једног контекста
у неки други. Проблем, дакле, на које упућују Фукоове хе
теротопије јесте смисао саме ствари, а потом и сама ствар.
Прецизније: како одредити саму ствар ако је она већ захва
ћена хетеротопијом? Који су критеријуми њеног одређења
и да ли уопште постоје критеријуми њене класификације
пре него што приступимо језику? Ако ствари не одговарају
сопственим лежиштима, ако се контекст и оно што контек
сту припада у толикој мери разликују да никада, заправо,
не сачињавају кохерентну целину, онда је непоклапање, хе
терогеност, својствено поретку као таквом. Према класич
ном схватању поретка, међутим, у којем су ствари и речи
у хармонији, у којем свакој ствари одговара њен калуп, у
којем контекст контекстуализује оно што му припада, такво
схватање поретка, дакле поретка који признаје хетерогеност
и хетеротопију као своје својство, је немогуће. У славном
тексту „Потпис, догађај, контекст” Дерида ће приметити да
контекст никада није потпуно одређен, те да је, строго узев,
он и неодредив на чвршћи начин. За контекст је одређујућа
његова теоријска недовољност.27 Неодредивост као теориј
ска недовољност упућује на његов практички, или поли
тички карактер.28 Утолико би контекст увек био нека врста
хетерогене структуре у којој се речи и ствари никада не по
клапају, нити се могу поклапати (осим у наивној, прими
тивној свести која верује да поделе долазе пре интервенције
27 Derrida, J. (1972) Signature, événement, contexte, Marges de la philosophie,
Paris: Les Éditions de Minuit, р. 369.
28 Хоми Баба убедљиво показује инстринсичну политичност контекста,
односно хетеротопијску природу културе: Измештање културе, op. cit.,
нарочито поглавља 1 „Обавезивање на теорију”, стр. 49 и даље и 8 „Ди
семинације”, стр. 259 и даље.
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погледа), а политичка се делатност показује не као покушај
стварања кохеренције, већ одржавање поретка непоклапа
ња, поретка хетерогености. Као конвенција, контекст је увек
политичка творевина која се отвара могућности двоструког
насиља: унутар самог контекста и споља, упадом онога што
жели да га поништи, било да је реч о другом контексту или
деконтекстуализованом универзалном. Али насиље се не
може избећи затварањем контекста, стављањем културалних
ограда, прибегавањем идентитету једне културе, позивањем
на њену самодовољност, јер све те стратегије очувања непо
грешиво воде сукобу. Политички одговор није затварање је
зика у сопствену синтаксу, чување његове самобитности као
одреднице идентитета, већ отварање културалног простора
за различите истиносне пројекте, за деловање хетеротопија
и истицање њихових претензија на важење. Ако се вратимо
фукоовском надахнућу рећи ћемо да „кинеска енциклопе
дија” напада језички поредак, синтаксу. У деридијанском
коду то би значило да се ствара шум у комуникацији изме
ђу различитих контекста (култура), те да је управо „шум на
везама” главно питање сваке културе, било да говоримо о
унутарконтекстуалним односима, било да је реч о односима
између различитих контекста. Саопштивост, или преноси
вост културалних садржаја, дакле, зависи од степена отво
рености једне културе, или једног контекста. Контекст, по
себност, одређеност и одредљивост, читава културална тра
диција, језик, утемељујући митови, аутохтоност, појављују
се, сада, мање као конституанти једне културе, а више као
препрека за њено отварање, за слободну игру саопштиво
сти. Зато политички пројект јесте одржавање равнотеже у
динамици непрестаног кретања контекста, у његовим ме
таморфозама, у његовом деконтекстуализовању и поновној
контекстуализацији. Због тога политички пројекат мање во
ди рачуна о одржању поретка, а више о немогућим иден
тификацијама које нам Фуко, кроз Борхесову „кинеску ен
циклопедију”, тако опуштено подастире, свестан, међутим,
оне нелагоде у смеху, оне фројдовске „нелагоде у култури”,
упорног рада Танатоса који културу држи приљубљену уз
себе саму.
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PARADOXES OF CONTEXT: MICHAEL FOUCAULT’S
HETEROTOPIES
Abstract
This paper investigates the context – cultural context and culture as a
context – as a paradoxical structure that is simultaneously found within
a space and outside of it. Therefore the paper differentiates between the
space as a given category, and the locus as something that contextualizes
space by giving it identity. The context needs a referential point and
that point, paradoxically, belongs to the context (it is a foundational
myth) and also resides outside of the context since it cannot be
contextualized (that point is outside of time and space). Heterotopies
emerge as theoretical instruments that indicate that every culture while
demanding homogeneity still comprises varied spaces, different loci,
nonconformity of words and things, as well as things and their contexts
within a culture, thereby leading to a problem of establishing an order,
rules of the order and its effectiveness. This postulate leads towards
the language and the problem of communicability of culture, i.e. two
opposed forces that act in every context: the one force that tries to close
and thereby preserve the autonomy (politics of identity) and the other
that opens toward different contexts (politics of translating).
Key words: culture, space, locus, heterotopies, Foucault, context,
universal
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ПОРЕКЛО КАО ГРИМАСА:
НИЧЕОВО СХВАТАЊЕ
ГЕНЕАЛОГИЈЕ
Сажетак: Док класична генеалогија, као родослов, трага за по
четком, настоји да утврди порекло особе, појаве, или појма, да се
спусти до онога ко је био први у лози, како би сам почетак извела
из времена и историје, односно зачетника лозе учврстила у ње
говој митској улози, како би, дакле, почетак начинила нужним и
на тај начин га лишила контекста – јер контекст је посебан и у
њему нема нужности – Ничеова генеалогија показује да је почетак
увек контекстуалан, случајан, да је и он произведен, да, најзад, и
иза првог у лози постоји још првији те да је сваки почетак, запра
во, ствар конвенције. Класична генеалогија деконтекстуализује
почетак, док га Ничеова управо контекстуализује. Последице ни
чеанског схватања генеалогије, пак, како показује Фуко, доносе не
само радикално другачије разумевање методе, већ пресудно утичу
на разумевање почела, оног грчког аrche, које је одувек било из
ван времена, изван контекста: генеалогија показује да управо кон
текст одређује чак и оно за шта смо веровали да измиче сваком
контексту.
Кључне речи: генеалогија, почетак, идентитет, контекст,
историја, критика

Ничеова генеалогија – контекстуализација
Све до Ничеове (Nietzsche) Генеалогије морала између фи
лозофије и генеалогије није постојала значајна веза. Тек у
наслову овог ремек-дела срећемо их као повезане, тек са
Ничеом генеалогија добија филозофску важност, она по
стаје филозофском. У свом првобитном значењу (од грчког
γενεά – род, племе, колено), генеалогија је проучавање по
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рекла, састављање родослова, трагање за почетком лозе, за
оним првим у роду. Појам генеалогије формира се већ у ан
тици, његова употреба везана је за казивање митова, генеа
логија сабире везе предака и потомака богова и људи. Ме
ђутим, из оба Хесиодова спева можемо ишчитати и нешто
друго, нешто битније за филозофију: генеалогија не само да
се односи на садржај мита, већ га обухвата и методски –
„као начин гледања на свет, као облик мишљења о ствари
ма и појавама у њему”1. Мит приповеда о пореклу богова
и њиховим родним везама, али тежи и томе да утврди ко је
први у лози, ко је отац свих очева, први предак. Први предак
је онај ко читавом роду даје постојање, а тиме и вредност
тог постојања. Мит настоји да кроз потомке истакне везу са
начелником порекла и да ту везу потврди у свакој наредној
генерацији. Вредност постојања се, дакле, задобија из про
шлости и учвршћује понављањем кроз генерације. У томе је
смисао слављења родоначелника: читав се род поистовећује
с њима, род утврђује свој идентитет позивајући се на њега.
Михаило Ђурић, утолико, примећује да је генеалогија ру
диментарни образац дедуктивног метода, да она сведочи о
„спекулативној снази мита”2. На овом месту се успоставља
веза између генеалогије и античке филозофије: генеалогија
трага за начелником порекла, а филозофија, као рефлекси
ја о првим почелима ствари, постаје својеврсна археологија
(од грчког ̓αρχή – почело, начело, узрок). Arche је оно што
се одржава у свему постојећем као савршено јединство ко
је се растаче у несавршеној мноштвености, али тиме што у
њој и даље постоји, опскрбљује је вредношћу. Али arche,
како упозорава Ђорђо Агамбен (Agamben), није само поче
ло, већ и наредба. Глагол аrcho значи „почети”, али значи и
„наређивати”. Архонт, „онај који почиње”, у Атини је био
врховни поглавар.3 Почетак стварања света, оно en arche у
Јовановом јеванђељу, почетак у којем беше реч, истовреме
но је и наредба. Бог ствара свет наредбом, он каже „нека
буде светлост”, након чега „би светлост”. Агамбен упућује
на ову двозначност која није случајна и која је, по њему, фи
лозофски релевантна: arche је увек истовремено и порекло и
наредба. „Из те структуралне хомонимије”, пише Агамбен,
„потиче престиж порекла у нашој култури: порекло је оно
што наређује и влада не само рођењем, него и растом, разво
јем, током и преносом – једном речју: историјом – оним
1 Ђурић, М. (1997) Путеви ка Ничеу, Београд: НИУ Службени лист СРЈ,
Терсит, стр. 385.
2 Исто, стр. 384–387.
3 Упоредити: Агамбен, Ђ. Шта је наредба?, у: Диспозитив и други есеји,
(2012), Нови Сад: Адреса, превод Марија Радовановић.
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чему је дало порекло”4. Оно што зачиње порекло наставља
да тим пореклом влада. У томе је смисао „старе” генеалоги
је, слављења родоначелника, враћању на почетак како би се
пронашао извор вредности.
Читава Ничеова филозофска мисао супротставља се фило
зофији као потрази за оним arche, филозофији која ствар
ност темељи на једном принципу. Утолико није чудно што
је од свих старих филозофа Ничеу најдражи Хераклит, јер
он не трага за једним начелом, већ утемељује свет у вечитој
борби супротности. Питање о настанку ствари Ниче поста
вља управо пошавши од борбе, од сукоба различитих сила:
„Како нешто може да настане из своје супротности?” Тим
питањем он отпочиње разградњу идеје почетка која обе
лежава генеалогију у њеном настанку и одржава се све до
„интервенције“ која је уводи у филозофију. Генеалогија, да
кле, трага за савршеним почетком и проналази га. Зашто се,
међутим, на почетак ствари поставља савршени облик који
се, протоком времена, кроз развој и промене те ствари, ка
ко се све више удаљавамо од почетне тачке, криви, изобли
чује, опада или губи? Зашто постоји отпор томе да се по
четак мисли као недораслост, несавршеност, недостојност
која се тек има развити и обликовати? Зар човек, пита Фуко
(Foucault) који чита Ничеа, није „почео као гримаса онога
што ће постати?”5. Човек не настаје као биће налик богу, већ
као гримаса, као колебање сопственог лика. То колебање је
борба са нечим страним, другачијим, чак са сопственом су
протношћу. У проблем постанка Ниче, дакле, уводи идеју
конститутивног сукоба. Међутим, овај сукоб не имплицира
дијалектичност; премда је реч о борби супротности, о не
ком плурализму. Ничеова позиција је наглашено антидија
лектичка. Место негативног код Ничеа, како сугерише Жил
Делез (Deleuze) потпуно је другачије него код дијалектича
ра: „Однос, чак и суштински, између једног и нечег другог,
није довољан за дијалектику: све зависи од улоге негатив
ног у том односу. (...) Плурализам понекад личи на дија
лектику; али он јој је најљући непријатељ, једини стварни
непријатељ”6. Плурализам личи на дијалектику јер импли
цира некакав сукоб, неслагање, несклад у тој многоструко
сти елемената. Међутим, плурализам опстаје захваљујући
том нескладу који сукобљене елементе држи заједно. Улога
негативног у дијалектици је елиминативна, дијалектика се
4 Исто, стр. 35.
5 Фуко, М. (2010) Ниче, генеалогија, историја, у: Списи и разговори, ,
Београд: Федон, превод Иван Миленковић, стр. 63.
6 Делез, Ж. (1999) Ниче и филозофија, Београд: Плато, превод Светлана
Стојановић, стр. 13.
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увек држи идеје о једном начелу, о томе да у сукобу неко ну
жно побеђује. Али тамо где је на делу плурализам та улога
је другачија, она сукобљене елементе држи заједно, тера их
да опстају јер се сукобљавају, а не упркос томе што се суко
бљавају. Зато је плурализам непријатељ дијалектике, њихо
ви су циљеви супротстављени. Улога негативног коју уводи
Ниче мења смисао сукоба, мења његов циљ. Он разуме су
коб не као оно што се превазилази, већ као оно што чини да
се опстане. Плурализам је, каже Делез, битно филозофски
начин мишљења, филозофија га је измислила, а код Ничеа је
он најприсутнији, најбеспоговорнији, он добија снагу прин
ципа. То је још један разлог зашто је Ничеу Хераклит био
учитељ над учитељима: он говори о борби супротности која
афирмише саму себе, која опстаје без тежње да се разре
ши, која нема аrche нити јој је потребан. Ничеов подухват
је у томе да покаже како филозофија мора бити анархична
– да не претпоставља аrche. Његова је читава филозофија
безначелна, односно анархична.
Мишљење које се темељило на аrche, на ономе што ствари
ма претходи као њихов први и најважнији узрок, као услов
њихове могућности, настоји да стварима обезбеди иденти
тет. Као наредба, аrche кроз порекло наставља да влада
тим идентитетом. Линеарност у извођењу класичне генеа
логије јесте праћење идентитета који сеже до свог почетка,
до суштине која га је успоставила. То је суштина која, тиме
што стварима пружа идентитет, што им омогућава да буду
истоветне себи самима, њима влада. Ничеова идеја генеа
логије, међутим, показује нешто друго: на историјском по
четку је неслога, сукоб, а не „идентитет и даље заштићен
од сопственог порекла”7. Идентитет заштићен од сопстве
ног порекла значи да је порекло неупитно, генеалошким ис
траживањем откривено и учвршћено. Идентитет као неокр
њеност суштине, једина инстанца у генеалошком низу која
има права на искључиву аутореференцију. На историјском
почетку ствари би, дакле, било нешто неисторијско, попут
непокретног покретача, попут онога што у вихору историје
остаје неисторично, оно што је ван историје. То је оно чему
нас „учи” класична генеалогија. Насупрот томе, Ничеова ге
неалогија показује нам да и сâм почетак има историју, да на
почетку није неокрњена суштина ствари која настаје из себе
саме, већ да је настанак те ствари смештен у неки контекст,
у историју. Почетак није нужан, он је увек нека произвољ
ност. То, да се за почетак узима нешто, а не нешто друго,
увек је ствар конвенције којој претходи необјављени сукоб
моћи.
7 Фуко М. op. cit, р. 63.
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Реконтекстуализација
Главни проблем, дакле, када је реч о разумевању вредно
сти, јесте у томе што се оне сматрају неупитним, беспочет
ним, неисторијским. Означивши сукоб моћи у коме настају
вредности хришћанског морала, Ниче их смешта у њихов
контекст. Међутим, Ничеова „интервенција” није само кон
текстуализација, она је, у истом покрету, реконтекстуали
зација. Првобитни контекст у коме хришћанске вредности
настају јесте читава мрежа правила и наредби хришћан
ског морала. Божије заповести, на пример, зачињу морал
сапатње и самоодрицања. Међутим, проблем настаје када
контекст настанка престане да буде контекст, када га Божи
ја заповест изведе из историје, лиши контекста и вредност
постави као неупитну. Чак и у свом најједноставнијем зна
чењу – као мрежа веза неке ствари са целином којој припада
– контекст је оно што разграђује идентитет, оно што слаби
нужност почетка и тај почетак доводи у питање. Мишљење
„извора”, „почетка”, оног аrche, не допушта контекстуално
мишљење, јер оно разграђује јединство беспочетног почет
ка. Разматрање вредности у њиховом контексту релативи
зује њихово утемељење у нечем апсолутном. Оно дослов
но релативизује тај апсолут, открива везе, релације између
вредности и историјског контекста у којем настају.
Морал аскетског свештеника и његових пратилаца је у пози
вању на устројство вредности које је успоставио Бог. Поче
так хришћанског морала, његов аrchе је у Богу, у ономе од
кога све почиње и чему се све враћа. Бог је онај који зачиње,
али и онај који наређује. Контекст настанка хришћанских
вредности јесте контекст наредбе. Агамбен упућује на то да
је језик обраћања у Библији, како обраћања Бога људима,
тако и обраћања људи Богу, језик императива. Императив
је језички облик Божјих заповести („Не убиј”), али је и об
лик молитве („Хлеб наш насушни дај нам...”). На почетку
Генеалогије морала, када именује нихилизам као симптом
болести европске културе, нихилизам који потиче од аскет
ског морала и „срамног величања сапатње”, Ниче као по
следицу те болести види то што „садашњост живи на рачун
будућности”8. Читаво устројство хришћанског морала теме
љи се на наредби да се садашњост подреди будућности. То
је импликација контекста хришћанског морала. Садашњост
се подређује идеалној будућности, будућности која је по
сле свега, након живота. То је обећана будућност, она о ко
јој се не мора бринути, уколико се само доследно повинује
8 Ниче, Ф. (2011) С оне стране добра и зла; Генеалогија морала, Дерета,
Београд, превод: Божидар Зец, стр. 177.
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заповестима хришћанског морала. До те се будућности сти
же тако што се садашњост суспендује – живи се „у Богу” и
„зарад Бога”, живи се у одрицању, сапатњи, неактивности,
живи се на начин ресантимана. Човек ресантимана суштин
ски је реактиван, он је немоћан. Он мрзи оне који су моћни,
а притом за своју немоћ окривљује сопствено грешно посто
јање. Врло је важно узети у обзир да човек ресантимана за
своју немоћ не окривљује оног ко је творац тог постојања,
већ сâмо постојање чија грешност потиче из прагреха, из
„рајског инцидента”, огрешења о божју наредбу. Нихилизам
хришћанског човека почива на самоокривљавању. Када по
реди хришћански и грчки нихилизам, Делез изводи значајну
поенту: „Када Грци говоре о постојању као преступничком
и ’хибричком’, они сматрају да су богови излудели људе:
постојање је криво, али богови узимају на себе одговорност
за кривицу.”9. Хришћанско обезвређивање постојања је ра
финираније, систематичније него грчко. Грци су, каже Де
лез, у односу на хришћане – деца. Они окривљују богове,
сматрају их одговорнима за своје преступе, док хришћан
ство говори о постојању које је грешно захваљујући самом
себи, захваљујући сопственом преступу. Притом, хришћан
ство говори о греху, о кривици, у обезвређивању постојања
они иду дубље од Грка, који остају на преступу.
Наредба контекста у коме настаје хришћански морал, игра,
дакле, на двострукој равни. Вредности сапатње, самоодри
цања, саможртвовања, настају због чина у коме наредба није
испоштована. С обзиром на тај чин, свако даље обликовање
вредностӣ у односу је према наредби. Бити моралан, бити
„Богу мио“, значи покорити се Божијој наредби, односно,
искупљивати се за непокорност. Обезвређивање постојања
проистиче из односа према наредби.
Друга раван наредбе је раван принципа. Принцип на коме се
темељи хришћански морал проистиче из наредбе да се ис
купљује од греха како би се заслужио опрост. Да се, дакле,
истрајава у обезвређивању постојања како би у будућности,
након живота „у Богу”, заслужио „третман” праведника. То
је наредба да се остане, да се буде оним што се јесте. Наред
ба хришћанског контекста задржава у садашњости, она од
лаже будућност. Једина будућност којој се стреми јесте иде
ална будућност која никада не постаје актуалном. Будућност
се никада не контекстуализује. Човек ресантимана лишава
себе будућности, а тиме и будућност лишава себе. Симптом
назадовања европске културе је у томе што будућност трпи
због суспендоване активности у садашњости. Садашњост
9 Делез, Ниче и филозофија, стр. 29.
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живи на њен рачун; будућност је на тај начин обезвређена, а
човек онемогућен у развоју, у постајању добрим, онако ка
ко Ниче схвата појам доброг. У посматрању постојања као
грешног он се одриче живота, он га унижава и обезвређује,
он прихвата вредности које су супротне животу. Те вредно
сти трансцендирају живот на земљи, оне су ван домета чо
вековог постојања, ван домета тела. Хришћански човек себе
лишава телесности.
Ничеова филозофска побуна, не само у Генеалогији мора
ла, већ и у другим делима, у Заратустри, у Рођењу тра
гедије, јесте побуна која за један од својих циљева има да
реафирмише тело. Заратустра је, како сам Ниче каже, оли
чење здравља. Он регенерише тело које је под владавином
хришћанског морала изгубило своју вредност. Ничеова ге
неалогија не мари много за метафизику, њу интересује тело.
Генеалогија је, пише Фуко, „узглобљавање тела и историје.
Она мора да покаже тело потпуно потиснуто историјом”10.
Фигура аскетског свештеника, фигура слабог, немоћног
тела, постаје фигура моћи ресантимана. Фигуре хришћан
ства, слабе, немоћне фигуре – аскетски свештеник, сапат
ник, предани самоодрицатељ – афирмишу вредности које
потискују тело. Једина улога тог тела је да обједини Јаство,
да му пружи супстанцијално јединство, да буде омотач за
његов идентитет. Међутим, генеалогија показује управо ка
ко се тај идентитет разграђује: „Понудити генеалогију зна
чи обезбедити историјско поништавање самоочигледних
идентитета”11.
Аrche хришћанских вредности је наредба да се контекст за
борави, да се вредности држе привезаним за себе саме, као
створене „из ничега”, из своје чисте суштине, као да су „из
руку ствараоца изашле сјајне, односно окупане светлошћу
првог јутра, без сенке”12. Утолико је Ничеова генеалогија
подухват реконтекстуализације учинака тога аrche и контек
стуализација самога аrche. Задатак генеалогије је да истра
жује несклад настанка ствари, да проналази маске под који
ма су се неке ствари рађале, да одреди моћи које су је изне
дриле из свог сукоба, да их реконтекстуализује, односно да
их избаци из контекста у који их је убацила наредба почетка.

10 Фуко, M. (1997) Ниче, генеалогија, историја, Београд: Просвета, превод
Ана Јовановић, стр. 69. Телом као предметом генеалошког истраживања
Фуко се бави у књизи Надзирање и кажњавање.
11 Geuss, R. (2002) Genealogy as critique, European Journal of Philosophy,
Malden: Blackwell Publishers Ltd, p. 212.
12 Фуко, М. нав. дело, стр. 63.
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Историја и критика
У Генеалогији морала Ниче критикује идеју сврхе која хри
шћанског човека лишава активности; он је створен „од
Бога”, а сврха његовог постојања у будућности, када ће се,
након живота проживљеног у избегавању грехова и кајању
за оне које није успео да избегне, под „вођством” аскетског
свештеника, коначно сјединити с Богом. Он Богу дугује
своје постојање и стреми ка њему као својој сврси. Бог је,
дакле, и узрок и сврха постојања. То су два краја телеоло
шке линије којој се генеалогија супротставља. Она се, ка
же Фуко, супротставља „метаисторијском развоју идеалних
значења и бескрајних телеологија”13. Шта је то метаисто
ријско чему генеалогија више не припада? Метаисторијска
позиција је ван историје, постављена изнад ње, позиција
идеалних значења која историју уклапа у та значења. Са Ни
чеом, генеалогија напушта ту позицију и постаје део исто
рије, она учи да буде приземна: „Генеалогија је сива; она је
скрупулозна и стрпљиво сакупља документа. Она ради на
замршеним, саструганим пергаментима по којима је више
пута писано”14. Када каже да је генеалогија сива, Фуко пре
узима мотив из Генеалогије морала. У генеалошкој игри са
сопственим пореклом, Ниче наводи књигу Паула Реа (Réе),
Порекло моралних осећања, и, критикујући је, износи своју
идеју сиве генеал огије: „Желео сам да једном тако оштром
и непристрасном оку дам бољи правац, правац према ствар
ној историји морала и да Реа благовремено опоменем да
се чува света енглеских претпоставки насталих у празнини
небеске плавети. Очигледно је да за генеалога морала по
стоји једна боја која је сто пута важнија од плаве: наиме,
сива, хоћу рећи, све што почива на документима, све што се
да стварно утврдити, све што је збиља постојало, укратко –
цео дуги, тешко одгонетљиви хијероглифски спис људске
моралне прошлости!”15. Сивило се, дакле, односи на ствар
ност, на „стварну историју морала”, насупрот небеским
висинама чистих могућности или општости које су, будући
небеске – неисторичне. Ничеова критичка оштрица упере
на је у трансценденцију, у небеске вредности и њихова иде
ална значења. Предмет генеалогије је „тешко одгонетљиви
хијероглифски спис”, материјални документ, а не идеал
на инстанца. Тај документ указује на то да се ствари кроз
историју мењају, колебају, да мењају смисао. Ствари, каже
Фуко, мењају свој смисао, идеје мењају своју логику. Зато
13 Исто.
14 Исто, стр. 59.
15 Ниче, нав. дело, стр. 177.
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генеалогија мора усмерити свој поглед ка ономе за шта се
сматра да нема историје: вредностима, осећањима, свести,
инстинктима.
Генеалогију морала Ниче пише као критику вредности. Мо
ра се, каже он, довести у питање вредност самих вредно
сти. Несебичност, саможртвовање, самоодрицање – то су
вредности „алтруистичког” морала које подлежу критици.
Ничеово је генеалошко истраживање филозофска реакција
на последице алтруистичког морала који је „најзлослутнији
симптом наше европске културе”, морала који води ка ни
хилизму, који подстиче „срамотно размекшавање осећања”.
Своје истраживање порекла моралних вредности Ниче већ
у самом почетку разликује од других покушаја спровођења
истинске генеалогије. „Енглески историчари морала” су, ка
же, лишени смисла за историју. На пример, та лишеност се
види у анализи порекла појма „добар”: „Испрва су се не
себичне радње величале и називале добрим са становишта
оних којима су биле учињене, значи: оних којима су биле од
користи; касније се заборавило откуд потиче такво велича
ње, и несебичне радње су се – просто зато што су се, по на
вици, увек величале као добре – осећале такође као добре –
као да су саме по себи биле нешто добро”16. Прво што Ничеу
смета јесте сам почетак низа, изједначавање доброг са кори
сним. Наиме, добро је оно што је корисно са становишта
оног коме је учињено. Ничеово генеалошко истраживање по
казује да важи управо супротно: израз „добар” не потиче од
оних којима је добро учињено, већ од оних који су „добри“
као моћни, племенитог држања, они који „доброту” носе као
аристократску особину. Доброта је супротност свему што
је ниско и неплеменито.17 У чему је недостатак смисла за
историјско енглеских историчара морала? Њихово извођење
порекла појма „добар” се креће од корисности, преко забо
рављања тог порекла које доводи до тога да се појам неу
питно устали у навици употребе, да се схвата као датост, као
вредност „по себи”, и на крају они долазе до заблуде до које
је довело заборављање порекла. Међутим, зашто порекло
пада у заборав, односно зашто се однос према вредности
ма устаљује у навици која доводи до заблуде? Недостатак
смисла за историјско је у допуштању да прелазак са једне
инстанце на другу буде „раван”, случајан, да буде, напросто,
нешто што се догодило. Тражење разлога, онога зашто се
то нешто догодило, у томе је Ничеов генеалошки подухват.
Наиме, зашто се појам „добар” лишио значења „племенит”,
16 Исто, стр. 180.
17 Упоредити: Ниче, Ф. нав. дело; Прва расправа: „’Добро и зло’, ’Добро
и рђаво’”.
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„отмен”, „моћан” и задобио значење „моралан”, „несеби
чан”, „скрушен”? Овај преображај десио се када је једна моћ
надвладала другу, када је моћ „свештеника” надвладала моћ
„ратника”. Надјачавање, преузимање власти – то је оно што
преображава контекст вредности, оно што заслужује право
да преименује, да прекраја значења. „Право господарâ да
дају имена сеже тако далеко да се сâм извор језика може
сматрати изразом моћи оних што владају: они кажу ’то је
то и то’, сваку ствар и догађај запечаћују звуком и тиме их,
у неку руку, присвајају”18. За Ничеа, а после њега за Фукоа,
Делеза, историјско мишљење је мишљење које почиње уви
дом да је настанак ствари оно што их одваја од сопственог
идентитета, што указује на игру моћи из које се рађају, на
игру моћи која их преображава.
Када у Предговору за Генеалогију морала Ниче именује
„нови захтев” генеалогије као захтев за критиком моралних
вредности, он излаже читаво једно ново схватање морала,
познавање морала које „нити је досад постојало, нити се
иоле прижељкивало”19. Он разграђује морал као скуп вред
ности „по себи”, измешта га из контекста и пружа схвата
ње морала на које се нико дотад није усудио: „морал као
последица, као симптом, као образина, као тартифство, као
болест, као неразумевање; али и морал као узрок, као лек,
као подстрек, као сметња, као отров”20. Реконтекстуализа
ција морала отвара врата истинској критици, довођењу мо
рала у питање тиме што се повезује са одредницама управо
супротним од контекста у којем проналази свој идентитет.
Ниче открива перспективу која морал повезује са оним што
му је страно. Он показује да се чак и оно што, наизглед, има
„право” на чисту суштину, везује за друге силе, да наста
је из игре супротстављених моћи. Тако Фуко узима пример
ума, слободе или љубави према истини као нечега за шта се
сматра да има неоповргљиву суштину, чак и када она није
сасвим јасна. Међутим, као суштина ових ствари показује
се оно што им је страно: ум је рођен из случајности; слобо
да је „изум владајућих класа”. Чак и оно што, наизглед, има
највеће право на лишеност историјског почетка – логика –
потиче из оног што јој је страно: „када се људи докопају
ствари које су им потребне да би преживели, када им наме
ћу трајање које ове немају, односно када их присвајају на
силу – тада се рађа логика”21. Чак је и од логике нешто ста
рије, чак и њу нешто производи. Упркос свим слављењима
18 Исто, стр. 181.
19 Исто, стр. 177.
20 Исто.
21 Фуко, М. нав. дело, стр. 71.
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порекла, историјски почетак ствари је много ниже. Када Фу
ко каже да је човек настао као гримаса онога што ће постати,
или кад каже да је почетак ниско, он не мисли на скромност,
на нејакост која ће ојачати или на једноставност, већ на по
другљивост, на иронију, на подсмех. Дакле, насупрот оном
идеалном, чистом, савршеном, појављује се оно нечисто,
мноштвено, несигурно, колебљиво. Можемо чак рећи да је
почетак ствари ироничан, подругљив. Историјско упориште
које узимамо као почетак ствари, а које смо провукли кроз
генеалошку машину, сада, контекстуализовано, руга се том
слављењу и величању. Оно га трезни и обесмишљава њего
ву занесеност. Ничеовог Заратустру у стопу прати мајмун и
вуче га за скуте, препречава му пут. Тај мајмун се према ње
му односи безмало као гримаса. Не, дакле, као неразвијени
облик, као степен сопственог развоја који га подсећа на то
одакле потиче, што изазива нелагоду, већ као гримаса, као
изобличење, као искривљеност. Он покушава да се понаша
као Заратустра, имитира га.22 Налик гримаси, мајмун подсе
ћа на њега, он изговара његове речи, понаша се као он, али
изобличено, унакажено, подругљиво. Заратустра пред њим
осећа стрепњу, јер, он је Заратустрин дисторзирани облик,
он га опонаша, он је његова гримаса која представља иро
нију почетка. Настанак ума из случајности или слободе из
моћи владара – то је у правом смислу иронија почетка. Иро
нични почетак бесповратно укида суштину ствари. Генеало
гија се ослања на историју као на оно што ће јој помоћи да
демаскира порекло, а тиме и суштину. Потребно је показати
да све има историју, па чак и сâма истина. Суштина истине
за којом трагамо, њен најчистији облик, заправо је оно што
има историју: „...начин на који је најпре била приступачна
мудрацима, потом резервисана само за побожне људе, затим
повучена у један недостижни свет у којем је истовремено
играла улогу тешитељке и наредбодавца, најзад одбачена
као бескорисна, сувишна, свуда противречна идеја – није
ли све то некаква историја, историја заблуде која носи име
истине? Истина и њено првобитно царство имали су исто
рију у историји”23. Како су појмови и вредности изгубили
своју ванисторијску суштину, а тиме и узвишеност порекла,
генеалогија се окреће ономе што је у њиховом настанку слу
чајно, занемареним епизодама и „успутним” догађајима у
историји.
Генеалогија разбија уходане стазе, она проналази затрпане
рупе у њима. Она покреће рефлексију која утврђене токове
22 Упоредити: Ниче, Ф. (1980) Тако је говорио Заратустра, Београд: Гра
фос, превод Милан Ћурчин, поглавље 3, О мимопролажењу.
23 Фуко, М. нав. дело, стр. 64.
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знања замењује токовима који су занемарени или забора
вљени. Генеалогија није наука, па чак ни научни метод. Она
је противнаучна. Док наука полази од безупитног иденти
тета ствари, генеалогија контекстуализује, она удаљава од
идентитета, открива почетну нестабилност настанка, хи
меру порекла. Генеалогија почиње своје истраживање тамо
где се идентитет ствари показује као самоочигледан. Насу
прот „историји историчара”, Ничеова историја је делатна
историја (wirkliche Historie). То је историјско мишљење
својствено генеалогу, то је критичко мишљење, оно се не
ослања ни на какву постојаност, ни на какву апсолутност.
Делатна историја је мишљење које обесмишљава настоја
ње да се „прикупи, у тоталитету потпуно затвореном у себе,
најзад сведена разноликост времена”24. Историја више ни
је корпус сведених процеса у коме свако проналази нешто
себи блиско: „ништа у човеку – чак ни његово тело – није
довољно чврсто да би се разумели други људи и да бисмо
се препознали у њима”25. Делатна историја разбија сваки
контекст који пружа утемељену, континуирану и самоиден
тичну истину. Док историчар гледа у оно што је најдаље од
њега самог, у велике догађаје, значајне епохе, револуцио
нарна достигнућа, генеалог гледа у оно што му је најближе.
Он се спушта до ствари да би их осмотрио изблиза, он се
не гади пропадања, труљења. „Делатна историја (...) поглед
управља на оно што јој је најближе – на тело, нервни си
стем, храну и пробаву, на енергије; она копа по ономе што
пропада; уколико се суочава са узвишеним епохама, чини то
са подозрењем – без злобе, весело – уз варварску и непри
знатљиву вреву. Она се не боји да погледа на доле”26. Ме
ђутим, карактеристика делатне историје није само поглед
изблиза и концентрација на оно најближе, већ и то да је она
перспективистичко знање. Историчар се грчевито труди да
одстрани сваки траг субјективности, сваки елемент сопстве
ног погледа, да избрише координате места са којег посматра
историју како би био што објективнији. Генеалог се, напро
тив, не одмиче с места на којем стоји, свој угао посматрања
он види као конститутиван за свој поглед, за сопствену пер
спективу, за знање које ће оформити и артикулисати. Исто
ријски смисао који он оцртава, не само да је перспективи
стичко знање, он „не одбија систем сопствене неправде”27.
Он не глуми, попут научника, скромност погледа пред са
држајем који бескрајно већи од њега, он не настоји да буде
24 Исто.
25 Исто, стр. 75.
26 Исто, стр. 77.
27 Исто, стр. 78.
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само средство преношења. Он зна да преношење никада ни
је пуко преношење, зна да преношење никада није невино.
„Уместо да изиграва увиђавну повученост пред оним што
гледа, уместо да у томе што гледа тражи свој закон и да му
подређује све своје кретње, његов поглед једнако добро зна
одакле гледа и шта гледа. Историјски смисао пружа знању
могућност да направи своју генеалогију у истом покрету у
којем и сазнаје”28. Шта значи то да знање прави своју генеа
логију у истом покрету у којем сазнаје? То значи да историј
ски смисао не удаљава знање од онога што се сазнаје, онако
како је историја историчара удаљена од онога што сазнаје,
постављена изнад њега, као метазнање. Перспективизам ге
неалогије не допушта јој да прави корак између „бележења”
и „извођења”. Генеалогу није потребан одмак историчара,
одмак који се показује као намера да се одржи линеарност,
хтење које претходи истраживању.
Генеалогија је нова врста знања. Ниче ствара појам генеало
гије29. Он у филозофију уводи појмове смисла и вредности.
То, наравно, не значи да их у филозофији дотад није било,
већ да им се мора приступити на другачији начин, на начин
критике. Ничеова филозофија је критичка филозофија. „Фи
лозофија вредности, онаква какву је он уводи и како је он
схвата, представља истинско остварење критике, једини на
чин да се оствари тотална критика, то јест, да се филозофира
’чекићем’”30. Генеалогија је критика. Код Фукоа смо видели
да је она везана за тумачење, да је она, као историја људског
рода, историја тумачења. Међутим, упућује Делез, она није
само тумачење, већ и процењивање. Она тумачи настанак
вредности, али га и процењује. Процена је диференцијални
елемент генеалогије. Из диференцијалног елемента изводи
се вредност вредности. Било да су у питању „филозофски
радници” (Кант, Шопенхауер) који сматрају да вредности не
подлежу критици, било да су у питању утилитаристи који
вредности изводе из „објективних” чињеница, у њиховим
учењима критика вредности не постоји, вредности остају
равнодушне према сопственом пореклу. Узајамност односа
(вредност према пореклу, порекло према вредности) која уз
дрмава равнодушност, оцртава простор у којем се појављује
диференцијални елемент, елемент разлике. Диференцијални
елемент успоставља дистанцу између вредности и њихове
28 Исто.
29 Делез филозофе види као ствараоце појмова. Филозофом се може на
звати само онај ко ствара своје појмове. Упоредити: Делез, Ж. и Гатари, Ф.
(1995) Шта је филозофија?, Сремски Карловци/Нови Сад, Издавачка књи
жарница Зорана Стојановића, превод Славица Милетић, стр. 5-18.
30 Делез, Ж. нав. дело, стр. 5.
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процене, вредности вредностӣ. Та дистанца је у појмовима
високог и ниског, племенитог и простог који нису вредно
сти, већ разлика између вредности и њихове вредности.
Иако се генеалогија успоставља као критика, иако је она
својеврсна реакција на „опхођење” према вредностима које
захтева другачији приступ, она није реактивна. Она се су
протставља реактивној моћи ресантимана, моћи која је из
недрила хришћанске вредности. Напротив, генеалогија је
акција, она је „активни израз једне активне врсте живље
ња“31. Као критика, генеалогија је стваралачка, афирматив
на. Шта значи „филозофирати чекићем”? Управо бити ак
тиван, не пристати на моћ као реактивни принцип. „То је
начин живота својствен филозофу, јер он себи даје у задатак
управо руковање диференцијалним елементом као критич
ким и стваралачким, дакле као чекићем”32. Ничеова филозо
фија је, тврди Делез, у правом смислу критичка филозофија
која, чак, у већој мери садржи смисао критике него Канто
ва филозофија: „То што Кант није спровео истинску крити
ку, јер проблем није умео да постави у терминима вредно
сти, представља чак један од главних покретача Ничеовог
дела”33. Увођењем генеалогије у филозофију Ниче прави
битан корак за разумевање критике и развијање новог фило
зофског метода. Штавише, од генеалогије он очекује читаво
једно ново устројство филозофије, а као њен задатак види
утврђивање вредности будућности.
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ORIGIN AS A GRIMASE: 
NIETZSCHE’S VIEW OF GENEALOGY
Abstract
Classical understanding of genealogy sees it as a process of tracing an
origin though lineage: a search for the beginning. It descends all the
way to the first ancestor and tends to take the very beginning out of
the lineage, to consider it as something atemporal, something that is
created in itself, that has no origin, but produces one. That atemporal
beginning is considered necessary. Since it has no origin, it has no
context to come out of. Nietzsche’s genealogy, however, shows that the
beginning is always arbitrary: it is always contextual, because it has its
own history. There is always something that precedes that which is seen
as an original, someone who is „more first“ than the first. Establishing
a beginning is always a matter of convention. Classical genealogy
de-contextualizes the beginning, while Nietzsche’s genealogy does
exactly the opposite: it puts it in a context, it contextualizes it. The
consequences of Nietzsche’s understanding of genealogy, as Foucault
shows us, bring not only a radically different understanding of a
method, but also crucially affect the understanding of the Greek arche –
the basic principal that transcends time and any historical context.
Genealogy shows how precisely that context determines even what is
considered to be originless – something that escapes every context.
Key words: genealogy, context, beginning, identity, history, critique
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ПОДЗЕМЉЕ И
ЊЕГОВ КОНТЕКСТ
ИСТОРИЈА ЈУГОСЛАВИЈЕ КАО
ИСТОРИЈА ЈУГОСЛОВЕНСКОГ
ФИЛМА
Сажетак: Филм Емира Кустурице се појавио 1995. године и одмах
узбуркао духове. Пошто је добио Златну палму у Кану, дебата која
је уследила била је због тога још жешћа. Укључили су се и фило
зофи, културни посленици, политичари, а не само професионалци
уско везани за филм. Та дебата се прелила и у остале западне зе
мље, а филм је у међувремену постао популаран код публике, што
је опет подигло улоге у расправи. Овај есеј делимично описује ток
ове расправе, а затим даје неколико различитих гледалачких пози
ција које, у зависности од контекста који гледалац користи и при
хвати, отварају низ питања из историје Југославије, политичких,
али и културних. Најприступачнији је ниво мелодраме, разумљив
гледаоцима широм света. Затим, ту су питања која се баве ко
мунистичком идеологијом у вишенационалној земљи и улогом Ко
мунистичке партије. Најзапретенија, али и међу најважнијима,
су она питања која се тичу улоге филма у историји Југославије,
његове идеолошке позиције и начина на који је коришћен за мани
пулацију масама као најпопуларнији медиј, доступан и утицајан
на широку јавност.
Кључне речи: Кустурица, Подземље, контекст, национализам,
политика, Југославија, историја филма

Док је Емир Кустурица режирао Подземље (или Једном бе
ше једна земља) 1994. године, Југославија је бројала своје
последње године. После 2003. године име државе је оста
ло само у историји: готово без гласа протеста, Србија и Цр
на Гора су одлучиле да пусте име Југославија низ воду и са
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њим централну идеју за узбуркани свет балканске политике
двадесетог века.1 Ипак, само неколико година пре тога, у ма
ју 1995. године, док је прослављени редитељ примао своју
другу Златну палму у Кану, овог пута за Подземље, разме
ре контроверзе које је филм проузроковао одсликавале су,
додуше у мањој мери, неспоразуме и жестоке емоције које
су пратиле крваву југословенску кризу. Цела Европа је још
једном била у распламсаном самоиспитивању у вези са до
гађајима у Кустуричиној родној Босни. Босански Срби су
узели за таоце снаге Уједињених нација, приличан број од
њих француских, док је Кустурица био под ватром из мно
гих праваца због његове сарадње са режимом у Србији. А
сам филм, да би се заобишле потпуне санкције УН против
Србије и Црне Горе, иако снимљен углавном у Београду од
стране екипе која је била из многих делова бивше Југосла
вије – од Словеније до Босне и Србије – званично је ушао
у програм као копродукција између Немачке, Мађарске и
Француске. Сам Кустурица је тврдио да је новац дошао од
француског финансијера. Ипак се чини да је култура са про
стора бивше Југославије у овом случају пратила пут нафте
у условим интернационално наметнуте делегимитазиције и
црног тржишта, свративши на Азурну обалу под сенке пал
миног дрвећа.2
У таквој политички узбурканој ситуацији, питања о пореклу
су неизбежно избила у први план. Чији је филм Подземље?
Југословенски? Српски? Француски? Или само Кустури
чин? Доделити филму један од ових епитета у прегрејаној
дебати, често је значило више од самог изражавања ми
шљења, то је било и заузимање чврсте позиције у односу
на врло комплексну политичку кризу. Тако је контекст у ком
су гледаоци интерпретирали филм пресудно утицао на ис
ход те интерпретације. Иако се само последњи део трило
гије Подземља: рат/Хладни рат/рат бавио југословенским
цивилним ратовима 1990-их, критичари су се бавили везама
између филма и савремених догађаја много више него било
чим другим. Та првобитна реакција на Подземље на његовој
1 Данас оно постоји само као званично име Македоније – FYROM – For
mer Yugoslav Republic of Macedonia.
2 Разматрајући пријем Подземља Петер Хандке је понудио критику то
талитарног импулса који се крио иза либералне фасаде неких од нају
тицајнијих медија на Западу, који су формирали јавно мњење у вези са
југословенском кризом. Било шта, што је некако могло да понуди, не
супротно, већ асинхроно мишљење, требало је сузбити у корену. Радије
него да покушају да размотре комплексности филма, било је довољно
прогласити га кривим због његове везе са тадашњим режимом у Србији
и позвати на комплетну забрану његове дистрибуције на Западу. Погле
дати: Handke, P. (1997) A Journey to the Rivers: Justice for Serbia, London:
Viking Penguin, pp. 7-13.
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премијери и на приказивањима која су следила на Западу,
била је слична начину на који су југословенски ратови око
наслеђа већ били примљени. У тренуцима великог жаљења,
свет који пати ујединио је интелектуалце, политичаре и пу
блику; заиста, у то време је било немогуће показати нешто у
вези са Југославијом осим агоније на телевизијским екрани
ма. Кад имамо то у виду, није чудо да је филм као Подземље,
са својим естетизованим болом, куљањем снажних емоција
и дивним сликама балканског пакла, привукао машту и сим
патије већ наоштрене публике као сугестиван приказ тотал
ног колапса једне земље.
Недуго после премијере, Ален Финкелкрот (Alain Finkiel
kraut) је почео полемику жестоким нападом.3 Кан је, по ње
му, наградио „послушног илустратора који привлачи пажњу
криминалним шаблонима, и који је подигао до небеса рок,
постмодерну, неуредну, шљаштећу, американизовану верзи
ју најнекохерентније и лажљиве српске пропаганде”.4 Фин
келкротови аргументи су неубедљиви, пре и после што је
одгледао филм, али његов утисак да је филм некохерентан,
али истовремено и лажљив, је део општег амбигвитета који
је пратио пријем Подземља. Утисак да је филм имао нешто
чврсто да поручи, док његова целокупна порука није била
јасно препознатљива, био је проширен. На много места где
је Подземље било приказано, узроковало је широк дијапазон
реакција, које су биле базиране на различитим интерпрета
цијама. Адам Гопник (Adam Gopnik) сумира ову конфузију
називајући Подземље „на моменте инспиративном, а на мо
менте некохерентном смесом хорора, комедије и словенске
свадбене музике”, тако избегавајући прецизнију интерпре
тацију у чланку који је пренео Американцима детаљни за
плет најновијег француског интелектуалног скандала.5
У овом тексту ћемо истражити неке од читалачких опција
које овај филм нуди, сугеришући да исто толико колико по
кушава да објасни југословенску историју послератног пе
риода, Подземље истовремено, чак убедљивије, заговара ва
жност југословенског филма и културе уопште за политички
пројект комунистичке Југославије. Филм уједињује три кон
цептуална чворишта: први се тиче односа међу половима,
други разматра историјске догађаје у послератној Југосла
вији, док трећи истражује начине на који се форме перцеп
ције развијене у филму (и у позоришту) мешају и утичу на
3 Finkielkraut, A. (2. juin, 1995) L’imposture Kusturica, Le Monde.
4 Касније се показало да он није чак ни видео филм пре него што је напи
сао свој почетни напад.
5 Gopnik, A. (5. February 1996) Cinéma Disputé, The New Yorker.
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друштвено разумевање прва два чворишта. Сходно томе, не
ки од путева које филм отвара су доступне првенствено гле
даоцу који је упознат са послератним развојем Југославије
и њеног филмског наслеђа. Eндрју Вахтел (Andrew Wachtel)
заступа становиште да је распад Југославије резултат „по
степеног уништења концепта југословенске нације”.6 Су
жавајући фокус на врло специфичан југословенски случај,
Вахтел следи Андерсона и друге у повезивању (пропалог)
југословенског национализма са серијом покушаја да се тај
пројект унапреди у културној сфери. За њега, језичка поли
тика, образовање и књижевност, заузимају главно место у
том процесу који је трајао готово два века. Овај приступ је
ојачан чињеницом да се настанак језичких стандарда на те
риторији бивше Југославије одвијао паралелно са развојем
југословенске идеје. Данас, као и у прошлости, образовање
у области језика и књижевности је централна тачка кури
кулума у школама на Балкану, до тачке маргинализације и
искључења осталих културних артефаката.
Један од главних описних праваца Подземља се развија у
правцу који занима Вахтела, фокусирајући се на снагу и ме
сто југословенског филма у друштву послератног периода.
Југословенски комунисти, победници у рату, успоставили су
југословенску филмску индустрију од 1945. године, пресли
кавши совјетски модел, наравно у смањеним димензијама.
Изграђен практично са ледине, после неколико година ин
тензивних инвестиција, југословенски филм је заузео важно
место у изградњи југословенског наднационалног пројекта.
Као једини владаоци у Југославији, комунисти су иницира
ли стварање „новог” типа југословенског идентитета који је
требало да буде одговор на компликовани национални про
блем на крају Другог светског рата, у земљи у којој се дого
дио жесток међуетнички сукоб и масовна убиства цивила.
До времена када је телевизија постала доступна радничкој
класи и руралној популацији у 1960-им и 1970-им, заменив
ши филм као основни облик забаве и средство за облико
вање и одржање националне самосвести, идеја интегрисане
југословенске културе је већ била напуштена.7 Тако се филм
показује као добро поље за испитивање праксе националне
педагогије, а Кустурица потпуно оправдано посматра југо
словенску послератну историју кроз призму филма.
Хоми Баба (Hommi Bhabha), у покушају да отвори простор
за иницијативу и утицај маргинализованих учесника, по
6 Wachtel, A. (1996) Making a Nation, Breaking a Nation, Stanford: Univer
sity of California Press, p. 4.
7 Вахтел сумира различите изворе по овом питању на почетку четвртог
поглавља.
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сматра дискурс национализма као историјски узбуркан и
никад сигуран. Уместо тога, национални простор треба да
буде истражен као свакодневни производ, кроз праксу по
везану са друштвеним и текстуалним међуодносима. Текст
постаје оно место у ком колективно неизбежно избија у пр
ви план и где осетљива индивидуа дејствује кроз историјски
условљену текстуалну форму. Баба предлаже одступање од
историцизма, којим је доминирала дискусијом о нацијама
и која није успела да објасни психолошку снагу културних
производа. Линеарно време, које претпоставља еквивалент
ност догађаја и идеје, уступа место времену као начину раз
умевања „дисјунктивних форми представљања које означа
вају народ, нацију, или националну културу”.8 Тако, прису
ство нације се може схватити као стална наративна борба,
пре него реалистична „остава” историзованог времена. Ова
претпоставка, да је нација константно конструисана у свом
културном простору, омогућује Баби да посумња у прогре
сивистичку метафору друштвене модерне, „сви као један”,
и да формулише модерност нације као „знање разапето из
међу политичке рационалности и њеног застоја, између де
лића и комада културних означавајућих и сигурности на
ционалне педагогије”.9 Баба уводи појам „двоструког вре
мена” у ком људи постоје као „објекти” националистичке
педагогије, али и као „субјекти” „процеса означавања који
треба да избришу свако претходно и исконско присуство
нације – људи, да би показали животворни, живући прин
цип људи”.10 Ова два положаја опстају у стању константне
тензије, неопходно захтевајући да размишљамо о људима у
двоструком времену. Људи су тако у основи распети изме
ђу два типа текстуалне афилијације, што је контрадикција
коју Баба оставља нерешеном. Посматрати Подземље кроз
ову призму, пружа могућност да се проучи специфична пе
дагошко-осећајна релација између југословенског филма и
претпостављених југословенских грађана.

