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ТРАНЗИЦИЈАКАОПРЕЛАЗ
ОДКУЛТУРЕПОЛИСАУ 

КУЛТУРУМЕГАЛОПОЛИСА
Сажетак:Утексту се, на примеру Дучићевогтумачења поези
јеВојиславаИлића, описује конституисање културе полиса, као
истовременогодговораназахтевмодернизацијеизахтевзаочу
вањемнационалногикултурногидентитета.Култураполиса је
каотаква била супротстављена романтичарској културнојма
трици.Унаставкутекста,показујусеразликеизмеђутакосхва
ћене културе полиса и културе Мегалополиса, односно урбаног
дискурса, који путемшироко схваћеног појма бранда, искључује
појединцаизњеговенационалнеикултурнетрадиције.Натајна
чин,онгапретвараучестицубиомасе,којастојинарасполагању
Мегалополису.

Кључнеречи:идентитет,полис,мегалополис,бренд

Године1902.ЈованДучићјеодржаоговорприликомоткри
вања споменика Војиславу Илићу у Београду.1 Та беседа
представљазначајанаутпоетичкидокументукомесеразот
криваДучићевконцептпоезије.Међутим,онабимоглаби
тизначајнаизасоциологе,будућидасеуњојразоткривају
обрисинечегаштожелимданазовемкултуромполиса.Та
синтагмајеоправданавезомизмеђууметностиидруштве
ногживота великих градова коју Дучић спомиње наводе
ћиИлићевепесме,,Даровинеба”и,,Песник”.Запоменуте

1 Радјенастаокаорезултатистраживањанапројектубр.178005подна
зивом,,Аспектиидентитетаињиховообликовањеусрпскојкњижевно
сти”,којифинансираМинистарствозапросветуинаукуРепубликеСр
бије.
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песмеонтврдидабинаспредставиле ,,странцима,аконе
тачније,аонобезсумње,љепшенегоиједнакњига–пред
ставилебинаскаоједноинтелигентноплеме,отмено,икоје
иманеколиковијековацивилизације,којеживидруштвеним
животомвеликихградова,икојејеслучајнонаОријенту.”2

НеколикостваритребазапазитиповодомцитиранеДучиће
ве опаске: прво, Дучић тврди да један песник –Војислав
Илић–закогасеуистомтекстукажеданијебио,,такозвани
народнипесник”3,ипакпредстављаједаннародилигабар
можепредставити.Друго:поДучићу,Илићнаспредставља
каоједноинтелигентно,отмено,цивилизованоплеме,асве
тевредностикрунисанесусинтагмомдруштвеногживота
великихградова.ТасинтагмапредстављаДучићевидеал,у
којисуукљученеивредностикаоштосуЛепота,цивилизо
ваност,отменост,рационалност.Уњималакопрепознајемо
идеје грађанскогдухаидоминантногтокафранцускекул
туре у годинама преВеликог рата, које суформирале ду
ховни ставне самоДучићавећи српске елитеуцелости.
Насупрот ових вредности, стоји Оријент који треба схва
титишире од опозиције између географскогОкцидента и
Оријента.ОријентјезаДучићасимболнесамоИстока,већ
иједнекњижевне,алиикултурнепарадигмекојајевладала
српскомкњижевношћупреВојислава.Тојеромантизам.Ро
мантичарскиконцептидентитета,утемељеннаХердеровим
идејама,подразумевадаидентитетједногнародапроизила
зиизњеговогдуха,којијенепромењивикојисенајјасније
изражавауњеговојусменој/народнојкњижевности.Отпор
премаградујеприсутанусвимевропскимромантизмима,
пресвегазатоштосеградпоимакаотврђаварационалности
премакојојсуромантичаригајилиосећањенетрпељивости.
Међутим,усрпскомромантизму,кодБранкаРадичевићана
пример,градјепроказанизбогмоћидаодродипојединца
однационалнезаједницеикултурекојојприпада.Зароман
тичаре,градјепроблематичанзатоштојемодеран,затошто
модернизује.