Историја и/као мелодрама
Пре него што се позабавимо темом односа филма и нације,
треба да испитамо „базичније” нивое заплета, који претхо
де интензивном интересовању за кинематографију, и које
Подземље успева да предложи гледаоцу као потенцијално
мање или више независну линију развоја. Очигледан пут за
8 Bhabha, H. DissemiNation: Time, Narrative, and the Margins of the Mo
dern Nation, in: Nation and Narration. ed. Bhabha, H. (1990), London:
Routledge, p. 292.
9 Исто, стр. 294.
10 Исто, стр. 297.
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гледаоца је да се фокусира на догађаје који описују среди
шњи љубавни троугао између Марка, Црног и Наталије, то
ком историјског периода дугог отприлике 50. година, који
обухвата југословенску историју под доминацијом комуни
ста. Незаустављива бујица слика носи гледаоца од почетне
сцене у којој два најбоља пријатеља, два кума, Марко и Цр
ни, проводе бесану ноћ у Београду, у предвечерје Хитлеро
вог напада на Краљевину Југославију. Од самог почетка,
виртуозност камере и бучна, екстатична музика Горана Бре
говића воде гледаоца на пут без одмора, од почетних дана
Другог светског рата, до катастрофе 1990-их. Разуздана ноћ
уступа место јутру, у ком Немци бомбардују Београд и по
чињу рат. Прича почиње да се одвија...
У ствари, вероватно је лакше гледаоцу, који није упознат са
југословенском или српском културом и историјом, да прати
филм. Пред њим је животна прича о два српска преваран
та, који воле исту жену, Наталију, која, заузврат, покушава
да добије све што може у поједином тренутку од било ког
од њих, укључујући и четвртог играча, немачког официра
Франца, који је присутан само током првог дела Подземља.11
На крају филма, после педесет година, два врела рата и јед
ног хладног, Марко, његов брат Иван, његова жена Вера,
њихов син, Црни, Наталија, остатак фамилије и блиски при
јатељи, седе за дугачким столом пуним хране и пића, млади
и срећни. Френетична музика циганског оркестра допуњује
њихово једноставно, а ипак немерљиво задовољство због
свечаног оброка са пријатељима и рођацима. Уједињени и
ускрсли, они славе на одвојеном комаду земље, које плови
низ Дунав. Бриљантни сплет означавајућих (Кустуричин
визуелни рад у Подземљу је био упоређен, првенствено у
француској штампи, са Бошом, Пикасом и Шагалом, али
је такође назван и трећеразредним Фелинијем), и сложени
покрети камере и манични ритам, били су главне атракци
је за филмске критичаре, док су питања политичке адекват
ности виђена као важна, али превише збуњујућа да би их
коментарисали надугачко.
Чак и на нивоу основног заплета, има пуно конфузних чи
њеница, углавном у вези временских односа. Филм очиглед
но жели да каже нешто више од приче о љубавном троуглу
у бурним историјским временима, али како да дођемо до та
квог објашњења? Кустуричина дуга верзија филма од пет
сати и четрдесет минута, решава већину оваквих проблема
11 Франц се поново појављује као глумац у партизанском спектаклу који
је константно у продукцији на површини у послератном периоду, а и
као аустријски конзул у Београду, Франц Мајстер, у најдужој верзији
Подземља.
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и чини кохерентнији наратив; ипак, историјски догађаји су
често у првом плану, много више него кад би само служи
ли као позадина за пљачкашке обрачуне и љубавне аванту
ре, и ту настаје доста конфузије. Да ли је Подземље филм о
динамици између разних националних групација у комуни
стичкој Југославији и као такав објашњење савремених кон
фликата 1990-их, као што је тврдио Финкелкрот? Глуксман
(Glucksmann) се не слаже и објашњава филм као целовиту
метафору комунизма у Источној Европи, у којој је Југосла
вија уствари била изузетак.12 Другачији поглед може се наћи
код Јорданове која тврди да „балкански друштвени карак
тер” боље објашњава низак морал главних протагониста,
него комунизам, који му је дозволио да процвета, али није
одговоран за њега.13
Посматрати филм као глобалну метафору манипулација у
комунизму, сталном животу у подземном бункеру, у тескоб
ним условима, једва преживљавајући, налазећи се између
страха од моћног, злог непријатеља и наде у блиставу, аде
кватно удаљену будућност, је дефинитиван корак од фокуса
на заплет „љубавног троугла”.14 Тако, Подземље може бити
виђено као поетски, критички опис власти бољшевизма у
Источној Европи, али постоје одређене специфичности ко
је одмах сужавају тако широк приступ. Најприсутнији је
однос између стално присутног оружја и функционисања
друштва. Веза између производње оружја, у врло сирома
шном окружењу, заглушујућа националистичка пропаганда
и коначни крвави колапс, у ком становништво зграби једи
ну функционишућу ствар, претворивши се од објекта про
паганде у жестоког учесника у рату, сужава географску од
редницу на Румунију и Југославију. Иако Црни и Наталија
завршавају као брачни пар Чаушеску, ипак велика већина
детаља везује метафору подземног склоништа за Југосла
вију. Док Глуксман с правом указује да је Југославија била
изузетак у комунистичкој Источној Европи, то не може бити
примењено на целокупни послератни период и још важни
је, не на све друштвене нивое. Мање бројна средња класа
је у ствари профитирала од одређене отворености југосло
венског модела, док су радничка класа и сељаштво остали
12 Glucksmann, A. Letter to Kusturica, Libération.
13 Iordanova, D. (1999) Kusturica’s ‘Underground’: historical allegory or pro
paganda? Historical Journal of Film, Radio and Television, Vol. 19, No. 1.
14 Жижек нуди концизни сажетак бајковитих претходника мотива злог го
сподара/вредног роба, укључујући Лангов Метрополис. Žižek, S. (1995)
Multiculturalism, or the cultural logic of multinational capitalism, New Left
Review, September/October. Кустуричин однос према његовим филм
ским изворима може се назрети у начину на који он трансформише Лан
гов славни лифт у шкрипећу, климаву, али функционуишућу справу.
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спутани спорим економским развојем и немогућношћу да
избегну пропаганду коју је контролисала влада. Они су би
ли главни учесници, али и жртве конфликта који је уследио.
Југославија је под Титом била опседнута самоодбраном
(у почетку као реакција на брзи колапс краљевине на почет
ку Другог светског рата, а касније супротстављена Стаљи
ну), производњом већине потребног наоружања и посебно
развојем територијалне одбране 1970-их и 1980-их. Ова оп
сесија је јасно видљива у филму.15 Кад су ратови 1990-их
почели, становништву је оружје било надохват руке, било
је релативно добро обучено за рат, што је учинило конфликт
жестоким и крвавим.
Дебата о Кустуричиној „пристрасности” у југословенском
конфликту и верности Подземља историјским догађајима,
фокусирала се углавном само на издвојене моменте у фил
му. На пример, монтажа неколико кратких документарних
кадрова Вермахта како улази у Марибор, Загреб и Београд,
била је довољна Славоју Жижеку да закључи да је цео филм
„отворено тенденциозан” у објашњавању југословенских
ратова 1990-их. Жижек иде толико далеко да назива филм
„фашистичким”.16 Ипак, врло мало у остатку филма даје
било какву веродостојност таквом тумачењу, што значи да
је само посвећени спонзор могао да интерпретира варљиви
низ кадрова (још нико није покушао да уверљиво објасни
да нису били аутентични или репрезентативни за оно што
се догађало у Марибору, Загребу и Београду априла 1941.
године) као поуздан кључ како да се прочита неколико сати
хаоса у Подземљу. Жижек игнорише чињеницу да упадљива
реторичка фигура документарних кадрова транспорта Тито
вог тела из Љубљане, преко Загреба, до Београда, даље чини
овакву интерпретацију целог филма ирелевантном. На крају
крајева, није све у монтажи.17
15 Присутни тенк који отвара ватру и отвара последње поглавље „Рат”, је
непогрешиво референца на први тенк који је произвела Југославија са
ма, у раним 1980-им. Али, место које је задобио у југословенској наци
оналној митологији је слика и прилика раног совјетског случаја, који је
могуће наћи у у популарној песми „Марш совјетских тенкиста” који је
присутан у филму Пирјева Трактористи (1939), са римама „јак оклоп
и наши брзи тенкови...”. Тако Југославија из 1980-их може бити виђена
као релаксиранија верзија истог друштвеног система, појачавајући везе
између совјетског и југословенског модела комунизма.
16 Исто.
17 Ако је Жижек хтео да каже да је овде Кустурица желео да назначи пози
цију недавно уједињене Немачке у југословенском конфликту, то је ве
роватно, али Кустурица није био усамљен глас, ово су сугерисали мно
ги коментатори и политичари на Западу. Интригантнији је Кустуричин
узор у формирању ових неколико монтажних секвенци које представља
ју важне историјске догађаје. Југословенски послератни партизански

137

САША МИЛИЋ
Изгледа као чиста Кустуричина намера да се Подземље пер
ципира као алегорија послератне Југославије. Ипак, бројна
друга питања се појављују када упитамо главно питање але
горије: ко је ко и шта је шта? Ако гледалац при том тражи ко
херентно значење, које очекујемо од класичне нарације, што
мање зна о Југославији, то боље. С друге стране, неодређе
ност модернистичког филма изгледа исто толико удаљена од
текста у ком означавајућа константно не успевају да затворе
конзистентно значење на нивоу текста као целине, док при
видно поседују неспорну стабилност на локалном нивоу.
Стално реферирајући на специфичне историјске личности
и догађаје, текст истовремено подрива гледаочеве напоре да
успостави глобално алегоријско значење, тражећи од њега
да стално редефинише интерпретативни оквир. Праћење
овакве стратегије заплета захтева значајан напор. Уз то, на
нивоу појединачних сцена, прати је позната апсурдистичка
тактика изражавања несмисла изговарајући га самоувере
ном интонацијом, што Кустурица и Ковачевић врло често
користе, када скрећу пажњу на званични језик комунистич
ких и националних (националистичких) дискурса. Ова дру
га одлика је зачуђујуће разноврсна, чак и на семантичком
нивоу, захваљујући комбинацији црног хумора из Коваче
вићевог текста и одабиру глумаца изврсних у ироничким
извођачким могућностима. Иако се овај поступак користи
стално кроз цео филм, није заморан. Алијенација, којој је
гледалац изложен сваким кораком увођења дистанце изме
ђу њега и ликова, пружањем супериорне тачке гледишта на
историјске околности њиховог постојања, могла би да буде
ризичан подухват за трочасовни филм. Ипак, баланс овом
филмови често су почињали са 6. априлом, лаконским документарним
или квази-документарним материјалом, који је служио као важно увод
но средство за историјску интерпретацију фиктивних догађаја. Овде,
немачки улазак у Београд уводи доживљаје Марка и Црног против моћ
ног непријатеља, што је била добро функционишућа формула херојског
отпора слабије стране против моћног непријатеља до коначне победе.
Барокни пример оваквог увода може се видети у филму Ужичка репу
блика Жике Митровића из 1973. године.  У њему, глас неутралног нара
тора објашњава историјске околности, док прва слика из филма показу
је карту Европе окупирану од нациста. Следи пажљиво одиграна сцена
квази-документарних кадрова Хитлеровог главног штаба у ком Хитлер
(на немачком) објављује својим генералима да Југославија мора бити
сломљена, објашњавајући свој план инвазије. После изворних немачких
документарних кадрова из дана распада југословенског краљевства, и
британских о доласку младог краља у Британију, неизбежна колона  не
мачких тенкова продире у српску провинцију. Коначно, један тенк, са
камерманом на куполи, јури два главна лика каљавом сеоском улицом.
Филм се пребацује из Берлина и од Хитлера у српску забиту провинци
ју, са довитљивим сељацима који ће направити много проблема немач
кој ратној машини кроз неколико минута, што је фигура коју Кустурица
„понавља” у Подземљу.
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тренду је један други, исто толико јак, који испољава емоци
оналну привлачност ликова, користећи снагу њихових стра
сти да привуче гледаоца и захтева од њега сасвим другачији
напор од разматрања апстрактних политичко-историјских
околности.
Када се примени оваква стратегија читања, ликови у Под
земљу за које смо установили могућност конзистентног по
стојања на једном интерпретативном нивоу, могли би лако
и брзо да се дезинтегришу. Марко и Црни, два главна лика,
ратни су псеудоними два српска члана политбироа Комуни
стичке партије Југославије, Александра Ранковића и Срете
на Жујовића. Ово личи на јасну историјску идентификацију
два главна лика. Али, је ли Марко заиста Александар Ран
ковић? У филму црноберзијанац, комунистички вођа и ви
соки функционер, који губи власт негде у 1960-им и потом
напушта земљу? Околности подсећају на политички сукоб
између Тита и Ранковића, другог у командној линији, који
се догодио у (или око) 1967. године. Кустурица чак прика
зује како се њих двојица рукују у документарним снимци
ма. Ипак, Ранковић није напустио земљу, нити је био сличан
Марку, који је идентификован као интелектуални тип, мај
стор манипулације и песник. У истој сцени, у којој се Ранко
вић рукује са Титом, Марко, уз помоћ компјутерски прера
ђене слике (налик оној у Форест Гампу) чини то исто, што
јасно подрива алегоријску детерминацију. Ако ико наликује
Ранковићу у његовом понашању и неупитној оданости Титу,
до и после његовог пада, то је Црни. Организовано бекство
Црног из Гестаповог затвора изгледа као директна алузија
на спектакуларно бекство самог Ранковића током рата. С
друге стране, Црни је ратно име Сретена Жујовића, инте
лектуалца у највишем партијском руководству, кога би мо
гли да идентификујемо са Марком из Подземља. Тако, чак и
у вези са главним ликовима, чини се да алегорија не успева
да успостави објашњавачку компетенцију у односу на текст
као целину, али текст ипак сигналише намеру да увуче кон
кретне, истакнуте историјске личности и догађаје.18 И тако,
кроз цео филм, расуте су сталне референце на историјске
18 Проблеми се множе када је уведен потпуно нови слој алегоријског зна
чења са причом о Карађорђу и Милошу Обреновићу. Док су се њих дво
јица борили за српску независност од Отоманске империје и тако поста
ли симболи националне слободе и идентитета, као што се зна, били су и
супарници у борби за власт. На крају се Карађорђев кум Милош решио
Карађорђа пошто је искористио другог Карађорђевог кума, Вујицу, да га
намами назад у Србију, где је овај био убијен. Прича о издаји од стране
кума је директно повезана са Марком и Црним, који су истовремено ку
мови и супарници у борби за власт. Обреновићи и Карађорђевићи су се
борили за власт кроз цео 19. век, претварајући оригинални грех непри
хватљиве издаје у метафору националне судбине.
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личности и догађаје, који се никад не уклапају у целовит
наратив, али су увек функционалне у односу на много кра
ћи ланац индикација, или на само један ниво нарације, чија
дужина, опет, широко варира. Филм није само задивљујућа
презентација визуелних означавајућих, већ и текстуелно по
ље означених конотација, који су често намерно остављени
полу-дефинисани.

Подземље и филм
Док је Кустуричин незајажљив апетит за алузијска и суп
тилна присвајања туђих заплета и слика видљив у његовим
претходним филмовима, у Подземљу он достиже апотеозу.
Чаплин (Chaplin), Китон (Keaton), Копола (Coppola), Хокс
(Hawks), Хичкок (Hitchcock), Виго (Vigo), Озу, Форест
Гамп, Вајда (Wajda), сам Кустурица – сви су они овде.19
Различите стилистичке норме су накалемљене на основну,
слепстик црну комедију, док при другом читању изгледа да
текст нема чврсту повезујући линију, осим нејасних конту
ра историјског времена. То је тако док не схватимо да филм
истовремено представља специфичан поглед на историју ју
гословенског филма. Изненада, могућност рефлексије у од
носу на друштво и његову историју бива условљен рефлек
сијом на сам медијум филма.
Везе, које Подземље успоставља са југословенским фил
мом и његовом историјом, иду далеко изван стилистичких
апропријација типичног за Кустуричин рад. Пертинентни
наративни елементи за поменуто „базично” читање су врло
јако оцртани ликови, елементи слепстика, брз дијалог пун
поенти, који је написао Душан Ковачевић. Сви су они би
ли детаљно развијени у српским комедијама раних 1980-их,
првенствено у филмовима које је режирао Слободан Шијан
и написао Ковачевић. Овај развој се може посматрати од
Ко то тамо пева?, првог филма који су направили зајед
но 1980. године, што је година Титове смрти. Култни статус
ове комедије манира код југословенске публике је донекле
тешко објаснити, док су страни гледаоци изгледа више из
ненађени него одушевљени, бар иницијално. Нискобуџетна
продукција са пажљивим, спорим ритмом и црним хумором,
Ко то тамо пева? описује путовање свадљиве групе пут
ника, која представља пресек предратног српског друштва.
Они путују из удаљене српске провинције за Београд 5.
априла 1941. године, раздрнданим аутобусом којим управља
један насилник и његов имбецилни син (који нису без пози
19 Дина Јорданова пружа исцрпну листу Кустуричиних филмских узо
ра (видети: Iordanоva, D. (2002) Emir Kusturica, London: British Film
Institute.
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тивних црта). Ово, на крају беспотребно, тегобно путовање,
завршава се њиховим колективним страдањем следећег ју
тра, када, коначно стигавши у своје одредиште, они нестају
у потпуној деструкцији коју је успаваном Београду донела
Хитлерова Луфтвафе. Негде на половини вожње, путници
су присиљени да направе нежељену паузу, када су укључени
у погребну поворку једном странцу, локалном „учитељу”.
Пре него што ова секвенца започне, два путника, Роми, на
глашавају везу између учитељеве смрти и надолазећег рата
директно певајући гледаоцима филма: „Пуче пушка из по
таје, учитеља нашег нема. Пролеће је ’41, пролеће је, зло се
спрема. Мајко моја шта се збива, тужна ми се песма пева.
Смрт је дошла у походе, овде више нема мира...” Погреб је
добро организован за разлику од готово свега осталог у при
чи, тужан и у почетку тих. Такође, то је и растегнут догађај,
који приморава невољне учеснике да га убрзају, бацајући
камење на коње који вуку погребна кола.
Многи гледаоци би могли да признају да нису, видевши
филм раних 1980-их, препознали везу између ове чудне
епизоде и Титове мега-сахране која се десила исте године
када је филм пуштен у промет. Посмртни говор преминулом
„учитељу” у Ко то тамо пева? је више експлицитан: „Све
што ти имам лепо рећи, драги мој стриче, рекао сам ти већ
за живота…генерације и генерације ђака, које си ти извео
на прави животни пут, радо те се и са поносом сећају… ми
рећи завађене, ти си и погинуо…” Ово је храбра референца
на култ недавно преминулог диктатора, пажљиво скривена
сталним помињањем убиства и убица. Тито је умро у болни
ци у 88. години, после дуге болести, али сатира ових догађа
ја из пролећа 1980. и предвиђање будућности Југославије је
јасна: чим је вођа спуштен у гроб, говорник потеже пиштољ
и комплетна анархија почиње.20
Алегорија у филму Ко то тамо пева? је донекле пригушена
реалистичним детаљима, али у њиховом следећем пројекту,
Маратонци трче почасни круг, направљеним у мало мање
репресивном озрачју 1983. године, Ковачевић и Шијан су
били у могућности да изразе политичке конотације на отво
ренији начин. Овај филм чудно почиње са наизглед произ
вољно изабраним документарним материјалом снимљеним
на државном погребу југословенског краља Александра,
20 Путници у аутобусу у Ко то тамо пева? је требало да доживе неславну
судбину ујутро на Цветну недељу, 6. априла 1941, у београдском зооло
шком врту, што је такође назначено у дијалогу филма. Због недостатка
новца, сцена није никад снимљена. Кустурица је решио да започне Под
земље ујутро 6. априла 1941. године, проминентном сценом бомбардо
вања београдског зоолошког врта.

141

САША МИЛИЋ
који се десио 1934., седам година пре насилног распарча
вања југословенског краљевства у Другом светском рату.
Заплет описује конфликт у породици гробара, који никако
не остављају женско потомство, чије су све жене помрле,
док они наизглед вечно живе, правећи богатство рециклира
јући мртвачке сандуке украдене са локалног гробља. Борба
у овој фамилији метузалема увлачи и њиховог снабдевача
сандуцима, гангстера, а цео заплет се поново завршава ка
тастрофом међусобног уништења. Иако је комад написан
још 1973. године, алузије на Титову смрт, његову државну
сахрану и сукоб између остарелих чланова југословенског
Председништва, које је преузело део власти после Титове
смрти, могу се наслутити. Једини начин да се дође на власт
у геронтократији је, мање или више, стрпљиво чекати смрт
наизглед бесмртног, добро збринутог, најстаријег патријар
ха.21 На крају филма, гангстери и гробари се сукобљавају;
куљање акумулиране мржње пали филмску траку, предви
ђајући свеобухватно уништавање у Другом светском рату (и
крвави расплет југословенске кризе 1990-их).
Значајно је да Кустурица прави Подземље са утицајним
драмским писцем, који је узастопно предвиђао униште
ње Југославије, врло успешно правећи алузије на живе
(и мртве) политичаре и политичке догађаје. Стил Подземља
је ближи Маратонцима него Ко то тамо пева?; Маратон
ци трче почасни круг је адаптација дуговечне, врло популар
не представе и Шијан је без предрасуда ангажовао позори
шне глумце за глуму на великом екрану, дозвољавајући им
да користе своје гегове у сценографији изражено слично по
зоришној. У време када се појавио, то је изгледало као мана.
„Налик позоришту”, викали су критичари, док су гледаоци
заволели и овај филм. Кустурица је у Подземљу очигледно
закључио да ће, приближивши добро одиграну, претерану
гестикулацију филмском гледаоцу, интензивирати брзи ри
там наметнут убрзано одвијајућим догађајима, интензив
ним покретима разних тела и екстатичном музиком, који се
сви појављују у Подземљу.
Два претходно укратко размотрена филма, иако пуни јаких,
привлачних ликова, делују као горке сатире на догађаје у
Југославији тог времена и Подземље свакако наставља ову
традицију. Ипак, још један филм из раних 1980-их, Балкан
Експрес (1983), који је режирао Бранко Балетић, садржи не
само модел за љубавни четвороугао првог дела Подземља,
21 Ова се ситуација може такође повезати са стањем у Совјетском савезу,
где је, у то време, Андропов наследио преминулог Брежњева, после чије
смрти је дошао Черњенко, кога је, опет, после смрти наследио Горбачев,
све у року од три године.
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већ је и извор неких од најимпресивнијих сцена Кустури
чиног филма. Прича о групи превараната и лопова, који су
се нашли у хаосу првих дана Хитлерове инвазије на Југо
славију 1941. године, овај филм значајно мења жанровску
формулу југословенских филмова о Другом светском рату.
Ни партизански спектакл, ни болно истраживање тешког
историјског периода по угледу на тенденције Новог фил
ма из 1960-их, Балкан Експрес је фокусиран на групу зани
мљивих, мада себичних ликова. На почетку рата, они про
фитирају на завладалом нереду, док покушавају да побегну
на сигурно место, без жеље да се придруже било којој од
страна сукобљених у конфликту. Иако умиру на крају фил
ма, њихове авантуре су поређане као низ комичних вињета,
а љубавни четвороугао чине два брката лопова, једна лепа
певачица и немачки официр. Девојка бира своје љубавнике
између три мушкарца, док никад није јасно да ли су њени
мотиви само опортунистички, или се она заиста заљубљује
у њих. Испреплетени, претходне две наративне везе су не
приметно измешане. Ово је и основна потка за заплет Под
земља. Марко, Црни, Наталија и неуништиви Франц су сли
ка и прилика Попаја, Стојка, Лили и капетана Дитриха из
Балкан Експреса.
У стилу француских филмова тренда la mode rétro и неких
југословенских ТВ пројеката из касних 1970-их, Балкан
Експрес је фокусиран на аутсајдере у рату, са живим инте
ресом за детаље предратног буржоаског друштва. Иако за
државајући беспрекорну слику покрета отпора, филм је у
основи потиснуо идеолошку аргументацију, инсистирајући
на подједнакој удаљености главних ликова од комунизма и
нацизма. Преовлађујући циљ оних који су укључени у рат
на свим странама као да је само да задрже главу на раме
нима, док се ратни хаос не смири. Главни ликови умиру на
крају, један по један, као у Подземљу. Као додатак овој жи
вописној динамици, Кустурица је приредио сценографију и
догађаје приче другог дела Балкан Експреса за његове сцене
на броду-ресторану и суседној обали, где се дешава венчање
Црног и Наталије, као и непрекидно снимање партизанског
филма о њиховим херојским подвизима.  
Кустурица и Ковачевић у Подземљу праве бројне алузије на
практично сваки филм који је било ко од њих направио, док
Кустурица указује респект златним данима југословенског
Новог филма и филмовима његових колега из Прашке шко
ле.22 Ипак, најкохерентнија мрежа референци је исплетена
22 Поставка два паралелна света и одговарајућих ликова, између којих се
може ићи наизменично, је омиљена код Ковачевића. На пример, види
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у вези са југословенским филмовима који се баве Другим
светским ратом. Партизански филмови су били најпромо
висанији и најпопуларнији жанр југословенског филма, од
првих послератних дана. Првих неколико играних филмо
ва направљених у социјалистичкој Југославији били су ис
кључиво посвећени херојској борби против фашистичких
окупатора и домаћих издајника; током три следеће деценије
они су били далеко најповлашћенији жанр југословенских
власти. У 1960-им и 1970-им, филмови овог жанра су се раз
вили у спектакле у којима су, уз истакнуту улогу пиротех
нике и излива јаких емоција, домаће и стране звезде биле
центар пажње. Док су хероизам и љубав за домовину и пар
тију били преузети из совјетског социјалистичког реализма,
југословенска специјалност су били герилско ратовање и
ликови који су постепено све више изражавали своју духо
витост на рачун изражавања идеолошких опредељења (иако
је комбинација ова два елемента била развијена већ у Чапа
јеву из 1934. године). Партизански филмови су се дешавали
углавном у руралним подручјима, док су њихови пандани,
филмови о илегалцима, описивали живот и борбу за сло
боду у градовима које су држали Немци. Снимљени са ма
ње средстава, ови други су имали софистицираније ликове,
са заплетима сличним трилерима. Они су били погодни за
телевизију, одакле су потекле дуге телевизијске серије као
што су Отписани, који су приказани на југословенској теле
визији током 1970-их. Ова изузетно популарна серија садр
жи мешавину ликова, заплета и сценографије догађаја који
у Подземљу описују урбани отпор у ком учествују Марко и
Црни.
Ове бројне референце могле су још увек остати близу безо
пасног пастиша, тако дајући некакву кредибилност Финкел
кротовом опису филма као помодарски постмодерног, кад
не би било важних момената у заплету који повезују југо
словенску историју и југословенски филм на врло одређен и
јасан начин. Иако је Други светски рат био уствари завршен,
Марко креира привид сталне борбе за људе у Подземљу. Уз
помоћ радија, грамофона и једне сирене, он их држи у стал
ном страху, приказујући им безобзирно лажне документар
це о наводном рату који влада на површини. Када се конач
но попне напоље из бункера, Црни се појављује на плажи и
заменивши снимање играног филма за стварност, направи
хаос. Филм чије снимање прекине, Пролеће стиже на белом
коњу, је, „случајно”, о његовој сопственој револуционарној
слави. У акцији вредној да буде у југословенском ратном
Сабирни центар, филм који је 1989. режирао Горан Марковић у адапта
цији самог Ковачевића по његовом позоришном комаду..
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спектаклу, он десеткује статисте правим мецима и убија
свог двојника метком право кроз срце, што проузрокује ек
стазу у филмској екипи, која још увек верује да присуству
је одлично одглумљеним моментима. Сцена која се снима
у безбројним дубловима је уствари слична догађајима који
су се десили током рата. Сценографија и главни ликови су
чудесно слични, али радња описује Марка и Црног као не
превазиђене јунаке, уместо неславних догађаја из хаотичног
рата. Тако, гледалац посматра двоструко удвостручење. На
једној страни, сценографија, догађаји, глумци и ликови ди
ректно указују на Балкан Експрес; на другој, двострукост у
оквиру Подземља продукује сублимни ефекат трипликоване
мреже означених, који кореспондирају са једним текстуел
ним пољем. А ипак, порука је јасна: југословенски филм је
стално репродуковао слике историје, онемогућавајући по
пулацији да направи разлику између фикције и стварности.
Акција Црног и реакција Марка на снимању су централне за
ову поенту: сећања на „представљену” реалност су сличне
филму „инспирисаном” овим догађајима. Сами протагони
сти, историјска удаљеност, вешта пропаганда и људска су
јета, чине немогућим чак и главним учесницима да направе
разлику између истине и репрезентације, иако су оне кило
метрима удаљене.23 Уз то, гледалац коме је познат Балкан
Експрес, посматра слике које су интензивно инспирисане
југословенском филмском историјом. У суштини, Кустури
ца и Ковачевић сугеришу да је избављење из репрезента
цијског круга практично немогуће и да је „право” значење
догађаја, ако уопште доступно, врло тешко спознати. Исто
времено, они стављају и самог гледаоца у репрезентацијски
круг, чинећи представљање његове историје истовременом
и неодвојивом од историје југословенског филма.24

Ре-интерпретација као рефлексивност
Интензивно занимање за механизме политичке манипулаци
је, које је видљиво у Подземљу, кулминира у сценама посета
Марка и Црног снимању партизанског спектакла. Кустурица
нам нуди софистиковано разматрање уметности политичке
пропаганде, која пажљиво меша лаж, истину и полуистину
23 Марко и Црни посећују снимање одвојено и под различитим околности
ма. Овај други је потпуно неспособан да направи разлику између фил
ма и реалности, пошто је провео двадесет година под земљом. С друге
стране, иако члан елите која је организовала стално, послератно прису
ство Другог светског рата у различитим формама, Марко је ипак склон
да замени стварност и фикцију.
24 Листа филмских претходника који су се бавили забуном која потиче
од двострукости између филма и стварног живота је дуга, укључујући
Бастера као детектива, Булевар сумрака, Америчку ноћ и Интервисту.
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до тачке интелектуалне исцрпљености оних који су мани
пулисани. Али ова изоштрена идеолошка критика је нераз
двојно измешана са задовољством, које доносе урнебесни
заплети и редитељско мајсторство. Као прецизан уметник,
Кустурица ужива у развијању потенцијала позајмљених
филмских текстова. Иако понекад врло кратки (што је нео
пходно пошто их има много), ова позајмљивања су ретко
остављена да неспретно висе у ваздуху, као обичан доказ
редитељевог познавања филмског наслеђа. Уместо тога, они
играју важну улогу у развоју заплета или богатог асоција
тивног поља створеног око њега. Њихова функционалност
постаје услов њихове видљивости.
Кад их гледалац једном примети, ове значењске целине зах
тевају паралелно процесуирање. На једном нивоу, онe су
интерпретиранe у вези са основним текстом Подземља, а на
другом, онe су уоченe и упоређенe са „оригиналом”, фор
мом која постоји пре тога, које гледалац може, а и не мора
да се сећа. Тако је значење до кога гледалац долази (које ов
де разумемо као афективно значење), формирано на основу
три осовине. Док реагује на посматрани текст у светлу од
говора на текст ког се присећа, ако има то искуство или пре
познаје референцу, он развија треће концептуално поље из
релације већ апстрахованих значења формираног на основу
прва два поља.
Следећа два примера показују до ког нивоа Кустурица поја
чава њихово међусобно дејство, кроз пажљиво постављање
у времену. Први је позајмљен из немог филма, из Китоно
вог Колеџа (College, 1927). Као најбољи студент генерације,
Кеатон држи говор на церемонији проглашења дипломаца
назван „Проклетство атлетике”. Публика се састоји углав
ном од његових вршњака, који више воле спортисте него
књишке мољце (као што је Китон), док иза њега седе про
фесори, који више цене оданост знању, него физичку спрем
ност. Подељеност између ове две групе је врло јасна (изузев
Китонове мајке). У сендвичу између њих, Китон је окренут
студентима који су против њега, док га професори у потпу
ности подржавају, али не могу да виде његово лице. Убрзо
пошто започне говор, Китон почне да се ритмички помера
слева на десно. Две групе реагују различито. Студенти пола
ко одлазе, док су професори толико удубљени у његов говор,
да почну да се покрећу у ритму његових покрета, слева на
десно и назад. Ноел Керол објашњава овај гег као „вербалну
слику”. Кеатон „повија” (на енглеском sways) публику
својим аргументима, што је интерпретација која зависи од
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гледаочевог познавања енглеског језика.25 Кустурица адап
тира овај гег једној од главних тема Подземља, односу изме
ђу полова. Нагласак се помера од компетенције актера који
држи говор, коју Китон ствара за себе, на дивљење дискурсу
гомиле која слуша, при коме појединац инстинктивно прати
и учествује у физичком (и асоцијативно у емотивном и ин
телектуалном) узорку који је створио онај који држи говор.
Извор дискурса код Кустурице је позоришна представа
Стриндберговог Оца, коју су на сцену поставили српски
глумци на немачком током рата, за мешану немачко-српску
публику. У дужој верзији Подземља ова поставка се пона
вља и после рата. Комад и реакција публике остају исти,
само је језик на ком се комад изводи српски.26 Број тексто
ва на који филм прави референце у овом случају појачава
потенцијал за апстрактно значење. Отац представља miseen-abyme Подземља, јер оба ова дела интензивно развијају
тему вечите борбе између полова, поготово за доминацију у
породичном животу.27 С друге стране, поновљена ритмичка,
једнолична реакција публике на претерану егзистенцијалну
кризу ликова у комаду је позајмљена из Колеџа и показује
фасцинирану, изражено центрирану на саму себе, реакцију
публике (или виших класа?) на бескрајно понављање свако
дневне борбе између полова. Кустурица овде користи фи
гуративни потенцијал свог филмског и позоришног извора
за стварање значења, да би створио асоцијативно поље које
је у вези са тематским интересима Подземља.28 Завршетак
сцене, у којој је приказана представа на немачком, такође
25 Carroll, N. Notes on the Sight Gag in: Comedy/Cinema/Theory, Horton, A.
ed. (1991), Berkeley: University of California Press. Није јасно да су Керо
лови термини погодни у овом случају. Кеатон помера (sways) оне који су
већ убеђени у вредност његових аргумената, а неки од великодостојника
се изгледа померају да би видели његово лице, када он почне да се по
мера.
26 Као што је то експлицитно назначено у Подземљу, неки глумци и ин
телектуалци су били смакнути после рата, због тога што су глумили за
Немце током окупације. Али, комунистичке власти постављају исти ко
мад на сцену, а глума која је у једном периоду била кажњива смрћу, у
другој ситуацији постаје средство друштвене промоције и престижа.
27 Крај Подземља је виспрена потврда Кустуричине (и Ковачевићеве)
оданости оваквој врсти генерализације. После пуног круга, све се на неки
начин враћа на почетак и на нелагодну, али и комичну коегзистенцију,
условљену блиским фамилијарним односима и флуктуирајућом мрежом
жеља.
28 Најдужа верзија Подземља је јаснија у паралелном, сталном снимању
једног те истог партизанског филма, намењеног за приказивање нижим
класама, са перманентном поставком високопарног комада за владајућу
елиту. Ово је још један коментар о југословенским комунистима и њихо
вом усвајању животног стила претходних владајућих класа, што је било
противно официјелној реторици.  

147

САША МИЛИЋ
служи да покаже лакоћу с којом се Кустурица пребацује с
једног на други филмски (и позоришни) модел, у оквиру
компактне наративне целине. Пошто је искористио визуелне
потенцијале визуелног гега, пародирајући мелодраматични
текст ироничним интонацијама, он брзо ствара хаос у сти
лу Хичкоковог филма Човек који је превише знао (1956) и
раствара апстрактне конотације текста у анархији масовног
хаотичног кретања.
Пажња посвећена релацији између формалних елемената и
реторичког потенцијала Кустуричиних прототипова у Под
земљу видљива је у још једној краткој сцени. Вера, жена
Црног, умире убрзо пошто силази под земљу са анонимном
масом и својом породицом, после немачког напада. Њу игра
Мирјана Карановић, глумица која је такође глумила у првом
канском Кустуричином победнику, филму Отац на службе
ном путу. У њему она игра сличну улогу мајке, која је стуб
њене босанске породице, док је отац послат у затвор на не
колико година због политички неодговарајућих примедби.
Као и у Подземљу, она пролази између Сциле и Харибде,
покушавајући да по сваку цену спаси породицу, док мора да
се бори и са мужевљевом неверношћу. Овај развијен мотив
позиције несебичне мајке у патријархалном друштву наиз
глед може да подржи критике Кустурице да он није спосо
бан да оформи нетрадиционалне женске ликове. Ипак, ови
филмови представљају јасно указивање на тешку позицију
жена у патријархалним породицама. За гледаоца упознатог
са југословенским филмом, јасно је да оба ова лика које игра
Мирјана Карановић указују на Петријин венац, филм који
је режирао Срђан Карановић 1980. године. У њему, Мирјана
Карановић је Петрија, српска сељанка која иде кроз живот
са неуморним духом, упркос разочарењима и неиспуњеним
очекивањима. У свом животу Петрија је имала три чове
ка и два детета. Прво умире на порођају. Ово се дешава у
традиционалном српском сељачком домаћинству, где, про
терана у спремиште жита, она рађа дечака. Остављена са
ма, неупућена од своје доминирајуће, љубоморне свекрве,
она се бори на поду кроз врло тежак порођај, да на крају не
би пресекла пупчану врпцу, што је узроковало смрт дете
та. Кустурица адаптира ову сцену у Подземљу, али, уместо
изолације, Вера рађа дечака на дну степеница које воде у
склониште. Овог пута, дете преживљава, али мајка умире.
Сам порођај је тежак као и Петријин, али док Петрија лежи
непокретна, испружена на поду, у дугом, болном крупном
кадру Карановићеве камере, Кустурица појачава Петријино
страдање, представљајући га као вожњу ролеркостером низ
степенице, у крупном плану, овог пута праћеног камером
држаном у рукама. Интертекстуалне референце и заплет
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Подземља заједно доприносе да посматрамо ову сцену као
опис тешког третмана ком су изложене жене у традиционал
ном српском друштву.
Крај ове врло кратке сцене поново показује Кустуричину
склоност брзим променама између његових филмских мо
дела. Док Вера гледа свог новорођеног сина, и док је очи
гледно врло близу смрти, светло које производи бицикл, чи
је предале окрећу анонимни људи у мрачном подземљу, из
ненада је осветљава. Она изговара речи из једног од најпо
знатијих партизанских спектакала: „Ако ми се нешто деси,
нека се зове Јован” (публика наравно зна да ће она умрети).
Кустуричино достигнуће овде лежи у томе како глатко спаја
формалне одлике кадра, са тематским конотацијама, ствара
јући у ејзенштајновском смислу континуирани покрет који
везује комплексне процесе заједно, тако охрабрујући гледа
оца да створи вишестрану значењску целину. Гледалац који
није упознат са призваним текстовима прати динамичну, па
жљиво постављену сцену, која значајно унапређује заплет,
одводећи један од главних ликова из, и доводећи нови лик у
причу. Али, нова димензија се отвара референцом на тмур
ни, реалистички Петријин венац, тако повезујући Верину
и Петријину судбину, а онда изненадно пребацујући текст
у хипер-мелодраматичан и тако неизбежно ироничан тон
партизанског спектакла, и његову везу са животом у подзе
мљу. Истовремена прецизност и снага доприносе лаконском
ефекту, импресији разрађености упркос краткоћи сцене.
Гледалац упознат са југословенским филмом је тако окру
жен ликовима, ситуацијама и дијалогом преузетом из мно
гобројних, углавном југословенских филмова, почев од пар
тизанских спектакала, филмова урбаног отпора, лаких ко
медија, филмова носталгије и црних комедија. Подземље је
компендијум који садржи референце на све југословенске
филмске жанрове мејнстрима и на модернистички филм, та
ко покривајући његову педесетогодишњу историју.29 Може
се условно рећи да Подземље постаје филм без субјеката за
не-субјекте, о нацији изграђеној на текстовима, о заједни
ци која постоји онолико, колико јој то омогућују њени тек
стови. Анонимне страсти, инстинкти и манипулације, ви
ше него ликови, постају снаге које обликују наратив, као и
југословенску историју.
29 Изузев Кустуричиних филмова, филмови на које он прави референце
су углавном они произведени у Београду. Истина, они и представљају
око половине целокупне послератне југословенске производње играног
филма, а били су и врло популарни код југословенске публике и најпо
знатији ван граница Југославије. Без обзира, Кустуричин избор јасно
указује на његове филмске преференце.
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Кустурица зумира фокус у Подземљу на филм као круцијал
ни медијум за стварање националног наративног простора,
уочљиво користећи документарне кадрове параде са просла
ве Првог маја одржане у Београду. Гледалац види поређане
кадрове писма мира за вољеног Тита, затим првог југосло
венског путничког аутомобила – фиће и онда Авала филма,
главне државне компаније нове југословенске послератне
филмске индустрије. Ово појачава смисао Кустуричиног
схватања важности југословенског филма за послератне ко
мунистичке власти. Кустуричина позиција је, на неки начин,
била привилегована. У моментима крајњег хаоса и колапса
националног идентитета, механизми националне репродук
ције лежали су огољени својим функционалним колапсом. У
послератном периоду југословенски филм је био омиљени
медијум националне педагогије у вишејезичној, вишекон
фесионалној, полу-писменој земљи, учествујући у процесу
у ком су људи истовремено били „објекти” те педагогије,
али и „субјекти” процеса означавања и произашлог просто
ра нације. У сцени Верине смрти коју смо описали, затворе
на популација производи минимално осветљење окрећући
педале бицикла који стоји у месту. Светлост која чкиљи из
лампе бицикла подсећа на светлост која долази из филм
ског пројектора. Анонимна популација тако и буквално узи
ма учешће у пројекцији (али не и продукцији) бескрајног
круга слика, истовремено бивајући њихова једина публика,
позајмљујући своје емоције, као и физичку снагу, одржању
политичког система.
У Југославији је национално питање било комплексније не
го што је то национални простор једне нације, који је, бар
у националном дискурсу, већ формиран и наизглед једин
ствен. Пројектовано јединство је дакле било компликовано
чињеницом да је сама (југословенска) нација била саста
вљена од неколико различитих националности са, на крају
крајева, некомпатибилним типовима формације национал
них простора, што је неизбежно имало политичке импли
кације на већи национални пројект. У свом страственом и
огорченом филму, Кустурица на крају криви комунисте који
су „отели” југословенску идеју. На крају постаје јасно да их
он не криви за иницијацију националног педагошког дис
курса, већ због тога што су то урадили лоше, тако да је на
крају он изгубио своју временску компоненту и постао крај
ње понављајући, досадан, предвидљив и некохерентан са
закључцима које је становништво могло да прикупи о жи
воту ван граница „испричаног” националног простора, гу
бећи своје продуктивно, како би га Баба назвао, „двоструко
време”, тако терајући народе Југославије да проведу декаде
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у подземљу.30 Развијајући ову идеју, слике из југословенских
филмова постају свеприсутне и неодвојиве од историјске
репрезентације.
Питање у вези са алегоријском снагом филма још увек оста
је: је ли Подземље само глобална метафора о релацијама у
Југославији, њеним комунистичким вођама и развоју спе
цифичне културе која је служила њиховим пропагандистич
ким циљевима? Другим речима, да ли филм заузима специ
фичнију позицију у односу на југословенско национално
питање и југословенске ратове око наслеђа 1990-их? Јесу
ли Марко и Црни уопштени примери највиших југосло
венских комунистичких функционера, или бисмо могли да
приближније одредимо њихову националну афилијацију?
Они су били ближе виђени као Срби, или као Срби (Марко)
и Црногорци (Црни). Још важније, једна од главних тача
ка њиховог међусобног односа је да прикаже разлику коју
су према Титовом режиму испољавале две секције српске
владајуће елите, у зависности од њиховог урбаног, или ру
ралног порекла. Марко је љигави интелектуалац, док Црни
служи режиму верно, без питања. Још једном ова особина
везује овог другог за Ранковића, који је, наводно, остао ве
ран Титу до његових последњих дана на власти. С друге
стране, он може бити виђен и као архетип Срба из Крајине
и Босне. Они су најжешће подржавали Тита за време његове
власти; многи од њих су направили каријере као официри
ЈНА, као наставак њихове ратне улоге, када су били партиза
ни. Пореклом из неразвијених планинских подручја, њихов
главни пут друштвене промоције су били војска и полиција.
Њихова лојалност Титу је била неупитна; кад год је био у
опасности могао је да рачуна на њихову подршку. Титова
слика на сату који Марко доноси Црном као награду што је
годинама држао народ послушним, била је промовисана у
послератној Југославији као ратна слика Тита из његових
победничких, славних подвига у Босни. Црни је одушевљен
не само Титовим личним гестом, већ и самом сликом, која
призива носталгичне емоције. У ствари, у различитим при
ликама он користи и црногорски акцент, као и онај специфи
чан за Србе из Крајине.
Кад једном изађе на површину, фрустрација накупљена то
ком година проведених у подземљу експлодира, и Црни узи
ма улогу артиљеријског команданта. „Распамети”, речи које
30 „Двоструко време” се овде односи на потребу инкорпорације истовре
меног простора нације у национални простор конструисан кроз нара
тивну борбу. Југословенски народ у Кустиричином објашњењу је био
„објект”, а да му никад није дозвољено да постане „субјект” процеса
означавања, што се завршило катастрофом.
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користи да би наредио топовима да пуцају на невидљивог
непријатеља, је наводно изговорио генерал Младић, коман
дант војске босанских Срба током рата у Босни. Спочетка,
непријатељ је невидљив, а касније неважан. Главне поен
те приче се тичу релација у оквиру једне од група у сукобу
(или улоге снага Уједињених нација), пре него објашњавања
динамике конфликта. Кустурица је изгледа био опрезан да
скоро потпуно остави Босну изван описаног конфликта, зна
јући за комплексност те теме у то време и политички реле
вантни закључци које доноси о рату односе се много чвршће
на српску, него на друге југословенске етничке и политичке
снаге и учеснике.31
Док Марко и Црни персонификују неуспех српских лидера
да ураде нешто добро за свој народ под Титовим режимом,
лик Ивана, Марковог брата, је био углавном остављен ван
критичког разматрања. Он је добродушан млађи брат, који,
у средишту перманентног хаоса, одбија да види људе она
квим какви јесу, окрећући се животињама за своје живот
не сапутнике. Име Иван је понекад повезано са католичким
крајевима, док је његов еквивалент Јован чешће коришћен
код православних Срба. Али, поред имена Јован, и Иван је
у употреби код Срба, мада ређе. Иванов однос према Југо
славији је јединствен: он се убија од плача за земљом коју
је одавно напустио. Његова оданост нема граница, али он
успева да делује тек на крају, убијајући сопственог брата кад
је све већ отишло дођавола. Тек на крају, после смрти, он
проналази мир у имагинарној Југославији, на парчету земље
које плови низ Дунав. Иван може бити виђен као доброми
слећи Југословен, неко ко би могао бити Србин, или Хрват,
али ко не пружа ништа својој вољеној земљи, осим добрих
жеља. Он је стално паралисан, неспособан да делује, јер би
то од њега захтевало да упрља руке. И он остаје стално по
страни. С друге стране, он би могао бити Србин који својим
именом и понашањем показује неизмерну жељу да се пре
мосте разлике између његове и других нација у Југославији,
неко ко је одан југословенској идеји без обзира на цену, ко
не живи у стварности, као неко ко не схвата да Југославија,
каква је била, не може да понуди трајни мир и стабилност
његовој породици и његовим животињама.
31 Најдужа верзија Подземља задржава више симетрични заплет, у ком
свака југословенска нација има свог представника у корумпираном вођ
ству земље. У њој су Томислав, Јанез и Мустафа проминентнији него
у краћим верзијама, поред Марка и Црног, али исто толико опортуни
стички и корумпирани. Краћа верзија Подземља углавном елиминише
ове сцене. Ипак, ликови који представљају Хрвате, Словенце и Босан
ске Муслимане су, до неке мере сувишно, присутни у краћим верзијама
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.
Као што је поменуто, остали чланови југословенског руко
водства, поред Марка и Црног, постоје само као фантоми у
краћим верзијама Подземља. Они се појављују, али њихове
улоге су крајње тривијалне, не додајући ништа ономе што
можемо да закључимо из понашања Марка и Црног. Они су
слабо развијени, остаци другачијег распореда, који је гледао
на Југославију из апстрактнијег угла. Оно што имамо је да
је Кустурица дефинитивно померио филм више на српску
страну гледишта, не зато што је заузео просрпску позицију
у вези југословенске кризе, већ зато што кроз богатство алу
зија, избор глумаца и локација, он нуди нешто што изгледа
као српска перспектива на педесет година историје под Ти
том и његовим наследницима. Ово болно преиспитивање,
које захтева да се спозна илузорност властитих снова, сико
фантско понашање и корупција, је већ пост-југословенски
процес. Гледаоци који још увек осећају да је комунистичка
Југославија (једина коју су они могли да знају) била најбоља
од свих могућих светова, мора да сматрају да је Подземље
дубоко узнемирујуће. Значи, јако незадовољство у филму
је испољено не према другим нацијама у Југославији, већ
према Титу и корумпираним српским политичарима који су
служили у његовом режиму.
У Подземљу ми видимо више Немаца него Хрвата, Мусли
мана, Албанаца или Словенаца. Ово указује на одлучујући
и проблематични однос између Срба и Немаца током 20.
века. Својом војном и економском моћи увек на хоризонту
(или у Београду), Немци имају јединствено место у српском
националном наративу. То није једноставна ствар анимози
тета, то је пре амбивалентна комбинација дивљења њихо
вом технолошком умећу, организационим способностима
и богатој културној традицији, и неповерења због дубоких
рана које су начинили на Балкану током два експанзиони
стичка рата, које су водили у 20. веку. То је један од разлога
за дугу параду злих немачких официра у партизанским рат
ним филмовима, које пародира лик Франца (други је, као
што Подземље сугерира, тражење жртвеног јарца од стране
комунистичких власти).32
32 Ова опсесија није неопходно једнострана, иако је улога Немаца у срп
ској националној свести, наравно, много важнија. Можемо се, на при
мер, сетити ерупције задовољства после пада Београда у Фассбинде
ровој Лили Марлен. Касније, може се лако видети негативан став према
Србима током југословенског конфликта 1990-их у Немачкој и посебно
у немачким медијима. Подела Немачке и комунистичка Југославија су
изгледа покрили непријатељства и тензије који потичу из прве половине

153

САША МИЛИЋ
Рефлексивност Подземља уводи југословенског (или срп
ског) гледаоца у процес рекреације тока историјских иску
става, не као post factum апстрактног знања, већ као осетил
но разумевање, које испитује и ре-интерпретира узроке тра
гичне савремености. Ако тражимо неке филмске претход
нике, можемо их сигурно наћи у филмовима Италијанског
неореализма. Као и Подземље, они су се јавили одмах после
националне пропасти, тражећи његове узроке не само у ма
нипулацијама фашистичког режима, већ и у поткупљујућим
задовољствима италијанских предратних филмова. Ипак,
мењање историјски доминантног представљачког оквира,
без ослонца на њега на један или други начин, је радикална
сугестија која може да отуђи самог гледаоца коме је намење
на, без обзира на спремност филмског ствараоца да прихва
ти радикалан приступ. Тако, мелодраматска имагинација ви
дљива у неореалистичким филмовима, не само код Де Сице,
која потиче из предратног италијанског филма, заменила је
буржоаске вредности 1930-их свакодневним сиромаштвом
као објектом глорификације. Један од главних проблема са
којима се суочио неореализам, био је како достићи критич
ку дистанцу, не негирајући емпатију, коју су Италијани сма
трали незаменљивом за функционисање хуманог друштва.
Експлицитно, растуће занимање за улогу медија у друштву,
видљиво од Крадљиваца бицикла (Ladri di biciclette, Де Си
ка (De Sica), 1948), било је део овог рефлексивног напора ко
ји кулминира филмовима као што су Најлепша (Bellissima,
Висконти (Visconti) 1952) и Бели шеик (Lo sceicco bianco,
Фелини, (Fellini), 1952). Фелини је постао главни протаго
ниста ове рефлексивне тенденције, закаснело проглашавају
ћи смрт Италијанског неореализма у Слатком животу (La
dolce vita, Фелини, 1960), филму о снимању филма, да би
завршио у солипсистичком објашњавајућем кругу у 8½ (Фе
лини,1963). Може се видети одакле Кустуричина фасцина
ција његовим радом. Није то само барокна слика света коју
је створио редитељ-демијург, као што се понекад поједно
стављује. Питање ироничне дистанце која, са једне стране,
не скреће у неангажовани само-задовољни цинизам, док
са друге стране не дозвољава гледаоцу да се фузионише са
другим, доминира његовим филмом и посебно Подземљем.
Италијанском филму је требало двадесет пет година да би
се окренуо директном испитивању болног историјског пе
риода Другог светског рата и до тог времена огорченост и
морална нелагода у Италији су, можда неизбежно, стекле
носталгичне тонове. Кустурица је дотле стигао за пет, иа
20. века (бар у Немачкој), али после краја Хладног рата, они су поново
дошле на видело.
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ко користећи алегоријске структуре да ублажи врло контро
верзне тачке. Он свакако није носталгичан, али је проблем
са којим се суочио док је правио филм после врло кратког
временског периода делом био, како да буде критичан, без
негације целог живота који је неко водио у то време као по
грешног. Кустуричина позиција у Подземљу изгледа тако
као да није могуће почети од апсолутне нуле, као да се ни
шта није десило, узимајући само добре лекције после пост
фактум размишљања. Ово је можда слабост, али упоређено
са целовитим критичким напоном филма, то је покушај ис
купљења и скромности који не би смео да буде лако одбачен.
Ово је можда начин да се објасне неке тензије које се могу
осетити између сценарија и филма. Док је Ковачевић увек
тежио јасним (иако комплексним) етичким алегоријама, Ку
стурица је више фаталиста, покушавајући да разуме, колико
и да осуди. Ово се може осетити у стилистички значајном
тренутку: Марко, сада важни политичар, прима литерарну
награду за своје песме. У пратњи своје жене Наталије, окру
жен најближим сарадницима и пријатељима, он држи говор,
рецитујући своје неискрене, патетичне стихове невидљивој
публици. Убрзани ритам филма се успорава и у тренутку
предаха, југословенски гледалац изненада препознаје не са
мо речи, или Маркову сличност са једним од многобројних
лауреата једне од многих књижевних награда, већ модел
описивања типичан за југословенску телевизију 1960-их
и 1970-их. Хијерархија застава пажљиво распоређених у
простору кадра, дах озбиљности и самозадовољства наиз
глед опуштеног друштва успаваног кредитима са запада, и
успаванкама рецитованим свако вече са националне телеви
зије, постају одмах препознатљиве. Гледалац се тако нала
зи у позицији коју описује Пол Рикер: „Рефлексија је чин
окретања према себи којим субјект схвата у тренутку ин
телектуалне јасности и моралне одговорности, уједињујући
принцип операција међу којима је растворен и заборавља на
себе као на субјекта”.33
Истовремено, тај тренутак јасноће најављује гледаоцу не
могућност спознаје себе самог и своје историје, без испи
тивања улоге наратива идентитета у својој конструкцији.
Другим речима, чак иако би се субјект одрекао своје субјек
тивности током овог процеса, чин рефлексије историјских
догађаја и учесника, који су удаљени у времену и просто
ру, постаје потврда његовог постојања у времену. Сходно
томе, ова сцена се може тумачити као појачана критика по
33 Ricoeur, P. On Interpretation, in: Philosophy in France Today, ed. Montefoi
re, A. (1983), Cambridge: Cambridge University Press.
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литичке манипулације, иако Кустурица истовремено уводи
другачије импликације. Док Марко рецитује риме о ветру
који носи лишће, тако изражавајући тугу за одавно почив
шим ратним другом и народним херојем, Црним, звук ветра
доноси лишће пред камеру и Кустурица претвара Маркове
речи у живот. Иронија није уперена само према политич
ким манипулаторима, или према употребљеним медијима:
окреће се против самог текста. Упоређена са искрено срећ
ним дечјим гласовима из хора који пева песме захвалности,
мир облачног октобарског дана у Београду прожима догађа
је. Иронија у овом тренутку губи своју оштрицу. И заиста,
гледалац који је проживео послератне године југословенске
историје почиње да цени ових неколико тренутака јасног,
видљивог мира, иначе окружен манијачким ритмом историј
ских догађаја, као мирну луку, без обзира колико илузорну
и краткотрајну, можда чак и вреднију зато што је таква.34 У
Подземљу има много тренутака који функционишу на слич
не начине, покушавајући да оцене и поврате оно што може
бити враћено. Кустурица користи рефлексивност на начин
који је више од сталне, испразне самореференцијалности на
површини, која до бесвести алудира на своју артифицијел
ност. Ослобађа се реалистичке репрезентативности, али не
и реалности. Поврх свега, радије него да директно намеће
узак поглед на то шта је реалност, или шта је била, филм
отвара простор за гледаоца да изгради светове који одгова
рају његовим интересима, нудећи слободу и задовољство, а
истовремено и интелектуалну авантуру.
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THE UNDERGROUND AND ITS CONTEXT:
HISTORY OF YUGOSLAVIA AS A HISTORY OF 
YOUGOSLAV FILM

Abstract
The Emir Kusturica’s film appeared in 1995 and immediately it
stirred spirits. After winning the Golden Palm in Cannes, an even
more inflammable debate ensued. Not only film professionals but also
philosophers, culture workers, politicians joined the debate. It spilled
over to the countries of the west as well, and in the meantime the
film has gained popularity with the audience, which raised the stakes
in the public debate. This paper partly describes the course of debate
development and lays out several different viewer standpoints which,
depending on the context the viewer acknowledges, open up a number
of political and also cultural issues regarding history of Yugoslavia.
The most accessible level is the level of melodrama, comprehensible to
viewers all over the world. Also, there are issues related to communist
ideology in a multinational country and the role of the Communist
Party. The most intricate and also most important ones are the issues
regarding the film role in the history of Yugoslavia, its ideological
position and the manner in which the film was used to manipulate the
masses, being the most popular, influential media available to widest
public.
Key words: Kusturica, context, nationalism, politics, culture, 
Yugoslavia, cinema history
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Сажетак: Текст разматра контекстуалне праксе на примеру
уметничке резиденције Цимер покренуте у оквиру Ликовне редак
ције Дома културе Студентски град и реализоване у Студентском
граду на Новом Београду крајем 2014. године. Узимајући у обзир
локални контекст и специфичности, у тексту се расветљавају
основни аспекти и стратегије партиципативне уметности при
мењени у оквиру конкретног пројекта као што су: истраживање
и рад са заједницом, осветљавање одређеног социјалног проблема,
нагласак на креативном процесу и непредвидивост исхода умет
ничког процеса, апропријација метода и облика комуникације из
свакодневног живота у уметничким пројектима, делегирани пер
форманс. Кроз анализу уметничких акција интернационално ак
тивног уметника Александра Јестровића или Јамесдина, првог
учесника уметничке резиденције Цимер, откривен је нови поглед
и остварена видљивост постојећих проблема у оквиру живота
студената у Студентском граду, који су кроз навику постали не
довољно видљиви. Рефлексија искустава из микро контекста не
миновно је повезана у тексту са разматрањем промена и токова у
ширем друштвеном и историјском контексту.
Кључне речи: контекст, партиципативна уметност, уметничке
резиденције, апропријација

У времену када су интеракција и комуникација постале нај
битнији елемент у друштву, на српској уметничкој сцени се
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.1 Важан сегмент суделовања у уметничким резиден
цијама јесте и остваривање и развијање заједништва, које
у клими промене парадигме коју живимо постаје sine qua
non продуктивног става. Садашња достигнућа у науци и
технологији нуде модел динамичне мреже релација, свест
о јединству и међузависности свих ствари и догађаја, по
требу за преображајем субјективности и преобликовањем
односа. Напуштање статуса уметника-генија, демистифи
кација ауторства и губитак аутономије уметничког дела су
идеје присутне у савременој уметности које у уметничким
резиденцијама имају неопходне услове за развој, јер нас уче
да се подручје субјективности дефинише и формира кроз
додир са другим пољима. Управо додир са другим подруч
јима отворио је простор ка укључивању контекста у проми
шљање односа уметничких пракси и друштва, у тој мери да
је контекст из једне крајње маргинализоване позиције по
стао један од круцијалних елемената савремене уметничке
праксе. У овом тексту биће речи о недавно завршеном пилот
пројекту уметничке резиденције ситуиране у Студентском
граду на Новом Београду и уметничким радовима произа
шлим из овог пројекта, који се могу анализирати из угла
контектстуалних уметничких пракси.
Први гост новоустановљене уметничке резиденције Цимер,
која је покренута у оквиру ликовне редакције Дома култу
ре Студентски град на Новом Београду, био је Александар
Јестровић или Јамесдин. У периоду од 1. новембра до 31.
децембра 2014. године, уметник се налазио у улози цимера,
живео је у студентској соби заједно са другим студентима,
хранио се у мензи, играо баскет на теренима и укључивао
се у свакодневне активности у Студентском граду. Током
резиденцијалног боравка, са невероватним бројем идеја, уз
упорност, која му не недостаје и инвентивна решења, реа
лизовао је неколико уметничких радова у сарадњи са сту
дентима, запосленима у Дому културе Студентски град, еки
пом телевизије Студентски град, промишљајући пре свега
контекст у коме је боравио у том периоду.
Уметнички радови произашли из овог пројекта могу се са
гледати из угла партиципативних уметничких пракси које
данас чине најзаступљенији модел уметничког деловања и
повезане су са флуидном природом савременог фрагменти
раног, нестабилног и убрзаног живота. Међутим, историјски
почетак тих пракси није скорашњег датума, већ је препознат
1 Текст је писан за каталог пројекта Уметничке резиденције Цимер који је
реализован у Дому културе Студентски град у периоду од 1. новембра
до 31. децембра 2014. године. Каталог ће бити објављен у октобру 2015.
године у издању Дома културе Студентски град.

159

МАИДА ГРУДЕН и МАРА ПРОХАСКА МАРКОВИЋ
још у футуристичком покрету крајем прве деценије дваде
сетог века.2 Свака нова актуелизација партиципативне умет
ности повезује се са турбулентним историјским догађајима
и превратима, као што су били Први светски рат, октобарска
револуција, талас студентских побуна 1968, пад Берлинског
зида, и ратови који су проистекли из нове геополитичке си
туације у протекле две деценије. Пројекте партиципативне
уметности карактерише нови однос са публиком, која се не
третира као пасивни прималац већ као активни учесник.
Предност је дата креативном процесу, а не коначном резул
тату у смислу естетизованог уметничког дела које се изла
же искључиво у галерији. Отвореност ка непредвидивости
исхода у пројектима ове врсте укључује важност искуства
кроз које учесници пролазе и ефекте које ће проживљено
искуство донети у њиховим будућим животима. Публици се
чак делегира извођење уметничког рада, и притом уметник
престаје да буде једини аутор дела. Апропријација, давање
инструкција, примена дефинисаних правила са мање или
више импровизације постају уобичајене методе остварива
ња ових пројеката. Окосницу партиципативних уметничких
пракси често представља регистровање социјалног пробле
ма у одређеном контексту, па се истраживањем и радом са
заједницом дотични проблем обухвата у својој вишеслој
ности и показују скривени владајући механизми. Овакав
начин рада укључује уметничке стратегије које присвајају
методе комуникације из различитих регистара свакодневног
живота: објављивање огласа, позива на сарадњу, употребу
савремених медија масовне комуникације, коришћење зате
чених ресурса контекста, званичну кореспонденцију са над
лежним органима, или, пак, преузимање уобичајених форми
дружења као ситуација за потенцијални уметнички догађај.
Управо се таквим поступцима Јамесдин користи током ор
ганизације и реализације свог уметничког рада у оквиру ре
зиденције Цимер. У својим акцијама, или како их сам на
зива „социјалним експериментима”, он испитује различите
могућности уметничке комуникације са заједницом, водећи
се идејом импровизације као главном окосницом свог умет
ничког стварања. Оно што проистиче из узајамног прожи
мања и међузависности форме и садржаја, јесте уметникова
одлука да своје радове реализује у различитим медијима:
видео уметности, инсталацијама, догађајима, перформан
сима, асамблажима, у које су интегрисани традиционални
уметнички медији као што су слика, графика, скулптура.

2 Bichop, C. (2012) Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spec
tatorship, London, New York:Verso Books, p. 41.
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Да би се на занимљив начин представио својим комшијама,
уметник је одлучио да у сарадњи са телевизијом Студентски
град реализује видео рад Тајанствена личност3, који пред
ставља реконструкцију Игре детекције из легендарне Кви
скотеке, емисије популарне у бившој Југославији. У овом
забавном и едукативном догађају учествовала су три ста
нара Студентског града, студенти Филозофског факултета,
након што су се одазвали на оглас који је позивао студенте
да учествују у овом квизу. Одабрани студенти су имали за
датак да на основу питања постављаних тројици тајанстве
них личности, које су се представљале као Александар Је
стровић Јамесдин, и њихових одговора, погоде који је онај
прави. На овај начин млади људи су добили нова сазнања о
савременој уметности, која обично остаје изван интересова
ња студентске популације, а осим тога и уметник је дошао
до сазнања шта студенти неуметничких факултета мисле
о савременој уметности и како је схватају. Истовремено је
разбијена фама и откривен идентитет уметника о чијем се
боравку као уметничком пројекту већ увелико причало.
Једно од општих места историје Студентског града је при
суство студената без права на живот у студентском дому, по
знатијих под именом Илегалци. Истражујући тај феномен,
Јамесдин је од станара првог блока Ф-крила сазнао многе
приче које данас формирају легенду о илегалцу и начинима
на које се дотични довијао како би живео у већ настањеним
собама, као што је на пример спавање на импровизованом
лежају у плакару. Желећи да учини видљивим присуство
илегалаца, уметник је одлучио да са Петром Сибиновићем
(студентом вајарства на ФЛУ у Београду) и уметницима
Браниславом Николићем и Мићом Стајчићем, направи и из
лије у гипсу, патинираном тако да личи на бронзу, скулптуру
коју чине глава и нога младог човека и постави је у полицу
плакара студентске собе на место где су својевремено многи
студенти илегално спавали током својих студија.4
Ова скулптура је била окосница догађаја Илегалац у соби
325 у блоку 1Ф Студентског града, где је Јамесдин живео.
Користећи тај догађај, он се осврнуо на журке које се праве
у „Студењаку” и које су по причама све ређе. Организујући
журку, уметник је постао свестан правила која је потребно
испоштовати да би се спровело дружење са већим бројем
3 Видео рад Тајанствена личност је доступан на https://www.youtube.
com/watch?v=4xL9NmLD2hg
4 Рад Илегалац се може посматрати и као скица за скулптуру у јавном
простору Студентског града, која би била изливена у бронзи са брон
заним плакаром као постаментом. На тај начин она би као споменик
говорила о жељи за образовањем и жртвама које се због тога подносе.
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људи у соби. Било је потребно испунити низ обавезних про
цедура као што су: кореспонденција и састанак са надле
жном службом безбедности Студентског града, затим до
става листе званица портирима који воде рачуна о трајању
журке у соби и идентификују долазак и одлазак посетилаца.
На самом догађају била је изложена звучна инсталација ко
ју је уметник реализовао истражујући тему илегалаца данас
и при томе се послужио „илегалним” снимањем разговора
студената у аутобусу који су толико гласно причали да је
свако могао да их чује. Тема њиховог дијалога била је не
дозвољена трговина студентским местима у студентским
домовима у Београду.
Осим колега са уметничке сцене, станара Студентског гра
да, запослених у Дому културе Студентски град, пријатеља
и родбине, журци су присуствовали студенти Јан Фиге (Jan
Fiege), Јозеф Мас (Josef Maaß), Себастијан Оматш (Sebastian
Omatsch) и Морен Фогел (Moreen Vogel) са Високе школе
уметности Вајсензе у Берлину који су са својом професор
ком Силвиом Лоренц (Silvia Lorenz) били у посети Београду
поводом наставка пројекта Eastern Promises, претходно ре
ализованог у Београду и Берлину. Заправо, након догађаја
Илегалац ова група студената је одлучила да као илегалци
наступе у оквиру самосталне изложбе Александра Јестрови
ћа или Јамесдина, чија је реализација под називом Вечити
студент била планирана на крају уметничке резиденције
Цимер. Они су у својим радовима базираним на седмоднев
ном истраживању културног живота у Београду применили
шест принципа којих се београдски уметник Саша Марко
вић Микроб придржавао током свог уметничког живота: да
уметност мора бити наративна, свима приступачна, забав
на и смешна, доследна, локално оријентисана и произведе
на јефтиним средствима. Није случајно што су студенти из
Берлина на овај начин присвојили принципе Микробовог
рада и препознали их као компатибилне са Јамесдиновим
деловањем, јер оба уметника припадају сличном сензиби
литету једног дела уметничке сцене у Србији. Један од ко
лективних радова групе студената из Берлина састојао се у
постављању билборда израђеног од шаторског крила на ко
ме је исписана реч Илегалци и који је герилском стратегијом
постављен у току ноћи уз остале билборде у којима се огла
шавају програми Дома културе Студентски град.5
5 Колективни рад Илегалци скренуо је пажњу једног од највећих савре
мених мислилаца Алена Бадјуа (Alain Badiou) приликом његове серије
гостујућих предавања у Дому културе Студентски град, који се након
тога заинтересовао да ли данас постоје илегалци и да ли би могао да их
упозна.
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На отвореном простору Јамесдин је реализовао рад Мој сви
јет се распада у форми заставе постављене на један од јар
бола на платоу Студентског града. Застава је изведена мето
дом пачворк (patchwork) шивења од цегера које је уметник
добијао као рекламни материјал институција културе и ак
туелних културних дешавања и осликана је у техници уљане
слике. Цегери могу да симболизују мобилност савремених
људи чији се живот убрзано фрагментира, а које они поку
шавају да поново споје у једну целину. Ово искуство не за
обилази ни студенте који су као станари Студентског града
условљени привременим боравиштем и сталним доласцима
и одласцима. У том смислу је излагање заставе која се вијо
ри у простору између студентских блокова одлично контек
стуализовано. Видео лепршајуће заставе на ветру презенто
ван је у оквиру пројекта Нес(а)вршене структуре6 у Кул
турном центру Београда, која је отворена 18. децембра 2014,
односно истог дана када је отворена изложба Вечити сту
дент у Дому културе Студентски град. Ове две изложбе по
везивао је Јамесдинов перформанс којим је заокружио још
један рад започет и развијан током боравка у Студентском
граду. Током перформанса у Културном центру Београда,
уметник је у улози радника из мензе послуживао посетиоце
студентском вечером која је припремљена у мензи Студент
ског града и затим достављена у Подроом галерију. Тако је
публика постала партиципативни чинилац овог уметничког
рада, поред кога је изложена документација о посети Јамес
дина и његове колегинице Андрее Палашти из Новог Сада
тамошњој мензи Покрајинске Владе, одакле је једино доби
јен позитиван одговор на молбу о могућности посете. На са
мом почетку уметничке резиденције Цимер и првих оброка
у мензи у Студентском граду, Јамесдин је дошао на идеју да
проба храну и из других мензи  јавних институција, као што
су Скупштина града, Министарство унутрашњих послова,
Палата Србија и упореди јеловнике. О том искуству умет
ник пише неку врсту дневничке забелешке, коју користи
као документацију на изложби и каталогу, што постаје још
једна уметничка стратегија током развијања рада у оквиру
резиденцијалног боравка. Ток и исход овог подухвата кроз
кореспонденцију са надлежним органима, анализа добије
них одговора и немогућност реализовања сведоче о затворе
ности и неповерењу владајућег политичког система према
6 Ауторке пројекта и изложбе Нес(а)вршене структуре биле су: Марта
Киш и Карла Пудар (галерија СЦ Загреб) и Зорана Ђаковић Минити
(Подром, Културни центар Београда). На изложби су учествовали: Фо
кус група, Александар Јестровић Јамесдин, Владимир Миладиновић,
Марина Пауленка, Марко Тиранић, Борко Вукосав, Галерија Подром,
Културни центар Београда, 18. 12. 2014 – 10. 1. 2015.
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грађанима, али и институцијама из других ресора, као што
су култура и просвета.
Јамесдин је током живота у Србији радио као наставник ли
ковног образовања у основној и средњој школи и често је у
својим уметничким радовима рефлектовао то искуство. Бо
равак у Студентском граду, где живе студенти који су дошли
да се образују на београдским универзитетима, подстакао
га је да се теми учествовања у едукативном систему вра
ти на суптилно провокативан начин. Том приликом Јамес
дин је у раду You are a big girl now методом апропријације
укључио цртеже и слике бивших ученица које су послужиле
као подлога за његову нову графику у техници сито штам
пе. Графички отисци представљају портрете ученица које
су у међувремену одрасле, односно њихове фотографије у
купаћим костимима преузете са личних facebook профила.
Ово двоструко преузимање цртежа и слика из различитих  
периода живота бивших ученица сведочи о новом начину
на који се данас излажемо погледу других посредством дру
штвених мрежа које подстичу егзибиционизам и воајеризам
без генерацијских и хијерархијских препрека.
Рад који је Јамесдина заокупљао од првог дана резиденци
јалног боравка је истраживање комуналног проблема проис
теклог из пораста броја станишта птица из породице гачака
у кругу Студентског града, које је укључило и реализацију
инсталације Птице серице. Празна сликарска платна умет
ник је у сарадњи са техничарима Дома културе Студентски
град поставио хоризонтално испод дрвећа са гнездима оче
кујући да птице креирају слику радећи оно што иначе раде,
остављајући свој измет у простору. С обзиром на тенденци
ју партиципативних пројеката да користе методу „делеги
раног перформанса”, Птице серице би се могле сагледати
као својеврсна партиципаторна пракса, када се животињама
препушта извршење целог уметничког рада. Јамесдин се из
ненадио индиферентношћу заједнице по питању решавања
иритантности буке и нехигијене које производе птице, па је
на тај начин желео да учини видљивим проблем који је са
дистанце могао да сагледа. У вези са овим радом настао је
асамблаж Hello darkness, my old friend, који се састојао од
уљане слике са представом особе у агонији унеређене пти
чијим изметом, гране дрвета и дрвене шаке која у руци држи
дигитални уређај са гиф анимацијом Музеја савремене умет
ности у Београду7 у пламену. На трагу критике институција
7 Музеј савремене уметности у Београду је током прве деценије 21. ве
ка организовао гостовања неколико битних изложби када говоримо о
контекстуалним и партиципативним уметничким праксама: Музеј Сте
делијк у Музеју савремене уметности (2004), Situated Self: Confused
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српског друштва, присутне у већини Јамесдинових радова
насталих у оквиру резиденције налази се и овај осврт на
музејске институције, које су затворене за јавност више од
једне деценије, као и државне културне политике чије је од
суство у јавном животу један од разлога последица којима
се уметник бави. Пројекат уметничке резиденције Цимер је
пилот пројекат којим се желе укључити станари Студент
ског  града у уметничке и културне садржаје Дома културе
Студентски град. Од отварања 1974. године, ова установа
осмишљава програме са циљем да негује постојеће и разви
ја нове културне потребе и  креативност студената, посебно
оних који живе у Студентском граду. У последњих петнаест
година приметна је доминација пасивног модела конзума
ције културно-забавних садржаја међу студентском попула
цијом, што је одраз генералног стања изазваног друштвенополитичким нестабилностима, транзицијом ка дигиталној
парадигми, интензивирањем комуникације путем интерне
та, отуђењем и комодификацијом односа условљених доми
нантном логиком глобалног неолибераног капитализма која
се инсталира и у Србији.
Јамесдин се у својим уметничким истраживањима заинте
ресовао за проблематику студентског живота не само у Бе
ограду. Као студент мастер програма Art in Context на УДК
Универзитету у Берлину, своју уметничку праксу и делат
ности већ је усмерио ка том пољу пре доласка у Београд.8
Такође, у току и након резиденције Цимер, путовао је у За
греб у организацији тамошњег Студентског центра где је
фокус његовог уметничког истраживања била делатност ове
институције. У том смислу су значајне чињенице да је Ја
месдин одрастао у Загребу где је својевремено посећивао
Студентски центар, провео је највећи део свог живота у Бе
ограду, живећи у насељу Бежанијска коса, недалеко од Сту
дентског града, а већ неколико последњих година живи и
студира у Берлину. Тако се његово уметничко истраживање
грана на више страна и омогућава му занимљиве компара
тивне увиде које испољава у свом раду и чини их доступним
различитим публикама које активно учествују у формирању
тих увида.
Могли бисмо рећи да је имплементација уметничких пракси
Александра Јестровића или Јамесдина у истраживање кон
текста кроз пројекат Цимер допринела узајамном сагледава
Compassionate, Conflictual (2005), У раскораку – Измештање, саосећа
ња и хумор у савременој уметности у Британији (2007).
8 Непосредно пре доласка на резиденцију Цимер у Београд, отворена је
изложба Александра Јестровића или Јамесдина Monkey Bussines у мензи
Хумболт универзитета у Берлину.
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њу живота у Студентском граду, освешћивању постојећих
проблема који су по навици постали невидљиви, и показала
креативну и духовиту анализу чак забрињавајућих ситуаци
ја. На тај начин су успостављени чвршћи односи са станов
ницима Студентског града и отворени потенцијали за трај
нију и дугорочнију едукацију кроз непосредно искуство.
Континуитет овог пројекта временом би могао да пробуди
интересовање студената различитих стручних усмерења за
савремену визуелну уметност и начин на који она доприно
си критичком промишљању, подизању свести и новом по
гледу на ситуације које су пасивно прихваћене као неизбе
жне, а потребно их је мењати.
ЛИТЕРАТУРА:
Bichop, C. (2012) Artificial Hells: Participatory Art and the Politics
of Spectatorship, London, New York:Verso Books.

Радмила Ванкоска, Тело и тело, 
1-2, фотографија, 2014.
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CONTEXTUAL PRACTICES WITHIN THE ROOMATE 
ARTIST IN RESIDENCE PROJECT
Abstract
The text examines contextual practices through the example of
The Roommate Artist in Residence Project launched by the Visual
Arts Department of Students’ City Cultural Centre and performed 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
within a specific project, namely: research and work with community,
shedding light on a specific social problem, placing emphasis on the
creative process and unforeseeability of the outcome of the art process,
appropriation of methods and forms of everyday life communication in
art projects, delegated performance. The problems of students residing
at Students’ City, no longer aparent for becoming habitual, were seen
in a new perspective and attained transparency through the analysis
of art activities of the internationally performing artist Aleksandar
Jestrović or Jamesdean, the first participant to the The Roommate Artist
in Residence Project. The text inevitably links the reflection of microcontext experiences with the examination of changes and courses
developing in a broader social and historical context.
Key words: context, participatory art, artist residences, appropriation
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УКИJО-Е ИЗМЕЂУ ПОП АРТА
И (ТРАНС)КУЛТУРНЕ
АПРОПРИЈАЦИЈЕ
О РАДУ МУХАМЕДА
КАФЕЏИЋА МУХЕ
Сажетак: Овај рад анализира, с једне стране, уметничко дело Му
хамеда Кафеџића – Мухе, а с друге, проматра значење и примењи
вост теорија културне апропријације на његов рад. Циљ рада је да
представи сложен поступак преузимања токова и појава из исто
рије уметности, на примеру Кафеџићевог рада јапанских укијо-е
дрвореза (XVII-XIX век) и Америчког Поп арта (XX век), који кон
текстуализацијом и иновативним третирањем добија нова значе
ња и читања. На крају, у контексту Босне и Херцеговине, намера
ми је да заговарам идеју како Мухин уметнички рад има одлике
неприпадања локалној средини, традицији и поседује, последично,
једно транс-културно усмерење. Међу наведеним делима се налазе
серије радова попут 100 Views of Ukiyo-e, Volume I: Masters, омаж
укијо-е традиционалним уметницима од XVII до XIX века темати
зујући низ представа (позориште, митологија, еротика, самураји,
куртизане, пејзажи, животиње); затим серије History re-painting
и Japanesque које се поигравају са контекстом Босне и Херцегови
не; 100 великих таласа који чине омаж и интерпретацију у виду
мурала/уличне уметности Хокусаијевог Великог таласа Канагаве;
као и Utamaro Lichtenstein која са хумором директно реферише
истовремено на уметнике Роја Лихтенштајна и Хокусаија, два
битна узора Мухиног рада.
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Кључне речи: укијо-е, Јапан, савремена уметност, културна
апропријација, транс-културализам, Босна и Херцеговина

Увод
Песник и уметник Харис Рекановић је поводом радова „100
Погледа на укијо-е” (100 Views of ukiyo-e) рекао „Сунце мо
жда и излази у Јапану, али засигурно сваку вечер лијеже у
кревет са Мухамедом Кафеџићем.”1 Ова метафора предста
вља само илустрацију у којој мери је овај уметник инспи
рисан уметношћу и културом Јапана. У више наврата ми је
напоменуо да ТВ не гледа од 1996. године и да сваки дан по
гледа макар један аниме (anime) филм или серију. Од 2001.
године све његове слике носе одлике стила који је саградио
на бази графичке технике и тематике јапанских укијо-а из
међу XVII и XIX века и сликарства поп арта XX века из
САД. Верујем да је до сада успео да се повеже са већином
фанова јапанске популарне културе у БиХ, Србији и Хрват
ској, да јапанска амбасада у Сарајеву зна за сваку његову из
ложбу и догађај, као и да је практично немогуће да било који
уметник из Јапана буде у земљи, а да он за то не зна. У пар
наврата сам у разговорима са мојим колегама рекао за њега
да је „босански јапанац”. Нисам му то још рекао.
За некога можда опседнутост, а за другога искрена посвеће
ност, рад Мухамеда Кафеџића – Мухе је дубоко укорењен у
методи преузимања тема и техника из историје уметности,
избегавајући олако смештање како у време, тако и локалну/
географску средину. Мој циљ је у овом тексту да сагледам
његов уметнички поступак којим креативно интерпретира
своје узоре (од којих су јапански мајстори укијо-еа најзасту
пљенији), процес и контекст културне апропријације, као и
транскултурална последица овог мешања и (не)припадања
једном месту. Другим речима, на који начин уметник при
свајањем (апропријацијом)2 гради свој космополитски иден
титет на бази културе која је (привидно) временски удаљена
и културолошки другачија.

1 Стојсављевић, A. (2012). Поп арт и поп арт, 100 Views of Ukiyo-e,
Volume I: Masters, Градска галерија Бихаћ и http://muhaonline.com/.
2 У раду користим сва три израза (преузимање, присвајање, апропријаци
ја) са истоветном тежњом. Прва два представљају најпогоднији превод
на српски, док је трећи позајмљеница из енглеског језика – како у ду
ху самог значења речи, тако и са референцом на израз који је широко
прихваћен у стручној литератури.
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Илустрација 1 Nanso Satomi Hakkenden, On the Roof of
Horyu-ji after Toyokuni III, серија 100 Views of Ukiyo-e,
Volume I: Masters, 2011; Мухамед Кафеџић – Муха
http://muhaonline.com/

Илустрација 2 Ama and octopus after Hokusai, серија
100 Views of Ukiyo-e, volume I: Masters, 2011;
Мухамед Кафеџић – Муха http://muhaonline.com/

100 погледа на укијо-е: контекст
У циљу како разумевања, тако и вредновања уметничког
дела, а посебно у случајевима када се ради о уметности
из прошлости и која не потиче нужно из „наше” културне
традиције, неопходно је сагледати цео сплет међузависних
података. Тј, контекст је „оквир или окружење у којем се
појављује, настаје, употребљава, означава и разумева пред
мет, ситуација, догађај, стварање, језик, уметничко дело и
његово значење”.3 Истраживањем контекста уметничког
дела узимају се у обзир све посебности у датом времену и
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: Орион арт, стр. 381.
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последично се смањује могућност пројектовања нашег вре
мена на прошлост, или једноставно на нешто што је друга
чије (од нас), тиме јасно указујући и на контекст уметности
и позиције самог истраживача. Или, како наводи у свом тек
сту о контексту Пол Метик Млађи (Paul Mettick, Jr), „...може
нам се учинити да те особине (уметничког дела, С. Т.) више
нису атрибути неке трансисторијске супстанце, већ модус
историјске акције смештен унутар контекстуалног комплек
са који структуир а стварање и пријем уметности.”4 Пратећи
наведене теоријске одреднице, сматрам да је важно сагле
дати како процес Мухине продукције и референци, тако и
интерконтекстуалност јапанских укијо-е и савремене умет
ности у БиХ.
Од 2009. Муха започиње серију слика, техником акрила на
платнима великих формата, под називом „100 погледа на
укијо-е”. Прва у низу планираних серија носи поднаслов
„Volume I: Masters” и посвећена је одабраним ауторима и
темама јапанске графике између XVII и XIX века. Ова се
рија чини почетни преглед за који уметник наводи да пред
ставља основу за даље развијање серије, пре свега кроз теме
свакодневног, породичног, градског, митолошког, културног
и еротског живота „плутајућег света”.5 Јапанске графике
укијо-е представљају узор и предложак за даље развијање.
Назив саме серије реферише на називе које су уметници да
вали албумима графика, попут „100 познатих призора из
Еда” од Хирошигеа (Hiroshige) и „100 погледа на месец” oд
Јошитошија (Yoshitoshi).
Укијо-е, графике у дрворезу намењене масовном тржишту,
развијају се у клими периода Едо (1603–1867, владавина То
кугава (Tokugawa) шогуната), где градови добијају на сна
зи захваљујући трговцима и занатлијама који су улагањем
у уметност изграђивали свој друштвени статус. Насупрот
класи сељака која је била везана за село и производњу хра
не и војничке/владајуће класе самураја с којим су делили
градска подручја, градска класа (chōnin) је највише допри
носила развијању културног живота у урбаним подручјима
са којом су могли да представе видљивост свог економског

4 Метик Млађи, П. Контекст, у: Критички термини историје уметности,
ур. Нелсон, Р. С. и Шиф, Р. (2004) Нови Сад: Светови, стр. 156.
5 Постоји шест жанрова током Едо и Меиђи (Meiji) периода, према те
ми: yakusha (глумци), bijinga (лепе жене), fukeiga (пејзажи), musha (рат
ници), kachoga (птице и цвеће) и shunga („пролећне слике”, еротика).
Извор: Uhlenbeck, C. Erotic fantasies of Japan: the world of shunga, in:
Japanese erotic fantasies: sexual imagery of the Edo period, eds. Uhlenbeck,
C. And Winkel, M. (2005) Amsterdam: Hotei publishing, p. 10.
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и интелектуалног капитала.6 Овај свет, који се одвијао
у позориштима, борделима, кућама, луци, трговачким
путевима, на улицама Јошиваре (Yoshiwara, четврт црвених
фењера) главног града Еда (данашњи Токијо) је био назван
„плутајућим светом” – привременим, светом задовољстава
који нестаје са смрћу, животом који је усмерен на садашњи
тренутак, у складу са веровањем будизма.7 У прошлости оку
истренираном на уметност Европе (Запада) су јапански др
ворези деловали необично, пре свега јер се заиста чинило да
„лебде” – у највећем случају је томе доприносило одсуство
класичне перспективе (или постављања композиције са две
или три линеарне перспективе), нереалистично сликарство
(које данас подсећа и на стрип) и уопште један приступ који
није имао за циљ да завара око да гледа у слику као у прозор,
већ је наглашавало равноћу и плошност.8
Ова привременост и хедонизам градског окружења су били
примарно представљени кроз медијум који је био широко
доступан и јефтин – кроз графику. Овај вид масовне кул
туре, и поред своје популарности, није био прихватан као
репрезентативан за званичну уметност Јапана, иако је имао
огромног утицаја како у додиру са европском уметношћу
(примарно импресионизам), тако и на визуелни идентитет
Јапана у будућности. Познато је да је због самонаметнутог
ембарга према страним културама (до 1854. године) било
законски забрањено изношење јапанске уметности изван зе
мље, што се тицало и ових графика.
У међувремену, укијо-е су у приличној мери постали попкултурна тековина Јапана, можда и из тог разлога што су
били фасцинација великом броју уметника са Запада,9 као
и чињенице да се у ликовној и графичкој уметности Јапа
на налазе корени манге (manga) и, последично, анимације
– аниме. Стварање „фаме” повлачи са собом и масовну ре
продукцију у комерцијалне сврхе, а истовремено се јавља
и подстицај очувања ове уметности. Неколико савремених
уметника користи наслеђе јапанске уметности у свом раду,
6 Hane, M. (1974) Japan: a historical survey The social structure, The early
Tokugawa period, New York: Charles Scribner’s sons, p. 151-181.
7 Shively, D. H. Popular culture, in: The Cambridge history of Japan, Volume
4: Early modern Japan, ed. Hall, J. W. (2006), Cambridge university press,
p. 756.
8 Мураками Такаши (Murakami Takashi) користи израз superflat, „суперраван”. Извор: http://www.cool-jp.com
9 Кафеџић, M. (2012) Један од 100 погледа, магистарски рад, Академија
ликовних уметности у Сарајеву и Ives, C. F. (1976) The great wave: the in
fluence of Japanese woodcuts on French prints, New York: The Metropolitan
museum of art.
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поигравајући се са контекстом који се прилагођава сагледа
вању савременог света кроз призму укијое-а. Тако Масами
Тераока (Masami Teraoka) у сликама и дрворезима преузима
визуелни код ових графика, док их садржајно обогаћује
референцама на савремено доба (попут „инвазије” Мекдо
налдс хамбургера у Јапану и опасности од сиде), док Гађин
Фуђита (Gajin Fujita) у свом раду реферише истовремено
на графити уметност (спој две урбане уметности). С друге
стране, уметница Aјона Розил Браун (Iona Rozeal Brown) ко
ристи стил укијо-еа да представи мешање култура – јапан
ске и афро-америчке хип-хоп културе.10 Пар уметника из Ср
бије су пак присвојили манга/аниме референце у свом раду
попут Ане Крстић („Млада партизанка”)11 и Ненада Костића
(Masterpieces I can only copy?).12

Апропријација: игра између оригинала и копије
Преузимање елемената визуелне културе у историји умет
ности – физички или идејно – представља једну од најста
билнијих традиција уметничког света. Можда баш из тог
разлога што је присвајање нпр. туђе или прошле културе
блиско питањима оригинала и копије, имитирања, омажа,
креативне интерпретације, крађе, плагијата, као и репроду
ковања уметности кроз техничка средства. Који ће термин
бити употребљен, зависи од самог контекста. У данашњем
глобалном свету питање оригиналности постаје комплек
сније, што са доступнијим информацијама, што са уочава
њем паралелних и сличних тежњи у уметности који су на
стајали независно једни од других.13 При томе, са појавом
штампе и фотографије оригиналност уметничког дела је
доживела вишеструке промене. Учесталост и све доступнији

10 Класичне позе, одевање и сцене из укијо-е дрвореза су обогаћени са
елементима хип-хоп културе (музика, одевање, фризуре, ситуације), док
су лица затамљена (у циљу имитирања и омажа), што представља спој
и са модном поткултуром која се у Јапану назива ganguro. Упоредити:
Harper, A. (2013) Iona Rozeal Brown’s Afro-Japanese Mashup, Studio 360.
11 https://anakrstic.wordpress.com/installation/young-partisan/
12 http://www.nenadkosticart.com/#!1/c1cu5
13 Џејмс О. Јанг (James O. Young) у ту сврху наводи цитате двоје уметника:
„...Апропријација је оно што писци раде. Шта год да напишемо је, све
сно или несвесно, позајмица. Ништа не може да дође ни из чега.”(Мар
гарет Драбл) „Лоши уметници копирају. Добри уметници краду.” (Пабло
Пикасо) Упоредити: Young, J. O. and Haley, S. Nothing Comes from Now
here: Reflections on Cultural Appropriation as the Representation of Other
Cultures, in: The Ethics of Cultural Appropriation, eds. Young, J. O. and
Brunk, C. G. (2009) Oxford: Wiley-Blackwell, p. 6.
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процес масовне (ре)продукције од XIX века је прилично из
менио (техничке) могућности савремене уметности.14
Процеси репродукције и апропријације су различити, али
међусобно повезани јер узимају оригинал као почетну тач
ку и мењају га у мањој или већој мери. Репродукција тежи
да што више буде попут привида оригинала, иако има уступ
ке у величини која се често разликује од оригиналног дела,
површини на којој је репродукција израђена, места на којем
се налази, квалитета штампе и др. Такође, репродукција има
за циљ да замени (физички) оригинал, али да га и истовре
мено учини непосредно присутним посматрачу.15 Дело које
има за циљ апропријацију има више креативног потенцијала
и сасвим другачију стратегију. Пре свега, преузимањем од
ређених нпр. визуелних елемената једне културе или умет
ности, уметника или рада, долази до трансформације јер
их присваја други аутор. Он или она може ове елементе да
контекстуализује на сасвим другачији начин, да их креатив
но интерпретира или, пак, да питање присвајања туђег рада
учини морално и правно проблематичним.
Да ли апропријација проширује или брише културолошко/
историјско знање, процес настанка, значење и контекст ори
гиналног дела? Апропријација може позајмљене нарати
ве да учини попут ремикса и семплинга (remix, sampling),
хармоничним или конфликтним спојем, или једноставно
личном интерпретацијом која нагиње омажу и/или култу
ри посвећеника, фанова. Да бих објаснио конкретније овај
процес преузимања у Мухином раду, прво ћу оцртати по
ступак техничке продукције уметничког дела и његове даље
трансформације кроз апропријацију.
Поред укијо-е, важан узор у овом уметничком поступку
је и Рој Лихтенштајн (Roy Lichtenstein), један од носећих
уметника поп арта из САД у XX веку. Изградивши свој стил
заснован на преузимању садржаја стрипских оквира и пре
носећи их на сликарство великих димензија, Лихтенштајн
је супротставио код традиционалне уметности и масовне
културе, стапајући их у једно. Стрипске кадрове штампане
на папиру са ограниченим квалитетом и избором боја је уве
ћавао на платна великог формата (ручно сликана), уносећи

14 „Репродуковано уметничко дело постаје у све већој мери репродукци
ја уметничког дела које је и намењено репродуковању. Од фотографске
плоче, на пример, могуће је добити мноштво копија; питање о правој ко
пији бесмислено је”. Бењамин, В. Уметничко дело у веку своје техничке
репродукције, у: Есеји (1974), Београд: Нолит, стр. 123-124.
15 Више у: Сретеновић, Д. (2013) Уметност присвајања, Београд: Orion
Art, поглавље Моћ техничке репродукције, стр. 123-146.
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поједине измене, али задржавајући графичку препознатљи
вост оригинала.16
У кратким цртама, апропријација у раду Мухамеда Кафеџи
ћа Мухе је заснована на два извора – укијо-е графичким ре
продукцијама и сликарске технике Роја Лихтенштајна, што
је прва уочила историчарка уметности Амалија Стојсавље
вић, према следећој матрици:

Укијо-е:
1) Предлошке за графике израђују уметници – најчешће
у виду акварела и цртежа (оригинали, који махом нису
сачувани).17
2) Затим се израђују дрвени калупи на бази цртежа – за
сваку боју по један калуп (како се техника усавршава и
број боја расте); такође, цртеж добија измене пребацива
њем у нови технички медиј (акварел/цртеж – дрворез).
3) У процесу израде учествују четири особе: уметник (ко
ји не учествује директно у штампи, једино ако је неко од
етаблираних, уобичајено је било да му се односе боје на
одобрење), дрводеља, штампар и издавач.18
4) Сваки дрвени калуп је могао да отисне око 1.000 при
мерака пре него што је квалитет графика постајао неујед
наченог квалитета.
5) Карактеристична појавна одступања у штампи као оче
кивани део шарма укијо-е технике настају као последица
потрошености калупа/дрвореза у процесу репродуковања.
6) Дела су даље била умножавана у зависности од потра
жње, као и последично (комерцијално) репродукована
кроз штампу и комерцијалну робу од XX века.

16 Арган, Ђ. К. и Олива, А. Б. (2005) Модерна уметност II: 1770 – 1970 –
2000, Београд: Clio, стр. 247-249; Лихтенштајн, Р. (1971) Шта је поп-арт,  
Ликовне свеске 1-2, Београд: Уметничка академија.
17 Уметници су такође израђивали и сликане укијо-е, поред израде графи
ка, иако су штампане верзије биле више заступљене захваљујући својој
масовној могућности репродукције.
18 Изузетак је Јошитоши који је уједно и штампао своје радове, што у ства
ри представља ауторски отисак и самим тим крај укијо-еа и почетак
шин-ханге („нове гравире”, shin-hanga). Такође, ретки су случајеви да
да су уметници самостално били део целог процеса. Ово се већином ве
зује за настанак модерног уметничког покрета сосаку-ханга („креативна
графика”, sōsaku-hanga) почетком XX века.
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7) Ауторство је у овом случају дељено – потписивани су
и уметник и издавач.19

Лихтенштајн:
1) Поп арт XX века је установио технику преузимања
предложака масовне (популарне) културе у виду стрипова.
2) Уметничка интервенција се састојала у преношењу
предлошка (графичког отиска стрипа) на слику (уље и
магну).
3) На тај начин је оригинално дело пролазило кроз про
цес трансформације, уведено је у свет етаблиране умет
ности, а неуметнички садржај је имао и снагу шока и/или
ироније.
4) Подражавају се визуелни елементи штампе (бендеј
(Ben-Day) тачкице), али се слика увећава, трпи промене
боје, и поред подражавања техничке репродукције, остаје
видљив ауторов „додир”.
5) Ауторство је (само) Лихтенштајново.

Муха:
1) Муха преузима садржај, теме, ликове, стил и графичке
елементе укијо-е, али не имитира саму технику дрвореза,
већ их увећава (као и Лихтенштајн) и уноси измене.
2) Пројектује садржај на сликама великог формата у
техници акрила.
3) Виде се трагови боје (dripping), уметничке интервенци
је у детаљима, бојама и контрастима.
4) Уместо стрипа, Муха користи друго визуелно средство
(које је у међувремену постало права поп и масовна ви
зуелна одредница Јапана), реферишући тако на оба поп
арта.
5) Поп садржај чини и уметника поп, прелива се попи
зам (попут појединих поп арт уметника, као и екстреман
пример Mr. Brainwash-а20).
19 Више у: Marks, A. (2010) Japanese woodblock prints: artists, publishers
and masterworks 1680-1900, Singapore: Tuttle publishing, поглавље A
unique art form, p. 10-21.
20 Више о томе у филму „Exit Through the Gift Shop: A Banksy Film“ (2010).
Поводом присвајања садржаја у уличној уметности, видети као пример
интервју блогерке suzeeinthecity са египатским уметником Кајзером (Ke
izer) (2011, http://suzeeinthecity.wordpress.com/2011/07/28/an-evening-onthe-streets-with-keizer/). Попизам, према књизи Ендија Ворхола (Andy
Warhol) „POPism”.
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Мухин поступак полази од репродукције, јер су укијо-е
одавно ушле у процес масовне циркулације. Он за узор
узима репродукцију (као Лихтенштајн стрип) и ствара но
ву слику (један примерак, уникат у том смислу). Тиме што
прави „нови оригинал”, он враћа укијо-е (графички отисак/
репродукцију) на „почетак”, на предложак који је сваки уки
јо-е морао да има пре штампе, а који се у највећем броју слу
чајева изгубио процесом израде. Такође, с обзиром да није
постојала 100% идентичност сваког отиска јер се дрвена му
стра хабала коришћењем, постоје разлике и „оригиналност”
сваке штампане серије, па и репродукција у зависности
од врсте подлоге, старости и квалитета. Док укијо-е губи
оригинални предложак и улази у троструки процес репро
дукције (графички, технички и дигитални), копије стварају
(нове) оригинале. Преузимајући и праксу старих мајстора,
Мухамед Кафеџић поштује срж предлошка и наводи иден
титет оригинала (назив сцене, по коме, када и где), док се
разлике између укијо-еа и његових слика примећују најви
ше у изменама бојених односа, прилагођавања одређених
облика савременом добу и остављања помало експресиони
стичког трага акрила.
Може се дискутовати у којој мери сваки уметник који ре
ферише на појаве у историји уметности, етаблирана дела и
уметнике жели, последично, да учини свој рад видљивијим.
Ослањањем на наслеђе Поп арта, уметник може да дотак
не визуелне кодове који имају свог утицаја и препознатљи
вост, односно парче славе21. Можда је овде згодно споме
нути и тенденцију стварања омажа и фановског/обожава
тељског односа према узору, односно објекту дивљења. Оба
– и слична и другачија – теже да уживање у туђем раду и
делу дају облик, кроз повезивање, имитирање (imitatio22),
приближавање нпр. техници, теми, лику или причи. Фано
ви теже копирању јер се тиме могу приближити узорима,
поистоветити делимично са ствараоцима и ликовима (нпр.
cozplay), напајајући се њиховом енергијом, што је веома
слично с оним што раде и уметници. Кроз тај процес се учи
(од бољих), унапређује техника, умеће део сопства у нешто
што је већ постојеће и етаблирано. Међутим, већина обожа
ватеља остаје фокусирана у свету који је установио ориги
нал, док уметници могу да стварају самосвојне сцене, што је
21 У будућности, сви ће имати својих петнаест минута славе (Енди Вор
хол).
22 Према Аристотелу, imitatio је подражавање природе, док се од ренесансе
овај термин користи за подражавање античких узора, са циљем развија
ња укуса и учења од старих мајстора; Сретеновић, Д. (2013) Уметност
присвајања, Београд: Orion Art, Имитација и инвенција, стр. 23-26.
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и главна разлика због чега Мухин рад не може да се катего
рише под фановским.
Из тог разлога овде видим делимичну паралелу са радом
Немање Костића, који се налази између присвајања комер
цијалне/поп/масовне културе (аниме) и фановског односа:
На овај начин изненада се налазимо на ничијој земљи ко
ја лежи између фановског аматеризма и професионалног
бављења визуелним значењима и њиховом продукцијом...
Зашто било ко пажљиво копира/преводи сцене из класика
анимираних филмова из 80-тих и 90-тих? Зато што та
особа (хајде да га не назовемо аутором) осећа снажну
потребу да кроз интерпретацију и превођење акта ства
рања из једног медија у други учествује у продукцији зна
чења која су везана за оригинал. Тај неко“може само би
ти назван посвећеником... који не схвата интерпретаци
ју као насиље, већ види оригинал као позив за имитацијом
и копирањем, процес који неизбежно води ка мутацији
и који омогућава радикалну промену од саме конзумације
културе ка сфери стварања значења и личне етике.23
Апропријација може бити асимилацијска (потврђивање
вредносног система предлошка), дисимилацијска (успо
стављање различитости и критике) или неутрална (амби
валенција).24 Попут посвећеника (или ронина, по његовим
речима),25 рад Мухамеда Кафеџића се више приклања аси
милацији и делимично дисимилацији. Поновно посматрање
истих елемената из историје уметности је кључно за преу
зимање и контекст, у који се аутор новог дела учитава. Сма
трам важним овај процес са становишта емпатије, поисто
већења у психолошком смислу и грађења сопства, који ће
даље бити обрађен у тексту. Пре тога, било би потребно раз
јаснити још једно питање – преузимање „туђе” уметности/
културе са свим својим последицама по питању како иден
титета, тако и етике. Сретеновић у својој књизи сумира како
уметник који присваја има дискурзивну улогу, он пропитује
свој его и успоставља односе с нечим наводно туђим. Чи
ни се да су афектације у центру пажње (фантазије, жеље,
опсесије, фасцинације, имагинација...), чиме се успоставља
кретање кроз културу. Питање је – чију?

23 Миџић, С. (2004) Сатори, Београд: Дом омладине Београда.
24 Сретеновић, Д. (2013) Уметност присвајања, Београд: Orion Art,
стр. 270.
25 Rōnin: назив за самураје без господара током феудалног доба Јапана.
Упоредити: Hane, M. (1974) Japan: a historical survey, New York: Charles
Scribner’s sons, The social structure, The early Tokugawa period, p. 151-181.
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Илустрација 3 The Great Super Mario Wave of Čukarica на зиду
основне школе Ђорђе Крстић у Београду; Серија 100 великих
таласа, Марија Коњикушић (Дом културе Студентски град), 2013.

Пример: апропријацијски и репродукцијски низ
100 великих таласа
Велики талас Канагаве (神奈川沖浪裏 Kanagawa Oki Na
mi Ura, The Great Wave off Kanagawa) уметника Кацушике
Хокусаија (Katsushika Hokusai) представља данас једну од
најпознатијих икона Јапана, визуелне представе која се ве
зује за укијо-е и јапанску уметност уопште. Количина ро
бе која реферише или репродукује овај рад је огромна. Овај
рад присваја и Муха у истоименој слици коју израђује 2009.
године. Цео процес изгледа овако:
1) На самом почетку постоји цртеж или акварел Хокусаи
ја; затим прве дрвене мустре (блокови) којима се предло
жак претвара у графички отисак.
2) Постепено настаје још отисака (који варирају у квали
тету и степену подражавања оригинала), затим се Талас
репродукује (нпр. кроз фотографију), а данас је и диги
тално доступан; репродукције се налазе инкорпориране у
комерцијалној и масовној култури.26
3) Муха слика слику која преузима Хокусаијево дело; кон
цептуално „враћање” на изгубљени оригинал.
4) Затим, прави копију дигиталном штампом (релација
на традиционални систем) са штампаријом и графичарем
(чија су имена позната).27

26 The Private Life of a Masterpiece: Katsushiko Hokusai – The Great Wave,
BBC 2004.
27 Black Box Аrt and Print: http://www.blackbox.ba/art_shop_muhamed_ka
fedzic_muha.html
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5) Започиње серију мурала као концептуалне „отиске“ Ве
ликог таласа, са жељом да га реплицира 100 пута (за сада
у БиХ – Бања Луци 2013, Бановићима, Петрово и Пољице
2013, Србији – Панчеву 2012. и Београду 2013, у Немач
кој – Берлину 2013. и Италији – Торино ди Сангро 2015).
Прогресија таласа се огледа у адаптибилности према под
лози и месту извођења, у контексту уличне уметности (Бер
лин, Дом за младе, Marzahn) као и сарадње са децом (и дру
гим уметницима). Велики Супер Марио талас Чукарице
(The Great Super Mario Wave of Čukarica) је, као и у случају
већине таласа (сем Немачке и Италије), начињен у амбијен
ту школе, често и у сарадњи са самом децом где је ауторство
дељено. Лик Супер Мариа настаје прилагођавањем подлози
коцкастог мермера зида школе Ђорђе Крстић, реферишући
на пикселизацију видео игара старе генерације, као и по
новним увођењем елемената масовне културе.28 Последњи
талас у Италији преузима средњевековну традицију слика
ња на златној позадини, као и референцу на јапанског манга
и аниме јунака Лупина Трећег (Lupin III – Leggenda della
Grande Onda).29
Да ли је могуће овај процес учинити комплекснијим по пи
тању оригиналности? Да, а за то је важно споменути и кон
текст Хокусаијеве уметности. Пре свега, за њега се наводи
да је стварао под утицајем и традиционалних укијо-еа, као
и европске уметности која је била у контакту са Јапаном.
Такође, познато је да је Хокусаји током живота променио
око стотинак имена (екстреман, али уобичајен поступак у то
време), што не придаје важност јединственом уметничком
потпису који се везује за модернистичко поимање аутора.30

Културна апропријација: 
дислоцирани идентитет
Под појмом културна апропријација тежим да оцртам меха
низам преузимања културе која (у највећој мери), супрот
но географско-национално-временским одредницама, не
28 Тунић, С. (2013) 100 views of Ukiyo-e: Београд, Београд: Дом културе
Студентски град.
29 http://muhaonline.com/artwork/100-great-waves/
30 Додатну забуну уноси чињеница да су пре модерног Јапана уметници
мењали своја имена кроз живот, што је била устаљена пракса. „In premodern Japan, people could go by numerous names throughout their lives,
their childhood yōmyō personal name different from their zokumyō name
as an adult. An artist’s name consisted of a gasei artist surname followed by
an azana personal art name. The gasei was most frequently taken from the
school the artist belonged to... and the azana normally took a Chinese charac
ter from the master’s art name”. Извор: http://en.wikipedia.org/wiki/Ukiyo-e
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припада уметниковој „оригиналној” културној сфери. При
менићу две поделе, теоретичара Ричарда А. Роџерса (Ric
hard A. Rogers) и Џејмса О. Јанга (James O. Young) у циљу
ближег одређивања културне апропријације и примене исте
на раду Мухамеда Кафеџића. На естетско-правном плану,
Јанг покушава минуциозно да одреди врсту апопријације
и количину присвајања која постоји у одређеном уметнич
ком делу. Према његовој класификацији, а на примеру рада
Мухе, могуће је проблематизовати следећа поља:
1) Присвајање садржаја:
Уметник у великој мери преузима идеју која је испоље
на од стране уметника из друге културе. Пример: Акира
Куросава (Akira Kurosawa) је користио драматуршке за
плете Шекспирових (Shakespeare) дела у својим филмо
вима.
2) Присвајање стила:
У овом случају се не ради о присвајању целокупног изра
жајног потенцијала неког дела, већ  само једног сегмен
та, попут стила. Пример: музичари не-афро америчког
порекла који се баве џезом и блузом.
3) Присвајање мотива:
Овде се ради о појавности, али само у основним црта
ма, посебно када се преузима друга култура без стварања
дела у идентичном стилу. Пример: Пикасо у свом делу
„Госпођице из Авињона” на овај начин преузима мотиве
традиционалних афричких скулптура.
4) Присвајање теме или субјекта:
Када предмет апропријације нису уметничка дела, већ су
бјекти, тј. сама култура у њени протагонисти, заједно са
темом. Ова врста се такође назива и „присвајање гласа”, у
случају када људи изван дате културе говоре у првом ли
цу у представљању исте. Примери: Пучинијева (Puccini)
„Мадам Батерфлај”, већина приказивања традиционалног
живота Северноамеричких Индијанаца.
Уметници представљају сопствено искуство у својим
радовима... Они не представљају искуство некога друго
га. Када уметник представља своје искуство других кул
тура, инсајдери остају са сопственим искуствима. Оно
није преузето. Друге културе потпадају под искуство
уметника и тако, кроз приказивање других култура,
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уметници не морају да преузимају ничије искуство, чак
и да је то могуће.31
Јанг такође говори о „аргументу културног искуства” (cultu
ral experience argument) који има одлучујућу улогу у оспо
собљавању уметника да произведе дело високог квалитета,
уколико поседује неопходну културолошку подлогу при
преузимању друге културне тековине. Уколико је овај облик
преузимања једноставно додавање, нпр. традиционалном
садржају, ради се о поступку који није иновативан и који се
већински ослања на постојећи стандард. Ако је иновативан
(innovative content appropriation), уметник може да искори
сти садржај, стил и мотив да представи, у комбинацији, но
во дело које и не постоји у оригиналној култури.32
С друге стране, Роџерс наводи да је културна апропријаци
ја уско везана за културну политику, према следећој шеми:
1) Културна размена: заједничка размена симбола, арте
факата, ритуала, жанрова и технологије између култура са
приближно једнаким нивоом моћи.
2) Културна доминација: коришћење елемената доминант
не културе од стране потлачене/субординиране културе,
где је прихваћена култура наметнута.
3) Културна експлоатација: коришћење елемената потла
чене културе од стране доминантне, без размене, допу
штања или компензације.
4) Транскултурација: културни елементи створени од стра
не више култура, где је тражење једне оригиналне култу
ре проблематично, као на примеру вишеструке апропри
јације културе у доба глобализације или транснационал
них хибридних форми капитализма.33
Поред Роџерса и Јанга, навешћу још један пример који по
казује опсег разматрања и контекст културне апропријаци
је, иако се он не може у толикој мери применити на Мухин
рад. Дру Бек (Drew Beck) у свом раду Understanding cul
tural appropriation наводи да у контексту САД апроприја
ција има снажне политичке и расне импликације. Такође,
у тексту „Nothing comes from nowhere“ Јанг и Сузан Хеј
ли (Susan Haley) се као и Бек окрећу и присвајању култу
31 Young, Ј. O. (2008) Cultural appropriation and the arts, Malden: Blackwell
publishing, p. 23.
32 Исто, стр. 34-40.
33 Rogers, R. A. (2006) From cultural exchange to transculturation: a review
and reconceptualization of cultural appropriation, Communication theory 16
Flagstaff: Northern Arizona University, p. 477.
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ре Северноамеричких Индијанаца, повлачећи историјске
последице (нео)колонијализма. Циљајући на средњу белу
класу, Бек наводи да је овај процес дислокације идентитета
(тзв. outside-ness) последица како недостатка традиционал
не културе у локалу, тако и одбацивање исте услед осећаја
протеста или неприпадања. Као изузетно битан тренутак је
и питање у којој мери особа која преузима културу друге
заједнице има личан, непосредан контакт са том културом
и људима, или се ради о једној врсти замишљања културе
(culture imagination), која има више личног значења, него
одрживих веза са датом циљном групом.
Овде постоји (неизговорена) опасност од егзотизације;
Цветан Тодоров наводи да је егзотизам, као и национализам,
релативизам, али на дијаметрално супротан начин: „Оно
што се вреднује није неки постојани садржај, већ извесна
земља и култура које бивају дефинисане искључиво у од
носу на посматрача... (у егзотизму, С. Т.) није толико реч о
вредновању неког другог, колико о критици самог себе, нити
о опису неке стварности, колико о формулисању идеала.”
Ентитети „ми” и „они” постају крајње релативни и зависе од
локалног контекста и тачке гледишта. Национализам у овом
случају на врху вредносне лествице ставља своју земљу, док
егзотизам велича земљу која није његова, а сам идеал је јачи
ако су народи и културе удаљенији и непознатији.34
На крају, ослањајући се на рад Роберта Хебдиџа (Robert
Hebdige), Бек наводи да је апропријација, у овом друштве
ном контексту, израз алијенације, неприпадања као опози
ција или фрустрација белој (а може се додати и Западној)
култури. Апропријација стога може бити и реакција на соп
ствено друштво, незадовољство, бег, изградња своје посеб
ности и израз неприпадања, тражењем идентитета кроз туђу
културу. Међутим, важно је повући разлику између егзоти
зације и изградње разумевања те културе, колико она остаје
удаљена или живљена у свакодневици, односно у којој мери
је заиста транскултурална. Муха може да преуз има ликовне
узоре из историје уметности који нису везани за БиХ кон
текст, што Бек види као губљење локалне културе, међутим
у томе он мора и да буде и добар сликар (иновација). При
падање у његовом случају није стриктно у очекиваним гра
ницама, а дислокација идентитета има своје корене који ће
бити анализирани у наредном делу.
Нема сумње да замишљена географија помаже духу да
интензивира властито осећање себе драматизујући уда
34 Тодоров, Ц. (1994) Ми и други – француска мисао о људској разнолико
сти, Београд: Библиотека XX век, стр. 257.
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љеност и различитост између онога што му је блиско и
онога што му је далеко. То у једнакој мери важи за осе
ћање које се често јавља – да бисмо много више били код
куће у 16. веку, или на Тахитима.35

Транскултурализам и локални идентитет
СТ: У креативној апропријацији друге уметности, где
највише осећаш свој допринос?
МК: Код апропријације најважнији је истраживачки од
нос. Коментар који најчешће добијам јесте „Могу и ја
ово“, и искрено могу, али нико уствари то не уради, нико
не чита књиге, проналази чланке или на крају крајева про
чита више од Википедије да би истражио неки објект
интересовања. Ако насумице користите неке симболе,
онда ништа и не кажете. Ја никада нећу бити јапански
укијо-е сликар, то и не желим, међутим могу препознати
одређене мотиве кроз које могу послати неку другу пору
ку. Приказ хомосексуалне сцене из неке шунге нема исто
значење у Сарајеву 2014. као у Еду 1760.36
Апропријација је данас директна последица тоталне
стварности – свих сада, овде и свуда. У истраживањима
и савременим теоријама друштва постоји низ израза (или
buzzwords) које покушавају да контекстуализују и дају обја
шњење шта је то што се дешава са мешањем култура, под
стакнуто глобализацијом. Хибридне културе (hybrid cultu
res), преношење култура (transference of cultures), састајање
култура (cultural convergence), котао претапања (melting pot),
салата, стапање (fusion), космополитизам (cosmopolitism)...
Да бих био јасан, ослонићу се на термин транскултурализам
из два разлога – зато што подразумева кретање кроз култу
ру и стапање са дубљим културолошким вредностима. При
томе, ослонићу се на дефиницију музичара и професора
Хуиба Шиперса (Huib Schippers) који овај термин примењу
је у музичком образовању у оквиру тзв. музике света (world
music), а која делимично подсећа и на Роџерсову структуру
апропријације културе. Шиперс наводи структуру која раз
ликује неколико нивоа, на релацији отворености и мешања
са другим културама:
1) Монокултурализам: окренутост једној култури, са ја
ким нагласком на сопственој важности, али без потврде и
других перспектива;
35 Саид, Е. (2000) Оријентализам, Београд: Библиотека XX век, стр. 44.
36 Тунић, С. (2015) Skype call Arlington – Sarajevo, Интервју са Мухамедом
Кафеџићем - Мухом, интернет портал Бука.
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2) Мултикултурализам: мноштво, признавање постојања
других перспектива, али свака култура ради за себе;
3) Интеркултурализам: постепена претапања, мешања,
позајмице и размене;
4) Транскултурализам: тотално преливање култура, за
конзервативно поимање хаос, међутим стварају се нове
форме и напуштају општеприхваћене методе.
Транскултурно. Ово се односи на дубоку размену присту
па и идеја. Наговештава програме где се многе различи
те музике и музички приступи налазе на једнаком нивоу,
не на маргинама, већ кроз опште почетничке курсеве,
историју, теорију, методологију и дискусије о улози му
зике за заједницу, лепоту или церемонију.37
Замените реч „музика” са речју „уметност” и дефиниција не
губи на својој снази. Могуће је дискутовати да ли се у слу
чају Мухиног сликарства ради о потпуном или делимичном
транскултурализму, међутим имајући у виду у којој мери он
прихвата јапанску уметност, заједно са својим контекстом и
размењујући одређене теме на релацији Јапан-БиХ, чини ми
се да термин оправдано стоји. Из ког разлога уметник одлу
чује да се препусти оваквом чину? Његовим речима:
Зашто посежемо за другим културама? Зато што ми
слимо да је наша сиромашна, да је на неки начин дека
дентна или да стагнира и да је треба обогатити, то
јест узимамо из друге оно што нам фали. У Југи то је
била Coca Cola и McDonalds. Сад кад то имамо, видимо
да нам фале далеко дубље и јаче ствари. Нпр. толеранци
ја и прихватање другог и другачијег.38
За мене главно питање чини разумевање овог „бега” од сво
је средине. Ова реакција која за последицу има осећај аут
сајдера, извесне дислокације идентитета, на афективном и
сазнајном нивоу је везана за локални контекст друштва и
уметности из које нови аутор долази. Окретање Другоме –
уметности и култури Јапана у овом случају – би за некога
представљало нпр. узмицање под тежином наслеђа цивил
ног рата у бившој Југославији и суочавања преко политичко-
активистичко оријентисаних уметничких пракси. Опасно је
стереотипно (или есенцијалистички) једну земљу или умет
ност везати за неколико догађаја (колико год позитивни или

37 Schippers, H. (2010) Facing the music: shaping music education from a
global perspective, Oxford university press, p. 50.
38 Имејл преписка са уметником, новембар 2014.
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негативни били), јер се брише комплексност живота и једно
дубље разумевање друштва.
МИ: Многи БиХ умјетници раде на друштвено-политич
ким темама, посебно у односу на протекли рат. Колико
је значајно и даље се бавити овим темама и живимо ли
још увијек у оковима ратних збивања?
МК: Нисам пратио такве умјетнике, не волим гледати
наше филмове, нашу муку, можда ћу и сам једног дана
смоћи снаге да се суочим са овим ратом. Значајно је ба
вити се било чиме, отвореног срца и искрено, јавашлук и
злоупотреба се увијек препознају, а такав рад води ка ду
ховној смрти. Што се тиче рата, он и даље траје, људи
умиру, не од метака, већ од глади, војници нису у маскир
ним униформама, већ су маскирани националним бојама,
генерали су тајкуни овог дивљег капитализма.39
СТ: Где видиш себе на локалној сцени?
МК: За сад се видим у Сарајеву, а сањам о Токију и Бо
стону.
СТ: У којој мери је савремено БиХ друштво видљиво у
твојој уметности?
МК: Па оно може само да постоји као контраст, као не
гатив, друга крајност.40
Последица овог удаљавања од локалног контекста чини из
градња емпатије и посвећивања ка јапанској уметности. Де
ло Мухамеда Кафеџића није лишено критичког настојања и
осврта на рат и национализам,41 али он одбија да буде с тим
фокусом заробљен и поистовећен. Можда се у овом случају
ради и о антинационализму. Бег јесте лични, уметнички и
политички став. Таква позиција измешта њега као култур
ног актера са препознатљиве мреже традиција и идентитета,
што је нпр. видљиво и у оквиру поставке и пратећег текста
изложбе БиХ уметника „Декодирање”.42 Његов рад штрчи
ако се фокусирамо доминантно на питања локал-политич
ко-критичке уметности, а чини ми се и да није препознат
39 Исовић, M. (2012) У БиХ је заборављено шта је нормалан живот, Ин
тервју са Мухамедом Кафеџићем - Мухом, интернет портал БУКА.
40 Тунић, С. (2015) Skype call Arlington – Sarajevo, интервју са Мухамедом
Кафеџићем - Мухом, интернет портал БУКА.
41 Пример рада на пројекту MOnuMENTImotion: http://muhaonline.com/
portfolio-item/monumentimotion/
42 Извор: Вујановић, Б. Аспекти умјетничког деловања у најеженој ствар
ности, у: Декодирања – савремена умјетност Босне и Херцеговине
(2014) Цетиње: Народни музеј Црне Горе, стр. 14-15 и http://muhaonline.
com/decoding-contemporary-art/.
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као фактор који итекако говори о идентитету, о неприпада
њу категорији и једном другом начину деловања на релацији
локално-транс/интер-национално. Идентитет је измештен,
аутсајдерски, али визија је шира од локалног контекста који
чини тачку повезивања, али не и искључивости.
Можда у раду Мухе можемо да говоримо о Јапану као једне
транснародне повезнице, мреже идеја и знања, уместо наци
онал-географских одредница. Можда кроз везу са његовим
Јапаном43, он и говори и избегава да говори о својој среди
ни. Односно, пронашао је начин своје самореализације, из
бегавајући локалне токове, категоризације, теме, дискусије,
испуњавајући се својим светом – самосвесно, зналачки, са
омажом, поштовањем, ширећи око себе те изворе инспира
ције. Можда је један од најбољих аргумената његовог става
цитат, уз то и везан за доба снажне рецепције јапанске умет
ности на Западу од стране Емила Золе (Émile Zola): „Утје
цај Јапанизма је оно што је било потребно да нас избави из
суморне, црне традиције.“44

Илустрација 4 Masterpiece, серија 
Utamaro Lichtenstein, 2014;
Мухамед Кафеџић – Муха 
http://muhaonline.com/

43 У коме још (увек) није био, што не подразумева сумњу у егзотизаци
ју, јер никада није ни тежио да се претвара да је јапански или укијо-е
уметник, већ да реферише на естетско-уметничко-историјски контекст
са уважавањем и знањем.
44 Кафеџић, M. (2012) Један од 100 погледа, магистарски рад, Академија
ликовних уметности у Сарајеву, стр. 55.
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Илустрација 5 The Young Bosniak Flautist,
серија History re-painting, 2012;
Мухамед Кафеџић – Муха 
http://muhaonline.com/

Закључак: плутајући идентитети
Где престаје инспирација и позајмица, а почиње копирање
и плагијат; такође, докле се могуће мешање култура, а када
настаје акултурација? На ово питање је немогуће дати ис
црпан одговор у овако кратком тексту. При томе, остајање
и даље у географско-националним одредницама замагљује
чињеницу да су категоризације ту да би биле пропитиване
и наново постављене; исто као што су категоризације ван
промене и мешања немогуће.
СТ: Зашто сликаш културне кодове једне друге културе?
МК: Зато што је то и моја култура. Глобално гледајући
сви смо исти, имамо исте жеље и снове. Тако да можда
моје инсистирање на кориштењу визуелних симбола дру
ге културе је у основи један вид обогаћивања или реакти
вирања заборављених симбола прве културе. Рецимо да
је то витамин Б, кад га недовољно добијаш унутар сва
кодневне исхране, мораш узимати суплементе. Најсмје
шнији ми је био наслов у новинама за моју самосталну
изложбу у Бихаћу Јапанска умјетност XX стољећа. Нит
је моја умјетност јапанска, нит су мотиви из XX стоље
ћа. Да ли је заснована на јапанској умјетности, то јест,
ал´ да је јапанска, то сигурно није. Ван Гог кад је ишао у
Арл није ишао да слика Француску, он је сликао Јапан, па
опет није стварао нити јапанску нити француску умјет
ност. Кад Јасумаса Моримура обради рад Фриде Кало

188

СРЂАН ТУНИЋ
или Едуара Манеа, да ли је то мексичка или француска
умјетност?45
На крају, важно је после наведеног осврта на историјски кон
текст и теоријске референце, споменути и сама дела на које
се односе. „100 погледа на укијо-е: Мастерс I” понајвише
остављају утисак омажа, реинтерпретације (сада већ и тра
диционалних и поп-културних)46 јапанских укијо-еа, док су
радови попут „Млади босански флаутиста” и „Млади саму
рајски флаутиста” (History re-painting), Japanesque и 36 Odd
Views of Sarajevo провучени кроз тај исти визуелни синкре
тизам са локалним темама. Апропријација и транскултура
лизам су понајвише видљиви и кроз цитирање импресиони
ста (два укијо-еа које је сликао и Ван Гог – Plum orochard in
Kameido и Sudden shower, као и референца на Манеовог фла
утисту) и аниме културе (Dōjinshi – Тоторо студија Ђибли).
Такође, необичан микс је и премештање ситуација и прича
из укијо-еа у савремену БиХ (Počitelj in the Čapljina munici
pality, The young Bosnian flautist) и „измишљањем” сцена уз
велику референцу на историју уметности (попут Утамаро
Лихтенштајн – Masterpiece). Ово креативно надомешћавање
садржаја (Јапан у БиХ, Манеов „Доручак у трави” у окви
ру The luncheon on the grass/Le bain after Hiroshige/Manet)
представља крајње лични допринос у интерпретацији пред
ложака, чему Муха понајвише улази у оно што је Јанг назвао
„аргументом културне иновације“ у оквиру процеса апро
пријације друге културе.
Један од елемената који чини радове Мухе пријемчљивим,
поред поп-културних и историјско-уметничких референци
(што подилази нашем познавању визуелне културе), је и на
гласак на сликарству, као традиционалном медију уметно
сти. Гледано са те техничке стране, он се у највећој мери
ослања на модернистичко наслеђе (слика као предмет и пло
ха), док прави инвенцију у погледу теме.
СТ: Зашто сликарство као медијум?
МК: Зато што захтјева вријеме. Испред компјутера
умјетник се претвори у машину, испред платна то је не
могуће. У процесу сликања три су фазе, прва – идеја и
формирање слике у глави (она некад траје и читав жи
вот), у овој фази се наслика прва верзија слике; друга - 
припрема за сликање, одабир боја, платна, формат итд.
у којој се наслика друга верзија слике; и трећа – само
45 Тунић, С. (2015) Skype call Arlington – Sarajevo, Интервју са Мухамедом
Кафеџићем - Мухом, интернет портал Бука.
46 „Edo pop” према сајту http://www.cool-jp.com .
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сликање у којем уствари настаје рад који може јако
одступати од замишљене идеје. Најдражи ми је примјер
серија 100 Великих таласа, гдје дословно читав рад овиси
од окружења и текстуре зида на којем сликам. Увијек је у
питању исти мотив, ал сваки мурал има друго рјешење.47
Оцртавајући опсег културне апропријације у уметности
и потенцијалног транскултурализма, користећи се радом
Мухамеда Кафеџића као међом, битно је разумети како ве
штину и квалитет, тако и сврху употребе апропријације. На
крају крајева, свесно и промишљено присвајање говори о
(новом) аутору, о једном поређењу и учитавању самога се
бе, кретању кроз културу48 које има обзира, поштовање и са
разумевањем приступа предлошку. Било да се ради о истра
живању или уметничком делу (оба су присутна у Мухином
делу), задирање у искуство и културу другога представља
потребу за разјашњавањем сопствене позиције и контекста
деловања, као и прекорачивање задатих граница. Ако не, за
падамо у пројектовање Другога (који није ништа друго него
обрнута огледалска слика нас)49 или егзотизацију која, чак и
са добрим намерама, чини слику искривљеном.
Теорија политике локације (politics of location) у студијама
феминизма наглашава нужност преиспитивања личних по
вода за истраживање, наших претпоставки и улоге у датом
тренутку, као и ограничења у односу на нпр. друштвену кла
су, род и пол, расу, позицију моћи и сл.50 Тј, поново се кон
текст узима као место и алат за рефлексију. Са оваквим при
ступом, легитимитет искуства је заснован на снажном само
посматрању, избегавајући есенцијализам и допуштајући да
уз сву одговорност сагледамо контекст себе и посматраног,
у датом времену и простору. Овај процес захтева креативно
давање себе и емпатију која омогућује да направимо – фи
зичке и метафоричке, имагинарне и практичне – мостове ка
разумевању.
Пут ван је увек и пут ка унутра.

47 Тунић, С. (2015) Skype call Arlington – Sarajevo, Интервју са Мухамедом
Кафеџићем - Мухом, интернет портал Бука.
48 Сретеновић, Д. (2013) Уметност присвајања, Београд: Orion art.
49 На овај начин је Едвард Саид (Edward Said) позицинирао Оријентали
зам, односно колонијални однос Западних сила према земљама Северне
Африке, Блиског и Средњег Истока. Више у: Саид, Е. (2000) Оријента
лизам, Београд: Библиотека XX век.
50 Kirsch, G. E. and Ritchie, J. S. Beyond the Personal: Theorizing a Politics
of Location in Composition Research, in: College Composition and Com
munication, Vol. 46, No. 1. (1995) Urbana: National Council of Teachers of
English.
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UKIYO-E BETWEEN POP ART AND (TRANS)CULTURAL
APPROPRIATION
ON THE WORK OF MUHAMED KAFEDŽIĆ - MUHA

Abstract
This essay is based on a curatorial research of Muhamed Kafedžić
– Muha’s artworks and our collaboration 2012-2015. The work
juxtaposes, on the one hand, the paintings of this Sarajevo-based
artist and, on the other hand, questions the meaning and applicability
of cultural appropriation theories on his work. The goal is to present
a complex procedure of appropriation of processes and styles in art
history, in Kafedžić’s example a hybrid of Japanese ukiyo-e woodcuts
(17th to 19th centuries) and the USA Pop art painting (20th century),
predominantly by Roy Lichtenstein. By contextualizing the artworks
in question and using an innovative approach, the original 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 appropriation method. In
the context of Bosnia and Herzegovina, the intention has been to
emphasize how Muha’s artwork has an element of dislocation and
outsideness, regarding both the place and the national tradition, which
consequentially develops into a trans-cultural perspective, using
Japanese (pop) art as a trans-national networking point. Among the
referenced artworks are series such as “100 Views of Ukiyo-e, Volume
I: Masters”, showing homage to ukiyo-e masters from the 17th to
the 19th century with a variety of subject-matter (theater, mythology,
erotica, samurai, courtesans, landscapes, animals), playing with a
context of Bosnia and Herzegovina as in “History re-painting” and “36
Odd Views of Sarajevo”, “100 Great Waves” as an homage to and street
art/mural reinterpretation of Hokusai’s famous painting “Great Wave
of Kanagawa”, as well as “Utamaro Lichtenstein” which playfully and
directly references both Lichtenstein and Hokusai, demonstrating the
two core influences of Muha’s work.
Key words: ukiyo-e, Japan, cultural appropriation, contemporary art,
transculturalism, Bosnia and Herzegovina
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ПОСТАЈАЊЕ ОБЈЕКТА
ПОЉЕМ: ПИТЕР
АЈЗЕНМАНОВ ГАЛИСИЈСКИ
ГРАД КУЛТУРЕ
Сажетак: Студија се бави разумевањем Делезовог концепта по
стајања у контексту релација између објекта и поља, кроз Пи
тер Ајзенманов архитектонски пројекат Галисијски град култу
ре. Лоцирајући студију у оквирима онтологије и феноменологије
простора, теорије текста и културалне анализе, водећа хипотеза
рада јесте да Ајзенманов пројекат Галисијски град културе вр
ши трансгресију језика модернистичке архитектуре замагљујући
дистинкције између објекта и поља. Другим речима, Ајзенманова
фигуративна форма Галисијског града културе ухваћена је у ак
ту постајања пољем (тектоничном експресијом али и ширим со
цијалним и културалним контекстом). Развијајући хипотезу кроз
историјски, компаративни и теоријско-аналитички метод, воде
ћи циљ студије јесте разумевање архитектуре не као чисто умет
ничког објекта, ситуације или догађаја, већ као рада који настаје
у густој мрежи окружујућих текстова друштвa, пејзажа и култу
ре, који од те мреже није изузет већ настајући усред ње њом од
ређен али и за њу одређујући. У теоријском контексту студија се
позива на истраживања: Жила Делеза, Феликса Гатарија, Колина
Роуа, Ле Корбизијеа Жана Лиотара, Розалинде Краус, Жоржа Ба
таја и Хоми Бабе.
Кључне речи: објекат, поље, постајање, постајање-пољем,
Ајзенманових пет тачака, Галисијски град културе
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Ајзенман и трансгресија језика модернистичке
архитектуре
Један од кључних архитеката, међу многим утицајним
архитектима (попут Леона Батиста Албертија/Leon Battista
Alberti 1400-1471/, Андреа Паладија/ Andrea Palladio 15081580/, Колина Роуа/ Colin Rowe 1920-1999/, Ђузепеа Тера
нија/Giuseppe Terragni 1904-1943/, Себастијана Серлија/
Sebastiano Serlio 1475-1554/, Винћенце Скамоција/ Vincen
zo Scamozzi 1548-1616/, Лудвига Миса ван дер Роа/Ludwig
Mies van der Rohe 1886-1969/ и других), који су извршили
значајан утицај на архитектонску мисао и праксу архитекте
Питера Ајзенмана/Peter Eisenman, 1932 -/, јесте архитекта
Ле Корбизије/Charles-Edouard Jeanneret-Gris, 1887-1965/. Ле
Корбизијеових пет тачака у архитектури постала су основа
за трансгресивни језик Ајзенманове архитектуре.
Пет тачака које је Ле Корбизије формулисао 1926. године
су: (1) pilotis – слободностојећи стубови који подижу масу
објекта од основе (ground); (2) слободан план – постигнут
одвајањем носећих стубова од зидова који деле простор;
(3) слободна фасада – као последица слободног плана у вер
тикалном плану; (4) дуги хоризонтални прозор и коначно
(5) кровна башта, која обнавља област основе наткривене
објектом. Ових пет тачака постављени су у нови контекст у
Ајзенмановој архитектури, градећи знатно другачији језик
архитектуре.
(1), (3) Игру између слободностојећих стубова и вертикал
них слободностојећих зидова Ајзенман замењује игром
примарно са хоризонталним површинама. Другим речима,
доминантну вертикалну организацију простора, Ајзенман
замењује хоризонталном организацијом простора. Сло
бодностојећи стуб, у појединим Ајзенмановим пројектима
(попут Векснер уметничког центра/Wexner Center for Arts/)
бива замењен „висећим стубом” који преузима улогу „ин
декса одсуства свог претходног присуства”1.
(2) Слободан план – дводимензионалну картезијанску мре
жу, Ајзенман замењује н-то димензионалном мрежом или
боље површином третираном као самим простором. Наиме,
са концепта дводимензионалне површине схваћене као ме
ста на којем се нешто налази и који служи као матрица за
1 Престон Скот Кохен / Preston Scott Cohen, 1961 -/, предавање посвећено
„Улози генеологије у раду Питера Ајзенмана” и одржано на међународ
ној научној конференцији посвећеној дискусији са Питером Ајзенманом
(ISSUES? Concerning the Project of Peter Eisenman. Discussions with Peter
Eisenman Conference), 11-12 новембар 2013, Београд.
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равномерно парцелисање и уређивање хомогеног поља, ра
ционалног простора, Ајзенман прелази на разумевање повр
шине као простора кроз који се пролази.2 Другим речима, са
концепта картезијанске мреже, схваћене као аконтекстуал
ног, атемпоралног места, Ајзенман прелази на разумевање
мреже као контекстуалног, културално зависног и за култу
ру одређујућег простора. Мрежа која је некада парцелиса
ла површину преузимајући инструменталну и структурал
ну улогу у архитектури, бива сада уткана у шири концепт
поља (топографију терена код „Галисијског града културе”/
The Galician City of Culture/ на пример, али и његов шири
социјални и културални контекст).
Наиме, природа мреже коју Ајзенман у својим пројекти
ма ангажује (попут „Векснер центра”, „Баште изгубљених
отисака”/Тhe Garden of Lost Footsteps, „Галисијског града
културе” и других), радикално се удаљује од традиционалне
употребе мреже у архитектури. Мрежа у класичној тради
цији, генерално је била употребљавана за две комплемен
тарне сврхе: за одређивање композиције, плана и распореда
елемената архитектуре у простору – инструментална мрежа,
и за манифестацију структуре у моделованом или реалном
простору – структурална мрежа.3 Модернизам није знатно
променио овај дуализам: инструментална мрежа постала је
много присутнија увођењем масовне продукције архитек
тонских елемената, а структурална мрежа бива откривена
као интегрални део апстрактне „суштине” архитектуре. Ду
пли статус репрезентације мреже је и даље остао. Генерал
но, две врсте мреже су биле виртуелно синоними у пракси,
постајући, речима Розалинде Краус/Rosalind Krauss, 1941-/,  
посредници између неопходног „координатног система за
мапирање реалног” и „степеница ка Универзалном”. „Било
физички или метафизички инструментална, модернистичка
мрежа је била коришћена прецизно због овог дуализма и,
што је битније, због имплициране кореспонденције мреже

2 Идеја површине као простора, револуционарно је откриће коју је на по
љу математике дао Фридрих Гаус /Carl Friedrich Gauss, 1777-1855/. От
крићем да је могуће студирати површину без референце ка ‘глобално
утканом простору’, фокусирањем на бескрајно малу тачку на површини,
Гаус је ослободио површину од „уписаности у виши глобални простор” –
картезијански систем, односно од уписаности у априорни контекст, фик
сни и непроменљиви идентитет, односно априорни смисао и значење.
(Погледати: Пјешивац, Ж. (2013) Не/изрециви простор: пред-тексту
ални, текстуални и пост-текстуални концепти простора у теорији
уметности и медија, докторска дисертација, Универзитет уметности у
Београду, Београд, стр. 31)
3 Vidler, A. (1994) The Architectural Uncanny: Essays in the Modern Unho
mely, London – Cambridge: The MIT Press, p. 141
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и есенцијалне архитектонике.”4 У Ајзенмановом раду, ме
ђутим мрежа, не сигнализује ни једну од ових конотација.
Везана нити за инструментални разлог, нити за трансцен
дентални ред света, Ајзенманова мрежа стоји као немило
срдна демонстрација конфликта у мапирању реалног, од
бијајући дефинитивно било коју есенцијалистичку поруку.
Мрежа у његовом раду лебди између бесконачног и ограни
ченог, међу мноштвом значења, одбијајући постојање једног
доминантног наратива.
(4) Хоризонтални прозор Ле Корбизијеа у Ајзенмановој
интерпретацији бива задржан попримајући нешто друга
чију улогу. Наиме, док вертикални прозор (la porte fenetre)
„репродукује импресију комплетног простора”, дозвољава
јући сагледавање на пример улице, баште и неба, хоризон
тални прозор (la fenetre en longueur) умањује перцепцију
стављајући акценат на пејзаж.5 Оно што хоризонтални про
зор сече из „пирамидалног призора”, призора у коме посма
трач има доминирајућу улогу над спољашњим простором,
јесте трака неба и трака тла који одржавају илузију перспек
тивне дубине.6 Међутим док хоризонтални прозор Ле Кор
бизијеа поставља пејзаж у оквир (framing), Ајзенманов при
ступ, односно привилеговање хоризонталне организације
простора (на пример код „Галисијског града културе”), од
вешће нас ка замагљивању дистинкција између архитектуре
и пејзажа, архитектуре и пејзажне архитектуре, архитектуре
и града. Штавише, техникама извијања, увијања, савијања,
Ајзенман ће нас удаљити од оптичких концепција простора.
(5) Најзад, кровна башта, којом Ле Корбизије раван кров
претвара у функционални простор надомештавајући недо
статак зелене површине са основе терена наткривене објек
том, Ајзенман, у појединим пројектима, интерпретира у
„тектоничну експресију” форме. Наиме, поигравајући се
вешто са топографијом терена (на пример код „Галисијског
града културе”), Ајзенман брише границе између крова и
терена.
Разумевањем пре свега површине као н-то димензионалног
простора, Ајзенман доводи у питање јасне границе између
тектоничне експресије и фигуративне форме и шире изме
ђу објекта (figure) и поља (ground). Наиме, у језику Колина
Роуа и других теоретичара, историчара, критичара архитек
туре и архитеката инспирисаних Гешталт психологијом и
4 Исто.
5 Colomina, B. The Split Wall: Domestic Voyeurism, in: Sexuality & Space, ed.
Colomina, B. (1992)  New York: Princeton Architectural Press, p. 112
6 Исто.
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формалистичком теоријом, објекат (figure) и поље, основа,
терен (ground) су схваћени као тродимензионални објекат
и неизграђени простор около објекта, односно као маса и
празнина, пуно и празно, изграђено и неизграђено, јавно и
приватно, уређено и неуређено, планирано и непланирано,
центар и периферија.7 Међутим у Ајзенмановом језику ар
хитектуре, објекат (figure) и поље (ground) нису схваћени
као бинарни пар чији чланови се налазе у опозицији, већ
као два концепта која се узајамно прожимају, преплићу, уви
јају, извијају, поновно увијају, градећи својеврстан вид кон
цепта „трећег простора”. Другим речима, објекат/фигура
код Ајзенмана није схваћена као демаркирани објекат, већ
као моменат интензитета, као ефекат који се појављује из
самог поља, из самог урбаног ткива (и шире, социјалног и
културалног контекста). Ајзенманова архитектура успоста
вља се тако не као аутономна пракса, већ као пракса која
настаје у густој мрежи окружујућих текстова друштва, пеј
зажа и културе, која од те мреже није изузета, већ настајући
усред ње њом одређена али и за њу одређујућа. Управо ар
хитектонски пројекат „Галисијски град културе” групе ар
хитеката предвођених Питером Ајзенманом, парадигматски
је пример архитектуре која замагљује јасне границе између
објекта и поља, градећи архитектуру као моменат интензи
тета који се појављује из самог поља, односно пример архи
тектонског објекта ухваћеног у акту постајања пољем.

Ајзенманов Галисијски град културе
„Галисијски град културе”, нови је културни центар пројек
тован 1999. године за главни град Галисије (Galicia) – Сан
тијаго де Компостела (Santiago de Compostela) у североза
падној Шпанији. Пројекат обухвата шест објеката, зами
шљених као три пара: Музеј Галисије и Интернационални
центар уметности као први пар, Центар за музику и изво
ђачке уметности и Централни административни објекат као
други пар, библиотека Галисије и Галисијски архив као тре
ћи пар.8 Парови су међусобно испреплетени градећи поље
7 Погледати: Rowe, C. and Koetter, F. (1984) Collage City, Basel-BostonStuttgart: Birkhäuser Verlag, p. 73-122.
8 Anonim, „The City of Culture/Eisenman Architects”, http://www.archdaily.
com/?p=141238. Собзиром да је пројекат премашио свој првобитни бу
џет у знатној, скоро дуплој мери, марта 2013. године донета је одлука
да Центар за музику и извођачке уметности и Интернационални цен
тар уметности, неће бити изведени. (Anonim, Case todos de acordo na
paralización definitiva dos dous edificios pendentes do Gaiás,  http://www.
galiciahoxe.com/hemeroteca-web/gh/case-todos-acordo-na-paralizacion-de
finitiva-dos-dous-edificios-pendentes-do-gaias/idEdicion-2013-03-27/idNo
ticia-798366/)
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потенцијалности мноштво културалних разлика, смисла и
значења.
Концепт дизајна заснован је на суперимпозицији неколико
планова: (1) форме љуштуре шкољке9 Св. Џејмса (симбола
града и уједно традиционалног знака ходочашћа и религије),
(2) модернистичке картезијанске мреже, (3) Друидик светих
линија – стаза праисторијских култура (које су водиле хо
дочаснике из Француске у Сантијаго10)11, (4) уличног плана
средњовековног града и (5) топографске мапе саме локације –
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
форме која је како биомиметична у једном погледу, тако и
културална и непредвидива у другом. Наиме, суперимпози
цијом различитих планова Ајзенман генерише тополошку
површину која поновно позиционира старо и ново у новој
комбинацији. Искуство, на пример, уских улица није иску
ство средњовековног града, нечег старог, нити нечег модер
ног, већ нечег другог, нечег између.12 Другим речима, техни
кама суперимпозиције и мапирања, Ајзенманов „Галисијски
град културе” појављује се као искривљена површина која
није нити фигура (фигуративни објекат) нити поље, основа,
терен (ground), односно урбано ткиво, већ постајање фи
гуре, односно објекта пољем. Како ово можемо разумети?

Постајање објекта пољем: 
Галисијски град културе
Поигравајући се са дисторзираним, увијеним и извије
ним хоризонталним плановима, (1) емпиријском погледу –
9 Постоје бројна тумачења значења „шкољке” у контексту културе Гали
сије. Једно од њих јесте, да шкољка репрезентује крај Пута ходочасника,
сусрет са Учитељем и „спасењем”. (Anonim, Heading to the Holy City,
http://www.santiagoturismo.com/historia/anos-santos-cidade-santa)
10 Eisenman, P. in: Jencks, C. (2005) The Iconic Building, New York: Rizzoli,
p. 164.
11 Француски пут један је од Путева Св. Џејмса – који током више од хи
љаду година води ходочаснике до светилишта апостола Св. Џејмса Ве
ликог. Његова гробница је откривена једне ноћи 813. године, на светом
брду – Либредон (Libredón), захваљујући светлости која је долазила од
звезда. Ово место постало је камен темељац катедрале и самог града
Сантијаго де Компостела – који од тада па надаље привлачи путнике из
свих крајева Европе. Током свете године, више стотина хиљада ходоча
сника широм Европе полази на пут стазама Св. Џејмса – путевима спа
сења, усмерених ка катедрали града Сантијаго де Компостела. (Anonim,
What is the Way; http://www.santiagoturismo.com/que-e-o-camino-de-santi
ago)
12 Eisenman, P. in: Jencks, C., оp. cit. p. 165.
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објекту, ограниченом јасним контурама, те (2) формалним
условима самог погледа на којима чиста форма функциони
ше као принцип координације, јединства и структуре, Ајзен
ман супротставља, терминима Жана Лиотара/Jean- Francois
Lyotard, 1924-1998/, трећи поредак фигуре – матрикс, који
функционише изван дохвата видљивог употребом другачије
логике, оне изван погледа, или пак алогике. Реч је о грађе
њу концепта простора који се налази изван разумљивог и
који је у радикалном прелому са правилима опозиције. Ово
је тајна фигуралног (пре него фигуративног) простора: тај
на која се везује за „трансгресију конститутивних интервала
дискурса и трансгресију конститутивне дистанце репрезен
тације”.13 Наиме, наспрам Албертијевом простору ренесан
сне перспективе и простору репрезентације, Ајзенман нуди
фигурални простор, „невидљив простор матрикса”, простор
интензитета, афекта и афектација. Другим речима, наспрам
доминантном оптичком простору, Ајзенман нуди хаптички
простор, простор који се осећа телом пре него погледом.
Наиме, оптички простор дефинисан је захтевима погледа
усмереног ка удаљеним дистанцама, односно константном
оријентацијом, непроменљивим дистанцама и конституци
јом централне перспективе. Хаптички простор испуњен је
пак дисторзираним варијацијама. У хаптичком простору,
објекти, репери и споне су у константној варијацији. Субје
кат није у могућности да сагледа овај простор са дистанце.
Он није никада испред њега, колико у њему.14 Како су ори
јентације Ајзенмановог простора променљиве, зависне од
преокупације/обузетости, не постоји визуелни модел за тач
ку референције који би их учинио разумљивим и ујединио
у инерцијалну класу приписиву непокретном спољашњем
посматрачу. Управо супротно, простор „Галисијског града
културе” везан је за безбројне посматраче, који могу бити
класификовани пре као номади него као стабилни свевидећи
субјекти, задржавајући тактилне или боље хаптичке релаци
је са њим.
Терминима Жоржа Батаја/Georges Bataille, 1897-1962/, реч
је о својеврсном виду грађења архитектонске informe, пре
него форме, односно формираног. Међутим, како оно што је
архитектонска форма може бити читано као informe? Како
оно што је форма може бити истовремено трансгресија и
обрнуто, како оно што је девијација, одступање, одмотавање
може бити у исто време форма? Informe не треба разумети
13 Krauss, R. (1994) The Optical Unconscious, London - Cambridge: The MIT
Press, p. 221.
14 Deleuze, G. and Guattari, F. (1987) A Thousand Plateaus, Minneapolis –
London: University of Minnesota Press, p. 493.
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као опозит форми нити форму мислити као опозит матери
ји.15 То ‘versus’ увек води ка креирању бинарности, одвајању
света у парове опозиција. Informe треба схватити као оно
што сама форма креира, као логику која делује против себе,
а опет унутар себе, као форму која продукује хетерологику.16
Informe није тако опозит форми, већ могућност која ради у
срцу форме, како би је еродирала изнутра. Реч је о концепту
алној материји која размрскава означитељске границе.17 Реч
је о другачијим играма, правилима и структури, структури
која дестабилизује саму игру, односно о погрешним играма,
али оним која делују унутар система. Трансгресивна форма
није тако форма која осликава неки покрет или преступ, или
пак која поставља реалност у преступ, већ која „хвата” сам
преступ.
Наиме, наспрам: (1) модернистичким приступима према
фигуративној форми – објекту и пољу који ослобађају како
објекат тако и поље – основу, креирајући дисконтинуитет
међу њима, односно који одвајају објекат од свог традици
оналног, локалног окружења у име функционализма и се
та аисторијских естетских принципа, те (2) постмодерним
формама заснованим на мимезису историјских форми и
носталгичном понављању историјских мрежа у циљу по
стизања безопасног континуитета са прошлошћу и репроду
ковања успешних релација са прошлошћу, Ајзенман кори
сти праксу умотавања (folding) преко и дуж линија како би
креирао неизвесност међу границама на место дефиниса
ним граничним сепарацијама. Изолација објекта од основе
(првенствено постигнута картезијанским слободностојећим
стубовима – pilotis) је нападнута, јер становници објекта
остају одвојени од поља – основе терена – који постаје ого
љен. Такође, постмодерно „ќонтекстуално” решење је на
паднуто због површног размишљања, бивајући ограничено
на сет историјских структура припојених новим развојним
правцима.18 Реч је о површном концепту јер захтев за кон
тинуитет у структурама не успева да узме у обзир истинске
вредности историјских форми и историјских планова.19 У
ствари, контекстуални развој пати од истог проблема изола
ције као и модернистички план, упркос његовој вештачкој
историчности јер не успева да узме у обзир пун ранг усло

15 Погледати: Krauss, R., op. cit, p. 166.
16 Исто, стр. 167.
17 Исто, стр. 157.
18 Williams, J. (2000) Deleuze’s Ontology and Creativity: Becoming in Archi
tecture, Pli 9, p. 205, http://www.plijournal.com/files/williams_pli_9.pdf
19 Исто.
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ва која воде ка успесима и вредностима ранијег развоја.20
Његова носталгија и кичасти сентиментализам нису у мо
гућности да узму у обзир вишеструке реалности савреме
ног живота.21 Наиме, нецентрирано превојно (folding) кре
тање, кретање изван фокуса и измештање изазивају тради
ционалне дистинкције између објекта и поља, прошлости
и садашњости, откривајући онтологију постајања пре него
онтологију бивања.
Постајање, како Делез и Гатари наводе, није кореспонден
ција између релација.22 Бити је оно од подсећања, имитаци
је, или на ивици, идентификације. Постати (to become) није
пак нити прогресија, нити регресија дуж серија. Постајање
није еволуција, барем не еволуција путем наслеђа.23 Оно не
иде од нечега мање диференцираног ка нечему више дифе
ренцираном. Оно је пре свега вид „инволуције”, под усло
вом да се овај термин не брка са регресијом.24 Постајање је
наиме инволуционо, инволуција је креативна. Регресија зна
чи „померити се у правцу нечега мање диференцираног”25.
А инволвирати јесте „формирати блок који трчи преко сво
јих сопствених линија међу терминима у игри и међу при
писивим релацијама”26. Изнад свега, постајање се не дешава
у имагинацији, чак и када имагинација достиже највиши ко
смички или динамички ниво, као код Јунга/Carl Jung 18751961/ или Башлара/Gaston Bachelard 1884-1962/.27 Постајање
је перфектно реално. Али која реалност је овде у питању?
Оно што је реално јесте само постајање, блок постајања.28
Постајање наиме индицира покрет, емитовање делића ме
ђу покретима и паузама, а које припада истовремено и кре
тању и стази. Реч је о својеврсном виду неоеволуционизма
у којем се покрет не дешава примарно путем наслеђа, него
такође са трансверзалном комуникацијом међу хетерогеним
елементима. Другим речима, постајање се односи на конти
нуалну продукцију разлике иманентне унутар конституције
догађаја.29 Постајање је чист покрет евидентан у променама
међу посебним догађајима. Није реч дакле о репрезентаци
20 Исто.
21 Исто.
22 Deleuze, G. and Guattari, F., op. cit, p. 238.
23 Исто.
24 Исто.
25 Исто, стр. 238-239.
26 Исто, стр. 239.
27 Исто, стр. 238.
28 Исто.
29 Stagoll, C. Becoming, in: The Deleuze Dictionary, ed. Parr, A. (2005)
Edinburgh: Edinburgh University Press, p. 21.
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ји фазе између два стања, или два термина, или стања кроз
која нешто мора проћи на свом путу до другог стања. Пре
него продукт, финални или међувремени, постајање указује
на прави динамизам промене, ситуиран дакле између хете
рогених елемената, која не тежи ка неком посебном циљу
или финалном стању.
Коначно, у контексту теорије културе, постајање може бити
читано и као трансцендирање контекста, историјских усло
ва и различитих култура из којих се феномени појављују.
Оно што недостаје универзалистичком дискурсу модерни
зма јесте експлозија вечно Новог у процесу постајања. Пер
ципирати прошли феномен у постајању, јесте перципирати
виртуелни потенцијал у њему наспрам перципирања вечних
и непроменљивих суштина. Динамика постајања коју нуди
Ајзенман, може бити тако разумљива као „процес у којем
било који дати мултиплицитет се мења како шири своје ко
некције”, а што јесте и оно што треба да буде „Ѓрад култу
ре”, град мултиплицитета, поље потенцијалности мноштва
смисла и значења.
Није реч о указивању на простор културне разноликости,
већ, терминима Хоми Бабе/Homi K. Bhabha, 1949 -/ о ука
зивању на простор културне разлике.30 Наиме, интерпрети
рајући Друидик линије, традиционалне путеве ходочасника
који полазе овим стазама/путевима током свете године из
различитих крајева света, усмерени ка једном једином ци
љу – Сантијаго де Компостели, те поигравајући се са посто
јећим формама терена, средњовековним, модернистичким
и савременим контекстима, могли бисмо рећи да Ајзенман
гради простор симултане егзистенције различитих култура,
од којих ни једна нема приоритет у односу на другу. При
вилегујући хоризонталну наспрам вертикалну организацију
простора, синхронијске пре него дијахронијске концепције
простора, могли бисмо рећи да Ајзенман гради простор „Га
лисијског града културе” као својеврстан вид „трећег про
стора”, као простор у којем доминантни дискурси/наративи/
контексти бивају ухваћени у акту постајања минорним. Ај
зенманов простор културне разлике не треба тако схватити
као слободну игру поларитета и плуралитета у хомогеном
празном времену и простору, већ као игру дисјунктивних
темпоралности, дисјунктивних идентитета, култура и про
сторности која се доводе у инкомпатибилну комуникацију.

30 Погледати: 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, пре свега објекта-поља опозиције, Ајзенман гово
ри да архитектура за њега није аутономна пракса независна
од природног окружења, те културалног и социјалног кон
текста, већ управо културом, друштвом, пејзажем одређена
али и за културу, друштво, пејзаж одређујући пракса. Техни
кама суперимпозиције, јукстапозиције, мапирања и увијања
различитих историјских контекста, планова и оквира, Ај
зенман замагљује дистинкције између фигуративне форме
и тектоничне експресије, између фигуре/објекта и урбаног
ткива (тополошког, географског, социјалног, културалног,
дискурзивног окружења) градећи својеврстан вид „трећег
простора”. Архитектура је за Ајзенмана постала урбана, а
град архитектура (у смислу извијања, увијања, савијања).
Архитектура постаје тако акт овладавања простора из уну
трашњости града, града „без објекта”. „Галисијски град кул
туре” није тако хомогени, универзални атемпорални град,
град вечних и непроменљивих суштина, идентитета и иде
ологија, већ управо град културне разлике, град симултане
егзистенције различитости и другости (у којем доминантни
наративи/идентитети/дискурси бивају ухваћени у акту по
стајања минорним), односно поље мултиплицитета, поље
потенцијалности мноштва смисла и значења. Реч је дакле
о узнемиравању универзалног аутономног система модер
нистичког дискурса архитектуре, у којем архитектонски
објекат бива ухваћен у акту постајања пољем, односно ши
рим социјалним и културалним контекстом схваћеним као
„простор разлике”.
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BECOMING-GROUND OF A FIGURE: PETER
EISENMAN’S THE GALICIAN CITY OF CULTURE
Abstract
This study is about understanding of the Deleuze’s concept of
becoming in the context of figure-ground relations, through Peter
Eisenman’s architectural project „The Galician City of Culture“ built in
Santiago de Compostela (Spain). Locating the study within the frames
of ontology and phenomenology of space, theory of text and cultural
analysis, the main hypothesis of this paper is that Eisenman’s project
„The Galician City of Culture“ performs transgression of the language
of modernist architecture, blurring the boundaries between figure and
ground. In other words, Eisenman’s figurative form of „The Galician
City of Culture“ is caught up in the act of becoming-ground (of a
tectonic expression, but also of a broader social and cultural context).
Developing this hypothesis through historical, comparative, theoretical
and analytical method, the main aim of this study is understanding the
architectural practice not as a mere art object, situation or an event,
but as a work that is formed in the dense network of surrounding texts
of society, landscape and culture, which is not  exempted from these
networks but occurring in the midst of them, determined by them and
also determinative for them. In what way does Eisenman’s architecture
perform the transgression of the language of modernist 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 the same time be the form? How
can we understand the concept of a figure becoming-ground in the
context of the Eisenman’s concrete example of architecture? These are
the key questions of this study. In theoretical context, the study is based
on the investigations of Gilles Deleuze, Felix Guattari, Colin Rowe, Le
Corbusier, Jean Lyotard, Rosalind Krauss, Georges Bataille and Homi
Bhabha.
Key words: figure, ground, becoming, becoming-ground, Eisenman’s
five points, the Galician City of Culture
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ЕКОНОМСКИ РАСТ И
СУБЈЕКТИВНО БЛАГОСТАЊЕ
У РАЗВИЈЕНИМ ЗЕМЉАМА
Сажетак: У раду је разматрана истинитост Истерлиновог пара
докса, о дугорочној неповезаности економског раста и субјектив
ног благостања популација. Анализом је обухваћено 14 релативно
развијених европских земаља, у периоду између 2002. и 2012. годи
не. Подаци, који потичу из European Social Survey-а, иду у прилог
истинитости парадокса, односно указују на непостојање корела
ције између економског раста и промена просечног субјективног
благостања популација. Објашњење резултата се може тражи
ти у хипотези релативног дохотка, опадајућој маргиналној ко
рисности БДП-а, принципу хедонистичке адаптације и теорији
нивоа аспирација. Резултати, између осталог, иду у прилог ути
литаристичкој идеји о премештању примарног циља политика
развијених друштава – са економског раста ка повећању субјек
тивног благостања.
Кључне речи: економски раст, субјективно благостање, Истер
линов парадокс

Теоријско-хипотетички оквир1
Постоје два основна извора критике економског раста. Пр
ви, који је од настанка, углавном раних 70-их прошлог века,
до данас остао доминантан, заснива се на дугорочној неодр
живости тренутног нивоа експлоатације природних ресур
са и загађивања животне средине. Други, настао отприлике
1 Рад је резултат истраживања у оквиру научно-истраживачког пројекта
ОН 179039, који финансира Министарство просвете, науке и техноло
шког развоја Републике Србије.
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истовремено, темељи се на тези о непостојању позитивне
корелације између економског раста и благостања људи.2 Од
90-их година ова врста критике све више добија на значају у
економским политикама, где се традиционално приход сма
тра главним фактором људског благостања.3 Најистакнутији
аргумент у прилог ове врсте критике је чињеница да иако
су многе привреде након Другог светског рата оствариле
огроман економски раст, популације ових земаља се, према
највећем броју истраживања (о којима ће бити речи), у про
секу не осећају срећнијим. Међутим, међу филозофима већ
дуго постоји идеја да политички циљеви (више) не треба да
се заснивају на економском прогресу. Тако, нарочито међу
утилитаристима, још од Бентама (Bentham) присутно је за
лагање да главни фокус државних политика, за разлику од
економских циљева, треба да буде максимизација среће, од
носно пријатних осећања и уживања свих припадника дру
штва.4,5 Данас поједине земље, као што су Бутан, почевши
2 Овде заслугу првенствено имају економоис ти као што су Галбрајт
(Gal braith), Скитовски (Scitovsky), Хирш (Hirsh) и Хиршман
(Hirschmann) (Bartolini, S. and Sarracino, F. (2014) It’s not the economy,
stupid! How social capital and GDP relate to happiness over time, NEP:
New Economics Papers – Social Norms and Social Capital, arhiv: 1411.2138,
p. 1-2).
3 Исто, стp. 1-2.
4 Идеја да се самопроцене благостања или задовољства животом користе
 ије квалитета друштава и живота њихових припадника,
у циљу евалуац
потиче још од Аристотела, па чак и пре њега (Annas, J. (1993) The Mora
lity of Happiness, Oxford: Oxford University Press, p. 336, према: Helliwell,
J. (2003) How’s life? Combining individual and nation al variables to explain
subjective well-being, Economic Modelling No. 20, p. 3).
5 Још од средине осамдесетих прошлог века, када је појам субјективног
благостања почео да се нашироко употребљава, не постоји потпуно сла
гање од стране аутора око његовог одређења нити саставних делова; ње
гова широка употреба започела је у радовима најистакнутијег психолога
из домена субјективног благостања, Едварда Динера (Edward Dien er),
који је сам најпре тврдио да је реч о појму који је синоним за срећу (само
што је више научан и мање збуњујући) (Diener, E. and Scollon, C. (2003)
Subjective Well-being Is Desirable, but Not the Summum Bonum, pres. at the
Minnesota Interdisciplinary Workshop on Well-Being, p. 4; Dien er, E. and
Dien er, C. (1996) Most People are Happy, Psychological Science vol. 7, no.
3, p. 181). Његово одређење субјективног благостања, које се и данас
најчешће користи, је „афективна и когнитивна евалуацијa живота”, при
чему се прва односи на доживљавање што више позитивних и што мање
негативних емоција, а друга на високо задовољство животом или пози
тивну укупну евалуацију нечијег живота (Diener, E., Oishi, S. and Lucas,
R. Subjective well-being: The science of happiness and life satisfaction, in:
Handbook of Positive Psychology, eds. Snyder, C. and Lopez, S. (2002) Ox
ford: Oxford University Press, p. 187-194). Према Винховену (Veenhoven),
најистакнутијем социологу унутар ове области, такође постоји разли
ка између когнитивне и афективне компоненте, међутим, он одређује
срећу (коју такође сматра синонимом за субјективно благостање, али
и задовољство животом) као укупну оцену живота, која произилази из
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од 1970. године или касније Уједињено Краљевство и Кина,
увећање субјективног благостања сматрају експлицитним
циљем јавне политике.6
Посматрајући крос-секционо земље различите развијено
сти, много пута је доказана позитивна корелација између
субјективног благостања и бруто друштвеног производа по
становнику.7 Најоб
 ухватнија студија тог типа потиче од Сти
венсонове и Вулферса (Stevenson and Wolfers),8 који су кори
стили Gallup-ове податке сакупљане у 155 земаља са преко
95% укупне светске популације, у периоду између 2008. и
2012. и пронашли позитивну приближно линеарну корела
цију између логаритма БДП-а по становнику и задовољства
животом. Исто се може закључити и на основу других Gal
lup-ових података обрађиваних у 123 земље.9
Међутим, када се посматрају временске серије унутар зе
маља или група земаља, постоје прилична неслагања ме
ђу ауторима о томе да ли важи иста повезаност, а нарочито
о томе да ли важи независно од типа развијености земље.
Једна група аутора, окупљена око Истерлина (Easterlin), за
ступа тезу о дугорочном непостојању повезаности између
БДП-а и субјективног благостања (и то без обзира на тип
два извора информација – когнитивног поређења са стандардом доброг
живота и афективном информацијом о томе како се неко осећа највећим
делом времена (Veenhoven, R. Sociological Theories of Well-Being in: The
Science of Subjective Well-Being, eds. Eid, M. and Larsen, R. (2008) New
York: Guilford Press, p. 45).
6 Helliwell, J. How can subjective well-being be improved?, in: New directi
ons for intelligent government in Canada: Papers in Honour of Ian Stewart,
eds. Gorbet, F. and Sharpe, A. (2011) Ottawa: Centre for the Study of Living
Standards, p. 283–284.
7 Нпр. Diener, E., Suh, E., Lucas, R., and Smith, H. (1999) Subjective well-be
ing: Three decades of progress, Psychological Bulletin no. 125, p. 276-302;
Diener, E., Diener, M. and Diener, C. (1995) Factors predicting the subjective
well-being of nations, Journal of Personality and Social Psychology no. 69,
p. 851-864; Di Tella, R., MacCulloch, R. and Oswald, A. (2003) The macro
economics of happiness, Review of Economics and Statistics vol. 85, no. 4, p.
809-827; Leigh, A. and Wolfers, J. (2006) Happiness and the Human Deve
lopment Index: Australia Is Not a Paradox, Australian Economic Review no.
39, p. 176-184; Myers, D. and Diener, E. (1995) Who Is Happy?, Psycholo
gical Science vol 6, no. 1, p. 10-19; Deaton, A. (2008) Income, Health, and
Well-Being around the World: Evidence from the Gallup World Poll, Journal
of Economic Perspectives vol. 22, no. 2, p. 53–72; Helliwell, J., Layard, R.
and Sachs, J. (2012) World Happiness Report, New York: The Earth Institute,
Columbia University.
8 Stevenson, B. and Wolfers, J. (2013) Subjective Well-Being and Income Is
There Any Evidence of Satiation?, Discussion Paper no. 7353, Bonn: Institu
te for the Study of Labor.
9 Deaton, A. (2008) Income, Health, and Well-Being around the World: Evi
dence from the Gallup World Poll, Journal of Economic Perspectives vol. 22,
no. 2, p. 53–72.
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развијености), тезу која се у литератури означава као Ис
терлинов парадокс. Друга група заступа тезу о позитивној
повезаности ових варијабли, поново, без обзира на развије
ност.10 Најзад, трећа група аутора заступа тезу о позитивној
повезаности до одређеног износа БДП-а по глави, након које
повезаност престаје.11
Постоји много примера који иду у прилог првој тези. Пре
свега, када је реч о појединачним земљама, на пример, у
САД-у је у периоду између 1972. и 2004. године БДП по
становнику скочио 1,8 пута, а осећај среће међу тамошњом
популацијом није нимало порастао, чак је можда и опао.12
Исто тако, иако је становништво САД-а 1995. у поређењу са
1957. годином имало дупло већи БДП и дупло веће просеч
не приходе, они се нису осећали срећније – 1957. их се 35%
изјашњавало као „врло срећно”, а 1995. године тако их се
изјашњавало око 32%.13 И подаци везани за Јапан указују на
исто – у периоду између 1958. и 1987. тамошњи БДП по гла
ви се упетостручио, а ниво субјективног благостања остао
непромењен.14 Такође, унутар девет западноевропских зе
маља између 1973. и 1989. године била је изражена стагна
ција просечног нивоа субјективног благостања, при чему је
БДП по становнику у зависности од земље порастао између
25 и 50 процената.15 И друга истраживања земаља Западне
Европе указују на исто.16

10 Hagerty, M. and Veenhoven, R. (2003) Wealth and happiness revisited –
Growing wealth of nations does go with greater happiness, Social Indicators
Research vol. 64, p. 1-27
11 Нпр. Лејерд (Layard) сматра да БДП по становнику престаје да буде по
везан за субјективним благостањем земаља након износа од око 20.000
долара (Layard, Richard. (2005) Happiness: Lessons from a New Science,
London: Penguin, p. 32-33, према: Stevenson, B. and Wolfers, J. нав. дело,
стp. 598).
12 Fischer, C. (2008) What Wealth-Happiness Paradox? A Short Note on the
American Case, Journal of Happiness Studies no. 9, p. 219–226.
13 Myers, D. and Diener, E. op. cit, p. 10-19.
14 Veenhoven, R. (1994) Is happiness a trait? Tests of the theory that a better
society does not make people any happier, Social Indicators Research no. 32,
p. 101-160. Јапанци се нису осећали срећније иако су у истом периоду
уређаји за домаћинство попут машина за прање судова, фрижидера и
телевизора постали скоро универзални; аутомобиле је поседовало 60%
становништва, у поређењу са тек 1% 1958. године (Easterlin, R. (1995)
Will Raising the Incomes of All Increase the Happiness of All?, Journal of
Economic Behavior and Organization no. 27, p. 35-48).
15 Исто, стp. 38.
16 Више о томе у: Inglehart, R., Foa, R., Peterson, C. and Welzel, C. (2008)
Development, Freedom and Rising happiness: A Global Perspective (1981–
2007), Perspectives on Psychological Science no. 3, p. 264-285.
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Када се посматрају просеци група земаља Европу одлику
је слична ситуација – према Eurobarometer-овим подаци
ма, у 12 најстаријих чланица ЕУ између 1973. и 1997. ниво
задовољства животом је тежио да буде константан.17 Лејерд
и сарадници18 су дошли до сличног закључка посматрајући
16 западноевропских земаља у периоду 1973 - 2007. Такође,
у 15 развијених европских земаља и САД-у између 1965. и
1990. године просечан годишњи економски раст је био 2,4%,
а раст просечног нивоа субјективног благостања скоро јед
нак нули.19 Коначно, Истерлин20 је анализирао податке из
укупно 37 земаља (17 развијених земаља у периодима од 21
до 34 године, затим, за 11 транзиционих источноев ропских
земаља у периодима од 12 до 22 године, и најзад, за 9 нераз
вијених у периодима од 15 до 33 године). За сваку од ове три
групе земаља добио је исти резултат – интензитет економ
ског раста није повезан са интензитетом промена субјектив
ног благостања. Битно је напоменути да када се посматра по
краћим периодима, субјективно благостање и БДП теже да
се крећу заједно, што није случај када се посматрају времен
ске серије од 10 или више година.21
Са друге стране, није мали број истраживања која показују
супротно. Пре свега, поједини аутори, на основу позитив
не крос-секцион
 е корелације између БДП-а и субјективног
благостања, неосновано износе закључке о њиховој међу
собној узрочној повезаности.22 Анализирајући временске
серије различитог трајања на основу података из земаља без
обзира на ниво развијености, до закључка о позитивној по
17 Blanchflower, D. and Oswald, A. (2002) Well-being over time in Britain and
the USA, Journal of Public Economics vol. 88, no. 7-8, p. 1359-1386.
18 Layard, R., Mayraz, G. and Nickell, S. Does relative income matter? Are
the critics right?, in: International Differences in Well-Being, eds. Dien er,
E., Kahneman, D. and Helliwell, J. (2010), Oxford: Oxford University Press,
p. 139-165.
19 Diener, E. and Oishi, S. Money and happiness: Income and subjective wellbeing across nations, in: Subjective well-being across cultures, eds. Diener,
E. and Suh, E. (2000), Cambridge: MIT Press, p. 185–218.
20 Easterlin, R. (2013) Happiness and economic growth: The evidence, Discus
sion Paper no. 7187, Bonn: Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit.
21 Easterlin R., Angelescu McVey, L., Switek, M., Sawangfa, O. and Smith
Zweig, J. (2010) The happiness-income paradox revisited, Proceed ings of
the National Academy of Sciences no. 107, p. 22463–22468. Ова идеја била
је изложена и пре у: Hagerty, M. and Veenhoven, R. (2006) Rising happi
ness in nations, 1946–2004. A reply to Easterlin, Social Indicators Research
no. 79, 421–436.
22 Нпр. Deaton, A. (2008) Income, Health, and Well-Being around the World:
Evidence from the Gallup World Poll, Journal of Economic Perspectives
vol. 22, no. 2, p. 53–72. Inglehart, R., Foa, R., Peterson, C. and Welzel, C.
(2008) Development, Freedom and Rising happiness: A Global Perspective
(1981–2007), Perspectives on Psychological Science no. 3, p. 264-285.
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везаности такође су дошли многи аутори. Тако, користећи
Eurobarometer-ове податке, за скуп од 9 земаља од 1973. до
2007. као и податке World Values Survey-а за 79 земаља од
1980. до 2004. године. Стивенсонова и Вулферс су откри
ли позитивну повезаност између промена БДП-а и проме
на раста субјективног благостања.23 До истих закључака су
дошли Сакс (Sacks) и сарадници користећи податке из чак
шест извора (World Value Survey, Eurobarometer, Internatio
nal Social Survey Program, Gallup, PEW Global Attitudes и La
tinobarometro).24 Винховен и Ферхунст (Vergunst)25 сматрају
да ће у просеку 1% раста БДП-а по глави на годишњем ни
воу довести до раста просечног субјективног благостања на
скали 0-10 за 0.00335; односно при економском расту од 5%
током 60 година, за један степен на скали. То је просек за
свих изуч
 аваних 67 земаља различите развијености, за пе
риоде од 10 до 40 година. Са обзиром на то да се овај рад
бави искључиво релативно развијеним земљама, битно је
поменути истраживање Хејгертија (Hagerty) и Винховена,26
у којем је пронађена позитивна корелација између раста и
промена субјективног благостања у 21 земљи подељених у
три групе на основу развијености. У случају најразвијеније
групе земаља (у коју је спадало само пет њих, а од којих је
свака просечно имала преко 17.500 америчких долара БДП-а
по становнику), 1% раста БДП-а у просеку доноси повећање
субјективног благостања за 0.004 степена на десетостепеној
скали. У случају средње развијених земаља, то је 0.006 сте
пени, а најмање развијених 0.01 степен. Међутим, ови ауто
ри остављају могућност да је повезаност привидна.27
У даљем раду је вршена провера истинитости Истерлиновог
парадокса у случају релативно развијених земаља.

23 Нпр. Stevenson, B. and Wolfers, J. (2008) Economic Growth and Subjective
Well-Being: Reassessing the Easterlin Paradox, Brookings Papers on Econo
mic Activity no. 1, p. 1–87. Исто је потврђено у: Sacks, D., Stevenson, B.
and Wolfers, J. (2010) Subjective Well-Being, Income, Economic Develop
ment and Growth, NBER working paper 16441 Cambridge, Mass.: National
Bureau of Economic Research.
24 Sacks, D., Stevenson, B. and Wolfers, J. (2012) The new stylized facts about
income and subjective well-being, Emotion vol. 12, no 6, p. 1181–1187.
25 Veenhoven, R. and Vergunst, F. (2013) The Easterlin illusion: economic
growth does go with greater happiness, Working Paper 2013/1, Rotterdam:
Erasmus Happiness Economics Research Organization.
26 Hagerty, M. and Veenhoven, R. (2003) Wealth and happiness revisited - Gro
wing wealth of nations does go with greater happiness, Social Indicators
Research vol. 64, p. 1-27.
27 Исто, стр. 14.
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Метод
Подаци о субјективном благостању испитаника по држава
ма потичу из European Social Survey.28 До сад је рађено шест
таласа овог истраживања, на сваке две године, и то почевши
од 2002. до 2012. Са обзиром на то да је тиме обухваћен де
сетогодишњи период, испуњен је услов без којег, према Ис
терлину, не би било могуће утврдити постојање парадокса.
Субјективно благостање је мерено помоћу питања: „Узима
јући све у обзир, колико бисте рекли да сте срећни?” на које
се одговарало помоћу једанаестостепене скале, где 0 значи
„екстремно несрећни”, а 10 „екстремно срећни”. Овде не
ће бити речи о валидности, поузданости и конзистентности
оваквог типа мерења.29 Израчунате су просечне вредности
из 14 развијенијих европских земаља, за које су доступни
подаци из свих шест таласа истраживања. Земље које су раз
матране су оне које су у поменутом периоду имале просечан
годишњи БДП по глави становника од бар 19.000 америчких
долара, у константној вредности америчког долара из 2005.
године.30
Подаци о годишњим стопама раста БДП-а у константној
вредности америчког долара из 2005. у периоду од 2002. до
2012. године преузети су од Светске Банке.31 Израчунате су
просечне вредности економског раста у поменутом периоду
за сваку од земаља са једне, и просечне вредности процен
туалних промена у субјективном благостању њихових попу
лација, са друге стране. Хипотеза која је подвргнута прове
ри је да, посматрано на нивоу свих земаља заједно, између
ових просечних вредности не постоји корелација. Корела
ционе анализе унутар сваке од земаља појединачно нису вр
шене због постојања само шест опсервација по варијабли
за сваку од земаља (колико је таласа истраживања рађено).

28 http://www.europeansocialsurvey.org/data/
29 О томе у: Diener, E., Lucas, R., Schimmack, U. and Helliwell, J. (2009)
Well-Being for Public Policy, New York: Oxford University Press, према:
Helliwell, J. and Barrington-Leigh, C. (2010) Viewpoint: Meas uring and un
derstanding subjective well-being, Canadian Journal of Economics vol. 43,
no. 3, p. 735.
30 У њих спадају Белгија, Данска, Финска, Француска, Немачка, Ирска,
Холандија, Норв ешка, Португал, Словенија, Шпанија, Шведска, Швај
царс ка и Уједињено Краљевство. Зато Мађарска (са просечним годи
шњим БДП-ом по глави од 11.411 америчких долара) и Пољска (9.945
америчка долара) нису узете у анализу и поред доступности података.
31 http://data.worldbank.org/indicator/ny.gdp.mktp.lkd.zg
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Резултати
Од посматраних земаља просечно највећи економски раст
у десетогодишњем периоду оствариле су Ирска (2,06%),
Словенија (2,03%) и Шведска (2,03%), а најмањи Португал
(0,04%), Данска (0,63%) и Немачка (1,06%). Што се тиче
просечних промена субјективног благостања на двогоди
шњем нивоу, најбоље су стајале Немачка (1,26%), Словени
ја (0,96%) и Норвешка (0.66%), а најлошије Ирска (-1,82%),
Португал (-1,36%), и Француска (-0,5%). Иначе, 2012. го
дине најсрећнијим су се осећали становници Данске (8,58),
затим Швајцарске (8,18) и Норвешке (8,13), а најмање срећ
ним становници Португала (5,98), Француске (6,53) и Ирске
(6,82).
Корелациона анализа указује на то да економски раст, ипак,
није повезан са растом субјективног благостања (p = -.108,
p = .714), чиме је потврђена почетна хипотеза и потврђена
истинитост Истерлиновог парадокса. Даље, као што се види
из графика 1, у посматраном периоду све су земље имале
позитиван економски раст, али не и позитиван просек про
мена субјективног благостања. Од 14 изуч
 аваних земаља, 8
је имало позитиван просек промена, а 6 негативан. Случа
јеви који највише иду у прилог истинитости парадокса су
Ирска (у којој је долазило до највећих падова среће у усло
вима просечно највећег економског раста) и Португал (где
је долазило до великих падова просечног субјективног бла
гостања у условима, може се рећи, економске стагнације).

График 1: Просечан економски раст и просечне
промене субјективног благостања у периоду
од 2002. до 2012. за 14 развијених европских земаља
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Такође је занимљив пример Шведске, која и поред скоро
највећег просека економског раста није имала и позитиван
просек промена субјективног благостања.
Разлог због којег се ови резултати разликују од Хејгерти
јевих и Винховенових можда се може наћи у прилично
мањем броју земаља које су ови аутори користили у узорку
(5 у односу на 14).

Дискусија
Постоји неколико могућих објашњења за изостанак повеза
ности економског раста и промена субјективног благостања.
Ту је, прво, хипотеза релативног дохотка Џејмса Дизенбе
рија (James Duesenberry). Према њој је корисност коју по
јединац црпи из одређеног нивоа потрошње зависна од ре
лативне магнитуде потрошње унутар друштва, пре него од
апсолутног нивоа.32 Тачније, унутар друштава у сваком тре
нутку постоји „потрошачка норма” прихода или богатства,
која представља референтни стандард у самопроцењивању
свих припадника тог друштва – они испод те норме осећају
мање задовољство, а они изнад веће.33 Временом, ова норма
тежи да иде навише како општи ниво потрошње расте. Та
ко, увећање прихода било ког појединца може увећати ње
гово благостање, али ако порасту свачији приходи, осећај
благостања ће остати непромењен. Ово значи и да ако при
ходи расту само једном мањем делу припадника друштва у
односу на остале, потоњима ће релативна (а самим тим и
апсолутна) корисност бити мања. Управо ово је послужи
ло појединим ауторима за објашњење парадокса у случају
Кине.34,35 Како се корист тамошњег економског раста углав
ном прелила у руке неколицине, већини је релативно опало
задовољство финансијама иако јој је финансијски положај
32 Koçkesen, L. Relative income hypothesis, in: International encyclopedia of
the social sciences, 2nd Edition, ed. Sills, D. (2008) Detroit: Macmillan Re
ference, p. 153.
33 На пример, око 50% испитаника би бирало мање реалне приходе уко
лико би они били већи у односу на приходе других (Solnick, S. and He
menway, D. (1998) Is more always better? A survey on positional concerns,
Journal of Economic Behavior and Organization vol. 37, no. 3, p. 373–383,
према: Satya, P. and Guilbert, D. (2013) Income–happiness paradox in Au
stralia: Testing the theories of adaptation and social comparison, Economic
Modelling no. 30, p. 902).
34 Brockmann, H., Delhey, J., Welzel, C. and Hao, Y. (2009) The China Puzzle:
Falling Happiness in a Rising Economy, Journal of Happiness vol. 10, no. 4,
p. 387–405.
35 У периоду између 1994. и 2005. кинески реални приходи по глави су
скочили за 250%, а проценат врло срећних Кинеза је опао са 28% 1990.
на 12% 2000. године. Просечно задовољство животом је на скали 1-10
опало са 7,3 на 6,5; Исто, стp. 388.
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порастао у апсолутном смислу.36 Ово важи и за друге тран
зицион
 е земље,37 као и за САД.38
За горе добијене резултате, тако, суштински је битно истаћи
тенденцију раста Gini коефицијента у свим западноев роп
ским земљама од почетка овог века, осим Швајцарске, и
осим тога, Словеније.39 Словенија осим приличног пада Gi
ni коефицијента током посматраног периода, имала је и ве
лики економски раст и велики раст субјективног благоста
ња, што иде у прилог поменутом објашњењу. Швајцарс ка
је имала стагнацију субјективног благостања уз приличан
економски раст, међутим, то је земља са иначе веома вели
ким БДП-ом, па се опадајућа маргинална корисност БДП-а
може сматрати „одговорном” за изостанак раста субјектив
ног благостања. За то се могу пронаћи бројни докази, при
менљиви на било коју земљу са изразито високим БДП-ом.40
На пример, већ помињани Стивенсонова и Вулферс41 тврде
да је градијент богатство-срећа око два пута стрмији у слу
чају сиромашних земаља (при чему су за границу између си
ромашних и богатих земаља користили БДП по становнику
36 На то се додаје чињеница да је са одмицањем транзиције задовољство
финансијама постајало много значајније за укупно задовољство живо
том, јер су политичка лојалност или породичне везе постајали све ма
ње пресудни за задовољење потреба, у односу на поседовање новца;
Исто, стp. 403.
37 Graham, C. and Pettinato, S. (2002) Frustrated achievers, winners, losers,
and subjective well-being in new market economies, The Journal of Deve
lopment Studies no. 38, 100–140; Sanfey, R. and Teksoz, U. (2005) Does
transition make you happy?, Working paper No. 91, London: European bank
for reconstruction and development.
38 Fischer, C. (2008) What Wealth-Happiness Paradox? A Short Note on the
American Case, Journal of Happiness Studies no. 9, p. 219–226.
39 https://www.quandl.com/collections/demography/gini-index-by-country
40 Frey, B. and Stutzer, A. (2002) What Can Economists Learn from Happiness
Research?, Journal of Economic Literature no. 40, p. 402-435; Kenny, C.
(1999) Does Growth Cause Happiness, or Does Happiness Cause Growth?,
Kyklos no. 52, p. 3-26; Easterlin, R. (2005) Diminishing Marginal Utility of
Income? Caveat Emptor, Social Indicators Research no. 70, p. 243-255; Di
Tella, R., MacCulloch, R. and Oswald, A. (2003) The macroec onomics of
happiness, Review of Economics and Statistics vol. 85, no. 4, p. 809-827;
Myers, D. and Dien er, E. (1995) Who Is Happy?, Psychological Science vol
6, no. 1, p. 10-19; Helliwell, J. (2003) How’s life? Combining individual
and national variables to explain subjective well-being, Economic Modelling
no. 20, p. 331–360.
41 Stevenson, B. and Wolfers, J. (2008) Economic Growth and Subjective WellBeing: Reassessing the Easterlin Paradox, Brook ings Papers on Economic
Activity no. 1, p. 12. Узгред, вредност која представља границу богатства
од које БДП више неће утицати на просечан осећај среће је нешто око
чега не постоји ни приближно слагање међу ауторима. Више о томе у:
Stevenson, B. and Wolfers, J. (2013) Subjective Well-Being and Income Is
There Any Evidence of Satiation?, Discussion Paper no. 7353, Bonn: Institu
te for the Study of Labor.
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од 15.000 америчких долара, вредности из 2000. године).42
Винховен наводи да је око 8.5 од 10 вероватно максимална
вредност просечног субјективног благостања која се може
остварити унутар неке државе, независно од БДП-а.43 Добар
пример за то је Луксембург, који је 2011. имао скоро 114.000
долара БДП-а по глави, а просечни износ субјективног бла
гостања 7.8 од 10 (према подацима European Quality of Life
Survey44).
Још један проблем везан за повезаност економског раста и
субјективног благостања лежи у тзв. принципу хедонистич
ке адаптације (или, како поједини аутори кажу,45 у процесу
хабитуације). Ова се може одредити као акција, процес или
механизам који смањује ефекте (перцептивне, физиолошке,
мотивационе, хедонистичке, свесне итд.) константног или
понављаног стимулуса. То је, конкретно, адаптација на сти
мулусе који су афективно битни. Она је најпре когнитивног
карактера – укључује, рецимо, промене у интересовањима,
вредностима, циљевима, свести или карактеризацији ситуа
ције.46 Хабитуација се појављује како у пожељним, тако и у
непожељним ситуацијама, омогућавајући оно што су Брик
мен и Кембел (Brickman and Campbell)47 назвали хедони
стичком покретном траком – и добитници на лотоу и оболе
ли од параплегије се након одређеног времена осећају при

42 Занимљиво је поменути да ово не важи само када се посматрају разлике
између држава; и унутар земаља је такође изражена иста тенденција –
најбогатији појединци се у просеку осећају срећније него просечно бо
гати, али у малој мери. На пример, најбогатији становници САД-а са
Forbes-ове листе 1984. године (њих 100 од укупно 400 са листе) били
су у просеку само незнатно срећнији од просечно богатих испитаника,
а 37% њих се чак осећало и мање срећним у односу на ове из контролне
групе (Dien er, E., Horwitz, J. and Emmons, R. (1985) Happiness of the very
wealthy, Social Indicators no. 16, p. 263-274).
43 Veenhoven, R. and Vergunst, F. (2013) The Easterlin illusion: economic
growth does go with greater happiness, Working Paper 2013/1, Rotterdam:
Erasmus Happiness Economics Research Organization.
44 http://discover.ukdataservice.ac.uk/series/?sn=200013
45 Layard, R. (2003) Income and happiness: rethinking economic policy,
Lionel Robbins Memorial Lectures, Lecture 2, London: London School of
Economics.
46 Frederick, S. and Loewenstein, G. Hedonic adaptation, in: Well-Being: The
Foundations of Hedonic Psychology, eds. Kahneman, D., Dien er, E. and
Schwarz, N. (1999) New York: Russell Sage Foundation, p. 302.
47 Pavot, W. and Dien er, E. Happiness Experienced: The Science of Subjective
Well-being, in: Oxford Handbook of Happiness, eds. Boniwell, I., David, S.
and Conley Ayers, A. (2013) Oxford: Oxford University Press, p. 137.
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ближно једнако срећним као у периоду пре иницирајућег
догађаја.48,49
Најзад, ту су и аспирације, односно процес њиховог сталног
раста, без обзира на остварење циљева. Како кажу Фреј и
Штуцер (Frey and Stutzer),50 људи не желе, нити могу да до
носе апсолутне судове, већ константно праве поређења са
стањима из прошлости или формирају нека очекивања за бу
дућност; стално постављање виших препона чини да се увек
жели више и да се никад не буде у потпуности задовољан;
тако, корисност по укупно благостање услед раста стандар
да и потрошње може бити до одређеног степена поништена
услед истовременог раста аспирација.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
равно, не важе универзално, али могу послужити као обја
шњења изостанка раста субјективног благостања и поред
економског раста у горе анализираним земљама.
Требало би истаћи и да захтев за одустајањем од економског
раста као примарног циља политика развијених земаља на
рочито добија на значају када се има у виду горепоменута
критика раста услед еколошких питања. БДП не узима у об
48 Brickman, P., Coates, D. and Janoff-Bulman, R. (1978) Lottery winners and
accident victims: is happiness relative? Journal of Personality and Social
Psychology, vol. 36, p. 917-27, према: Ng, Y.-K. (1997) A case for happi
ness, cardinalism, and interpersonal comparability, The Economic Journal
no. 107, p. 1850.
49 Сплашњавање источнонемачке еуфорије након уједињења са Западном
Немачком је такође добар пример (Frijters, P., Shields, M. and Hais kenDeNew, J. (2002) Individual rationality and learning: Welfare expectations in
East Germany post-reunific ation, Discussion Paper no. 498, Bonn: Institute
for the Study of Labor).
50 Stutzer, A. and Frey, B. (2010) Recent Advances in the Economics of Indivi
dual Subjective Well-Being, Discussion Paper no. 4850, Bonn: Institute for
the Study of Labor, p. 690.
51 Easterlin, R. (1996) Growth triumphant: The twenty-first century in historical
perspective, Ann Arbor: University of Michigan Press, према: Dien er, Е. and
Seligman, M. (2004) Beyond Money: Toward an Economy of Well-Being,
Psychological Science in the Public Interest no. 5, p. 1–31.
52 Schor, J. (1998) The Overspent American, New York: Basic Books, према:
Diener, E. and Biswas-Diener, R. (2002) Will Money increase Subjective
well being?: A Literature Review and Guide to Needed Research, Social
Indicators Research, Vol. 57, no. 2, p. 119–69.
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зир уништавање животне средине и исцрпљивање природ
них ресурса, а према подацима Global Footprint Network-a
2011. године чак десет од свих горе изуч
 аваних земаља чине
превелику еколошку штету у односу на свој биокапацитет53
и њихов раст је све теже остварити без додатне еколошке
штете.54 Овде се неће подробније разматрати друге крити
ке на рачун БДП-а као показатеља прогреса, мада је још од
40-их година прошлог века велики број аутора критиковао
његову употребу у том смислу, истичући велики број ко
рекција и могућих алтернатива.55 Ипак, БДП и даље игра
централну улогу у евалуацији привређивања неке земље, за
шта су заслужни како политичари, тако и економисти и јав
ни службеници, и медији.56 Уместо менталног благостања
популације циља се на што већу производњу, уместо емоци
оналног просперитета, циља се на економски.57 Главни раз
лог за одус тајање од економског раста развијених земаља
је уз њега нужно искључивање других аспеката истински
битних за побољшање живота.
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ECONOMIC GROWTH AND SUBJECTIVE
WELL-BEING IN DEVELOPED COUNTRIES
Abstract
The paper examines the Easterlin paradox, regarding long-term lack
of correlation between the economic growth and subjective well-being
of populations. The analysis covered 14 relatively developed European
countries during the 2002-2012 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 wellbeing 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 well-being.
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ЕЛЕМЕНТИ ЗА 
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ 
ИНКЛУЗИВНОСТИ
Сажетак: У Србији око 10% популације чине особе са инвалидите
том. Ова маргинализована друштвена група има потенцијала да
постане продуктивни део друштва. Друштвене делатности, нај
пре култура и уметност, представљају одговарајуће поље за при
мену социјалног модела односа према особама са инвалидитетом
и успостављање инклузивног друштва. Стварање инклузивног
друштва је императив данашњице. Елементи за имплементаци
ју инклузивности представљени су у три корака која омогућавају
једноставан и одржив начин укључивања особа са инвалидитетом
у рад институција културе. Ова осетљива друштвена групација
представља потенцијал који не само што може да повећа удео
учешћа публике у раду институција културе него својом креа
тивношћу и способношћу може да постане продуктивни фактор
радног колектива институција културе.
Кључне речи: Инклузија, приступачност, особе са инвалидите
том, консултовање, комуникација

Увод
У раду ће бити представљени кључни механизми за ус
постављање основа за имплементацију инклузивности и
укључивање особа са инвалидитетом у културни живот
заједнице. Цео поступак имплементације инклузивности
може се поделити на три дела који могу да егзистирају са
мостално, односно могу да се фазно примењују. Почетни
механизам имплементације инклузивности чини припрема
– консултовање особа са инвалидитетом и он представља
когнитивни фактор омогућавања приступачности. Други ко
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рак је остваривање контаката запослених у институцијама
културе са особама са инвалидитетом као предуслов добре
комуникације и успешне примене социјалног модела. Овај
корак је значајан јер елиминише предрасуде које владају у
вези са особама са инвалидитетом. Последњи корак се од
носи на сам рад са особама са инвалидитетом односно на
примену свих неопходних стандарда који омогућавају при
ступачност, укључивање и прихватање социјалног модела
односа према особама са инвалидитетом.

Инклузивност/укључивање/социјални модел
Пре почетка давања конкретних препорука треба објасни
ти појам инклузивности, инклузивног друштва и објаснити
шта представља социјални модел.
Могу се идентификовати два супротна модела инвалидно
сти. Медицински модел, који је превазиђен, идентификује
инвалидност као болест или стање које утиче на појединца,
са одговорношћу тог појединца да се брине о последицама;
Социјални модел, идентификује баријере у самом друштву
које стварају инвалидност за појединце.1 Препреке могу би
ти физичке, организационе и у ставовима. Одговорност за
решавање или отклањање препрека је подељена међу сви
ма који учествују у имплементацији. Државни органи у
Србији, међу којима и Министарство културе, усвојили су
социјални модел, што се може видети из закона, као и из
„Упутства за спровођење активности којима се обезбеђују
услови за несметано коришћење садржаја и програма ин
ституција културе особама са инвалидитетом”, које је ово
министарство усвојило 2007. године. Једноставан пример,
који се често цитира, гласи: „медицински модел би рекао да
особа не може да се попне уз степенице зато што има ин
валидитет, што значи да користи колица, док би социјал
ни модел рекао да је корисник колица онеспособљен степе
ницама које стоје као препрека његовом уласку у зграду”2.
Инклузија треба да постане саставни део свих друштвених
активности. Инклузија отвара многе могућности, које, уз
нове способности и стручне вештине, мењањем метода и
начина, усавршавају пословање институција. Ово ће, дуго
рочно, омогућити да институције културе прошире свој круг
корисника и развију чвршћу базу одрживу у будућности.
Инвалидност често значи искључивање из уобичајених ак
тивности које су за већину људи нормалне и свакодневне и
1 Oxfam (2003) Разумевањеинвалидности, Социјалнимодел, информатив
на публикација, Београд: Oxfam.
2 Татић, Д. (2007) Заштита људских права особа са инвалидитетом,
Београд: Службени гласник.
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особе са инвалидитетом не могу у потпуности да учествују
у активностима за које се подразумева да су основне. Бити
ван редовних токова одмах ствара баријеру у самопоуздању,
са свим осећањима која асоцирају на то да особе с инвали
дитетом нису цењене и да су искључене3.
Инклузија омогућава да институције културе утичу на
животе још већег броја људи – и то људи који су састав
ни део групе корисника, публике, ученика и потенцијалних
службеника.
Друштво је заједница појединаца, од којих свако има морал
ну одговорност да подстиче све оно што је најбоље у свим
осталим члановима заједнице. Инклузивна култура подсти
че развој личног етичког става који поштује препознавање и
вредновање јединствене друштвене и културне разнолико
сти, којој сваки од чланова заједнице доприноси4.
Изградња инклузивне културе подразумева прихватање
природе и особина сваког од чланова друштва. Инклузив
ност је култура која треба да буде прихваћена од целог дру
штва, начин деловања које подржава индивидуалност сваке
особе, те подстиче међукултурну креативност и иновативне
идеје, решавање проблема и међуљудске комуникације.
Иако постоји низ законских обавеза које окружују и подр
жавају питања једнакости и разноликости, друштво треба
да преузме обавезу да подигне ниво организационе и лич
не одговорности далеко изнад граница које прописује закон,
све до преузимања корпоративне и личне моралне обавезе.
Поштовање, вредновање и укључивање постаје за сваког –
морални императив!5
На данашњем глобалном тржишту разумевање туђе индиви
дуалности, друштвеног и културног контекста, није само ис
правно, већ је и императив. Поштовање и вредновање туђе
различитости треба да буде уграђено у средиште пословне
праксе, охрабривано код свих запослених и јачано у свим
деловима друштва.
Инклузивност подразумева тражење начина да се људи
укључе, а не да се искључе. Реч је о људима који су у неком
3 Стошљевић, Л., Рапаић, Д. и група аутора (1997) Соматопедија,
Београд: Научна Књига.
4 Канцеларија за људска и мањинска права Владе Републике Србије, Кон
венција УН о правима особа са инвалидитетом, посећено, 28. 10. 2014.,
http://www.ljudskaprava.gov.rs/index.php/konvencija-un-o-pravima-osobasa-invaliditetom/67-konvencija-un-o-pravima-osoba-sa-invaliditetom
5 Playforth, S. (2003) Meeting Disabled peop le (Disability Portfolio), London:
Resource.
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односу у коме се урођена вредност сваког појединца при
знаје и поштује (чак и ако људи заузимају супротстављене
ставове), и где свако има прилику да буде укључен и да жели
да буде део заједнице.
Претпоставке које су саставни делови укључивања су:
•

свака особа има јединствене способности и вредност;

•

разлике се поштују и сматрају вредним;

•

сви су добродошли и сви припадају;

•

свако може да учествује, учи и доприноси;

•

сви имамо одговорност и прилику да сваком пружимо
шансу да се укључи и да пружи свој допринос;

•

људи се међусобно поштују.

Јасно је да, ако желимо да функционише, инклузија захтева
да организације науче како да се фокусирају на потребе њи
хове заједнице и њихове публике и да уведу стратегије које
одговарају на потребе истих.

I
Консултовање особа са инвалидитетом
Основни циљ је усредсређивање на превазилажење баријера
између институција културе и корисника – особа са инвали
дитетом, дефинисањем и прегледом значаја укључивости/
инклузије и партнерства.Основни принцип укључивости је
базиран на консултацији: разговор са потенцијалним кори
сницима, повезивање са кључним људима и постојећим гру
пама у широј заједници, што води ка размени искустава и
партнерству.
Такође, вреди се консултовати са другим специјализованим
организацијама из исте области, као и организацијама особа
са инвалидитетом које могу у највећој мери да помогну у ор
ганизовању спољних активности. Консултовање је позити
ван и користан процес који може да доведе до далекосежних
побољшања у погледу приступа за особе са инвалидитетом.
Према истраживању које је наручио Савет музеја, библиоте
ка и архива Велике Британије 2001. године о услугама које
се нуде особама са инвалидитетом, 85% испитаника кори
сти анкетне листиће, којима се испитује задовољство кли
јената понуђеном услугом, док 32% врши консултације са
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корисницима као и онима који нису корисници, било да је
реч о особама са инвалидитетом или не.6
Иако у Србији нису спроведена слична истраживања, може
се рећи да се сличан приступ примењује и код нас.
Консултовање је претежно реактивно и неформално и углав
ном се обавља с онима који су већ корисници услуга. Пружа
оци услуга треба да предузимају иницијативу и да подстичу
пре него да очекују да особе са инвалидитетом учествују у
процесу консултовања. Консултовање је тражење информа
ција и савета од корисника услуга, потенцијалних корисни
ка и заинтересованих страна. Консултовање са „стварним”
корисницима услуга и потенцијалним корисницима омогу
ћава институцији да одреди специфичне циљне групе. Кон
султовање може да се користи за добијање повратних ин
формација у погледу одређеног предлога, за добијање нових
идеја од корисника услуга, затим да откријете зашто људи
не користе вашу услугу или као део процеса промена у целој
организацији.
Консултовање доприноси побољшању услова приступа
обезбеђивањем повратних информација и сведочанстава од
самих корисника и представља начин да се тестирају побољ
шања и промене у политици и пракси везаној за приступ.
Укључивање особа са инвалидитетом у процес консулто
вања о услугама уопште, помаже да се уклоне баријере и
повећа свест о инвалидности у заједници.
Према Члану 4. Упутства Министарства културе Републи
ке Србије, једна од активности коју су институције културе
дужне да предузму је и консултовање особа са инвалиди
тетоми удружења особа са инвалидитетом или представни
ка Министарства културе, задуженим за рад с особама са
инвалидитетом, приликом израде програма, организације
изложби и других манифестација и догађаја7.
Циљ консултовања је да се развије однос сарадње са ко
рисницима услуга и клијентима, који се потом може одр
жавати и развијати. Да би консултовање имало значајну
улогу, а не само формалну, потребно је да процес консул
товања буде чврсто утемељен у процесе одлучивања како
6 Playforth, S. (2004) Consulting Disabled People (Disability Portfolio),
London: Resource.
7 Министарство културе и информисања Републике Србије (2006) Упут
ство за спровођење активности којима се обезбеђују услови за несме
тано коришћење садржаја и програма институција културе особама
са инвалидитетом, Београд: Министарство културе и информисања,
стр. 2.
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би његови резултати постали део развоја ваше опште по
литике и стратегије.У Србији постоји мноштво удружења
особа са инвалидитетом, савеза и невладиних организација
које заступају интересе особа са инвалидитетом. Одабра
ни консултант може бити представник неке од поменутих
организација или једноставно неко од корисника (редовни
посетилац) који је упознат са постојећом проблематиком
институције по питању доступности.
Корисно је извршити консултовање како са корисницима
услуга тако и са запосленима, што им омогућава да дају
предлоге за све промене које би могле да утичу на начин
њиховог рада и да разговарају о свим проблемима које би
могли да имају.
Неке од значајнијих метода биле би:
• коришћење постојећих информација, нпр. на основу
процедура приговора или предлога који се убацују у за то
предвиђене кутије;
• ангажовати локално удружење особа са инвалидитетом,
на добровољној или професионалној основи;
• основати професионалну и репрезентативну групу осо
ба са инвалидитетом са одговарајућим интересовањима и
искуством (у зависности од трошкова);
• ангажовати заинтересоване кориснике услуга са инва
лидитетом ради формирања опште фокус групе за пита
ња приступа или посебних група, у зависности од облика
инвалидитета;
• укључити саветнике за питања из области инвалидности
у рад интерне радне групе;
• користити регистроване организације особа са инвали
дитетом, локалне или националне, водећи рачуна да оне
буду пре групе особа са инвалидитетом него групе за осо
бе са инвалидитетом, како би се обезбедила репрезента
тивна гледишта.

II
Конктакт са особама са инвалидитетом
Основно питање већине запослених, приватно и професи
онално, јесте на који начин треба да се понашају када је у
питању контакт са особама са инвалидитетом. У складу са
људском природом је да ово питање изазива страх када се
први пут комуницира с особама са инвалидитетом и поста
вља се питање да ли треба да се успостави контакт на неки
специјалан начин. Међутим, особе са инвалидитетом су као
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и други људи – они воле да их третирају са поштовањем
и на пријатељски начин. Суздржано, бојажљиво, понашање
које није спонтано, може се разумети као непријатељско и
доводи до тога да се особе са инвалидитетом могу увредити.
Неке начине понашања и изражавања може појачати осећај
дискриминације. Најједноставније решење је и најбоље ре
шење а то је да питате какве потребе особа са инвалидите
том има. Особе са инвалидитетом су стручњаци у томе.
С обзиром на велики број врста инвалидитета и на чињени
цу да су особе са инвалидитетом све више заступљени као
публика догађа се да је понекад тешко препознати и уочити
особе са инвалидитетом. Ово је случај код већине корисника
институција културе који имају инвалидитет, од којих многи
имају скривени инвалидитет или инвалидитет који је тешко
препознати.

Језик и комуникација
Израз „особе са инвалидитетом” је општеприхваћен и тер
минолошки унесен у Закон и користи се да би се нагласило
да је особа онеспособљена препрекама у друштву, а не због
својих оштећења. Овај израз многе организације особа са
инвалидитетом, у принципу, сматрају добром праксом. Та
кође је логично да га користе и друге организације, због то
га што се фокусира на баријере, а не на појединце.Изрази
као што су људи који имају оштећење вида, људи који имају
оштећење слуха, људи који имају тешкоће у учењу, људи ко
ји имају менталне проблеме, обично се користе и у прин
ципу се не сматрају увредљивим. Изрази као што су слепи
или слабовиди, глуви или наглуви се такође користе, на при
мер, када је важно нагласити различите потребе људи. Израз
„људи са проблемима менталног здравља” још увек се често
користи, иако се све више чује израз „људи са угроженим
менталним здрављем”, а препоручује се „људи са потреба
ма по питању менталног здравља”. Најад
 екватнији израз је
„особе са инвалидитетом” јер наговештава да су то пре све
га особе, па тек онда особе са инвалидитетом.
Није погрешно ни коришћење уобичајених израза, као што
су „Видимо се касније” или „Морам да бежим”, али да их не
користите као шале. Особе са инвалидитетом такође кори
сте те изразе.8
Наводећи да је нека особа без инвалидитета боље је рећи
„без инвалидитета” него „телесно способан”. Особе без
8 Playforth, S. (2003) Meeting Disabled peop le (Disability Portfolio), London:
Resource, p. 8.

232

ДЕЈАН МАСЛИКОВИЋ
инвалидитета нису „нормалне”, јер то онда подразумева да
су особе са инвалидитетом ненормалне, што је један од че
стих увредљивих израза. Особе са инвалидитетом немају
„другачије” или „посебне” потребе, због тога што то под
разумева разлику која представља терет. Ипак, могу има
ти захтеве, потребе око приступа или једноставно потребе.
Потребно је избегавати израз „хендикепиран”, јер оставља
утисак особе која је са „капом у руци”9 у потрази за милоср
ђем, као и именице „инвалиди”, „слепи”, „глуви”. Нарочи
то треба избегавати увредљиве етикете као што су „богаљ”,
„ретард”, „неми глуваћ”. Израз „особе са специјалним по
требама” није за друштво које подржава социјалну инклу
зију. Овај израз је најпре почео да се користи у „образовању
за специјалне потребе“ и многе одрасле особе га сматрају
увредљивим. Препоруке којих се требамо придржавати у
контакту са особама са инвалидитетом зависе, искључиво
од врсте инвалидитета.
Упознавање људи који имају оштећен слух подразумева
следеће радње:
•

обратити пажњу да особа са којом се разговара гледа
у онога ко говори ако не треба привући њену пажњу
тако што се благо махне руком, или се лако додирне
рука или раме.

•

обавезно проверити како та особа жели да се са њом
комуницира.

•

могуће је да особа са инвалидитетом користи лице за
подршку у комуникацији (нпр. тумача, лица која чи
тају са усана), у том случају потребно је обратити се
особи оштећеног слуха, а не њеном помоћнику и дати
времена да оно што се говори буде преведено. Никако
не „зурити” у преводиоца док се преводи. То их омета
и представља увреду за глуву особу.

•

ако особа чита са усана, изговарати чисто, али говори
ти нормалним ритмом и мало спорије.

•

никако не викати или користити претеране гестикула
ције.

•

треба бити стрпљив, проверавати да ли је особа разу
мела и поновити на други начин по потреби. Питати
„Да ли ме пратите?” или, „Да ли се слажете са мном?”
(Боље је користити реч „пратити” него „разумети”,
јер ова друга оставља утисак да особа има проблем

9 Превод енглеске речи handicap je човек са капом у руци, просјак.
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са интелигенцијом да би разумела то што сте управо
рекли).
•

писана реч понекад може створити баријеру, тако да
ако је тражено да комуницирате писменим путем, не
треба користити дуге и комплексне реченице. На при
мер, уместо да се напише „Баш сам се питала да ли
сте можда за шољу чаја?”, написати „Чај?”.

Упознавање људи који имају оштећен вид подразумева да
треба водити рачуна о следећем:10
•

пазити да саговорник увек зна где се налази особа која
му говори и обавезно напоменути промену положаја,
на пример „Идем само до друге собе”. Када се пружа
руку да би се руковало, треба рећи: „Да се рукујемо?”.

•

ако друге особе такође причају, или се неко придружи
групи и почне да слуша, треба напоменути саговор
нику то; нпр. „Мој надзорник нам се управо придру
жио”; Уколико се примети да некој особи можда треба
помоћ, прво треба питати ако је потребно вођење и че
кати на њен знак, не узимајући је за руку, већ пружи
ти своју,. Питати „Да ли бисте желели да узмете моју
руку?” или „Како могу да вам помогнем?” Питати је
да ли жели да буде упозорена око степеница, врата и
других препрека.

•

ако се некоме нуди место, објаснити и помоћи да осо
ба руку спусти на наслон, део за седење или ручку
столице и рећи нпр. „Ово је наслон ваше столице”.

Упознавање глуво-слепих људи подразумева да треба води
ти рачуна о следећем:
•

већина глуво-слепих људи има очувано нешто вида и/
или слуха, тако да се савети који се односе на само
глуве и само слепе особе, могу овде применити, али
је прикладније коришћење методе додира као врсте
комуникације и приступа информацијама.

•

неопходно је прићи особи од напред и ставити јој до
знања да јој је неко пришао, лагано додирнувши њену
руку или шаку.

•

ако се понуди да се некоме буде водич, полако стави
ти руку те особе на свој лакат; нека глуво-слепа лица
такође немају добру равнотежу, тако да треба чекати
на њихов знак како их водити.

10 Коришћен материјал: The Royal National Institute of the Blind, www.rnib.
org.uk.
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Приликом упознавања људи који отежано говоре морамо
знати да ова инвалидност нема везе с интелигенцијом. Са
стрпљењем и концентрацијом, обично је могуће пратити
шта је речено:
•

треба добро обратити пажњу на саговорника, бити
стрпљив, не исправљати особу и избећи осећај срамо
те. Одуп
 рете се изазову завршавања реченице уместо
њега/ње.

•

не треба се правити да се разуме оно што је речено,
ако стварно није. Боље је питати особу да понови то
што је рекла него да се погрешно нагађа.

•

питати једно по једно питање да би се добила поврат
на информација.

•

радити са њима по систему једнакости да би се оства
рила добра комуникација.

Код упознавања корисника колица потребно је:
•

aко треба и физички се спустити на исти ниво на којем
је и особа са инвалидитетом или изаћи иза пријемног
пулта да би се остварио бољи контакт;

•

бити пажљив приликом физичког контакта – наслања
ње на нечија инвалидска колица је продирање у нечи
ји лични простор, а потапшати некога кога не познаје
те је понижавајуће;

•

уколико је неопходан додир да би се скренула нечија
пажња урадити то нежно и додирнути шаку, руку или
раме.

Особама са инвалидитетом је потребно да их особе без ин
валидитета поштују и да сарађују са њима при задовољава
њу њихових потреба, али на начин који искључује заштиту,
сажаљевање и сентименталност. Уклањање баријера за осо
бе са инвалидитетом и упознавање начина да се одговори на
индивидуалне потребе кроз подршку и оспособљавање њих
самих је свима од користи.
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III
Култура једнакости11
Рад на приступачности и укључивању –
инклузивни дизајн
Инклузивни дизајн је општи термин којим се описује у ком
степену су производ, услуга или систем употребљиви за
што већи број особа без модификација.12
Улога доступности у друштву је велика, она обухвата све
сегменте, слојеве и целокупну популацију.
У Берлинском акту13 – Култура за све, Европског институ
та за универзални дизајн из 2005. године наведено је да је
инклузивни дизајн – дизајн за све, односно витални значај
неометаног приступа коришћења садржине, било физичке
или програмске, јер друштво у којем култура преостаје као
упориште неколицине одабраних, несигурно је и нездраво
друштво.
Инклузивни или универзални дизајн се базира на уважава
њу потреба које су заједничке за све кориснике, а затим на
прилагођавању истих или омогућавању дизајнерских реше
ња која, између осталог, одговарају специфичним захтеви
ма, као што су потребе особа са инвалидитетом.
Доступност у институцијама културе можемо поделити на:
•

доступност у архитектонском смислу;

•

доступност информацијама-садржају-програмима;

•

доступност систему.

Неопходно је, пре ступања у акцију обезбеђивања доступ
ности, сагледати постојеће елементе приступачности и то:
•

осмотрити тренутну ситуацију;

•

идентификовати значајне елементе на које треба
посебно обратити пажњу;

11 Култура једнакости, приручник објављен у два издања у Србији као
преведена и нашим условима прилагођена верзија британског изда
ња Disability Portfolio. На прилагођавању приручника радили су: Бор
ка Рајшић, дефектолог, др Дамјан Тадић, експерт за питања особа са
инвалидитетом, мр Јелена Милошевић, и мр Дејан Масликовић, аутор
пројекта.
12 British Standards Institute (2005) British Standard 7000-6:2005, Design ma
nagement systems – Managing inclusive design – Guide.
13 Центар за развој инклузивног друштва, 15. 10. 2014, www.crid.org.rs/
Files/Design%20for%20All.pdf.
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•

идентификовати постојеће елементе који већ обезбе
ђују доступност;

•

узети у обзир и проценити опције доступности;

•

направити план по фазама, а у односу на расположиве
ресурсе;

•

обезбедити, кроз фазе физичку и садржајну присту
пачност.

Да би се постигао циљ дизајна за све, потпуна анализа лан
ца кретања мора почети са личног аспекта кретања који об
ухвата јавне површине, јавни превоз, превозно средство, од
редиште – одредишни објекат, унутар одредишног објекта
до места где је планирано да се обави задатак и на крају, сам
задатак/функционалност.
Основне сметње особама са инвалидитетом представљају
неприступачности на местима као што су:
1. Спољашњост објекта
Простор око објекта је, углавном под бригом градских или
општинских власти. Није у свим општинама приступачност
јавним објектима подједнако решена укључујући и превоз
до објекта. Проблем представља и недостатак прилазних
рампи за кориснике колица или неадекватан нагиб рампе.

2. Коридор – улаз, степенице, лифт
Проблем проласка публике и запослених које чине особе са
инвалидитетом кроз коридоре и просторије институција ба
зира се на недовољном вођењу рачуна о: дужини и висини
степеника која није уједначена или по стандардима, односно
препорученим димензијама; неодговарајуће или неуједначе
но осветљење; недостатак бојених контраста или обележе
них рубова степеника; недостатак визуелних, тактилних и
звучних знакова; ознаке за колица на вратима лифта; спу
штен панел са тастерима у лифту; ознаке на Брајевом писму
на тастерима; контрастни панел с индикацијом спратова у
довратнику; аудио наговештавање спрата, и др.

3. Просторија – простор за клијенте, канцеларија
Мали и скучен простор, претрпан намештајем, неодговара
јуће осветљење, радни столови са фиксном висином, шалте
ри, јавне говорнице и друго, само су неки од примера бари
јера у радном простору.
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4. Купатило и тоал ет
Важан сегмент у пружању услуга представља и обезбеђи
вање приступачности тоалета. Ту се мора водити рачуна о
уградњи следећих објеката: нагнутог огледала, кука за оде
ћу на две висине, wс шоља са казанчетом унутар зида, да
би се осигурала безбедност током употребе, рукохват на
зиду поред WC шоље, феномат за руке на вишем нивоу за
кориснике који стоје, као и ниско постављени феномат за
кориснике колица и малу децу, улазна врата да буду клизна
с аутоматским отварањем, што корисницима омогућава да
користе руке за друге потребе (ношење, гурање колица за
супермаркет, покретање колица).

5. Комуникација/тактилне површине
Непрекидна тактилна стаза или рукохват са смером на глав
ним и прометним местима, рукохвати у контрасту (боја и
светлост) са површином зида зарад лакшег распознавања,
непрекидан, као и с испупченим словима/симболима, или
другим начином индикације препреке или промене (вра
та, скретање), тактилна идентификација за правац према
улазу и излазу, тактилно упозорење пред степеницама или
другим препрекама (шалтер) за превенцију незгода (против
клизна трака паралелно са препреком и управно на правац
кретања), и друго.
Законске обавезе, обавезни законски прописи и додатни
стандарди и упутства се могу применити на многе аспекте
пројектовања и изградње приступачне околине за особе са
инвалидитетом.
Испуњавање законских обавеза не подразумева да одстра
њивање препрека озбиљно ремети природу услуга или дово
ди до затварања или повлачења истих. Ово је нарочито бит
но за услуге које су дефинисане својим физичким окруже
њем, као што су историјска имовина, археолошка налазишта
и споменици.
У Србији, због важећих постулата конзерваторске струке и
става о служби заштите, највећи проблем представља адап
тација и омогућавање приступачности на објектима који
су под заштитом државе и који представљају јавно добро и
објекте од националног значаја. У овим објектима, у најве
ћој мери смештене су све значајне институције културе. За
висно од оригиналне фасаде зграде, могуће је уградити рам
пе или рукохвате у складу са стилом зграде тако што ће бити
уграђени у првобитно предворје или трем. У неким случа
јевима додатне приступачне садржаје, као што су тоалети,
радња или кафе, најбоље је лоцирати у модерном објекту,
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одвојеном од историјске зграде. Решења приступа за исто
ријско окружење морају бити прилагођена конкретном ме
сту и део свеобухватне дугорочне стратегије за коришћење
тог простора и његово очување.
Да би се нашао заједнички језик са представницима служби
заштите који одобравају пројекте неопходно је14:
• узети у обзир мере које избегавају или своде на минимум
потребу за изменама;
• избегавати измене које јако утичу на посебне одлике про
стора;• где год је то могуће, планирати измене које подража
вају старо стање;
• саветовати се већ на почетку са надлежнима за изградњу
да би се осигурало да план приступа одређеном месту може
бити изведен у сарадњи са њима.

Закључак
Кључну улогу у имплементацији инклузије имају јавне
установе, институције и државни органи. Колику год уло
гу имале невладине организације промене ће бити одржи
ве само ако државне институције преузму водећу улогу у
решавању проблема неприступачности објеката и садржаја
особама са инвалидитетом.
Препоруке и главни параметри наведени у раду су опште
прихваћени стандарди који су уткани у домаће законодав
ство, међународне конвенције и декларације и повеље о
људским правима. Лични печат аутора овог рада остављен
је на њиховој интерпретацији која је резултат искуства у ра
ду са особама са инвалидитетом, искуства у раду државних
органа и институција културе.

Осврт
На крају али не мање важну, истакао бих наду да ће овај
рад позитивно утицати на све оне који могу да допринесу
побољшању квалитета живота особа са инвалидитетом ма
кар у сегменту који се односи на њихов друштвени живот
који подразумева активности које су повезане са културом
и уметношћу.

14 Cave, A. (2006) Making Existing Buildings Accessible – Museums and Art
Galleries, London: RIBA Enterprises.
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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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СТАВОВИ УЧЕНИКА
ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ
ШКОЛА О ПРЕДМЕТУ
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Сажетак: У раду је приказан део резултата истраживања које је
имало за циљ да се утврди како ученици процењују наставни пред
мет Ликовна култура и како процењују особине наставника овог
предмета. Истраживање је извршено на основу упитника на узор
ку од 220 ученика основних и средњих школа. Резултати истражи
вања указују да четвртина испитаних ученика сврстава Ликовну
културу у групу омиљених наставних предмета, као и да чешће
то чине ученици са нижим општим успехом, него ученици са ви
шим. Особине наставника ликовне културе представљају пресудан
чинилац када ученици Ликовну културу сврставају у групу омиље
них предмета, затим, следе садржаји предмета и наставников
приступ раду. Више од половине испитаних ученика сматра да се
Ликовна култура мање вреднује у односу на друге предмете и пре
познаје пресудну улогу наставника ликовне културе у подстицању
интересовања младих према ликовним уметностима. У закључ
ним разматрањима указано је да се карактеристике наставног
предмета могу посматрати кроз компетенције наставника да
планиране садржаје учини приступачним и интересантним за
сваког појединачног ученика.
Кључне речи: Ликовна култура, настава ликовне културе, настав
ник ликовне културе, ставови ученика, компетенције наставника
ликовне културе
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Увод1
Савремени аутори који се баве естетским васпитањем, сло
жни су у вези са ставом о значају и улози уметности и ли
ковног васпитања за целокупан развој личности (Galbraith,
2003; Day & Eisner, 2004; Zimmerman, 2010 и др.). Сврха
уметности и ликовног васпитања јесте подстицање и разви
јање креативности тако да она може да се прошири и на дру
ге сфере људских активности2. Кроз јединствене форме из
ражавања и комуникације, које уметност пружа, могу да се
усвајају знања, развија апстрактно и дивергентно мишљење,
креативност, спонтаност, гради интуиција и имагинација.
Нажалост, о Ликовној култури и уметности уопште, њеном
значају, месту и улози у нашем образовно-васпитном систе
му, још увек постоје бројни неспоразуми, предрасуде и ди
леме. Постоје мишљења и ставови у широј јавности али и
у просветним круговима, да Ликовна култура, као наставни
предмет, није предмет образовно-васпитног карактера, већ
да је превасходно рекреативног карактера. Да се на часови
ма Ликовне културе ученици одмарају после умних напре
зања на часовима озбиљних, важних предмета. Постоје и
мишљења да уметност не утиче у великој мери на учење и
више нивое мишљења. Поред тога, често је се може приме
тити и став да ликовно стваралаштво, а тиме и Ликовна кул
тура, одговара само талентованим појединцима, који за то
показују интересовање, а да ученике који за то немају тален
та не треба много оптерећивати практичним радом и зада
цима ликовног изражавања. Речју, чини се да ни у школској
пракси, ни у друштвеној, широј јавности, функција Ликовне
културе још није довољно прецизно осветљена, нити овај
наставни предмет заузима онај положај и третман који му по
свему са правом припада3.

1 Рад представља део експозеа докторске дисертације Компетенције на
ставника ликовне културе и могућности њиховог професион алног раз
воја која је одбрањена на Филозофском факултету Универзитета у Но
вом Саду, 08. 11. 2013. године, пред комисијом у саставу проф. др Милка
Ољача, проф. др Оливера Гајић, проф. др Споменка Будић и проф. др
Бојана Шкорц.
2 Zimmerman, E. Lowenfeld Lecture, Creativity Art Education: A Personal
Journey in Four Acts, 2010, 03. february 2015. http://www.arteducators.org/
research/lowenfeld lecture_2010_enid zimmerman.pdf
3 Бељкашић, Д. (1985) О развоју и функцији ликовне културе у нашем
савременом друштву, Ликовна култура, Загреб: Завод за просвјетнопедагошку службу СР Хрватске, стр. 7-23; Кораћ, И. (2008) Положај и
функција ликовне културе у односу на друге наставне предмете у основ
ној школи, Методички егземплари, Београд УЛУС, стр. 14-60.
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На положај предмета Ликовна култура у односу на друге на
ставне предмете говори и податак да је овај наставни пре
мет заступљен са минималним фондом часова, са два ча
са недељно од II до V разреда, и једним часом недељно у I
разреду и од VI до VIII разреда основне школе. Веома мало
средњих школа и гимназија има Ликовну културу у настав
ном плану и програму (иако га има, овај наставни предмет
се углавном не реализује у свим разредима и ретко је оба
везан). Поред тога, треба имати у виду и да се концепција
циљева и задатака, у наставном плану и програму ликовне
културе, није мењала више од две деценије.
Резултати нашег раније спроведеног истраживања4, чији је
циљ био да се утврди мишљење учитеља и наставника ли
ковне културе о функцији и положају Ликовне културе у од
носу на друге наставне предмете у основној школи, указују
да и учитељи и наставници ликовне културе сматрају да се
настава ликовне културе мање вреднује од других настав
них предмета у основној школи. Износећи своје незадовољ
ство положајем Ликовне културе у односу на друге наставне
предмете, највећи број учитеља и наставника ликовне кул
туре указује на потребу побољшања услова за реализацију
наставе овог предмета, пре свега просторну и материјалну.
Слични подаци су добијени и у другом истраживању аутор
ки Јоксимовић, Вујачић и Лалић-Вучетић5 које је имало за
циљ да се утврди које аспекте индивидуализације наставни
ци ликовне културе у највећој мери поштују, као и на које на
чине наставници упознају, уважавају и негују индивидуал
не карактеристике ученика. Резултати истраживања, између
осталог, указују на то да се настава ликовне културе одвија
у посебној учион
 ици која у већини случајeва нема одлике
правог кабинета за ликовну културу (86,9% испитаних шко
ла), да наставници у највећем броју немају ни најосновнија
средства за рад (репродукције, литературу, боје, глину, ке
рамичке пећи и сл.) и да преко 90% испитаних наставни
ка није имало прилику да се стручно усавршава. Надаље,
наставници ликовне културе веома ретко индивидуализују
наставу, партнерски односи, тимски рад и сарадничко по
нашање нису вредности које се негују код ученика. Одлуке
и правила понашања у највећем броју случајева доноси сам
наставник. Проблем недисциплине се на часовима најчешће
решава опомињањем ученика. Када је у питању процењива
ње радова ученика, резултати истраживања указују да чак
4 Исто.
5 Јоксимовић, А., Вујачић, М. и Лалић-Вучетић, Н. (2010) Специфично
сти наставе ликовне културе и потреба за индивидуализованим присту
пом ученику, Настава и васпитање бр. 2, стр. 191-204.

244

ИСИДОРА КОРАЋ
70% испитаних наставника не образлаже ученицима оцене
и сл.
Ставови ученика према наставним предметима предмет су
бројних истраживања (Бодрошки, 1997; Ђорђевић и Ђорђе
вић, 1988; Мирков, 2002, 2003; Хавелка, 1997; и др.). Међу
тим, мало је истраживања која се продубљено и фокусирано
баве утврђивањем ставова ученика према предмету Ликовна
култура.
За наш рад посебно су значајни резултати истраживања
Станковић Јанковић6 које је имало за циљ да се утврде ста
вови ученика према Ликовној култури у односу на пол, уз
раст и успех (општи успех и успех из Ликовне културе)7.
Резултати указују да постоји значајна разлика између дечака
и девојчица у вредновању Ликовне културе. Наиме, девој
чице у већем проценту изражавају позитивне ставове пре
ма настави ликовне културе, него дечаци. Девојчице више
него дечаци позитивније вреднују наставников рад на часу.
Поред тога, резултати указују да постоји међузависан од
нос вредновања наставе ликовне културе и узраста ученика.
„Ученици шестог разреда придају највећи значај Ликовној
култури, а потом је приметан тренд опадања са узрастом
(до деветог разреда).”8 Разлози оваквих налаза ауторка на
лази у наставном плану и програму, ангажовању наставника
(ученицима петог разреда, у Републици Српској где је спро
ведено истраживање, наставу ликовне културе реализује
учитељ, тек од шестог разреда наставу реализује наставник
ликовне културе), као и у самој активности ученика. Што
се тиче успеха ученика и ставова ученика према Ликовној
култури, резултати истраживања указују да су са повећањем
успеха из предмета Ликовна култура, како на полугодишту,
тако и на крају школске године, ставови ученика према Ли
ковној култури позитивнији. Међутим, нема статистички
значајних корелација када је у питању општи успех ученика
и ставови ученика према Ликовној култури.9
Поимање сложености наведене проблематике у вези са на
ставом ликовне културе, између осталог, наметнуло је по
требу испитивања мишљења ученика о појединим пита
6 Станковић Јанковић, Т. (2013) Ликовна култура – неискориштене добро
бити, Иновације у настави бр. 4, стр. 18-30.
7 Узорком је било обухваћено 320 ученика (од шестог до деветог разреда,)
из три основне школе у Бања Луци, Република Српска. Узраст учени
ка је био од десет до петнаест година, од чега 151 женског пола и 169
мушког пола.
8 Исто, стр. 24.
9 Исто.
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њима у вези са овим наставним предметом. Полазећи од
најопштије претпоставке да постоје различити чиниоци
који утичу на то да ли ће ученицима предмет Ликовна кул
тура бити у групи омиљених предмета или не, а у намери
да проширимо дискусију, посебно смо усмерили пажњу на
особине наставника ликовне културе.

Методолошки аспект истраживања
У раду је приказан део резултата спроведеног истраживања
које је имало за циљ да се утврди како ученици основних и
средњих школа процењују наставни предмет Ликовну кул
туру и како процењују особине наставника ликовне културе.
У истраживању је коришћен неексперименталан корелацио
ни нацрт уз коришћење методе попречног пресека. Поузда
ност коришћеног инструмента добијена је израчунавањем
Cronbach’s alpha коефицијента. Као мере повезаности ва
ријабли израчунаван је коефицијент Пирсонове корелације,
Пирсонов χ² и χ². За утврђивање значајности разлика између
варијабли коришћена је анализа варијансе.
Истраживање је извршено на основу посебно конструи
саног упитника. Ученици су имали задатак да издвоје три
наставна предмета која воле, која су им омиљена и три на
ставна предмета која не воле. Затим су процењивали ути
цај појединих чинилаца на то да им предмет буде у групи
предмета које воле, који су им омиљени, односно да им бу
де у групи предмета које не воле. Поред тога, ученике смо
питали да наведу особине које највише и најмање цене код
наставника ликовне културе. Посебно нас је занимало ка
ко ученици процењују положај Ликовне културе у односу
на друге наставне предмете и шта мисле ко има пресудну
улогу у подстицању интересовања младих према ликовним
уметностима.
У инструменту којим је извршено истраживање издвојили
смо контролне варијабле: место где се школа налази, обра
зовна институција, пол ученика, општи успех из предмета
Ликовна култура у VII разреду основне школе, општи успех
из предмета Ликовна култура у I разреду средње школе оп
шти успех у VII разреду основне школе, општи успех у I
разреду средње школе. У првом делу приказа налаза ис
траживања приказани су резултати у вези са поменутим
варијаблама.
Узорак истраживања обухватио је 220 ученика, од тога 80
ученика осмог разреда градских основних школа, 80 учени
ка осмог разреда сеоских основних школа и 60 ученика прве
године средње школе.
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Графикон 1: Расподела ученика по полу

Када посматрамо узорак ученика у односу на успех, видимо
да је просечан општи успех ученика у претходном (седмом)
разреду врло добар (4,10), док је општи успех из Ликовне
културе одличан (4,76). Ниједан испитани ученик није у
претходном разреду имао мању оцену из Ликовне културе
од оцене добар (3,00).

Пол
дечаци
девојчице

AS
4,635
4,875

SD
0,588
0,416

F

p

12,429

0,001

Табела 1. Разлике у успеху из предмета Ликовна култура у
односу на пол ученика

Школа

AS

SD

F

p

основна школа
средња школа

4,848
4,552

0,451
0,626

14,786

0,000

Табела 2. Разлике у успеху из предмета Ликовна култура у
односу на школу - основна школа и средња школа
Место где се основна AS
школа налази
село
4,644
град
4,988

SD

F

p

0,612
0,112

24,729

0,000

Табела 3. Разлике у успеху из предмета Ликовна култура у
односу на место где се основна школа налази

Резултати истраживања указују да у основним школама
ученици имају бољи општи успех него у средњим школама
(F(1)= 4,121; p= 0,044) као и бољи успех из предмета Ликов
на култура. Девојчице имају значајно бољи успех у школи
од дечака (F(1)= 24,616; p= 0,000) и имају бољу оцену из
предмета Ликовна култура од дечака. Постоје статистички
значајне разлике када упоредимо општи успех ученика из
основних школа у селу и основних школа граду, ученици из
основних школа у селу имају бољи општи успех од ученика
у граду (F(1)= 7,169; p= 0,008). Ученици са бољим успехом
имају и бољу оцену из Ликовне културе (r=0,496;p=0,00),
али генерално гледано сви испитани ученици имају добре
оцене из овог наставног предмета.
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Резултати истраживања
Од ученика смо тражили да наведу три наставна предмета
која воле, која су им омиљена и три наставна предмета која
не воле, као и да наведу разлоге због којих су им ти пред
мети омиљени, зашто их воле, односно не воле. Циљ нам је
био да видимо да ли ће се Ликовна култура наћи у једној од
поменутих група предмета.
Што се тиче, групе омиљених предмета, четвртина испита
них ученика је навела наставни предмет Ликовна култура.
Ученици који имају нижи општи успех наводе Ликовну кул
туру у три омиљена предмета више него ученици са вишим
успехом (F(1)= 7,82; p=0,006). Могуће да је један од разлога
што се у нашем образовно систему, у наставном процесу,
најчешће инсистира на меморисању чињеница, конвергент
ном мишљењу које није специфично за наставу ликовне
културе. Доминира окренутост ка одређеним типовима ин
телигенције, тестови знања почивају на конвергентном мо
делу мишљења, услед чега ученици који имају развијен овај
тип мишљења показују боље резултате у школском учењу10.
Са друге стране, ученици склонији дивергентном мишљењу,
специфичном за наставу Ликовне културе, који се издвајају
по креативним потенцијалима, постижу лошије резултате у
школском учењу, не зато што су неинтелигентнији, већ се, у
школском контексту, овај модел мишљења не мери у довољ
ној мери11. Наведено указује на потребу додатних истражи
вања како би се овај феномен разјаснио.
Надаље, да ли ће предмет Ликовна култура бити у групи
омиљених предмета или не, не зависи од оцене ученика из
овог наставног предмета (F(1)= 2,10; p=0,148). Међутим,
за извођење закључака у вези са добијеним податком неоп
ходна провера на узорку већег броја испитаника који имају
различит распон оцена на скали од један до пет.
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Графикон 2: Број ученика који Ликовну културу
сматра омиљеним предметом
10 Максић, С. (2006) Подстицање креативности у школи, Београд: Инсти
тут за педагошка истраживања.
11 Шкорц, Б. (2012) Креативност у интеракцији, Београд: Мост арт.
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Слични резултати добијени су у истраживању које је спро
вела Мирков (2003)12 у којем су испитивани узроци пробле
ма у учењу на узорку ученика осмог разреда основне школе.
Узорак је чинило 335 ученика основних школа. Позитиван
став према Ликовној култури изражава скоро четвртина
узорка ученика (од тога 34,6% са одличним општим успе
хом, 24,4% са врло добрим, а 21,8% са недовољним). Учени
ци који су чинили узорак већином имају одличну оцену из
тог предмета (73,1%).
Затим, подједнако и девојчице и дечаци наводе Ликовну кул
туру у групу три омиљена наставна предмета (χ²(1)=0,664;
p=0,415). Такође, подједнако често и у основним и у сред
њим школама наводе Ликовну културу у групи омиљених
предмета (χ²(1)=3,143; p=0,076). Подједнако често наводе
Ликовну културу у групи омиљених предмета и ученици
из сеоских и ученици из градских основних школа (χ²(1)=
0,190; p= 0,168).
Надаље, поменули би и резултате истраживања који указу
ју да поред Ликовне културе, 49,3% ученика наводи пред
мете из природне групе предмета као омиљене, док 66,5%
ученика наводи предмете из друштвене групе.
Занимљив је податак да чак 44% ученика средње школе
не наводи стручне предмете у омиљене. Када смо ученике
средњих школа питали да наведу предмете које не воле, чак
41% испитаних ученика је навело неки предмет из групе
стручних предмета. Податак отвара питања професионал
не оријентације ученика, затим, садржаја и организације
стручних предмета у средњим школама, које могу бити теме
за нека од наредних истраживања.
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Графикон 3: Разлози за избор предмета у групу омиљених

Када анализирамо разлоге због којих су им предмети омиље
ни, можемо видети да 56,6% ученика наводи да су то особи
не наставника, и то подједнако наводе и девојчице и дечаци
12 Мирков, С. (2003) Узроци проблема у учењу код ученика основне школе,
Зборник Института за педагошка истраживања, Београд: Институт за
педагошка истраживања, стр.151-165.
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(χ²(1)= 2,613; p=0,106). Затим, 43,2% ученика, без обзира на
пол (χ²(1)= 2,454; p=0,117), наводи да је разлог наставников
приступ у реализацији наставе (начин рада, методе, органи
зација часа и сл.), а 29,9% њих наводи карактеристике самог
предмета, такође без обзира на пол (χ²(1)= 1,540; p= 0,215).
Судећи по овим резултатима, можемо закључити да већи
број чинилаца утиче на то који ће наставни предмет бити
омиљен за ученике, али су, без обзира на пол, за највећи број
ученика пресудне особине наставника.
Приступ у раду наставника важнији је основцима него сред
њошколцима (χ²(1)=4,459; p=0,35), као и особине наставни
ка (χ²(1)=13,247; p=0,000). У односу на то да ли се основна
школа налази у селу или граду, нема статистички значајних
разлика. Ученицима основних школа, без обзира где се оне
налазе, су подједнако битне и особине наставника, приступ
раду и карактеристике предмета када процењују да ли су им
предмети омиљени или не (χ²(2)= 2,142; p=0,153 ).
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Графикон 4: Разлози за избор предмета у групу
предмета које ученици не воле

Слични резултати добијени су и када су ученици наводи
ли разлоге због који наставне предмете сврставају у групу
предмета које не воле. Као што се из Графикона 5 може ви
дети, ученици у највећем броју (48,9%) наводе да су особи
не наставника разлог због које не воле одређени наставни
предмет. Нешто мање ученика (38%) наводи да је разлог
сам предмет, његове карактеристике, а најмање ученика
28% наводи приступ наставника у раду (начин рада, методе,
организација часа и сл.).
Ако упоредимо мишљење ученика основних и средњих
школа, постоје статистички значајне разлике. Наиме, када
наводе разлоге зашто им је предмет у групи предмета ко
је не воле, особине наставника су пресудније ученицима
основних школа (χ²(1)= 5,071; p= 0,024).
Дакле, и када бирају предмет који не воле, ученицима су
пресудне особине наставника и оне су важније ученицима
основних него ученицима средњих школа. Разлике постоје
ако упоредимо податке о томе које разлоге ученици наводе
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зашто су им предмети омиљени или не. Наиме, карактери
стике предмета мање утичу на то да ученици предмет наведу
у групу омиљених, него у групу предмета које не воле. Наве
дене разлике су занимљиве када анализирамо како ученици
бирају у односу на то шта им је значајно, а шта није.
Посебно смо анализирали одговоре ученика који су на
вели Ликовну културу у групу омиљених, односно групу
предмета које не воле.
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Графикон 5: Разлози због којих ученици Ликовну културу
наводе међу три омиљена предмета

Разлоге које наводе зашто им је Ликовна култура у групи
омиљених су у највећем броју особине наставника. Готово
половина испитаних ученика (49%) наводи овај разлог, сле
де, карактеристике предмета (38,2%), па тек онда наставни
ков приступ раду (начин рада, методе, организација часа и
сл.) (23,6%).
Приступ наставника ликовне културе је значајно важнији
основцима него средњошколцима (χ²(1)=4,459; p=0,035),
као и његове особине личности (χ²(1)=13,247; p=0,000).
Овај резултат упућује на закључак да старији ученици ви
ше доводе у везу своја интересовања са самим садржајем
предмета Ликовна култура.
Ако упоредимо ове одговоре ученика и одговоре које дају
када наводе разлоге због којих су им други предмети омиље
ни, видимо да постоје разлике. Наиме, када наводе разлоге
због којих су им други предмети омиљени, највише учени
ка наводи да су то особине наставника, затим, наставников
приступ раду (начин рада, методе, организација часа и сл.),
а на трећем месту наводе карактеристике самог предмета.
Када су у питању разлози због којих им је Ликовна култу
ра омиљени предмет, особине наставника су и овде пре
судне, али су садржаји предмета на другом месту, испред
наставниковог приступа раду. Мислимо да је разлог томе
што ученици доводе у везу своја интересовања са способ
ностима које поседују, јер се садржаји доминантно везују за
различите специјалне способности.
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Овај резултат истраживања можемо у великој мери дове
сти у везу са резултатима истраживања које је спровела Бо
дрошки (1997)13, а који указују да Ликовна култура спада
у групу предмета код којих самопроцена сопствених спо
собности од стране ученика има великог утицаја на њихово
интересовање за предмет14.
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Графикон 6: Број ученика који Ликовну културу сврстава у
групу предмета које не воли

Охрабрује податак да је само 6,3% испитаних ученика
основних школа навело Ликовну културу међу наставне
предмете које не воли (док је рецимо 25% испитаних уче
ника навело Српски језик и књижевност, 31% испитаних
ученика Математику, 56% испитаних ученика предмете из
групе природних наук а, 54% предмете из групе друштвених
наука). Ниједан ученик средње школе није навео Ликовну
културу у групу предмета које не воли.
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Графикон 7: Разлози због којих ученици
не воле Ликовну културу
13 Бодрошки, Б. (1997) Чиниоц
 и интересовања за наставне предмете, Ис
траживања у педагогији и андрагогији, Београд: Институт за педагоги
ју и андрагогију Филозофског факултета, стр. 69–73.
14 Предмет истраживања био је структура и корелат интересовања за на
ставне предмете. Утицај појединих чинилаца на интересовање испити
ван је на узорку ученика осмог разреда београдских основних школа, на
основу формулисаних ставки које описују могуће разлоге или утицаје,
а односе се на занимљив садржај предмета, позитиван однос ученика
према наставнику (волим и ценим наставника), добре и занимљиве уџ
бенике, процену сопствене способности за учење одређеног наставног
предмета; а ученицима је остављена и могућност да сами додају неки
чинилац.
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Када смо питали ученике да наведу разлоге због којих не
воле Ликовну културу, највећи број ученика наводи особине
наставника ликовне културе (64,3%), а једнак број учени
ка наводи да разлози леже у приступу наставника (28,6%) и
карактеристикама наставног предмета (28,6%).
Дакле, особине наставника, његова личност чини пресудан
фактор када се ученици опредељују за то да ли им је пред
мет омиљен или не. И овде видимо да су основцима особине
наставника пресудније да Ликовну културу наведу у групу
предмета које не воле, него средњошколцима (χ²(1)= 5,071;
p= 0,024).
Надаље, питали смо ученике и да наведу особине које
највише цене код наставника ликовне културе.

Табела 4. Карактеристике које ученици највише цене код
наставника ликовне културе

Резултати приказани у Табели 4 указују да више од полови
не испитаних ученика код наставника ликовне културе нај
више цени особину: разумевање за ученике и блискост са
њима, нешто мањи број: правичност у оцењивању и његове
личне особине, затим следе: организација часа, мотивација
ученика, вештина доброг објашњавања, стручност и јасноћа
у постављању захтева. На овом месту, задржали би се код
личних особина које ученици наводе. У одговорима испи
таника наведене су: ведрина и духовитост, креативност,
доброта, марљивост, искреност, доследност, стрпљење,
љубав према послу, харизма, поштење, пристојност, љуба
зност, сталоженост, комуникацијске вештине, тачност,
уредност, одговорност. У одговорима се јављају и споља
шње особине наставника као што су лепота, уредан изглед,
лепо облачење.
Резултати приказани у Табели 5 указују да се чак 74,7% ис
питаних ученика изјашњава да им код наставника ликовне
културе највише смета особина: лош однос са ученицима,
затим следе: личне особине наставника, лоша организаци
ја часа, високи критеријуми у оцењивању, лоша предава
ња – неразумљивост и незанимљивост предавања. На овом
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месту, задржали би се код личних особина наставника ко
је ученици наводе да им сметају. У одговорима испитани
ка наведене су следеће особине: сарк астичност, нервоза,
непристојност, површност, импулсивност. Када описују
лошу организацију часа ученици се жале на претешке кон
тролне задатке, досадне теме, превише теор ије, стално смо
у учион ици, наставник често касни на час, бави се само
талентованим ученицима.

Табела 5. Карактеристике које сметају ученицима
код наставника ликовне културе

Занимало нас је и како ученици процењују положај Ликовне
културе у односу на друге наставне предмете. Резултати ис
траживања указују да у процени положаја ликовне културе у
односу на друге наставне предмете у основној школи испи
тани ученици немају јединствен став. Највећи број ученика
(60%) сматра да се Ликовна култура мање вреднује у одно
су на друге наставне предмете, 13% ученика сматра да је у
истом рангу са другим наставним предметима, 25% ученика
не може да процени и само 2% сматра да се више вреднује
од других наставних предмета.
Надаље, највећи број испитаних ученика (53%) препознаје
пресудну улогу наставника ликовне културе у подстицању
интересовања младих према ликовним уметностима. На
кон наставника ликовне културе, као кључни актер у под
стицању интересовања младих према ликовним уметности
ма, ученици препознају школу (27%), затим, медије (13%),
родитеље (5%), док вршњаке наводи само 2% испитаних
ученика.

Зaкључак
Истраживање ставова ученика о настави јесте један од изу
зетно важних аспеката вредновања образовно-васпитног ра
да наставника. Спров едено истраживање је недвосмислено
указало на важност улоге наставника, његових компетенци
ја за успешну реализацију наставе Ликовне културе.
Резултати истраживања указују да већи број чинилаца утиче
на то који ће наставни предмет ученицима бити омиљен, а
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који неће. Када наводе разлоге због којих су им други пред
мети омиљени, највише ученика наводи да су то особине
наставника, затим наставников приступ раду (начин рада,
методе, организација часа и сл.), а на трећем месту наво
де карактеристике самог предмета. Када су у питању раз
лози због којих им је Ликовна култура омиљени предмет,
особине наставника су и овде пресудне, али су садржаји
предмета на другом месту, испред наставниковог приступа
раду. Мислимо да је разлог томе што ученици доводе у везу
своја интересовања са способностима које поседују, јер се
садржаји доминантно везују за различите специјалне спо
собности. Дакле, Ликовна култура спада у групу наставних
предмета код којих самопроцена сопствених способности
ученика има утицаја на њихово интересовање за предмет15.
Овај податак може да представља изазов за наставника, јер
не треба изгубити из вида да наставник, својим начином ра
да, може утицати на самопроцену сопствених способности
ученика. Наставник треба да створи прилику да сваки уче
ник буде успешан у оквиру својих способности, да би уви
део везу између успеха и сопствене акције (улагања, труда),
што се може постићи адекватном повратном информацијом
о учениковом постигнућу. Вредновање постигнућа ученика,
оцењивање, треба схватити као интеракцијски, вишесмеран
процес који има различите функције у односу на ученика:
информативну, евалуативну, инструктивну, мотивацион
 у,
развојну и социјалну функцију.
Надаље, резултати истраживања о особинама наставника
ликовне културе отварају питања компетенција наставника
и мотивисаности наставника за рад. Дакле, карактеристике
наставног предмета могу се посматрати и кроз компетенци
је наставника да планиране садржаје учини приступачним и
интересантним за сваког појединачног ученика.
Поред тога, треба имати у виду да понашање и ангажова
ње ученика у школи у великој мери зависи и од тога како
виде и доживљавају поједине сегменте школске ситуације.
Са тим у вези, сматрамо да резултати истраживања у вези
са проценом ученика о положају Ликовне културе у одно
су на друге наставне предмете, указују да предмет Ликовна
култура захтева комплексна научна истраживања са циљем:
да се створи чврста и широка научна подлога и обезбеди
друштвена подршка за даљи рад на њеном унапређивању.
Кључни актери у подстицању интересовања младих према
15 Видети и истраживање у: Бодрошки, Б. (1997) Чиниоц
 и интересова
ња за наставне предмете, Истраживања у педагогији и андрагогији,
Београд: Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета,
стр. 69–73.
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ликовним уметностима и промовисању вишеструке функ
ције коју Ликовна култура има у целокупном развоју лично
сти, а самим тим и побољшању положаја Ликовне културе
у односу на друге наставне предмете, су: школа, наставник
ликовне културе, али и креатори образовне политике.
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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 policy-makers as well.
Key words: art, art classes, art teacher, students’ attitudes
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УЛОГА СТВАРАЛАШТВА У
ФИЛОЗОФИЈИ ИСТОРИЈЕ
НИКОЛАЈА БЕРЂАЈЕВА
Сажетак: У уводном делу се утврђују антрополошке претпостав
ке филозофије Николаја Берђајева које се налазе у основи њего
вог учења о стваралаштву. За њега, човек није објект природе,
већ њен натприродни субјект. Он је мерило свих ствари, микро
космос. Следи премишљање о природи сазнања у којем Берђајев
изједначава гносеологију са стваралачким чином, јер само онај
који ствара – сазнаје. У делу о стваралаштву Берђајев одступа
од светоотачке негативне антропологије засноване на окајавању
првобитног греха и окреће се ка позитивном, стваралачком по
сланству човека. На крају, представља се његово учење о фило
зофији историје, у којој људи спремају долазак Царства Божијег
(као метаис торијског поретка), путем стваралаштва које и њих
саме твори као слободне личности. На тај начин се укида процес
светске објективације и припрема долазак Христов.
Кључне речи: стваралаштво, култура, објективација, гносеоло
гија, антропологија, филозофија историје

Увод
Након посете Владимира Путина (Владимир Владимирович
Путин) Беог раду 16. октобра прошле године, медијска сфе
ра обиловала је информацијама о једном од најинтригант
нијих државника новог миленијума. Поред, већ познатих
биог рафских детаља и професионалних референци, па
жњу лаичке и стручне јавности привукла су његова „фило
зофска” уверења, за која би се могло рећи да су у складу
са његовим понашањем на глобалној политичкој сцени.
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Наим
 е, његова хришћанска, православна опредељења, ни
су само религијско мишљење, већ и принцип његовог по
литичког деловања. Ово се огледа у осећају обавезе коју
Владимир Путин има према Цркви и православљу, али и у
његовим филозофским ставовима. Председник Руске Фе
дерације, наиме, веома уважава руске мислиоц
 е: Николаја
Берђајева (Николай Александрович Бердяев), Владимира
Соловјова (Владимир Сергеевич Соловьёв)и Ивана Иљи
на (Иван Александрович Ильин); често их цитира, чак је и
наложио Руским политичарима да их проучавају.1 Суштина
коју Путин наглашава у учењу ових филозофа је месијанска
улога Русије у светској историји, која је у најзначајнијој ме
ри изражена у раду ових великана руске мисли, особито Н.
Берђајева. Ипак, ову месијанску улогу Русије на космичком
плану, Берђајев није замишљао као стварање особитог по
литичког поретка (бар не историјски познатог), већ као ме
таисторијско истинско „братство људи” засновано на ства
ралачком уздизању личности. За Берђајева човек није био
само социјални ентитет, или пасивна Божја еманација већ
активни учесник у стваралаштву, Божји алтер его, који и сам
даје допринос космичком творењу.2

Антропологија Николаја Берђајева
Антропологија Николаја Берђајева полази од основне прет
поставке да је човек биће које егзистира на прелазу два све
та, тe да је садашњи свет који одликују нужност и неслобо
да, резултат погрешног избора Адама и Еве. Прво што вреди
запазити, је да Берђајева краси антрополошки оптимизам.
Дијалектичка антропологија божанско-људског у делу Н.
Берђајева је „трн у оку” свим оним конзервативним религиј
ским системима који су човечност схватали искључиво као
еквивалентно „покоравању Богу” и моралним заповестима.
Његов слободни човек-личност, „храбар је и узвишен” као
Ничеов Заратустра. Иако још увек стоји у подножју крста
(јер Берђајев није одступао од основних хришћанских уве
рења) он гледа у будућност прожету стваралаштвом. Човек
није само објект природе, већ њен натприродни субјект.3 Он
је стога мерило свих ствари, микрокосмос. Она тачка у којој
се сусрећу Бог и човек је јединствена персоналност инди
видуе; другим речима, човек је једнак Богу – његов алтер
1 Вестинет, Потпуни заокрет Русије: Путинова хришћанска визија, 11. ок
тобар 2014., 11. октобар 2014,http://www.vestinet.rs/pogledi/potpuni-zao
kret-rusije-putinova-hriscanska-vizija
2 Ханс, Ј. Ш. (1996) Тенденције теологије у двадесетом столећу, Ветер
ник: ЛДИ, стр. 114.
3 Берђајев, Н. (1996) Смисао стваралаштва 1, Београд: Логос АНТ,
стр. 49.
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его. Човек је и творац историје, која добија смисао тек кроз
његов стваралачки чин. Укратко, на нивоу слободе и ства
ралачке личности Бог и човек имају једнаку вредност. Нај
виша идеја коју човек може имати је Бог; и највиша идеја
коју Бог може имати је човек. На овај начин Берђајев опо
нира свим оним хришћанским мислиоцима који су човека
свели на „безим
 еног” и безначајног „слугу Божијег”, чија
је једина алтернатива да смисао живота пронађе у клечању
и окајавању греха. Ако су дакле, Бог и човек равноправни
учесници у стварању, онда је и историја процес сталног уза
јамног деловања између Бога и човека. У том смислу, Бер
ђајев изражава своје незадовољство дотад постојећим об
лицима антропологије: и сколастичке и хуманистичке. Јер,
по њему Божанско својство није човеку накнадно дато, као
облик милости, већ је то духовно начело које већ постоји у
њему – божанственост је његово својство. Својим духовним
подвигом човек у себи уздиже слику Божију, али и слику
људску, јер по Берђајеву, једина права човечност је Богочо
вечност. Овде се види како се у филозофској и религијској
мисли Берђајева спајају антропологија и теологија. Не само
да човек има „корен” у Богу, већ и у самом Богу постоји
својство човечности. Филозофска антропологија Никола
ја Берђајева је дакле суштински персоналистичка и у ње
ном центру нису ни Бог ни човек, већ Богочовек. Зато он
критикује све оне системе у којима је човек само социјал
на „функција заједнице”, што се може видети у „Легенди
о великом инквизитору”.4 И уопште свих оних политичких
облика који „гуше” људску личност у категоријама држа
ве, нације или рода. Намеће се, само по себи, питање: да
ли ова узвишена „персоналистичка социологија” Берђајева
има реалне основе у савременој друштвеној теорији и прак
си? Није ли личност у овом изворном, мистичком значењу,
анахрона данашњој политичкој култури? Сведоци смо тен
денције формирања културних и друштвених образаца ко
ји су супротни мултикултурализму и микро идентитетима
које називамо глобалистичким. Са друге стране, још увек
су живе и можда све виталније десничарске и фундамента
листичке политичке опције (чак и у тзв. западном свету) ко
је такође не остављају много места за „право на личност”.
Групни и колективни идентитети, доминирају у светској по
литици, они су не ретко извор проблема са којима се свет
суочава. Недавни терористички акти у Паризу, поново су
нагласили демаркациону линију између религијских циви
лизација. Где се у овом контексту може пронаћи место за
слободну политичку „личност” Николаја Берђајева? Такође,
4 Достојевски, Ф. (1975) Браћа Карамазови 1, Београд: Рад, стр. 314-335.
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оне политичке идеологије које смо некада препознавали као
„леве” или „десне” и које су изражавале стваралачки свесне
снаге у борби за место индивидуе у политичком поретку, да
нас су реликт прошлости. Глобалне политичке идеологије
и системе одликује „безличност” и недостатак алтернати
ва. Језиком Берђајева, садашње стање у глобалној политици
и култури, могло би се означити као време „антихриста”,
или негирања свих стваралачких моћи човека у политичком
поретку. Јер, каква је стваралачка улога човечности у поли
тичким и економским институцијама данашњице за које се
унапред утврђује да „немају алтернативу”?

Гносеологија и култура
Модерни словенофилски руски мислиоци у великој ме
ри су стајали на линији критике рационализма и залагања
за интуиц
 ију као метод сазнања. У својој критици рацио
нализма Иван Васиљевич Киријевски (Иван Васильевич
Киреевский) запажа да је бесплодна сколастика, са својим
апстрактним категоријама, одвојила човека од оних живих
уверења која се налазе изван подручја разума.5 Слично схва
тање је заступао историчар Алексеј Комјаков (Алексей Сте
панович Хомяков). Он је сматрао да субјект да би спознао
појмове, мора да изађе из самога себе и да се пренесе у њих
„моралном снагом искрене љубави”.6 Према Берђајеву, ка
тегорије рационалног ума не могу открити свет по себи, оне
се могу применити само на феноменални свет. Самим тим,
Кантова тврдња да се категорије разума не могу применити
на Бога је блиска Берђајеву. Правилан прилаз Богу је кроз
„духовни живот”, кроз мистичко искуство. Међутим, да би
смо разумели Берђајевљева схватања морамо имати на уму
да са његове тачке гледишта грех не води само деформацији
сазнања, већ истовремено ствара природу као нижу сферу
бића: „Зло рађа свет, окован нужношћу, у коме је све субјект
узрочно-последичне зависности или односа”.7 Дакле, грех
није само искривио наш доживљај света (као код Канта),
већ и сам свет. Зато, стваралачки напор за истином не значи
само сазнавање, већ и творење другог, истинског света. Са
знање је стварање; гносеологија је стваралаштво. Адам је
изабрао нижи свет, ми треба да изаберемо виши. То значи да
сазнање не може бити пасивно сагледавање објекта, већ је
оно активно стварање онога што се сазнаје.

5 Koplston, F. (1992) Filozofija u Rusiji, Beog rad, BIGZ, str. 75-76.
6 Лоски, Н. (1995) Историја руске филозофије, Подгорица: Издавачки
центар Цетиње, стр. 52.
7 Исто, стр. 318.
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Да би се разумела позиција културе у овом филозофском си
стему неопх одно је навести следећа полазишта Н. Берђаје
ва. То је, на првом месту, разлика између стваралачког циља
и постигнућа. Примера ради, циљ стваралачког чина је по
стизање другог света, успон у бићу, а конкретна постигнућа
овог делања су различите форме материјалне културе: књи
га, слика, или неко друго уметничко дело. У овоме је велики
раскорак, јер уместо „бића”, ствара се „култура”, тј. њени
различити облици. Култура је „сенка”, остатак битке за фи
лозофски пробој у онострано она је само одјек испаљеног
пушчаног танета. Материјална култура сама по себи, није
метаисторијско стваралаштво, већ само његов траг. Овде
Берђајев наводи неколике примере и сравњења. Класицизам
у култури по њему је стваралачки мртав, јер прихвата „пало”
стање космоса и проглашава га за Истину. Романтизам, са
друге стране, тражи пробој у онострано, али га не пости
же. Симболизам, по Берђајеву, има најтрагичнију позицију,
јер сведочи о разлици између идеала и реалности, али нема
способност да је премости. Зато Берђајев нуди нови култур
ни пројекат тзв. „мистички реализам” или „теургију”, који је
заснован на идеји човека како стваралачког субјекта истори
је, а не објекта друштвених и политичких теорија. Ствара
лачкој епохи која наступа је потребна дакле нова гносеоло
гија заснована на идеји човека као микрокосмоса, средишта
васион
 е. Функција културе није симбол, делимично задо
вољење једне људске потребе, већ теургија (богопостање)
човека и космоса.
Берђајев је средњовековну епоху сматрао епохом „Бога без
човека”; хуманизам је окарактерисао као епоху „Човека без
Бога”. Трећа епоха би требало да буде стваралачки пробој
ка „новој човечности” – богочовечности; богопостању чове
ка кроз гносеологију која укида разлику субјекта и објекта
и открива човекова микрокосмичка својства и стваралачку
снагу. Остваривање „треће епохе” Берђајева у савременом
дискурсу, може се разматрати искључиво крајње опрезно
и колоквијално. Политички и социјални пројекти модерне
и постмодерне епохе садржали су бројне агенде засноване
на људским правима и индивидуалној вредности лично
сти. Ипак, овде је неопходно осврнути се на неколико чи
њеница. Ове политичке идеологије, односиле су се углав
ном на вредност индивидуе у политичком поретку, а не на
трансценденталну и макрокосмичку природу човека. Друго,
велике хуманистичке утопијске енергије, карактеристичне
за послератно доба „згаснуле” су на згаришту једног но
вог света „техноменаџмента” у којем се човеков лик не са
мо изгубио, већ је и постао застрашујуће самопонижен и
суочен са неизвесностима без преседана. Средњовековни
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патерналистички начини владавине су углавном напуште
ни, али зато се све више шири медијски посредован језичкоекспресивни патернализам.8 Орвелова метафора о „чизми”
која вечито гази људско лице, која је изашла из фокуса пре
мишљања након рушења реалног социјализма, опет се узи
ма у разматрање. Идеја политике са „људским ликом” и ре
ализација епохе „нове човечности” Берђајева данас се чини
далеком, неубедљивом и наивно амбициозном. Савремени
човек који у бирократским надлештвима технодемократи
је трага за преосталим „трункама” достојанства, није ни
налик метаисторијском ствараоц
 у Берђајева. Ипак, има ли
другог избора? Има ли смисла политичка и социјална исто
рија човечанства у којој се неће потврдити неограничени
потенцијали људског бића? Питање је реторичко. Иако је
филозофски дискурс Берђајева човеково посланство одре
ђивао као метаис торијско, велики руски мислилац никада
се није одрекао тезе о потреби борбе за Царство Божије овде
и сада. Јер, историјско и метаисторијско у његовом учењу
чине јединствену целину. Берђајев је одбацио бољшевичку
револуцију, али не и оне облике социјалне револуције који
би произилазили из човековог стваралачког напора. Тј. оне
који би се из метаисторијског стваралачког чина преносили
у социјалну раван.

Стваралаштво
Било да говори о слободи, стваралаштву или нечем трећем,
Берђајев никада не одступа од својих теолошких, односно
антрополошких премиса. „Филозофија слободе” је филозо
фија слободних,9 филозофија сазнања је филозофија човека
који сазнаје, док је филозофија стваралаштва, филозофија
човека који ствара. У његовој мисли се разазнају четири
основна принципа:
Персонализам. До које мере је Берђајев уважавао појам
личности запажа се и из његове аутобиографије, у којој
наводи како му је једна од карактеристичних особина би
ла одбојност према свему што је повезано са родом.10 Лич
ност стоји пре бивства и не представља ни биолошку, ни
8 За дебату о језичко-експресивном патернализму упоредити: Prnjat, A.
(2008) Crkva i paternalizam – odgovor Mihailu Markoviću, Filozofija i druš
tvo br. 2, vol. 19, str. 253-256; Marković, M. (2009) Paternalizam i kritikaodgovor Aleksandru Prnjatu, Filozofija i društvo br. 1, vol. 20, str. 281-282;
Prnjat, A. O jezičko ekspresivnom paternalizmu – replika Mihailu Markovi
ću, Filozofija i društvo br. 3, 2009, vol. 20, str. 247-250.
9 Берђајев, Н. (1995) Филозофија слободе, Беог рад: Логос, стр. 5.
10 Он каже: „увек сам осећао одбојност према сличности лица, према с
личности деце и родитеља, браће и сестара. Чинило ми се да су црте
породичне сличности противречне достојанству људске личности”.

263

БОРИША АПРЦОВИЋ
психолошку, већ много више духовну категорију.11 Берђајев
и личности људској и личности Божанској приписује исте
атрибуте: активитет, слободу, стваралаштво, јединственост
и непоновљивост. Како онда разликовати човека од Бога?
Берђ ајев ово решава учењем о Унгрунду, које је преуз ето и
преобликовано од немачког мистичара Јакоба Бемеа (Jakob
Böhme).12 По Богдану Лубардићу, учење о Унгрунду се раз
ликује код Бемеа и Берђајева. Код Бемеа, слобода је у Богу
и Бог је тај који ствара слободу. Код Берђајева слобода није
створена. Она је слободна чак и од Бога.13 Унгрунд је праи
сконска слобода која постоји независно од Бога. Отуда сле
ди парадокс да човек може да даје одговоре Богу, који од Бо
га не произилазе. Идејом „Унгрунда”, Берђ ајев је желео да
утемељи човекову независност и самим тим, стваралаштво.
Однос човека према Богу није однос послушности, човек је
слободан и да не буде с Богом, а темељ овога је „Унгрунд”.
Јер, да није Унгрунда, човек би био само еманација бога, а
стваралаштво би било незамисливо.14
Објективација. Примарна реалност је дух, а секундарна
објективација. Објективација је последица првобитног гре
ха, који је читаво биће увео у нижи ред постојања. Зато,
истински реалитет има само дух, док је објективација ствар
ност другог реда. Рационални свет са својим детерминизмом
и кауз алитетом је свет секундарне реалности. Будући да је
антитеза између природе и духа, примарна у његовом уче
њу, Берђ ајев се супротставља марксизму који је биће свео
искључиво на материјалне процесе. На друштвеном плану
објективација је отуђење и социјализација, рађање друштва
и царства „овог света”, уместо Царства Божијег. Објекти
вација је социјализација, процес настанка света материјал
них ствари и односа, другим речима, то је пад духа у свет, у
материју која је секундарна,15 при чему су егзистенцијални
субјекти – личности, претворени у ствари, објекте.
Слобода. Један од јунака романа „Острво дана пређашњег”
запажа како нема страшније мисли, посебно за једног
Берђајев, Н. (1987) Самоспознаја, Нови Сад: Књижевна заједница
Новог Сада, стр. 58.
11 Шулц, Х. Ј. Тенденције теологије у двадесетом столећу, Ветерник:
ЛДИ, стр. 115.
12 Берђајев, Н. (1995) Егзистенцијална дијалектика божанског и људског,
Београд: Логос, стр. 34.
13 Види, Лубардић, М. Б. (2003) Николај А. Берђајев између унгрунда и оца,
Београд: Бримо, стр. 19
14 Берђајев, Н. (1987) Самоспознаја, Нови сад: Књижевна заједница Новог
Сада, стр. 10.
15 Тартаља, С. (1976) Скривени круг, Београд: Идеја, стр. 82.
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филозофа, од оне о слободи избора.16 Берђајев увиђа три чо
векова стања: господар, роб и слободан човек. Господар и
роб су корелативи и не могу постајати један без другог. Сло
бодан човек пак постоји сам по себи. Уколико је свест го
сподара постојање другог ради себе, онда је свест роба свест
постојања себе ради другога. Свест пак, слободног човека је
свест постојања свакога ради себе, али при слободном изла
ску из себе према другом.17 На историјском плану, Берђ ајев
разликује три вида слободе: првобитну ирационалну слобо
ду, тј. самовољу; затим, рационалну слободу, тј. испуњење
моралног дуга; и на крају, слободу прожету Божијом љуба
вљу. Бог је свемогућ над бићем, над створеним светом, али
он нема власт над небићем, над нествореном слободом (над
„унгрундом”). Јер ако би слобода била створена Бог би био
одговоран за васељенско зло и теодицеја би била немогућа.
Како објашњава Никола Кајтез „... ваља објаснити Берђаје
вљеву визију идеје одсутног Бога. Бог је овде метафора за
уређеност бића, а одсутност – за слободу, стваралачку из
градњу света од стране човека...”18 Са Берђајевљевог гледи
шта, деловање било ког бића које поседује слободну вољу
не може да предвиди чак ни Бог, јер је то деловање потпуно
слободно, што је битно за стваралаштво. Друга слобода је
рацион
 ална и састоји се у потчињавању моралном закону
и води обавезној врлини, тј. опет ропству. Преображај је
могућ само путем уздизања ка трећем виду слободе, која је
прожета слободном љубављу према Богу. Човек мора про
ћи кроз епоху детињства, кроз бунтовништво и слепо по
коравање, да би на крају задобио слободу, која се састоји у
драговољном предању Богу.
Стваралаштво. За Берђајева стваралаштво је више него са
мо кретање у равни органског света, оно је ex nihilo. Оно
долази из „другог света” и води човека и историју у други
свет. По њему, човек није могао бити створен само зато да
би пошто је погрешио, искупљивао свој грех. Искупљење је
„лек”, али не и смисао живота, јер стање „болести и лечења“
не може бити сврха човековог постојања. Смисао постојања
се открива тек након исцељења. Зато Берђајев усмерава па
жњу на ово позитивно посланство човека, које означава као
стваралачко.19 Као и Божије и човеково стваралаштво је ex
16 Еко, У. (1995) Острво дана пређашњег, Београд: Народна књига Алфа,
стр. 491.
17 Берђајев, Н (1991) О човековом ропству и слободи, Нови сад: Књижевна
заједница Новог Сада, стр. 69.
18 Кајтез, Н. (2008) Берђајев, Нови Сад: Академска књига, стр. 82.
19 Берђ ајев, Н. (1996) Смисао стваралаштва 1, Београд: Логос АНТ,
стр. 76-78.
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nihilo, тј. образовање нечег новог, а не само прекомпонова
ње већ постојећег. И човек производи и обогаћује космос.
Он тако обогаћује сам божански живот. Човек није неко ко
само слаже „коцкице” већ постојеће творевине, јер би у том
случају он био само роб „еманације”, који прерасподељује
већ постојеће потенцијале.20 Слично је и са материјалистич
ким еволуционизмом који допушта само прерасподелу еле
мената затворене васионе, али не омогућава и стваралаштво.
Учење о стваралаштву у непосредној је вези и са претпо
ставком „објективације личности”, тј. њеног пада и свође
ња на објект, који је наступио као последица Прародитељ
ског греха. Људски род троши своју стваралачку енергију на
одржање врсте. Овде по Берђајеву, треба направити заокрет,
тј. полност која рађа мора се преобразити у полност која
ствара. Задатак стваралачког уметничког чина је теургијски,
стварање новог бића. Теургија не ствара неку појединачну,
нову културу, већ ново биће. У њој реч постаје тело. Почетак
теургије је крај литературе, крај сваке диференциране умет
ности, крај културе. Теургија је заједничко деловање човека
са Богом – богочовечанско стваралаштво. Свет пролази кроз
три епохе: откровење закона (Оца), откровење искупљења
(Сина), откровење стваралаштва (Духа). У првој епохи за
кон разобличује грех, у другој Бог избавља човека од гре
ха, у трећој се показује божанственост стваралачке људске
природе. У социолошкој равни Берђајев сматра да је свака
политика коју познајемо само покорност постојећем објек
тивираном свету, а не стваралаштво. То значи да човек није
слободан, већ је само индивидуа заробљена у социјалном
поретку. Ма какав политички поредак био, човек је у њему
отуђен од своје божанске суштине – микрокосмичности.

Филозофија историје
Руска филозофска и политичка мисао била је прожета исто
риософским тенденцијама. Иван Васиљевич Киријевски
(Иван Васильевич Кириевский) је веровао у посебну миси
ју Русије. Он је сматрао да је Европа већ достигла зенит, а
да је Русија довољно млада и истовремено, довољно бли
зу Европе да прими западне утицаје, те да их прочисти у
стваралачка остварења.21 Велики писац Фјодор Михајлович
Достојевски (Фёдор Михайлович Достоевский) је сматрао
да је Русија потенцијална предводница у заснивању уни
верзалног људског братства. Крајем 19. века, у културном
животу Русије долази до поновног буђења интересовања за
20 Берђајев, Н. (1996) Смисао стваралаштва 1, Београд: Логос АНТ,
стр. 107.
21 Koplston, F. (1992) Filozofija u Rusiji, Beog rad, BIGZ, str. 65.
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религију. Ова ренесанса религиозне метафизике, била је ве
ликим делом заслуга Владимира Соловјова који је покушао
да супротстави хришћанство материјализму и позитивизму.
Његова социјална премишљања била су неодвојива од идеје
јединства и обожења човечанства кроз Христа.

Берђајев и филозофија историје
У значајној мери, идеја историјског „прогресa”, заснована
је на јудеохришћанском есхатологизму. Своја модерна тео
ријска разматрања овај концепт прогреса друштвене и по
литичке историје има у делу Хегела и Маркса. Маркс је крај
историје видео у комунизму, као коначном решењу сукоба у
друштвеном и природном свету. У комунистичком дискурсу,
друштвена еволуција је „потпомогнута” свесним деловањем
пролетаријата. По Стаљиновом уверењу, до одумирања др
жаве није могло доћи преко слабљења државне власти, већ
преко њеног максималног јачања.22 Крај идеолошке пара
дигме реалног социјализма, отворио је простор за теоријско
постављање новог „краја историје” које је значајно израже
но и у делу америчког аутора Ф. Фукујаме (Francis Fukyua
ma). Он је означио либерално друштво као највиши поредак
слободе. Либерална демократија је коначни облик људске
владавине – крај историје. Уистину, политички принципи
либерализма су једноставно тријумфовали на плану теорије
и практичне политике. Такође, не може се спорити да је про
цес демократизације својствен савременој политичкој исто
рији. У свом разматрању о „три таласа” демократизације
који су се одиграли у новијој политичкој историји, Самјуел
Хантингтон (Samuel Huntington) утврђује да је процес демо
кратизације постојан, те да је само периодично ометен (али
не и заустављен) реверзивним таласима.23 Идеја „спонтане”
демократизације политичког система и политичке свести
ослања се на веровање у социјалну еволуцију. Како наводи
Руди Супек у разматрању о Х. Спенсеру (Herbert Spencer):
„Основна је идеја да се и друштво као и организам развија
спонтано, постепено и вођено несвјесним природним сила
ма које остају изван досега људске воље.”24 Обично се на
води да је ово (еволутивно) тумачење смисла историје чо
вечанства први започео Свети Августин. По њему, историја
отпочиње Каиновим братоубиством, које постаје образац
22 Милошевић, Н. (2000) Има ли историја смисла, Горњи Милановац:
Лио, стр. 79.
23 Hantington, S. (2004) Treći talas, Podgorica: CID; „Politička kultura”,
str. 20-28.
24 Supek, R. (1987) Herbert Spenser i biologizam u sociologiji, Zagreb: ITRO
„Naprijed”, str. 11.
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за целу политичку историју. Будићи да је историја нужно
понављање зла, човек није делатан у њој, већ искључиво у
трансценденталном Царству Божијем. До значајне промене
у схватању политичке историје, долази у време просвети
тељства. У њиховом тумачењу, цела дотадашња историја је
била збрка заблуда и тек са појавом просвећеног људског
разума отвара се могућност да „човек постане господар сво
је историјске судбине”.25 Хуманизам, еманципација наук е од
доминантне теолошке мисли, као и велике друштвене рево
луције довеле су човека у нову позицију, тј. представиле га
као делатног актера историје. Огист Конт (Auguste Comte) је
веровао да је историја човечанства почетком 19. века ушла у
„позитивни” стадијум, кад човек постаје способан да упра
вља историјом. Период пре и након Француске револуције
био је обележен великим антрополошким оптимизмом, те
идејом о победи рационалности и слободе над слепом по
слушношћу. Међутим, многа дешавања од тада донела су
велике таласе разочарења у идеју историјско-политичке
еволуције. Говорећи о очекивањима двадесетог века Фуку
јама наводи: „Крајњи песимизам нашег века, може се барем
делимично приписати суровости с којом су ова ранија оче
кивања била разбијена.”26 Бестијални Велики рат и хиљаде
живота жртвованих за „педље” територије развејали су „сан
о прогресу”. Трка у наоружању и стварање деструктивних
оружја без преседана, свакако нису доприносиле идеји о по
беди просвећеног разума, либерализма и рационалног тржи
шног принципа који ће обесмислити људске сукобе.
Револуција. Реч „револуција” често је коришћена и дово
ђена у релацију са демократским политичким поретком у
контексту транзиције земаља централне и источне Евро
пе. Ово је родно место контроверзног појма „демократска
револуција”. Може ли се кроз револуције доћи до владавине
права? Који је то институционални аранжман који ће при
силити демократске „револуционаре” да одбаце своју ли
дерску харизму и потчине се принципу владавине права?
Све аспекте ове дилеме искусили су и становници наших
простора. Да ли је уопште могуће имплементирати демо
кратске институције у земљама чија је политичка култура
уништена деловањем тзв. реалног социјализма? Како обја
шњава Фукујама: „Знамо како да преносимо ресурсе пре
ко међународних граница, али јавне институције које добро
функционишу захтевају уходане навике понашања и делују
25 Цекић, М. (1984) Филозофија историје Божидара Кнежевића, Београд:
Универзитетска библиотека Светозар Марковић и Хегелово друштво,
стр. 32.
26 Fukujama, F. (1977) Kraj istorije i poslednji čovek, Podgorica: CID, str. 34.
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на комплексне начине који се одупиру променама”.27 Могу
ли „стари људи” увести нова правила понашања? По Берђа
јеву револуције нису стваралачке, јер у њима побеђују на
задни елементи, јакобинци, који су приковани за стари по
редак осветољубивошћу и мржњом. Стваралаштво почиње
тек у време реакције, која долази након револуције; тада се
рађају нове форме живота. Берђајев критикује и социјали
стичку типологију класа. Човек не може бити класно одре
ђен, јер у суштини он припада духовном свету. Берђајев је
веровао да је Маркс био прожет истинском мржњом према
експлоатацији и да се искрено надао реализацији хуманог
друштва. Међутим, доктрина материјализма је довела до де
валвације овог идеала јер је свест подредила материји, а то
лико важну личност колективу.28
Држава. Берђајев сматра да је Исус одбацивањем трећег ис
кушења, дао свој суд о држави, те да је ово најбоље иска
зао Достојевски у „великом инквизитору” где је разјаснио
да је држава, једно од искушења ђаволових које је Син Бо
жији одбацио. Зато је, по њему, Достојевски анархиста на
религијској основи, јер одбацује класичну државу и залаже
се за неку врсту теократије. Институције су огрезле, увуче
не неизлечиво у процес „објективације” и зато им Берђајев
супротставља „религијски анархизам”. Овај анархизам се
разликује од историјског анархизма у следећем: историјски
анархизам не подразумева никакву религијску санкцију, док
религијски анархизам подразумева присуство Бога и санк
цију вредности. По Берђајеву, погрешно је идентификовати
анархизам са анархијом. Анархизам није супротан поретку,
складу и хармонији, већ власти и насиљу. Анархија је, са
друге стране, хаос и дисхармонија.29 Даље, Берђајев запажа
следеће сличности и разлике између анархије и социјали
зма. Социјализам жуди за једнакошћу, а анархизам жуди за
слободом. Међутим, како су то празна једнакост и слобода,
они воде у „небиће”.30
Стваралаштво и филозофија историје. Историја је после
дица слободе; прецизније, слобода зла је прави основ исто
рије. Она је трагедија која има свој почетак, унутрашњи
развитак, катарзис и крај. У историји постоје два фактора:
божанска нужност и тајанствена људска слобода. Оба на
чела су неопходна. Када би постојала само божанска ну
27 Fukujama, F. (2008) Građenje države, Beograd: Filip Višnjić, str. 7.
28 Koplston, F. нав. дело, стр. 418.
29 Берђајев, Н. (1987) Руска идеја, Београд: Просвета, стр. 148.
30 Берђајев, Н. (1990) Филозофија неједнакости, Будва: Медитеран –
Октоих, стр. 175.
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жност онда би историја почињала и завршавала у Царству
Божијем, тј. не би је ни било; са друге стране, постојање
само природне нужности водило би бесмисленом уланчењу
спољних фактора у којем не би било осмишљене драме.31
Берђајев сматра да се укидање објективације и стварање
друштва слободних и равноправних људи мора изборити
још овде, у долини плача. То царство које долази људи мо
рају спремати, стварајући од себе слободне личности; ро
бови не могу припремати ново царство, зато што устанак
робова доводи увек до настајања нових облика ропства. И
овде се запажа улога активног стваралаштва у филозофи
ји историје, као оног које убрзава процес укидања светске
објективације и долазак Христов.32 Наравно, овај стваралач
ки чин је метаисторијске природе, јер Берђајев сматра да не
ма решења проблема историје, унутар историје. Ипак, он не
претпоставља неуспех историјског процеса. Кроз историј
ски процес Дух доживљава катарзу, ослобађа се првобитне
ирацион
 алне слободе, која је претходила Адамовом паду и
улази у стваралачку епоху. Било би погрешно претпоста
вити да је Берђајев замишљао да ће људи после окончања
историје наставити да живе у истим друштвеним структу
рама које постоје у овом тренутку. У филозофији Берђајева,
ова потреба и тежња, ка стварању другог света, изједначена
је са истинским стваралаштвом.33 Берђајев је желео унутра
шњи духовни преображај човечанства. Због свега наведеног,
Царство Божије не пребива у историјском већ у егзистен
цијалном времену. Историјско време се може представити
линијом која је управљена напред, у будућност. У егзистен
цијалном времену нема разлике између прошлости и будућ
ности. Због тога живот у Божијем царству није део историје,
већ метаисторије. У складу са овим Берђајев интерпретира
хришћанску есхатологију. Крај света није ни догађај који се
дешава у историјском времену, нити сасвим надилази исто
рију. То је догађај који се „одиграва“ у егзистенцијалном
времену. Егзистенцијално време је унутрашње време, време
света субјективности. То је прелажење из царства објекти
вације у царство духа.34 Премда се Берђајев надао потпу
ној реализацији царства Божијег као циљу историје, он није
имао много разумевања за политику пасивног ишчекивања
божанске интервенције. Он је други долазак Христа видео
као завистан од креативног, стваралачког чина човека.
31 Тартаља, С. (1976) Скривени круг, Београд: Идеја, стр. 85.
32 Берђајев, Н. (1987) Самоспознаја, Нови Сад: Књижевна заједница Новог
Сада, стр. 29.
33 Koplston, F. нав. дело, стр. 418.
34 Исто, стр. 420.
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Култура. Временом, култура прелази из „органског” у „кри
тички” стадијум. Када достигне врхунац свог развоја, кул
тура мења правац: од идеалних вредности прелази на прак
тична остварења. Зато је цивилизација смрт културе. Култу
ра ствара моћну немачку државу, али у тој моћној држави
ће бити све мање великих мислиоца.35 Зато Берђајев тражи
други пут, а то је религиозни преоб
 ражај живота, или пут
до схватања правог бића. У том смислу, он утврђује четири
епохе: варварство, култура, цивилизација, религиоз ни пре
ображај.36 Берђајев је веровао да ће и Руси прећи пут ци
вилизације, али никад неће бити толико ограничени њеним
„слабостима” као народи запада, јер руски народ има потре
бу за катарзом. Зато је он очекивао духовну мисију свог на
рода у свету. Берђајев запажа: „Људи на западу скоро ника
да не сумњају у оправданост цивилизације, таква сумња је
нешто чисто руско...”37 Једном речју, руска мисао и пракса
ће отићи иза граница цивилизације у којима су културе, до
сада, „умирале” и поново се рађале у шпенглеровски ци
кличном кружењу. Можда би површно проматрање довело
до закључка да се у актуелној политици Руске Федерације
препознају елементи „месијанске” улоге Русије у светској
историји. Ипак, корупција и културна декаденција својстве
на тзв. западу, није заобишла руску политичку и социјалну
стварност. Такође, елементи отпора западној цивилизацији,
својствени су искључиво актуелној владавини, тј. спољ
ној политици Владимира Путина и не могу се описати као
трајни, константни „месијански дух” руског народа. Фуку
јамина теза о „неодољивости” вредности либералне демо
кратије пронашла је своју значајну потврду у социјалном и
„стварном” животу грађана Русије.

Закључак
Филозофско учење Николаја Берђајева се не може поједно
стављено изједначавати са било којом актуелном политич
ком теор ијом, или праксом. Његова мисао је усмерена ка
метафизичком превладавању узрока, који су у корену чове
кових, како егзистенцијалних, тако и социјалних и политич
ких противречности. Ипак, не сме се превидети чињеница
да је снажна традиција филозофа интуитивиста у Русији,
чија су учења у значајној мери била утемељена у православ
ној традицији, доказ о постојању „месијанских” тенденција
у колективном уму руског народа, до данас. Ова месијанска
35 Тартаља, С. нав. дело, стр. 94.
36 Исто, стр. 94.
37 Берђајев, Н. (1989) Извори и смисао руског комунизма, Београд:
Књижевне новине, стр. 63.
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настојања и очекивања доживела су свој политички израз у
деловању Владимира Путина, али да ли ће она бити трај
на, неизвесно је. Стваралаштво и историја, за Берђајева су
више од политике. То су метафизичке категорије. Стварала
штво је Божји захтев и човеков одговор. Са становишта фи
лозофије историје стваралачки чин је задатак човека. Нови
еон није постизање среће унутар историје благодарећи по
литичким реформама, већ превладавање постојећег. Реше
ње проблема историје је изван историје. Херберт Спенсер
је исправно запазио да је немогуће од оловних инстинкта
створити златно владање.38 Нови еон се не може створити на
посмртним остацима неуспелих друштвених теорија. Ства
ралачким чином, човечанство се не само спрема, већ оно и
припрема ново доба; језиком религије, други долазак Исуса
Христа условљен је човековом стваралачком активношћу.
То указује да је овај свет, иако грешан, објективиран и роп
ски, ипак на мистичан начин повезан са долазећим. Унутар
њега још увек постоје каузалности нама непознате које су
довољне да се кроз њих провирује и дозива метаисторијско
време које ће укинути историју.39 Иако је историја наизглед
бесмислени циклични процес уланчења догађаја, у њеном
се развоју откривају напредак и унутрашњи катарзис (који
дух проживљава на путу ка зрелости). По Тојнбијевој мета
фори (Арнолд Тојнби), точкови се врте у круг, али кола ипак
иду напред.40 Стваралаштво је победник смрти и откривање
боголике природе човека. Оно је више од стварања уметнич
ких дела, то је стварање живота. Зато се очекује прелазак
са симболизма на мистични реализам – теургију. Мистич
ни реализам је шифра која откључава тајну стваралаштва,
слободе, гносеологије, морала. У стваралачкој епохи реали
зоваће се нова гносеологија и антропологија, заснована на
идеји човека, не као објекта (што је случај у пракси многих
друштвених теорија), већ као стваралачког субјекта, микро
космоса. Улазак у нови еон претпоставља и постизање веч
не правде за све, за разлику од друштвених теорија које су
је везивале само за неку фиктивну, будућу генерацију. Чвор
грешног света, у којем једни умиру да би други живели, мо
же се развезати само религијском идејом другог доласка
38 Берђајев, Н. (1936) Хришћанство и класна борба, Београд: Издавачка
књижара Јеремија Челебџић, стр. 45.
39 По Булгакову, Божје деловање у историји могуће је зато што је свету
својствена не само узрочност детерминисаног бића у његовој затворе
ности у себе, већ и духовна узрочност кроз слободу. Узрочност света
није само механичка предодређеност свега свиме и у свему, већ ствара
лачко остварење сила и могућности које су у њега постављене. Свет ни
је затворен у својој датости. Булгаков, С. (1886) О еванђелским чудима,
Београд: Логос, стр. 11.
40 Тартаља, С. нав. дело, стр. 127.
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Христовог, тј. идејом васкрсења, која изједначава судбине
свих који су икада живели. На крају романа „Браћа Карама
зови“, описана је сцена са сахране дечака Иљуше. Том при
ликом, после говора који је одржао Аљоша Карамазов, дечак
Коља му поставља питање:
„Карамазове, зар збиља религија говори да ћемо сви уста
ти из мртвих и оживети и опет видети један другог, и све и
Иљушу? Неизоставно ћемо васкрснути, одговори Аљоша,
неизоставно ћемо се видети, и весело ћемо и радосно ис
причати један другом све што је било”.41
Затим, ова групица дечака, Иљушиних школских другова,
полазе на подушје усхићено, држећи се за руке и заклињући
се да ће целог живота бити заједно. Улазак у нови еон оства
риће истински братски комунизам личности, заједницу за
сновану на унутрашњој повезаности, а не на спољашњој,
друштвеној принуди.
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ROLE OF CREATIVITY IN THE PHILOSOPHY
OF HISTORY OF NIKOLAI BERDYAEV
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.
Key words: creativity, culture, objectivization, gnoseology,
anthropology, philosophy of history
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ЛОГИКА ОТЕЛОВЉЕНОГ
СУБЈЕКТА И САВРЕМЕНА
КУЛТУРА
Сажетак: Излазак тела из теоријске анонимности пружа мо
гућност за другачије промишљање савремене културе. Јавља се
потреба за поливалентним мишљењем које прати логику отело
вљеног субјекта савремене културе, насупрот бинарном мишљењу
културе модерне. Укрстићемо постродне конструкције тела у ан
тропологији, филозофији са киборшким технотелима дигиталне
културе.
Кључне речи: тело, киборг, поливалентно мишљење

Увод
Данас смо више него икад свесни да тело мисли и да за ту
врсту отеловљеног мишљења недостаје појмовна и језичка
пракса. У овом раду се анализира место тела у културама
које су нам доступне. Закључак до кога се долази је да се
ради о превазилажењу језика који говори бинарним кодом
те да са телом на сцену долази поливалентни говор. Говор
који контекстуализира, који уместо перформативне праксе
или/или полисемички наглашава различите могућност ко
ристећи перформативне праксе и/и. Мишљење које се кори
сти искључивањем и наглашава оштре граничне поделе на
два дела (да-не, тело-дух, природа-култура) и које одликује
мишљење Запада од Антике до данас подводи се под термин
бинарно мишљење. Појава Тела у мишљењу западне фило
зофије после Хегела (до тада, тело је мишљено најчешће као
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материјално-биолошко) унела је у културу Запада потребу
за новим мишљењем, које називамо поливалентно мишље
ње. Под поливалентним мишљењем подразумеваћемо оно
мишљење које осим да-не одлука отвара и трећу могућност
(коју читамо као: оно треће, неодлучено, парадоксално, мо
гуће, телесно). Логика телесности (поливалентности) чува
разлике без обавезе да их сведе на бинарне полове тј. омо
гућава да испољи све своје прелазе у треће, могуће, неоче
кивано и да људско биће сачува од идеолошке доминације
искључивости. У филозофском смислу то значи да је пој
му (духу) потребно додати перцепте и афекте, потребно је
отеловљење.
Нововековно европско мишљење, од Декарта до данас, из
ражава се, класификује и уређује стварност према опози
цијама, супротностима од којих је најизворнија опозиција
Тело/Дух, а онда се из ње изводе друге опозиције: приро
да/култура, жена/мушкарац и сл. У овом раду се нуди тер
мин поливалентно мишљење јер је у могућност да опише
различите феномене културе и друштва.
Поливалентно мишљење онемогућава доминацију тако што,
контекстуализујући, изазива сећање на све смислене могућ
ности које стоје или су стајале на располагању. Једностав
но, статичност бинарне поделе најчешће се онтолигизира тј.
оно што је само помоћно средство у тренутним изборима
бинарности, при одвајању, остаје заборављено и потиснуто
као одбачено. Од интереса је проучити механизам одбаци
вања и наћи начин како га поливалентним мишљењем учи
нити привременим. Другачије речено, учинити одбацивања
трајно привременим (јер, се нужно, некакви избори увек чи
не). Политизација разлике (од културно другачијег до теле
сно другачијег) врши се перманентно на основу устаљених
бинарних хегемонија. Недовољност сваке бинарне поделе је
у томе да представља редукцију и искључивање света мо
гућности. Поливалентни говор то не чини: ни да ни не, ни
истина ни лаж све док се не наведе контекст, док се не наве
де ко врши одабир из света свих могућности. Поливалентни
говор има учинке перформатива али је наглашено зависан
од контекста и указује на контекст. Посебно кад су ти кон
тексти дискурзивне формације. Тела памте могућности али
и њихову редукцију у тренутку кад се избори чине (перфор
матив свој ефекат смешта у поље Другог а за Џудит Батлер
(Judith Butler) перформативност је реит еративна и цитат
ска пракса којом дискурс производи дејства која именује).
Парадокс субјекта који мисли телом, конституише однос у
коме је тело означитељ за други означитељ – субјект. Затво
рио се један чудан круг европског мишљења: декартовска
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рационалност је свој врхунац доживела у технологији Запа
да која се отеловила у (киборгу) споју са органским телом.
Два знаковна поретка: тело које значи и субјект, постају два
текста која ће место свог сусрета именовати као интерфејс
(оперативни систем, тастатура, дигитална рукавица и др.).
Интерфејс се појављује као лиминална граница хипертекста
(текста који упија поменута два текста). Док је субјект про
зван именовањем институција (интерпелацијом), органско
тело прозивају дискурзивни режими уводећи га у поље зна
чења (медицине, пластичне хирургије, фитнеса, рекламе,
исхране итд.) путем биополитике.
Трагом структуралиста, Жак Дерида (Jacques Derrida) ви
ди искуство света као искуство наметања дискурса. Бити
у свету значи бити обележен дискурсима. Бити обележен
значи бити обележен и на сопственој кожи, свом телу, бити
обележен у складу са полом, родом, класом итд.

Тело у антропологији
Тело задобија статус културног артефакта кроз механизме
његовог социјалног и културног конструисања. „Дакле, иа
ко је увек било присутно у антропологији, тело није увек
представљало проблем. Његов излазак из „теор ијске ано
нимности” уочљив је особито осамдесетих година, и то не
само у антропологији већ и у осталим друштвеним наук ама
и хуманистичким дисциплинама које тело и људску пол
ност престају да посматрају искључиво као биолошку да
тост и пажњу усмеравају на социјалне и културне димензије
његове егзистенције.”1
У току шездесетих и седамдесетих година, тело је посма
трано као медијум у процесу комуникације (полазећи од је
зика као модела, говор тела је описиван помоћу лингвистич
ке аналогије) са циљем да се открије које проблеме људској
мисли намеће процес конструисања друштвених односа и
како се ови односи уписују у тело. Нарочито у феминистич
ким теоријама, прелазак на тело изазвао је деконструкцију
концептуалног дуализма система пол/род. Родне разлике се
све више схватају као социјални конструкти а све мање као
природне датости.

1 Перформатив је исказ чије се значење остварује његовим извршењемизговарањем, читањем, исписивањем. Од перформатива се не очекује
пренос поруке већ учинак (до кога долази исказом који је у складу са
друштвеним конвенцијама-контекстима). Перформативи нису ни да ни
не тј. они нису ни истинити ни лажни; Ивановић, З. и Шарчевић, П.
(2003) Антропологија тела, Култура бр. 105/106, Београд: Завод за проу
чавање културног развитка, стр.14.
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Антрополошкиње су „покренуле и теор ијски проблематизо
вале питање о томе да ли род свуда представља културну
интерпретацију полних разлика између мушкараца и жена.
Односно, да ли социјална конструкција родних категорија и
родних односа у свим друштвима и културама почива на би
нарним, биолошки заснованим разликама.”2 Њихов основ
ни теоријски став је да родне категорије и неједнакости не
представљају различите културне обраде и интерпретације
исте природне чињенице да су жене и мушкарци полно раз
личити.
За нас је важно ово место јер упућује на превазилажење би
нарности у домену културе, нарочито кад у антрополошким
радовима пратимо феномене трећег рода,3 транссексуалаца
од пророка Тиресије у старој Грчкој, „бердаша” у доморо
дачкој Северној Америци, индијске „хиџре”, наших „тобе
лија”, интерсексуалност код Навахо Индијанаца, реаговање
на интерсексуалност код племена Покота у источној Афри
ци,4 третман хермафродита у савременој медицини,5 Кибор
ге и репродуктивне технологије у доба дигиталне културе.
Мишел Фуко (Michel Fouc ault) у својим анализама тела и
сексуалности (особито у quee r теор ији) указује да је полна
разлика резултат дискурзивне праксе у којој се политичка
моћ испољава на телу и путем тела. Појам пола не постоји,
према Фукоу, пре но што је његово значење установљено
унутар одређеног дискурса тј. бинарне полне категорије се
јављају као производ западног дискурса, те нису природне и
универзалне. Полност и биолошка репродукција постају су
штински део процеса социјалне праксе. Постаје битно који
социјални и дискурзивни услови доводе до бинарне полно/
родне категоризације људских бића, који је контекст у коме
одређени дискурс постаје прихваћен. Оно што ми истражу
јемо јесте, како је доминантна бинарна (двовалентна) ло
гика западне метафизике условила ове опозиције (тело/дух,
природа/култура, пол/род и сл.), уместо да је превагу однела
поливалентна логика, логика међустања, прелаза, игре-раз
лика, трећег, неодр еђеног, могућег, процеса у току, „култу
ром дефинисани избор из огромног низа могућности наше
телесности.”6

2 Исто, стр. 405.
3 Исто, стр. 63-131.
4 Исто, стр. 132-146.
5 Исто, стр. 147-169
6 Исто, стр. 409.
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Антрополози и филозофи нас у том погледу снабдева
ју драгоценим увидима у културне праксе и имагинације
ваневропских друштава.
Иако су тела полно одређена, разлике међу телима могу би
ти интерпретиране тако да неке разлике могу бити негиране
или избрисане. Нека дају млеко и менструалну крв, друга
сперму. На пример, млеко жене може бити замишљено као
трансформација сперме мушкарца (на Новој Гвинеји). Ме
ђутим, другде (код Палавана) сматра се да млеко долази од
мајчине крви, која, опет, потиче од хране коју она уноси.
Али, осим млека и сперме постоје кости и ткиво. Код Кумба
из Непала, као и у великом делу азијског југоистока, кости
потичу од оца, од његовог семена, ткиво од мајке, од њене
крви.
Морис Годелије (Maur ice Godelier) и Мишел Паноф (Michael
Panoff) долазе до следећег одговора: не само тело ни само
душа нису довољни да се створи људско биће (чак ни сама
људска бића нису довољна за стварање људских бића), већ
је потребно укључити и друге актере. Код Барија са Нове
Гвинеје отац својом спермом ствара кости и ткиво, али ем
брион никад не постаје људско биће док Сунце не интерве
нише у стомаку жене да би довршило шаке и стопала и фе
тусу додао нос, лице, тј. седиште даха и интелигенције. Због
тога се током иницијације кад се дечак одваја од света жена
пре свега од њихових мајки буши нос. Код Мандака (Нова
Ирска) свако дете је замишљено као производ људског пара
оца и мајке, оца који ствара крв детета и мајке која га храни,
али њихово деловање је удвостручено интелигенцијом јед
ног натприродног пара Мороа и Сигигума, који такође делу
ју као отац и мајка и који представљају два комплементарна
дела космоса и друштва (јер мандаци припадају друштву
које је подељено на две материјалне половине). Припадност
детета једној или другој половини је од самог рођења озна
чена на телу, тј. свака половина утискује на дланове детета
различите линије и тако држању и покретима његовог тела
даје својствен карактер: чланови једне половине увек почи
њу да ходају левом ногом, други десном.
Чини се да многе културе наглашавају да је нешто потребно
да продре у тело, да се у њему настани и да покрене по
јединца ка његовој судбини. У западној култури од грчколатинске антике то се назива душа која је замишљена као
повезана са дахом, али повезана на такав начин да се од ње
га може привремено или трајно одвојити. Сматрало се да
душа може за неко време да напусти тело иако је оно наста
вљало да дише, да даје знаке живота, чак и да се креће. Да
кле, дах, спиритус означава и дух, тј. онај део људског бића
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који размишља, који расуђује. Тело може деловати и када
изгуби дух, било стога што су га преплавиле емоције, стра
сти, или стога што је запоседнуто бићима која га освајају и
потчињавању својој вољи.
Каснија хришћанска мисао преузима ово грчко-латинско на
слеђе, али тако да је тело постало путеност и све више се по
јављује као затвор душе, као извор свих подстицаја на грех и
противљења Богу. Ове дистинкције се спонтано веома слабо
јављају ван западне културне области, тј. једино тамо где
их је Европа у својој експанзији донела са хришћанством.
Мелпе у унутрашњости Нове Гвинеје праве разлику између
Номана као седишта мисли, воље, акције, жеља и емоција
али које је такође и дах и Мин као духа претка који долази да
се настани у фетусу дајући телу енергију која му омогућава
да живи и да се креће.
Како наглашавају Морис Годелије и Мишел Паноф није реч
о томе да се нађу мање или више сличности у представама
различитих друштава, већ је проблем у томе да сазнамо за
што је човечанство у свим својим културама било склоно
да људско биће преставља као да је састављено из два дела,
једног пролазног који пропада и другог који наставља да по
стоји и после смрти, чак иако не мора да буде и бесмртно,
јер у многим упоређеним културама појединац следи своју
судбину и после властите смрти. Он постаје предак или за
памћено име или се утапа у масу анонимних предака који
настављају да бивају присутни и активни. Међутим, кад го
воримо о два дела у људском бићу ови аутори указују на то
да ми не морамо све да сводимо на дуализам тела и душе.
Код народа Јаномама који живе у Венецуели сваки поједи
нац има два тела: своје људско тело и један животињски ду
пликат који живи веома далеко у шуми, невидљив за људска
бића и непознат свом власнику. Овај двојник има ознаку му
шке доминације, јер двојник жена је дивљи пас који живи
близу реке и оштро брани своје младе, а двојник мушкарца
је орао, јагуар или нека друга опасна и агресивна животиња.
Код Јаомама верује се да људско биће за живота може имати
више тела, међутим, после смрти видљивог људског тела за
увек нестаје и тело његовог невидљивог људског двојника,
а душа наставља да живи. Осим што постоје народи који
верују да сваки појединац има више тела, што је ретко, мно
ги верују у постојање више душа, као што Маенге са Нове
Енглеске, Кеј са Источне Индонезије и Ашуар а са предела
североис тока Перуа и југа Еквадора. Коа Маенга свака осо
ба има две душе једну спољашњу која поприма облик тела
и једну унутрашњу која ће се после смрти придружити пре
цима, или ће бити осуђена да лута у близини села, у облику
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утваре. Код народа Кеј душа се састоји од седам делова, које
се после смрти враћају у седам категорија духова, којима
су припадали. Код Ашуара особа поседује једну велику ду
шу у облику целог тела допуњену са више малих душа које
управљају органима.
У многим културама постоји тело у које се привремено сме
штају духови различити од душе тела Шамана, који призи
вају силе одређених духова или својих предака да продру у
њихово тело и додају своје моћи њиховим сопственим мо
ћима. Концепт људског тела и људске душе и идеја о вези
између једног тела једна душа, представљају проблем за за
падне тумаче. Такође постоји проблематичан стереотип по
коме је тело материјално а душа нематеријална, јер изгледа
да постоје многа друштва која не познају ову опозицију. Ма
егне разликују једну спољашњу и једну унутрашњу душу
при чему прву схватају као замашћену форму које ће се по
јединац кад оде у рај ослободити после смрти, а другу душу
схвата као унутрашњу срж тела која ће га напустити после
смрти да би се вратила на место појаве предака коме особа
припада. Валпири из Аустралије сматрају да се свака особа
састоји од једног тела и три духа (једног духа – детета, то
темског духа и духа даха – сна). Дух дете је једно од хиљаде
бића суптилне физичке реалности које се с времена на вре
ме појави у телу жене да би се ту трансформисало у дете.
Дух-дах је ветрић који оживљава дух фетуса, али је уједно
и дашак ветра из Сна. Код аустралијских Абориџина читав
универзум је тело и читав универзум је душа, јер су плани
не, језера, вегетација, животиње схваћени као делови или
производи Великих Бића која су пропутовала Земљу у време
Снова и својим деловањем је обликовала пре него што су не
стала у њеним дубинама или заувек отишла на небо. У хри
шћанској духовности 13. века Хилдегард де Бинген, једна
од највећих западних мистичарки описује поступак којим се
душа сједињује с телом и тиме наглашава да има нечег мате
ријалног у души. Тело, дакле, свуда представља исходиште
двоструке метаморфозе: друштвене реалности у сродничко
и сродничког у телесно и сексуално. Када неки клан код ма
тлинеарних мандака нема више земље и када прибежиште
нађе на земљи сродника по браку, код шурака који му дозво
ли да се користи том земљом, овај клан ће учврстити своја
права на коришћење земље тако што жртвује свог најмла
ђег сина после смрти свог афиналног сродника а леш ће по
ложити поред оца сахрањеног на земљи свог клана, дакле,
клана његове мајке.
Дакле, жртвовање тела је оно што омогућава да се премо
сти разлика у идентитетима између оца и сина и да се два
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клана стопе у један. Овом везом се два тела идентификују у
истој имагинарној супстанци. Слично се дешава код народа
Кеј, где се при склапању брака за тело жене даје цев, а њену
главу и екстремитете гонг и новац. Иста ова добра дају се да
би дошло до брода на једра. Код народа Ара сви друштвени
односи и сви делови људског тела могу бити претворени у
новац од шкољке, што игра унеколико исту улогу као у за
падном друштву, како наглашавају М. Годелије и М. Паноф,
комад хлеба и вино у које се преобразило Христово тело. Не
нагони само сексуалност појединца да кроз жеље машта о
друштву и у друштву, већ је и друштво то које машта у те
лу и причајући о телу и кроз тело, прича о самом себи. Ове
представе о телу или о телима, о души или о душама и о
овом нашем интелигентном делу који називамо дух (разум)
јесу представе, конструкти унутар једне културе која у вели
кој мери дели и сегментира све чланове те културе. Предста
ве о телу стварају идеје, слике, симболе, емоције и вредно
сне судове, који у свакој култури служе не само да поштује
тело, већ и да га контролише. Тако се формира нека врста
спреге идејних и емоционалних реалности, дакле и физич
ких, које су исто тако и потискивања унутар појединца, као
и ван њега, и започињу чим се роди.
М. Годелије и М. Паноф нам указују на идеолошке и симбо
личке механизме путем којих људско тело постаје матери
јалан израз социо-културних реалности, те престаје да буде
само биолошка датост и трансформише се у културни арте
факт. Стварање тела, као конструкта насталог кроз културне
институције и ритуале одређеног друштва носи у себи израз
друштвених односа и социјалних разлика.

Конструкција тела украшавањем
Тетоважа као телесна техника украшавања није била само
техника украшавања већ и техника одевања.7 Добар при
мер је Јапан у коме је у 18. веку тату представљао алтерна
тиву одевању, нарочито у време отежане трговине свилом,
брокатом те златним и сребрним украсима.
Полинежани су тетоважу користили како за истицање кул
туре групе али и појединаца (жене су иза ушију тетовирале
обично мотиве птица или риба, мушкарци гуштере на дело
ве лица). На Новом Зеланду Маор и су тетовирали лице као
знак личне препознатљивости. Тетоважа се провлачи као
техника кроз многе културе врло рано достижући високе
7 Sanders, C. R. Organisational constraints on tattoo images:a sociological
analisis of artistic style, in: The Mean ing of Things, ed. Hodder, H. (1989)
London, New York: Collin Academic.
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уметничке нивое (нарочито у Јапану ) чак и онда кад, све до
60-тих на Западу тетоважа постаје ознака радничких слоје
ва, морнара и проститутки. Данас је то модни знак и висо
ких друштвених класа, незаоб
 илазан модни детаљ (било као
трајна, било као привремена тетоважа) ознака идентитета,
егзотични украс модних система.

Тело и украшавање код Орокаива (Меланезија)
За нас је ово интересантан антрополошки пример јер се
код Орокаив а украшава само тело, предмети (чамци, куће,
оружје, корпе, стубови) удаљени од тела се не украшавају.
Предмет је украшен само ако истиче вредност тела. Украше
но тело је изложено погледима, то је тело за показивање, те
ло у односу. Обреди иницијације кроз украшавање постају
место конструисања социјалних односа.
Први тип украса се односи на локалну заједницу, која се та
ко фаворизује у односу на сродничке односе и везује се за
одређене делове тела, други тип украса је начињен од пер
ја и накита који су у вези са односима ван села и допиру
до других друштава; трећи тип украса се односи на митске
претке (ритуалним призивањем-украшавањем се митско по
рекло савлађује, укроћује и обухвата у социјалне односе).
Супротно западној традицији у процесу иницијације, кон
струкција тела не означава прелаз на виши идентитет, ста
тус. Украшени иницијант лишен је властитог идентитета, а
украси материјализују све односе које дато друштво позна
је, еманација друштва, његове свеукупности. По престанку
светковине, украси се скидају, слике са лица остављају да из
бледе. Новајлија у друштву више не достиже савршенство –
целовитост, коју му је дала иницијација само на тренутак
(за нас је интересантан тренутак пролазности; на западу та
кав тренутак у потпуности се призива сваком новом модном
колекцијом за нову сезону). Тело као жива целина довољна
самој себи јесте само друштво-потпун субјект, и за тренутак
тело иницијанта (за време ритуала, украшавања, даривања у
време светковине).
Украшавање као конструкт, доведен до пароксизма, показу
је своју друштвену моћ и извор несталности/периодично
сти, која ритуално мора да буде обновљена да би друштво
одржало своје симболичке и економске ресурсе.

Савремена тетоважа
Сандерс сумира резултате сакупљене у периоду од 1981. до
1985. године везане за промену стила савременог тетовира
ња. Стил је углавном ограничен доступним технологијама,
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искуством tattoo мајстора, друштвеном дефиницијом тето
важе од стране уметничког света (нарочито body art умет
ника ) као и статуса унутар Западних култура. Лобања,
смрт, пантере, орлови, змајеви и змије, жене у pin-up стилу
су уобичајени мотиви народне традиције, ванинституци
оналних група, младих мушкараца из радничке класе. Нови
tattoo мајстори, од 60-тих година двадесетог века, са завр
шеним уметничким школама различитих профила користе
нове приступе: фантазију и научно фантастичну орјентаци
ју, традицион
 алне јапанске стилове, апстрактни експресио
низам, племенску уметност (пореклом хавајски, маорски,
итд). Користи се проширени спектар боја, удаљавају се од
црних јасно уоквирених фигура и примењују технику једне
игле која даје слике са пуно детаља. Последица тога је да
тату мајстори излажу као уметници по галеријама, јавља се
уметничка клијентела, куповина и продаја уобличује ново
тржиште и нов естетски укус. Но, одмах се створило и огра
ничење у виду ограничених тржишних захтева без стили
стичке хетерогености и разноврсности мотива, бар у почет
ној фази. Аутор није могао очекивати да ће се хетерогеност
мотива тетовираних слика допунити појавом тетоваже на
српским културним просторима. Појава првог српског ча
сописа за тетовирање и пирсинг показује читав дијапазон
национ
 алних мотива: национални грб, ликови војвода, до
маћих светаца, кућних љубимаца измешани су са већ тра
дицион
 алним мотивима (афричке и егзотичне животиње,
фантастични ликови СФ-а, дискретне наруквице и детаљи
на нози, врату, око очију, пупка и носа).
Богата традиција јапанског тетовирања имала је највећи
утицај на савремени стил украшавања: крила, ватра и црте
жи таласа су чест мотив за уоквиравање и повезивање слика
које у првом плану стоје као мурали (змајеви, хризантеме и
шаран су чести позајмљени мотиви).
Америчку традиционалну тетоважу одликују, бар у периоду
касних седамдесетих, јасне црне контуре начињене са три
до седам игала. Калифорнијски tatoo мајстори почели су да
раде контуре начињене једном иглом, што омогућава изузет
но детаљан, фото-реалистичан цртеж (овај тзв. позитивнонегативан стил укључује употребу црног мастила и једну
иглу).
Технологија и материјали (машина за тетовирање тј. елек
трични инструменти, боја, људска кожа ) који се користе од
ређују и стилистичке конвенције. Физичке карактеристике
људске коже и конституција ограничавају и облик и садржај
тетоваже. Социјална стигма тј. повезивање тетовирања са
марг иналним социјалним групама (социјално девијантним,
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криминалци, мотоциклисти на граници закона, субкултурне
групе) и опасним заразама-болестима у савременој култури
указују нам на другу крајност при конструкцији европског
тела.

Родно конструисање тела у филозофији
Окцидентална филозофија се, како примећује Елизабет
Грос (Elizabeth Gross),8 успоставила на темељу дубоке сома
тофобије. Философија се у античко-хришћанској традицији
Западне културе примарно бави идејама, појмовима, разу
мом, судом тј. терминима који су уоквирени појмовима ду
ха, терминима који искључују разматрање тела а тиме и же
не и женскости (преко имплицитног кодирања женског као
не-разумског које је повезано са телом). На трагу Фројдовог
термина порицања који истовремено укључује и признава
ње и одбијање, философија Западног круга се успоставила
као форма знања путем порицања тела (нарочито мушког
тела) и уздизањем духа који је лишен тела.
Према Платону, тело је издајство душе, разума и духа. Разум
би требало да влада телом и ирационалним како би била мо
гућа хијерархија и хармонија у држави, породици и индиви
дуи. Аристотел разликује материју (тело) од форме (духа),
где мајка као материја добија од оца-мушкарца форму.
Хришћанство (западног типа) наставља дихотомију материја
/форма преко Томе Аквинског у виду разлике супстанција/
акциденција, тј. вечне душе дате од Бога и грешне чулности
(мада целокупни свет средњег века учествује неколико пу
та годишње у оргијастичким светковинама претеривања и
телесних ужитака).
Доба модерне обележено је Декартовим одвајањем душе од
природе тј. разликовањем res cogitans (духа, душа, свест) и
res egstens-a (тело). Тело је простирућа супстанца, део при
роде, самокретајућа машина која функционише по каузал
ним законима природе. Субјект се (тј. свест као самосвест, у
каснијим разрадама Канта, Фихтеа, Шелинга, Хегела) одва
ја од тела, квалитета, објеката о којима само цинично про
мишља. Кажемо цинично јер је субјект своју „узвишеност”
изграђивао на дисциплиновању: тела, природе, другости.
Дубоко свестан тог прикривања, Фуко показује да је у осно
ви Платоновог Алкибијада „упознај самог себе” стајала по
треба за „старањем о себи”. Од Декарта до Хусерла дошло
је до преокрета те поставке. „Старање о себи” је Сократов
8 Елизабет, Г. (2002) Преобликовање тела, Женске студије 14/15, Беог рад,
стр. 25 – 57.
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захтев да се у истом нађу политичке амбиције и филозофска
љубав, напор да се одржи посед и здравље.
Дух као стална активност повлачи се у доба Сенеке у доко
лицу писања и студирања, неку врсту администрирања да
би у Аугустина то постало стално бдење над собом (ствар
на и метафорична кастрација телесности) развијена преко
стоика у облику anahoresis-a, повлачења, субјективизације
истине, ћутања, интерпретације снова. Пурификација ду
ше помоћу самоспознаје, догми канона, ауторитета, уводи
појединца у пределе контроле и самоконтроле (институци
ја исповести). Вербална исповест и разоткривање сопства
нису све до ничеанске побуне променили технику владања
над другим. Спиноза, Вико Ниче, Паскал представљају од
ступања од доминирајућих токова нетелесног мишљења а
за Спинозу је идеја тела дух. Спинозино схватање тела је
ван уобичајених стереотипа у филозофији по којима тело не
мисли, а дух мисли. Анализа Спинозиних ставова о телу и
духу показује да је тело услов могућности духа. У анализи
Етике, филозофкиња Бранка Арсић истиче да Спиноза го
вори о телу као опасном атентатору на људски дух које је
остало неодређено од стране „одличних људи” ранијег доба.
Отуда је сасвим природно што сви противници тела држе да
су тело, афекти и афекције противни разуму, да су празни
и бесмислени. Човек Модерне је картезијанац, чиста мисао
која себе мисли, чисти ум, чисти дух који је посвећен само
додиривању-модеран човек је субјект. Урањање у телесно
је за таквог човека напуштање себе, пад у болест и лудило.
Сви су веровали у апсолутну моћ духа над телом и њего
вим радњама и сви су, према Спинози, износили погрешну
мисао да дух може без тела.
Спиноза не разуме како се може бранити теза о потчињено
сти тела духу, а да то има икаквог смисла. Спиноза истиче
да тело има своју властиту природу и своје властите законе
који нису закони духа, који га покрећу да чини оно што дух
никада не може, чему се дух може само дивити. Тело само
себе покреће, тело покреће тело; дух не покреће тело јер ни
кад дух не може да учини да тело мирује. Дух у телу не иза
зива никакве прохтеве, дух не узрокује промену стања тела,
дух не може да пробуди тело, као што не може да га успава,
не може да га преобликује, учини радосним или жалосним,
једноставно – дух не афицира тело. Тело је неосетљиво на
дух. Формула односа духа и тела гласи: нити тело покреће
дух, нити дух тело. Ипак, дух није толико неосетљив на те
ло, колико је тело на дух. Дух се покреће на најмањи миг
тела. Дух ради и производи оно што га чини духом-идеје
(ствар која мисли). Дух није једноставан учинак рада тела,
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он образује самог себе кроз идеје, али те идеје су увек и ис
кључиво идеје о телу. „Предмет идеје која сачињава људски
дух јесте тело (...)”, рећи ће Спиноза. Дух нема ниједну иде
ју која није идеја тела, дух мисли само тело и ништа више.
Дух је опседнут телом. Не постоје чисте идеје (идеје без те
ла). Онда кад постоје, дух полуди. Дух који саморефлектује
своје властите идеје, увек рефлектује идеје о телу, о њего
вим прохтевима, деловањима, његовим страстима. Дух се
себи појављује у лику тела, дух познаје себе ако опажа ста
ња свог тела, бљесак тела у саморефлексији. Паралелизам
духа и тела огледа се тако што: дух мирује када тело мирује,
када тело жели и дух жели; када је тело непокретно и мирује
у сну дух је неспособан за мишљење, што је тело способни
је да представи себи предмет, тиме и дух постаје способнији
да посматра тај предмет. Тело изазива и производи предста
ве. Тело је испуњено представама других тела које је икада
дотакло, оно има моћ да афицира и да буде афицирано. Тела
су искусна, јер имају искуства о другим телима. Искуство о
другим телима тело задобија индикативним знацима (који
означавају тренутно стање наше променљиве конституције,
тренутно стање нашег тела и присуство других тела). Наше
тело делује на друго тело и радосно је иако ништа не сазна
је о природи другог тела, већ само ефекте деловања другог
тела (трпљење, деловање). Тела не знају за предвиђања и
прорачунавања и не знају за априорно сазнање. Тело мора
претрпети и поднети друго тело да би сазнало за њега, да би
сазнало нешто о његовој присутности. Што више неко тело
ради или трпи, тиме је његов дух способнији да опажа више
ствари. Што тело више делује, и смањује трпљење оно по
већава у себи радост; дух ће имати више адекватних идеја,
дух ће разазнавати разговетно. У радосном телу, способан
дух. Надмоћ једног духа над другим није ништа друго него
надмоћ једног тела над другим телом. Спиноза оповргава
доказе оних који тврде да тело не може бити узроком: умет
ности, говора и моћи доношења одлука. Показујући да не
постоји дух који би телу могао да каже „не” при доношењу
одлука (одлуке духа су само прохтев тела) и да уметност
духа представља промашај каталогизације, периодизације,
јер уметничко дело јесте уметничко ако успе да попут тела
следи законе телесне природе. Памћење је моћ тела да про
изведе и поново трпи прошле афекције, да их учини поново
присутним, садашњим-чинећи од тела споменик, као што је
уметничко дело споменик. За нас је од важности како тела
говоре. Пре свега да би дух говорио мора да се сети речи.
Али сећање је подручје моћи тела. Тако тело себе изража
ва и језик је израз тела, јер тело доноси одлуку шта ће да
заборави у складу са својим захтевима и прохтевима. Тело
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говори из чисте отворености, из хаоса отворености, логиком
конкретног која пробија темељ метафизике. Бранка Арсић
примећује, за нас круцијалну чињеницу, кад Спиноза говори
о томе да још никог искуство није науч
 ило свему ономе што
тело може. То значи да још увек није изумљено мишљење
које би могло да мисли искуство тела; да још увек није из
умљено мишљење које би производило појмове које хвата
мале разлике и супротности, све флексије и трансформације
кроз које тело пролази и које тела производе.

Технотела
Киборг је хибрид машине и биолошког организма, творе
вина фикције као и проживљених друштвених односа. Ки
борг је, према Д. Харавеј (Donna Haraway) дело фикције и
проживљеног искуства, фикција која мапира друштвену и
телесну стварност, имагинативно средство које сугерише
плодоносна спаривања. Киборг је створ постродног света,
није у вези са бисексуалношћу, преедиповском симбиозом,
неотуђеним радом. Киборгу недостаје прича о пореклу јер
у западном, хуманистичком смислу, прича о пореклу зависи
од мита о првобитном јединству, пуноћи. Киборг прескаче
корак првобитног јединства с природом, у западном смислу,
што има за последицу напуштање марксистичког и психоа
налитичког концепта рада и образовања рода и индивидуа
ције. На крају двадесетог века, у нашем митском времену,
постали смо привиђења: теоретизовани и исфабриковани
хибриди машине и организма. Киборг је наша онтологија;
он одређује нашу политику. Традиција западне наук е и по
литике, према Д. Харавеј, јесте традиција расистичког ка
питализма под мушком доминацијом; традиција напретка,
традиција присвајања природе као ресурса за производњу
културе, а сопство се репродукује кроз одражавање другог.
Однос између машине и организма је рат за границу у ком се
доводи у питање: продукција, репродукција и имагинација.
Киборг оспорава односе опречности, хијерархијске домина
ције; природа и култура нису више у односу присвајања и
инкорпорације. Однос јавно/приватно је ревидиран кроз по
стојање технолошког полиса. Киборг, како каже Д. Харавеј,
од свог оца не очекује повратак у Врт, не очекује хетеросек
суалну партнерку која ће га употпунити у целину. Киборг не
сања о заједници по моделу органске породице те нема ни
едиповског комплекса.
Род, раса, класа, пошто су изборили право и признање, ви
ше не пружају основу за веровање у суштинско јединство,
јер проживљавамо прелазак из органског, индустријског
друштва у полиморфан, информатички систем (из система
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„све је рад” у систем „све је игра”). Дихотомије, које су од
раз хијерахијских доминација у новој мрежи „информати
ке доминације” добијају другачији облик: РепрентезацијаСимулација, Полност-Генетски инжењеринг, Ум-Вештачка
интелигенција, итд.
Киборг није подложан биополитици, јер симулира поли
тику. Органски хијерархијски дуализми који су уређива
ли дискурс на Западу, од Аристотела до данас, више нису
актуелни.
Дуализми су техно-сварени. Дихотомије: дух/тело, живо
тиња/човек, организми/машине, јавно/приватно, природа/
култура, мушкарац/жена, примитивно/цивилизовано пред
стављају идеолошке конструкте. Све је полиморфно изу
крштано и у међудејству. Киборг је постмодерно, раскло
пљено и наново састављено сопство. Проблем кодирања и
превођења света у информацију, где је слом система прекид
комуникације, структурирају свет на нове начине. Органи
зам је постао направа за обраду информација. Комуникациј
ске наук е и биологија јесу конструкције природно-технич
ких објеката знања у којима су дух, тело и оруђе међусобно
блиски. Квантна електроника је у основи модерне државе,
сателитских система, мултинационалних корпорација, ме
дицинског конструисања наших тела, порнографије и сл.
Повезаност сексуалности и инструменталности, схватање
тела као својеврсне приватне машинерије за максимизира
ње задовољства и корисности. Ове социобиолошке приче
зависе од high-tech погледа на тело као биотичку компонен
ту или кибернетски комуникациони систем. Један од мно
 ражаја репродуктивних ситуација јесте онај меди
гих преоб
цински, где женска тела имају границе које су на нов начин
пропусне и за „визуел изацију” и за „интервенцију”.
Питање шта значи бити утеловљен у високотехнолошким
световима (бити Киборг) значи питати се за телесне грани
це и друштвени поредак. Питати се за поредак представа о
телу које обликују поглед на свет, свет еротике, космологије
и политике. Писање телом и писање по телу (tatoo) говоре
нам да је писмо пресудно за западни мит о разликовању ци
вилизованих и примитивних култура, за разликовање мар
гинализованих и повлашћених и сл. Спорови око значења
писма нису ништа друго до облик савремене политичке бор
бе. Ради се о моћи означавања (која је до сада била фаличка,
монотеис тичка, ауторитарна и „савршеног имена”).
Киборг писмо казује да се моћ преживљавања огледа у при
чама, наративима који преразмештају хијерархијске дуали
зме натурализованих идентитета. Оруђе Киборг писма су
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те и такве приче, приче које деконструишу средишње ми
тове о пореклу (и њиховом чежњом за испуњењем у апока
липси). Технологија текстуализује наша тела кодирајући га
у мреже. Отуда је писмо превасходно киборг технологија.
Политичко у киборг политици се састоји у томе да се спро
веде борба за језик као борба против савршене комуника
ције, против једног јединог кода који сва значења савршено
преводи (јединствен код то је била средишња догма фало
гоцентризма). Инсистирање на „шуму”, незаконитим ста
пањима животиње и машине, јесте метафоричко и снажно
наглашавање „простора између” јаких опозиција: тело/дух,
природа/култура, мушкарац/жена. Машине су данас проте
тичка средства, интимне компоненте, пријатељска сопства
(од седамнаестог века машине се оживљују, добијају душу,
организми се с друге стране механизују). Тела су мапе моћи
и идентитета, Киборг тело не тражи, не генерише антагони
зме. Тело машинира једно је премало, а два је само једна од
могућности. Спој духа у облику технологије („мушке” де
картовске рационалности) и тела (жене) померио је границе
органског (старења, материнства). Род као глобални иденти
тет постаје сувишан, он постаје аспект делимичног и флу
идног отеловљења. Киборг-род постаје локална могућност
која предузима глобалну освету.
Излаз из лавиринта дуализама у којима самима себи обја
шњавамо своја тела и своја оруђа јесу приче о киборгу, из
ломљени наративи са два средишња аргумента:
• напуштање универзализујућих, тотализујућих теорија
којима промиче највећи део стварности,
• одбацивање антинаучне метафизике и преузимање од
говорности за науку и технику да би се реконструисале
границе свакодневног живота.
Ипак, постоји још један пут да се има мањи улог у маскули
ну аутономију, пут који не пролази кроз Жену, Примитивца,
Нулу, лакановску фазу огледала и његово имагинарно. Он
пролази кроз жене и друге садашње незаконите киборге који
нису плод женске утробе, који одбијају идеолошке ресурсе
виктимизације како би имале/ли стварни живот. Ови кибор
зи су људи који одбијају да нестану на дати знак, колико год
пута „западни” коментатор оплакивао нестанак још једног
примитивца, још једне органске групе, којој је „западна”
технологија, писмо, дошло главе. Ови киборзи из стварног
живота нпр. жене са села у југоисточној Азији запослене у
јапанским и америчким електронским фирмама, активно на
ново исписују текстове својих тела и друштава. У овој игри
ишчитавања, улог је опстанак, голи живот. Сопство је онај
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Један који није подвлашћен и који то зна по томе што га
други служи; други је онај који држи будућност, који то зна
захваљујући искуству подвлашћености, које лажју покри
ва аутономију сопства. Бити Један значи бити аутономан,
бити моћан, бити Бог; али бити Један значи бити илузија
и отуд бити укључен у дијалектику апокалипсе са другим.
Бити други пак значи бити вишеструк, без јасне границе,
похабан, небитан. Један је премало, али два је превише.
Култура високе технологије оспорава ове дуализме на зани
мљиве начине. У односу између човека и машине није ја
сно ко ствара, а ко је створен. Код машина које се растачу у
праксе кодирања, није јасно шта је дух, а шта тело. У мери
у којој себе познајемо како у формалном дискурсу (реци
мо, у биологији) тако и у свакодневној пракси (на пример,
у економији домаћег рада у интегрисаном колу), открива
мо да смо киборзи, хибриди, мозаици, химере. Биолошки
организми су постали биотички системи, комуникационе
направе налик на друге. У нашем формалном знању о ма
шини и организму, техничком и органском, нема фундамен
талног, онтолошког раздвајања.

Уместо закључка
Однос дух/тело као основа дихотомног мишљења повлачи
низ питања:
• питање о инхерентности насиља бинарне поларизације,
• корелација основне дихотомије са разликама између ра
зума и страсти, чула и осетљивости, спољашњости и уну
трашњости, сопства и другог, дубине и површине, тран
сценденције и иманенције, времена и простора, форме и
материје,
• однос мушког (дух) и женског (тело) као репрезента
цион
 ог разврставања и из тога произашла полна разлика
(мушко тело производи извесну врсту објективног, исти
нитог, узрочно- измерљивог знања),
• признавање улоге тела, тиме што све велике фигуре
филозофије признају и промишљају његов статус.
Постмодерни корпоративни капитализам са развијеним
тржиштем моде и модном клијентелом, дизајнерима, студи
јима и модним перформансима (као десакрализованим
светковинама онеобичавања монотоне свакодневице, риту
алом друштвене стратификације, куповине престижа и
демонстрације моћи) демистификује картезијански дух и
наводи нас на то да је дихотомија тело/дух недовољна да
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објасни одевање (украшавање) као начин дисциплиновања
персоналног простора (хабитуса).
Одевање као конструкт дате културе (кад је о Западу реч,
онда је то контекст супермаркет-цивилизације) није више
само пренос поруке (боја и мотив тетоваже су напр. порука)
већ одевно понашање. Одевно понашање означава све оно
што затичемо у датом културном контексту: индивидуални
избор, традицион
 ални режим одевања, економију, а кад је
о Западу реч укључује се препорука високе моде. Не само
културни релативизам, већ и украшавање тела показује да
је дуализам тело/дух заменљив појмом отеловљени субјект.
Тело и украшавање код Орокаива, у коме се показује да се
тек у процесу украшавања, ритуалу украшавања тела (риту
ал одваја чланове друштва од митске везаности за анимал
но) тело конституише, али само тренутно. Друштвено тело
једино има статус потпуног субјекта.
Два понуђена наратива, филозофски и антрополошки упу
ћују нас на тело као место значења, на топос омеђен да
тим културним контекстом, на тело као једино место чисте
трансценденције; на тело као (хипер)текст. Тело се показује
као крипто-запис Западне, грчко-хришћанске културе (ду
ха). Трансгресија, прелаз из једног значења у друго, јесте
померање, нарушавање границе датог културног конструк
та којим је тело из органског, аморфног, пуког материјал
ног, физикалног и историјског, произведено у семантичкосимболичко. Тело је прешло у поље разлика, другости која
добија смисао кроз знаковну игру полисемије. Језик који је
тиме створен јесте језик сталне жеље (да се граница пређе)
јер се ужитак и састоји у сталном прекорачењу допуштеног.
То је уједно и политика тела, политика појавности/скрива
ња, она иста која се открива у одевању, украшавању, пре
обликовању картезијанског духа. Украшавање тетоважом
јесте једна од визуелних испољавања културолошких кон
станти без обзира на ком технолошком нивоу су дата дру
штва. Савремена култура као култура имплантата, киборга,
хибрида машине и људског тела уноси у себе софистицира
ну рационалност картезијанског духа, уграђује га у тело и
конструиш
 е отеловљени субјект. Дакле, идеја тела јесте дух.
Убрзање разголићавања/препокривања остављају простор
телу да у својој чистој трансценденцији испољи сву дуби
ну европске модерне кроз чисту еманацију своје површине,
коже. Фукоова идеја да је нововековни говор сексуалности
настао укрштањем технике признања и научног говора, го
вор настао подешавањем међу њима помоћу технике ослу
шкивања, постулата узрочности, начела притајености, хер
менеут ичке методе тумачења, захтева за медикализовањем,
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може се помоћу поливалентног говора контекстуализовати.
Тако се деконструише резултат две поменуте технике. То је
још један резултат анализе поливалентности која са собом
повлачи етичке и политичке последице. У вртоглавици ви
ртуелности цирк улише мулти-полност тела, мултиверзум
насељен киборг бићима која пре свега личе на оживљена
митска бића пре-модерних друштава.
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Покренута су различита питања о лицу и његовим изразима…
Написан је велики број радова који су били посвећени само лицу
и емоцији… Људско лице је несумњиво у стању да пробуди нашу
радозналост и да нас заинтересује за многобројне поруке које нам
шаље.

Да ли сте се некада запитали на колико начина можете саоп
штити информацију, а да притом не користите речи? Чини
се да у више ситуација нисмо свесни да невербалном кому
никацијом пуно тога кажемо, па чак и оно што не желимо.
Колико говори један осмех, покрет руке или читавог тела
никада о томе не размишљамо. Подизање обрва, борање
браде, обореност углова усана су, заправо, само неки од фа
цијалних сигнала којима саговорницима или околини саоп
штавамо оно што не желимо, а на лицу исписујемо. Шта
је фацијална експресија, на који начин информишемо или
дезинформишемо посматрача својим изразом лица, сазнаје
мо у монографији Говор лица: значења фацијалних понаша
ња. Ауторка публикације, Александра Костић, ангажована
је на Филозофском факултету у Нишу где је прошла кроз
сва звања од асистента до редовног професора, од 1978. го
дине до данас. Иначе, педагошки рад А. Костић обавља на
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департманима за социологију, новинарство1 и психологију.2
Осим тога, њен радни ангажман је праћен и реализацијом
курсева на мастер студијама,3 као и докторским.4 Предмет
ауторкиног истраживања представља опажање различитих
функција и облика невербалног понашања људи. Иначе, на
учно интересовање праћено је и стручним усавршавањем у
иностранству, у периоду од октобра 1984. до марта 1985. го
дине, на Универзитету Оксфорд – одсек за експериментал
ну социјалну психологију, код професора Мајкла Аргајла
(Michael Argyle).
Богат научно-истраживачки рад чине бројне монографије,
као и поглавља у монографијама,5 књиге и уџбеници,6 ра
дови,7 док посебно место заузима превод стручне књиге.8
Монографија Говор лица је 2014. године доживела треће
издање,9 захваљујући Издавачком центру Филозофског фа
култета у Нишу. Кроз осам илустрованих поглавља,10 која
1 Социјална психологија и Невербална комуникација.
2 Социјална перцепција.
3 Психологија интерперсоналног понашања
4 Истраживања невербалног понашања
5 Kostić, A. and Nedeljković, J. Antecedents of and reactions to emotions in
Southeast Serbia: A comparative study of Serbs and Romanies   in: Current
Themes in Social  Psychology, eds. Chadee, D. and Jason, Y. (2006) Jamaica,
Mona: University of West Indies Press, p. 271-286; Kostić, A., Chadee, D.
and Nedeljković, J. Subjective Evaluation of Emotional Experience in: Two
Cultures: Serbia and Trinidad, in: Social Psychological Dynamics, eds. Cha
dee, D. and Kostić A. (2011) University of the West Indies Press, Jamaica,
p. 35-53.
6 Kostić, A. (2014, 2010, 2006) Govor lica – značenja facijalnih ponašanja,
Niš: Filozofski fakultet u Nišu i Punta: Scero print; Kostić, A. (urednik),
(2008, reprint 2011) Govor bez reči, Niš: Filozofski fakultet u Nišu i Punta.
Đurić, Đ., Franceško, M. i Kostić, A. (2010, reprint 2013) Pojedinac u druš
tvenom okruženju: uvod u socijalnu psihologiju, Novi Sad: Fakultet za pravne
i poslovne studije i Prometej, str. 79-107; 158-177; Chadee, D. and Kostić, A.
eds. (2011) Social Psychological Dynamics, Jamaica: University of the West
Indies Press; Kostić, A. i Nedeljković, J. (2013) Studije vremenskih perspekti
va u Srbiji, Niš: Punta.
7 Opažanje primarnih emocija na osnovu spontanih facijalnih ekspresija, Psiho
logija XXVIII, br. 1-2 (1995), str. 101-108; The accuracy of intensity ratings
of emotions from facial expressions (2003) Psihologija:časopis društava psi
hologa Srbije, vol. 36, br. 2, str. 157-166; Anketa o neverbalnoj komunikaciji,
u: Govor bez reči, urednik Kostić, A. (2008), Niš: Univerzitet u Nišu, Filozof
ski fakultet, i Punta, str. 7-51.
8 Kostić, A. i Antović, M. (2010) Laganje:kako otkriti da vas neko vara za te
zgom, sa govornice, u bračnoj postelji, Novi Sad: Mediterran Publishing.
9 Прво издање штампано је 2006. године, а четири године касније и друго.
10 Увод; Биолошке и социјалне основе фацијалних експресија; Методе про
учавања фацијалне активности; Фацијално изражавање емоција; Фа
цијално изражавање интерперсоналних ставова; Фацијално понашање
и говор; Фацијални знаци лагања.
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садрже неуједначен број поднаслова, ауторка је покушала да
одгонетне поруке говора лица, на свега 148 страница.  
У Предговору књиге А. Костић бележи: „Постоји, дакле, бар
један важан разлог, мада мислим да их има више, да се напи
ше књига посвећена само лицу, односно великом броју по
рука које је оно у стању да пошаље и прими... Моја намера
је да у овој књизи осветлим и представим биолошке и кул
турне основе фацијалног понашања, и њихову улогу у соци
јалном животу људи... Тако се у овој књизи, иако она није
посвећена само лицу, могу наћи многобројне информације о
природи, значењима, функцијама и начинима истраживања
фацијалног понашања.”
Колики је значај говора лица, којим фацијалним сигнали
ма11 преносимо поруке, шта је фацијална експресија, шта су
фацијални амблеми, који су фацијални манипулатори, шта
сазнајемо путем фацијалних илустратора и која је улога фа
цијалних регулатора, сазнајемо у Уводу монографије. У по
менутом поглављу, ауторка је записала: „Лица су информа
тивна и онда када се на њима не може уочити покрет... Неки
аспекти лица нису под контролом воље, док су други скоро
сасвим у њеној власти... Као веома изражајан регион, лице
је вишесигнални систем који поседује невероватну способ
ност да шаље различите типове информација...”
Проблему фацијалне манифестације глувих и слепих осо
ба, новорођенчади, идентичних близанаца, као и човеколи
ких мајмуна ауторка посвећује друго поглавље, Биолошке
и социјалне основе фацијалних експресија. Кроз неколико
наслова А. Костић исцрпно представља истраживачке доме
те представника биолошког и културолошког становишта о
настајању фацијалних експресија, код поменутих категори
ја деце и човеколиких мајмуна. Студиозним истраживањем,
ауторка саопштава да су и чулно депривирана и нормална
деца показивала тугу, срећу и љутњу на исти начин, али је
исто тако запазила да је било промена у интензитету трајања
фацијалних израза и дошла до закључка да је основа фа
цијалних експресија урођена. Осим тога, ауторка је указала
на потребу спровођења нових систематских истраживања
фацијалног понашања идентичних близанаца, који нису жи
вели заједно, јер су досадашње студије узгредне и непреци
зне у домену фацијалне активности. Такође, интересантан је
Дарвинов податак, који А. Костић наводи, да постоји слич
ност у изражавању задовољства, код човека и шимпанзе.
Осим тога, ауторка уочава да се и младунци шимпанзе гла
сно смеју, када их неко голица, као и деца. Затим, А. Костић
11 Мисли се на статичке, споре, артифицијелне и брзе.
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кроз даље излагање пише и о најновијим достигнућима која
су Дарвинова сазнања о проучавању човеколиких мајмуна
оповргла, али и потврдила. Студије публиковане пре пет де
ценија говоре о културној специфичности фацијалних екс
пресија. О поменутој проблематици ауторка пише: „Иако је
у последње време објављено више студија које су потврђи
вале универзалност фацијалних експресија емоција, било је
периода у којима је преовладавао став о културној специ
фичности, научености експресија, као да је реч о језику.”
Која су два основна методолошка приступа у изучавању ак
тивности лица сазнајемо у поглављу Методе проучавања
фацијалне активности. Дакле, у трећем поглављу ауторка
нас упознаје са начинима процењивања фацијалног понаша
ња и открива два приступа. У првом приступу посматрачи/
процењивачи само дешифрују презентовано фацијално по
нашање и то на фотографијама или видео траци, док се у
другом приступу од посматрача захтева да опишу визуел
но фацијално понашање, да класификују фацијалне покре
те,12 да препознају који су мишићи учествовали у фацијал
ној активности, као и да одреде колико је трајала поменута
активност. Наравно, „...сваким од ових приступа прибавља
се другачија врста информација... Први приступ је усмерен
ка проценама посматрача и порукама лица, док су за други
приоритетни лице и његови сигнали.” Вредна помена је и
тврдња антрополога да ниједан аспект фацијалне експреси
је није константан у различитим културама. На основу пре
зентованих истраживачких домета, А. Костић констатује да
антрополози одбацују теорију универзалности фацијалних
експресија емоција и да се залажу за релативизам.
На који начин фацијално изражавамо емоције сазнајемо у
четвртом поглављу Фацијално изражавање емоција. Аутор
ка у овом делу монографије наводи Дарвиново учење о по
реклу и природи експресија, иначе, оспоравано од већине
научника,13 због неприхватања става о урођености експре
сија и експресивним знацима емоције. Наиме, док побро
јани научници сматрају да наслеђе не игра значајну улогу
у објашњењу социјалног понашања људи, Дарвин заступа
став да су експресивни покрети код човека и животиња уро
ђени,14 али не и научени, као и да се опиру вољи и контр
оли човека попут плакања и смејања. Александра Костић
мишљења је да емоционалне експресије нису резултат на
12 Односи се на број покрета одређеног дела лица.
13 Mead, Hinde, Birdwhistll.
14 Међутим, да би били изведени на најбољи начин условљени су
вежбањем.
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мерних контракција фацијалних мишића и при том говори о
значају разликовања вољно начињених фацијалних покрета
од невољних емоционалних експресија. Своју констатацију
поткрепљује примерима бројних истраживача. Тако, Екман
каже, када неко доживи страх, долази до аутоматског сла
ња импулса, који стижу до фацијалних мишића, које осо
ба не може спречити. Илустрације ради, навешћемо још
један пример у циљу показивања невољних емоционалних
експресија. Наиме, претпоставимо да се на вратима нашег
стана појављује особа којој хоћемо да покажемо да је добро
дошла и да смо радосни што је видимо, иако то не одговара
нашем унутрашњем осећању. Дакле, можемо уочити да је
невољно и ненамерно јављање фацијалних експресија емо
ција немогуће. Ипак, потребно је поменути да, страх, срећа,
туга, изненађење, одвратност и љутња тј. примарне емоције
имају специфичну фацијалну експресију. Ауторка, такође,
наводи да спроведена истраживања доказују да експреси
је ових шест емоција имају универзалност, јер сви људи на
свету на исти начин показују срећу, тугу, изненађење... На
основу спроведених истраживања, А. Костић потврђује да
су опажачи у стању да тачно процене спонтане фацијалне
експресије емоција и поручује: „Остаје нам да будемо па
жљиви посматрачи који ће бар научити да открију основне
разлике између експресије доживљене и недоживљене емо
ције.” На који начин фацијалне експресије говоре о ставови
ма и намерама према другим људима, сазнајемо у поглављу
Фацијално изражавање интерперсоналних ставова. Прика
зивање овог поглавља фокусираћемо на истраживања усме
рена ка погледу и осмеху, односно, ка основним сигналима
емоционалне и сексуалне заинтересованости за другу особу.
А. Костић илустративним примером Монике Мур говори о
употреби невербалних знакова које су жене користиле да би
привукле пажњу мушкарца. На основу добијених резулта
та уочено је да на убедљиве невербалне сигнале жена, му
шкарци одговарају учесталијим гледањем, приближавањем,
додиривањем и нуђењем плеса. Ипак, од свих невербалних
сигнала, поглед је био најјачи окидач тј. моћно оружје жени
у тренуцима удварања, као и кокетерије. Такође, у помену
том поглављу, ауторка полемише о успешном тумачењу фа
цијалних показатеља пријатељске или непријатељске ори
јентације, доминације или подређености. Осим тога, бави се
и универзалностима фацијалних знакова, који одсликавају
наше намере и ставове према другима.
На које начине фацијално понашање уплиће и вербалну ко
муникацију сазнајемо у шестом поглављу, Фацијално пона
шање и говор. Ауторка у првом параграфу пише: „Покре
ти лица могу допунити, објаснити или потпуно заменити
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говор. Лице, такође, може саопштити у којој је мери слу
шалац пажљив и заинтересован за оно о чему се говори и у
ком тренутку жели да преузме улогу говорника... Фацијални
покрети, као што је, на пример, подизање обрва када говор
ник наглашава неку реч или износи сугестију, спадају у син
таксичке знаке. Семантички фацијални знаци су повезани
са садржајем говора.” Дакле, шесто поглавље нас упознаје
са фацијалним знацима – амблемима,15 који замењују говор,
односно, који имају сасвим прецизна вербална значења која
разумеју сви припадници културе у којој се тај амблем ко
ристи. Такође, сазнајемо шта су илустратори16 и фацијални
знаци,17 који допуњавају или објашњавају говор. Затим, ау
торка појашњава фицијалне манипулаторе,18 као и вербалну
интеракцију. Осим тога, ауторка наглашава да манипулатив
не радње на лицу представљају неуспех у успостављању
контроле над различитим врстама потреба, а не намеру да
се саговорницима покажу осећања и стања. Такође, А. Ко
стић очекује да ће будућа истраживања понудити прецизни
је диференцијације специфичних покрета, као и њихових
функција и међусобних односа током интеракције.
Шта лице чини привлачним? Зашто се жене чија лица личе
на лица девојчица процењују као привлачније? Да ли је те
за о привлачности лица жена-девојчица тачна? Одговоре на
постављена, као и низ других питања проналазимо у погла
вљу Фацијални знаци и перцепција личности. Промишља
јући о значају лица, о привлачности фацијалних црта и о
томе шта лице открива о нечијој личности или карактеру
ауторка запажа, на основу истраживања, да лице особе пуно
говори о личности и за пример узима пуне усне које говоре
о сензуалности једне девојке. Осим тога, А. Костић упозора
ва и на грешке које се могу јавити услед лошег повезивања
динамичких фацијалних знакова и персоналних црта у току
опажања личности. Седмо поглавље завршава реченицом С.
Тројановића: „По изгледу лица, нарочито чела, није ни код
научника ни код народа утврђен суд ко је добар ко рђав.”
Што би у преводу требало протумачити: будите обазриви –
одбаците предрасуде!
Цитатом Паула Екмана, „...Можемо лагати или бити искре
ни, можемо открити лаж или је пропустити, можемо бити
преварени или сазнати истину. Можемо да бирамо; то је на
ша природа”, ауторка исписује последње поглавље у књизи,
15 Покрети руку, рамена, лица.
16 Покрети лица који су повезани са говором лица.
17 Подизање обрва и ширење очију.
18 Грицкање усана, додиривање делова лица, чешкање носа.
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Фацијални знаци лагања. Осмо поглавље доноси податке
о фацијалним знацима лагања, откривеним систематским
проучавањима Екмана и његових сарадника. На основу до
бијених резултата, ауторка запажа да се фацијални знаци ла
гања разликују по својој информативној вредности. Наиме,
неки знаци указују на скривену емоцију, други саопштавају
да ли је у питању позитивна или негативна емоција, док тре
ћи упућују на емоцију која се појављује неочекивано – изне
нада. У последњем параграфу А. Костић констатује: „Многи
људи верују да су у стању да, гледајући нечије лице, проце
не да ли је особа искрена или жели да их превари. Нажа
лост, истраживања су показала да то није тачно. Изгледа да
већина људи мора да научи како да тражи и препозна знаке
лажи, узимајући у обзир да ни један знак лица не може бити
разматран као посебна категорија понашања која је потпуно
независна од свих осталих.”
Поговор представља завршну реч А. Костић у књизи. На по
следњим страницама ауторка је методом синтезе начинила
критички осврт на прикупљене резултате многобројних ис
траживача, који се баве значењем динамичких фацијалних
сигнала. Студиоз ним пропитивањем А. Костић констатује:
„Систематско проучавање фацијалних понашања је допри
нело бољем разумевању динамике лица и указало на могућ
ност примене разултата ових истраживања у различитим
областима психологије. ...Неопходно је развијати нове и уса
вршавати старе методе за опис фацијалног понашања, како
бисмо били сигурни у повезаност одређених фацијалних
конфигурација и различитих унутрашњих стања.”
Списком литературе ауторка завршава треће издање књи
ге Говор лица: значења фацијалних понашања, штампано
без садржаја што није случај са претходним издањима. Ко
рице црвене боје скривају одговоре говора лица и отварају
бројна поља за промишљање, полемисање, разматрање, као
и преиспитивање и спорење око многобројних изложених
резултата. Александра Костић ће на последњим страница
ма исписати: „Ова књига је посвећена значењима динамич
ких фацијалних сигнала. У њој су, у оквиру осам поглавља,
представљене најосновније информације о природи, по
реклу, функцијама и проучавању различитих фацијалних
понашања”, а ми ћемо казати: Имајући у виду да време по
буда свакога дана отвара нова поља и сазнања, неопходно је
усавршавати старе, а развијати нове методе за опис фаци
јалног понашања. Наравно, да бисмо у томе успели, као што
ауторка каже, „....морамо бити спремни да отворимо врата
новим истраживачким изазовима.”
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ТРАНЗИЦИЈА
УРОШ ШУВАКОВИЋ: ТРАНЗИЦИЈА: ПРИЛОГ
СОЦИОЛОШКОМ ПРОУЧАВАЊУ
ДРУШТВЕНИХ ПРОМЕНА, ФИЛОЗОФСКИ
ФАКУЛТЕТ, КОСОВСКА МИТРОВИЦА, 2014.
Пред нама је још једна књига која се бави феноменом тран
зиције. Реч је о књизи Уроша Шуваковића која и носи назив
Транзиција: прилог социолошком проучавању друштвених
промена. С обзиром да је о феномену транзиције написано
мноштво текстова, рађено низ истраживања, наравно да се
пред аутором, који се изнова хвата у коштац са овом савре
меном друштвеном променом, ставља додатно тежи задатак
– да истражи и аргументовано образложи у чему се састоји
његов специфични допринос у односу на досадашња истра
живања. Ова књига/научна монографија професора Шува
ковића управо је прави пример да социолог има шта ново
да понуди у сазнајној сфери, о овом важном друштвеном
процесу („која најдиректније утиче на наше судбине”),1 са
мо онда када има јасан и кохерентан приступ тој друштве
ној појави и када настоји ,,да избегне да упада у идеолошке
замке а да истовремено има довољно снаге да критички ра
суђује на основу чињеница”.2 Оно што је посебно важно, а
што може и треба да буде оријентир свим истраживачима, је
методолошко правило које нам наводи Михаило Марковић а
којег се и придржава и Урош Шуваковић ,,максимална без
обзирност у трагању за научном истином”3 или како би то

1 Шуваковић, У. (2014) Транзиција: прилог социолошком проучавању дру
штвених промена, Косовска Митровица: Универзитет у Приштини,
Филозофски факултет, стр. 1.
2 Исто.
3 Марковић, М. (1994) Хуманистички смисао друштвене теорије,
Београд: БИГЗ, Генес штампа, Просвета, СКЗ, стр. 71.
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Карл Попер рекао: „упорно и безобзирно критичко трагање
за истином”.4
Реч је о социолошкој студији која по свим стандардима, од
дизајна корица5, преко квалитетних оригиналних прилога и
закључака може да се мери са престижним међународним
научним стандардима. Аутор ове студије је у праву када у
уводном делу констатује да он својим прилозима није на
трагу онога што се назива mainstream-ом, и то је оно што
представља посебну вредност ове књиге која још више отва
ра очи „буднима” и која се издваја из низа сличних написа
них на ову тему, а које следе ,,задати” образац. То се може
запазити већ у самом приступу проблемима које та студи
ја анализира и објашњава од полазног појмовног одређења
транзиције до транзиционог резултата ,,Србија у буџаку”.
Тај приступ нема у првом плану интерпретацију, мада на
равно, аутор уважава и позива се на низ научних ауторитета
који дају своје доприносе проучавању овог феномена, свега
онога што су поједини социолози написали о теми којом се
бави и Шуваковић, већ почива на јасно формираној идеји и
намери, у духу друштвено ангажованог социолога, забрину
тог над судбином свог народа, а у ,,трагању за принципима
наде” (Блох), који трага за одговором: Где смо кренули? Да
ли смо стигли онде камо смо кренули, а ако нисмо, где смо?
У научној продукцији, како српске тако и светске друштвене
мисли често „блесне” понека књига која својим резултатима
и закључцима скрене пажњу и афирмише се као значајно
дело. Ова књига проф. др Шуваковића свакако да спада у ту
групу значајних књига, која ће бити једна од кључних рефе
рентних тачака од које ће полазити свако даље истраживање
друштвених промена српског друштва с краја 20. века.
Питање транзиције, као сложеног и комплексног средишта
свих аспеката индивидуалног и друштвеног живота, захтева
велики истраживачки напор, одговоран критички приступ и
значајну пажњу у оквиру академског, политичког и уопште,
јавног дискурса, јер се ради о феномену који најдиректније
утиче на садашњост, али и на будућност једног народа. Уто
лико су вредна настојања стручњака за аналитичким разма
трањем транзиционе проблематике у данашњим, посебно за
Србију трагичним временима. Такав интелектуални изазов
4 Попер, К. (1973) Логика научног открића, Београд,. Нолит, стр. 308.
5 Оригиналоност идејног решења корица ове монографије, на први по
глед све оне ,,будне”, који нису на ,,догматском и апологетском путу”
јасно асоцира али и упозорава на опасност од вртлога транзиције која
неумитно води у провалију; Шуваковић, У. (2014) Транзиција: прилог
социолошком проучавању друштвених промена, Косовска Митровица:
Универзитет у Приштини, Филозофски факултет, стр. 1.
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прихватио је Урош Шуваковић, професор на Катедри за со
циологију на Филозофском факултету у Косовској Митро
вица. Његова најновија научна монографија, под насловом
Транзиција: прилог социолошком проучавању друштвених
промена писана је са намером да баци још један нов поглед
на бројне промашаје, посртања, недоследности, застоје и
регрес у друштвеним променама које су под називом тран
зиција захватиле савремено српско друштво. Разуме се, у
центру истраживачке пажње налази се актуелни друштвени
живот Србије, стављен под ,,жрвањ” „транзиционог точка”,
који немилосрдно меље и топи скоро све потенцијале срп
ског друштва.  Приступ за који се проф. Шуваковић опреде
лио је социолошки утемељен, методолошки доследан, кри
тички непристрасан (,,беспоштедна критика свега посто
јећег” – Маркс), истовремено искуствено заснован (делом
због сопственог друштвеног ангажмана), са јасном намером
да се урони у сложене форме глобализације и транзиције,
да се проникне у њихове противуречности али и садејство,
а посебно у процесе и последице које они остављају на срп
ско друштво. Богатство познавања различитих извора, до
маћих и страних аутора, познавање друштвено-економских,
политичких, образовних, културних, медијских проблемa,
уз критички однос према свему што се као задати образац
намеће од стране светских „планера”, а догматски и некри
тички прихвата од стране српске политичке елите, одлич
на су препорука свакоме ко хоће да се препусти читању (и
промишљању!) једне врсне социолошке анализе транзиције
српског друштва.
Монографија проф. Шуваковића у којој се на 313 страница
анализира и образлаже транзициони пут Србије, чини по
ред увода  још 14. поглавља (сама за себе поглавља предста
вљају одвојене целине, које могу стајати независно једно од
другог) и структуирана је на следећи начин:

Увод – неке методолошке напомене у
вези са проучавањем транзиције
1. Појмовно одређење транзиције као друштвене проме
не.
2. Глобализација и транзиција – међуоднос: о повезаним
појмовима.
3. Политичка транзиција: успостава демократије без
народа.
4. Транзиција политичких партија: левица прихвата нео
либералну идеологију губећи сопствени политички иден
титет.
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5. Транзиција својине – пљачкашка приватизација, деин
дустријализација, презадуженост, масовна незапосле
ност.
6. Транзиција људских права: хуманитаризам и потиски
вање социјално-економских права људи.
7. Транзиција класних односа: од радних људи и самоупра
вљача до прекаријата.
8. Транзициона патологија: „партијска држава“ у плура
лизму и систематска корупција.
9. Транзиција и модернизација: конзерватизам као битна
одлика транзиције.
10. Неолиберална транзиција као евроинтеграција – да
ли нужно и атланска интеграција.
11. Транзиција високог образовања – болоњски процес.
12. Медијска димензија глобализације: транзиција и ме
дији – медијска слобода као илузија.
13. Специфичности транзиције у Југославији и Србији
14. Транзициони резултат: Србија у буџаку.
Осим тога, књига је снабдевена Именским и Предметним
регистром, као и резимеима на енглеском и руском јези
ку од по петнаестак страница. На крају је дата Белешка о
аутору.
У уводу ове студије аутор на језгровит начин упућује чита
оца шта га ,,чека” на страницама књиге а што представља  
својеврстан водич у разумевању онога што аутор излаже у
овој студији. Проф. Шуваковић своја образлагања овог сло
женог, противуречног и изузетно важног друштвеног про
цеса, јасно и недвосмислено прилагођава свом основном
социолошко-методолошком приступу – ,,упорно и критич
ко трагање за истином”, не остављајући било какву дилему
да је истина једна и недељива. Кад је  реч о општенаучној
методи, која је најпогоднија за истраживање транзиције, ау
тор се првенствено опредељује за упоредну (компаративну)
методу, мада, наравно, има у виду и друге методе, пре свих
статистичку.  
Прво поглавље насловљено Појмовно одређење транзиције
као друштвене промене, у коме аутор придржавајући се ме
тодолошког правила да је појам (преузет из страног језика)
могуће дефинисати на три начина: етимолошки, теоријски и
историјски управо нам и излаже ова, оваква одређења појма
транзиције. Дакле, од Вујаклијиног лексикона страних речи,
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познатог Карапанџићевог латинског речника, Оксфордског
латинског речника до Матичног Речника српског језика ау
тор наводи различита значења овог појма из којих се мо
же закључити да транзиција (лат. transitio) првенствено
подразумева прелаз, прелажење. Сублимирајући различите
теоријске дискурсе у вези са појмом транзиција код разли
читих аутора (Турена, Бела, Гиденса, Тофлера, Попера, Аро
на, Печујлића...) проф. Шуваковић закључује да оно ,,шта
је то специфично за транзицију, да је издвајамо као посебан
вид друштвене промене, специјалан случај контрареволуци
је”.6 Односно, прецизније ,,речено марксистичком термино
логијом: транзиција представља специјалан случај контра
револуције са одложеним дејством од 70 до 45 година”.7
У поглављу које следи аутор се бави Међуодносом глоба
лизације и транзиције, другим речима о повезаности ових
појмова. Поменути феномени анализирају се и посматрају у
садејству. Будући да они представљају подлоге тоталитарне
свести, ауторитарне политике, и разноразних манипулаци
ја, Урош Шуваковић нам најпре указује на потребу разли
ковања глобализације као закономерног процеса уједињава
ња човечанства и идеологије глобализма која је у функцији
стварања Новог светског поретка, где се ,,у циљу оствари
вања концепта владавине у свету – у коме се од стране САД
злоупотребљава законит друштвени процес глобализације
– конституише се читава идеологија глобализма”.8 Јасно,
упозорава аутор ,,глобализам је неолиберална идеологија,
идеолошко „образложење” за успостављање новог светског
поретка. Према томе транзицију не смемо изједначавати са
глобализацијом јер ,,глобализација је стар, прогресиван и
дисконтинуиран друштвени процес, а транзиција то није“.9
Аутор је треће поглавље посветио питању Политичке тран
зиције. Поднаслов овог поглавља јасно сугерише закључак
ове анализе, односно шта се стварно десило са политичком
транзицијом. А десила се демократија али без народа. Оно
што је давно као могућност антиципирао Диверже ,,Демо
кратија без народа је демократија са посланицима који пре
ма свом нахођењу тумаче вољу народа и располажу према
сопственом нахођењу мандатима, које им је он поверио”10 и
6 Шуваковић, У. (2014)   Транзиција: прилог социолошком проучавању
друштвених промена, Косовска Митровица: Универзитет у Приштини,
Филозофски факултет, стр. 18.
7 Исто, стр. 17.
8 Исто, стр. 41.
9 Исто, стр. 43.
10 Диверже, М. (1968) Демократија без народа, Београд: Рад, стр. 243.
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потврђује се на делу у транзиционим друштвима. Са вели
ким идеалима и очекивањима народи реалсоцијалистичких
држава кренули су у промене које су подразумевале демо
кратизацију друштава, а оне су се првенствено односиле
на политичку демократизацију. ,,Показаће се, наравно, да
су идеали најчешће недостижни, али грађани жељни бољег
живота, који им је пропагандно нуђен са Запада, тога нису
могли да буду свесни”.11 Крајњи резултат политичке транзи
ције је ,,стварност фасадне демократије”,12 стварање поли
тичких маргиналних и марионетских друштава која су „под
уценама којима је условљен њихов првенствено економски
напредак, присиљена на доношење одређених одлука за које
је више него јасно да немају подршку грађана, да почива
ју на двоструким аршинима Запада...” тако да је, закључу
је аутор ,,оно што је представљено од стране теоретичара,
највећим дометом транзиције – политичка демократизација,
претворен у своју супротност”.13
У наредном, четвртом поглављу анализира се Транзиција
политичких партија. Аутор својом анализом отвара питање
шта је страначка левица, а шта страначка десница у савре
меном транзиционом друштву. Кроз дубински аналитички
увид у слојевиту стварност савременог српског друштва и
политике, видљиву кроз бројне противуречности у проце
сима континуитета и дисконтинуитета у идеологији поли
тичких партија, Шуваковић нам снажном истраживачком
енергијом аргументовано показује да је левица прихватила
десничарску идеологију губећи сопствени политички иден
титет. Занемарујући политику социјалних неједнакости а
залажући се за приватизацију, партије које себе сматрају
левичарским настављају исту ону политику које су десни
чарске владе пре њих започињале, чиме се, упозорава аутор,
„претварају у предузећа за освајање гласова иза којих сто
ји мегакапитал и када у вођењу њихових политика једину
улогу имају интереси...”.14
Пето поглавље под називом Транзиција својине, могло би се
у неку руку сматрати централним делом ове монографије,
11 Шуваковић, У. (2014)   Транзиција: прилог социолошком проучавању
друштвених промена, Косовска Митровица: Универзитет у Приштини,
Филозофски факултет, стр. 50.
12 Видојевић, З. (2010) Демократија на заласку: ауторитарно-тотали
тарна претња, Београд: Службени гласник, Институт друштвених
наука, стр. 274.
13 Шуваковић, У. (2014) Транзиција: прилог социолошком проучавању
друштвених промена, Косовска Митровица: Универзитет у Приштини,
Филозофски факултет, стр. 59.
14 Исто, стр. 80.
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јер у њему се управо на систематичан и аргументован начин
показује како је транзиција направила праву пустош раза
рајући друштвено ткиво српског друштва. Србија се четврт
века налази у вртлогу транзиције, неуспешно покушава да
изађе из кризе, а њено заостајање за развијеним светом се
повећава из године у годину. Основни разлог овог негатив
ног тренда је деиндустријализација (,,учешће индустрије у
БДП-у 2009. године износило је 15.9%, а 1990. године је би
ло 44,4%”) која је директна последица идеолошки мотиви
сане  и пљачкашки спроведене приватизације. ,,Друштвена
и државна предузећа, која су била носећи стуб српске при
вреде, продата су у бесцење, а потом затворена, уз масовно
отпуштање радника, да би се од Србије створило погодно
место за пласман иностраних производа, који су често сла
бог квалитетаж”.15 Наравно, тај процес у Србији за после
дицу је  имао драматичан пад животног стандарда, стога је,
врло оригинално закључује аутор, реиндустријализација
српске привреде потребна као „ваздух утопљенику”.
Аутор је шесто поглавље посветио Транзицији људских пра
ва. Под утицајем неолибералне доктрине транзициона дру
штва су прихватила идеале људског достојанства и слободе
појединца као основне и централне цивилизацијске вредно
сти, међутим кључно питање је колико је то реално оствари
во, којим појединцима је то загарантовано и може ли важити
за све грађане у условима растуће неједнакости, са изрази
том премоћи приватних власника – будући да је централна
поента неолиберализма право на приватно предузетништво
и приватно-сопственичку слободу. Јер се морамо питати под
којим условима свако може добити прилику да самостално
одлучује, када се зна да ту моћ добијају они који су при
својили имовину већине становништва (1% нове класе ве
лепоседника наспрам 99% осиромашених становника, који
су лишени могућности да самостално одлучују о својим жи
вотима. Аутор с правом истиче, поткрепљујући то исцрпном
анализом да: „уместо социјално-економских права, о којима
се посебно водило рачуна у некадашњим социјалистичким
друштвима, грађани земаља у транзицији су у прилици да
практикују грађанска и политичка права, макар немали ни
минималних средстава за живот”.16 Можда је најбоља илу
страција ове констатације порука коју је написао бугарски
грађанин (након уласка у ЕУ добили су „слободу” али много
тога изгубили) – ,,Немам да платим струју” – након чега се
полио бензином и спалио.

15 Исто, стр. 98.
16 Исто, стр. 113.
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Пажњу заслужује и поглавље књиге под називом: Транзици
ја класних односа, са врло јасном поруком: од радних људи
и самоуправљача до прекаријата. Следећи нит   излагања
проф. Шуваковића могли бисмо се сложити са тезом да је
транзиција у Србији направила праву пустош у сфери кла
сних односа претворивши радне људе од самоуправљача до
„прекаријата” а то заиста јесте прави барометар дириговане
транзиције. На трагу Чомског „Када говоримо о деструкцији
демократије, најеклатантнији је пример уништење welfare –
социјалне државе која представља једно од највећих достиг
нућа у послератној Европи”17, аутор врло прецизно указује
и на контрадикције приватизације, пре свега афирмацију
индивидуализма (,,Мој социјални положај је мој проблем”),
који управо представља најважнију брану стицања класне
свести радних људи стварајући од њих прекаријат (опасна
класа која прети да разори постојећи поредак – Стендинг).
Међутим, став аутора је18 да је у садашњим условима пре
каријат потпуно акционо антисистемски неспособан. На
равно, пледира проф. Шуваковић, „освешћени прекаријат
нема никаквог разлога да буде просистемска класа, нити он
то може по свом објективном положају   у односу на свет
рада”.19
Аутор је осмо поглавље посветио Транзиционој патологији,
посебно анализирајући феномен „системске корупције“ као
последице „партијске државе”. Оно што је давно уочио Рајс
„Најбољи начин да постанеш богат, јесте да постанеш мини
стар”20, појава „дугог трајања“ као да је потпуно пресликана
у савременој Србији. У ту сврху, изведена су компаративна
теоријска истраживања корупције која је задесила југосло
венско друштво након стварања Краљевине Југославије и
корупције у савременом српском друштву, при чему су ко
ришћени и резултати емпиријских истраживања са просто
ра Србије и шире (све са циљем да се детаљније осветли и
експлицира сложен феномен корупције и њене погубне по
следице за друштво. На основу детаљне анализе „остаје нам
само да закључимо да је ’партијска држава’ важан елемент
у настанку и развоју системске корупције”.21
17 Чомски, Н. (6. фебруар 2014) Брисел је кривац за колапс демократије,
НИН.
18 Бурдије, П. (1999) Сигнална светла: прилози за отпор неолибералној
хегемонији, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, стр. 41.
19 Шуваковић, У. (2014)   Транзиција: прилог социолошком проучавању
друштвених промена, Косовска Митровица: Универзитет у Приштини,
Филозофски факултет, стр. 133.
20 Рајс, Р. А. (2006) Чујте Срби!, Београд: Партенон, стр. 58.
21 Шуваковић, У. (2014)   Транзиција: прилог социолошком проучавању
друштвених промена, Косовска Митровица: Универзитет у Приштини,
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Аналитичко разматрање односа Транзиције и модерни
зације српског друштва аутор излаже у деветом поглављу
монографије. У овом делу експлицитно су понуђене, кроз
сагледавање односа традиције/традиционализма и модерни
зације бројне манифестације ових феномена у конкретном
културно-историјском и друштвено просторном контек
сту. Наведени ставови упућују нас на тврдњу, да техничкотехнолошка модернизација, каква је данас на делу, суштин
ски угрожава друштвени прогрес и да је реч о новом облику
конзервативизма. Стога аутор када је реч о односу традиције
и модернизације пледира за: „потребно је успоставити мо
дернизацијско схватање традиције и традицијско схватање
модернизације”.22
Пажњу заслужује и поглавље књиге под називом: Неолибе
рална транзиција као евроинтеграција уз реторичко пита
ње – да ли нужно и евроатланске итеграције. У стручној
и аргументованој анализи, која следи, аутор заступа тезу да
као што је теорија о (коју је најдоследније заступао Фуку
јама) безалтернативном капитализму догма, која наравно
без обзира на снажну медијску подршку не може да издр
жи озбиљну научну верификацију, тако је и безалтернатив
ност пута у Европу заправо догма. Посебно је опасна (,,што
су још увек свеже ране  злочина НАТО агресије”) идеја да
Србија постане члан НАТО, која како наводи проф. Шувако
вић нема подршку у народу (око 18%) и таквим својим по
тезом „Србија би”, упозорава аутор, „дефинитивно учинила
корак после кога више нема назад”.23
Следеће поглавље посвећено је Транзицији високог обра
зовања, прецизније речено „болоњском процесу”. Основна
теза коју аутор износи јесте да је политика главни узрочник
посртања високог образовања у Србији, јер високообразов
ни систем, назван болоњски процес, у свим земљама тран
зиције па и у Србији стављен је у функцију неолибералне
стратегије развоја, а не како аутор наводећи Диркема каже,
у функцију „каквим га захтева његова унутрашња економи
ја”.24 Аутору су блиска уверења многих теоретичара глоба
лизације у оквиру које расправљају и о образовању (Гиденса,
Кантона... – до аутора са ових простора Базића, Марковића,
Митровића, Узелца, Аврамовића...) чији се општи став мо
же сублимирати у тези да је транзиција високог образовања
Филозофски факултет, стр. 153.
22 Исто, стр. 176.
23 Исто, стр. 201.
24 Диркем, Е. (1981) Васпитање и социологија, Београд: Завод за уџбенике
и наставна средства, стр. 82.
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довела до феномена ,,академског капитализма”25 и до како
би то рекао професор Митровић ,,новог данка у крви“. „Ти
ме би се, под фирмом покретљивости у систему образовања,
остварио процес неједнаке размене, лакшег „усисавања”
(„крађе и прекрађе”) најдаровитијих дипломираних струч
њака од стране транснационалних корпорација, чиме би се
земље светске периферије даље девастирале и блокирале у
њиховом развоју”.26 Слична упозорења нам стижу и из пера
Данила Ж. Марковића.27 Тако се Србија, упозорава Шувако
вић, ,,у некој мери и више од других транзиционих друшта
ва, нашла у ситуацији да  производи висококвалификоване
кадрове за иностранство, истовремено сама заостајући у
развоју”.28
Дванаесто поглавље ове монографије посвећено је Медијској
димензији глобализације, односно питању односа транзи
ције и медија. Основна теза коју аутор износи јесте, а коју
поткрепљује низом друштвено-емпиријских факата, да су се
након отпочињања транзиционих промена догодиле значај
није промене у начину функционисања медија али уместо
да повећају медијске слободе дошло је управо до злоупо
треба. Сублимирајући различите теоријске дискурсе у вези
са појмом медија, њихове улоге и места у савременом свету
проф. Шуваковић ставља под социолошку лупу корене (зло)
употребе медија указујући на постојеће или могуће социјал
не последице таквог чина. На основу е анализе аутор закљу
чује да су медији велики губитници транзиције, ,,слобода
говора и медијског изражавања остале су само пусте жеље,
идеали оних који су мислили да ће им живот у капитали
стичком друштву бити бољи”.29
Аутор претпоследње поглавље књиге посвећује Специфич
ностима транзиције у Југославији и Србији, врло прецизно
указујући на сличности али и на специфичности овог про
цеса на овим просторима, од којих посебно идентификује:
рат (грађански и верски) за разбијање СФРЈ; санкције ОУН
25 Лукашук, О. С. Глобализација као фактор трансформацији вишего
образованија, у: Глобализација и десуверенизација, приредили и уреди
ли Вулетић, В., Ћирић, Ј. и Шуваковић, У. (2013) Косовска Митрови
ца: Универзитет у Приштини, Филозофски факултет; Београд: Српско
социолошко друштво, Институт за упоредно право, стр. 519.
26 Митровић, Љ. (2009) Транзиција у периферни капитализам, Београд:
Институт за политичке студије, стр. 123.
27 Марковић, Д. Ж. (2008) Глобализација и високошколско образовање,
Ниш: Универзитет у Нишу; Нови Пазар: Државни универзитет, стр. 196.
28 Шуваковић, У. (2014)   Транзиција: прилог социолошком проучавању
друштвених промена, Косовска Митровица: Универзитет у Приштини,
Филозофски факултет, стр. 228.
29 Исто, стр. 260.
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против СРЈ; својинска трансформација 1990-2000 у складу
са Уставом из 1990. године; Настојање да се Косово и Мето
хија отцепе из састава Србије; агресија НАТО на СРЈ; Од
суство лустрације и неотварање досијеа; тзв. „хашки трибу
нал” у циљу сатанизације Србије; убиство премијера Зорана
Ђинђића. Имајући ове специфичности у виду аутор закљу
чује да су „специфичности које смо навели углавном дело
вале оптерећујуће за вршење транзиције у Србији”.30
Исцрпну и „згуснуту” анализу транзиције, аутор завршава
посебно обликованим закључним разматрањем (Транзици
они резултат), у коме се на систематичан начин сажима
обимна и вишеслојна аргументација разматрана и предста
вљена у претходним поглављима. У јасно прецизираној фор
мулацији (позајмљеној из колоквијалног говора) „Србија у
буџаку”, аутор још једном подсећа на сложеност, противреч
ност низа чинилаца који у оквиру глобализацијске транзи
ције утичу на наше судбине али и на промашаје и заблуде
које смо (не)својом кривицом учинили у овом периоду.  На
питање: шта је Србија добила транзицијом, тачније, да ли
је добила или изгубила, Урош Шуваковић аргументовано,
без идеолошке острашћености, низом индикатора (од деин
дустријализације до стопе сиромаштва и незапослености)
излаже шта је крајњи ефекат (нажалост није коначан) тран
зиције у Србији. А крајњи ефекат је како за грађане тако и за
српско друштво у целини поразан: „јасно је да највећи број
грађана Србије спада у категорију „губитника транзиције.
Српско друштво је транзитирало у правцу периферног ка
питализма”.31 Дакле, ,,Србија је у буџаку”, или како би наш
народ рекао ,,дотерали смо цара до дувара”. Наравно, наде
има, а то нам уосталом у духу Пашића аутор и поручује, чи
ме ефектно и завршава ову вредну монографију. Нема нам
спаса, али пропасти нећемо.
Имајући у виду целину ове студије могли бисмо исказати
неколико заједничких особености. Прво, расправе о поједи
ним аспектима транзиције (политичких, друштвених, кул
турних и образовних, медијских промена) су сазнајно-соци
олошки утемељене. Језгровита и јасна критика друштвене
стварности, као и одговарајућих социолошких теоријских
становишта, чини ову књигу хеуристички плодним штивом
за социологе-професионалце. Друго, аутор је настојао да
већину својих теоријских замисли методолошко-методски
операционализује и да укаже на могућности истраживања
различитих аспеката (политичког, образовног, културног,
30	 Исто, стр. 291.
31	 Исто, стр. 307.
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медијског, класно-слојног...) транзиционих промена првен
ствено у српском друштву (мада се стално има у виду и ши
ри контекст). Отуда је сваки проблем, који Урош Шуваковић
сазнајно разматра у овој студији, методолошко-методски
заснован и аналитички утемељен уз одабир одговарајућих
индикатора (уз прибављање изворне или секундарне гра
ђе). Наравно, уз критичко вредновање неких познатих со
циолошких објашњења овог друштвеног процеса. Посебна
вредност ове монографије находи се у томе што социоло
шко објашњење у већини поглавља има акциони карактер,
који се огледа у хармоничном обједињавању све три функ
ције социологије: сазнајне, професионално-практичне и
хуманистичко-еманципаторске. Обимна аргументација (те
оријска и емпиријска), уз аналитички и компаративни при
ступ омогућава свеобухватно сагледавање сложеног процеса
транзиције у контексту глобализације. Аутор нас својом
анализом транзиције још једном подсећа да се друштвене
промене морају процењивати у свеукупности, укључујући и
резултат који дају. То се у највећој мери односи на оне идео
лошке програме и подухвате (какав је и транзиција), које нас
опсене и заслепе почетним обећањима и примамљивошћу,
али који се касније, барем за већину грађана, покажу као
илузија и шарена лажа. О томе на убедљив начин сведочи и
текст песме „Транзиција” групе „Дубиозе колектив”, са ја
сном поруком: Хеј брате драги/Види шта се ради, који је
штампан са унутрашње стране корица ове књиге.
Овом монографијом је аутор свакако добрим делом обога
тио и указао којим смером треба да се креће социолошка
мисао у проучавању транзиције. Самим тим, овом студијом
је Урош Шуваковић обогатио социолошко и уопште научно
сазнање о транзицији, па се она може третирати као изузет
но вредно штиво не само за социологе него и за све оне који
су заинтересовани за проучавање и разумевање ове савреме
не друштвене промене. На крају, можемо да закључимо, на
трагу ауторових разматрања у овој студији, али не и на тра
гу доминантног и препорученог mainstream-ма: вредело је
прочитати је, али вреди и замислити се да ли и даље треба
путовати овим возом названим Транзиција јер: ,када уђете
у погрешан воз све станице су погрешне.
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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
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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.
Исто, стр. 148.
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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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