Према томе, кадаДучићкажедањеговоплемеживидру
штвеним животом великих градова, онда то представља
симптом значајне промене парадигме националног и кул
турногидентитета.Најкраћеречено,културниидентитетсе
дистанцираодромантичарскепарадигмепокоме јеДруги
чешће непријатељ, него пријатељ, док је сопство заокру
жено у својој непромењивости и датости, па је као такво

2 Дучић,Ј.(1957)Песме,путописи,есеји,НовиСад:Матицасрпска,Бео
град:Српскакњижевназадруга,стр.352.

3 Исто,стр.351.
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дистанцираноодвеликог градакоји тежидауниформизу
је/промениидентитетсвојихграђанабезобзиранањихове
,,природне”идентитете.Повезујућинационалниикултурни
идентитетсавеликимградовима,Дучићжелидасопствени
народ представи другачије од доминантне романтичарске
парадигме,односножелидагаприближиједномновомсету
вредностикоје се врхунеу великим градовимаЗапада.Та
жељаодговарапрелазуизромантичарскекултуреукултуру
полиса.

Садругестране,Дучићнетврдидањегово,,племе”тј.ње
гов народ те вредности нема, па да стога мора да их учи
илиприхвата.То јебитангест, јерговоридатрансформа
цијакултурнепарадигменијеизразрадикалне,већконтро
лисанеиликонзервативнемодернизацијекојаподразумева
дановакултурнаматрицанесмењујестару,негосенању
наставља.ДучићуВојиславИлићслужикаопримердасу
теновевредностивећуњеговомплемену/народу,штозначи
дачинмодернизацијекаосимболичкипрелазизОријента
(романтизма)увеликеградове(Окцидант)нијеповезанса
укидањемједногидентитетаипреузимањемдругог,већса
променомакцентаусетувећпостојећихвредности.

Дучићевтекстнампружамогућностдамакароквирноде
финишемоштабитобилакултураПолиса:радисеосинтаг
микојаповезујенационалнукултуруимодерност,алитако
дапроцесмодернизацијенедоведеупитањеидентитет.Мо
дернизацијанераскидасаидентитетом,већгапреобликује
итотакоштоотварадругачијукултурнуматрицуунутарвећ
постојећег културног идентитета. Реч ,,полис” у синтагми
култураполисаупућуједајетановакултурнаматрицакул
тураградова,алиистовременоупућујеинаосећањеграђан
скемереусамомпроцесумодернизације.4

Напетостизмеђумодернизацијеиконзервацијепредставља
основни мотив у култури полиса.Она се понавља у низу
опусасрпскихписацаипесникакојисунастављалилинију
овеврстекултурногопредељења,чакиувременукадагра
ђанскодруштвоуСрбијибиваполитичкипоражено:чаки
тада,уделимаПекића,ЈованаХристића,ИванаВ.Лалића
иМилорадаПавића, између осталих, видимо напор да се
уметностствараунутарједнематрицекојаћеистовремено
битиимодернаиконзервативна,штоћерећидагестовимо

4 Добар пример за текст који настаје унутар овако замишљене културе
полисајестепознатаРакићевапесма,,НаГазиМестану”.УњојРакић
усвајатипстихакојијекарактеристичанзатадашњуфранцускупоезију
дабитуформалнумодернизацијуукротиогестомконзервацијенацио
налногидентитетаоличеногукосовскоммиту.Стогапесмаиносина
зив,,НаГазиместану.”
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дерностинећеводитикаотклонуоднационалнекултурне
традиције,већће,пресвега,функционисатикаочинњеног
преобликовања.

Још једна особеност културе полиса јесте у томе да се у
оквиру ове културне матрице обликује идентитет града.
Градтадапостајенесводивнадругеградове,онимасвоју
душу,својдух,својепосебностикојегаразликују.Кадаје
упитањуидентитетПрестонице, онда сеидентитет града
посматракаосинегдоханационалногидентитета.Тоседо
бровидиумонументалнојЦрњансковојпесми,,Ламентнад
Београдом”, која није само песма оБеограду, већшифро
ванапатриотскапесма.Београд сенеиздиже туу односу
на провинцију, попутШпенглеровог светског града, већ у
односунасветскаискуствалирскогсубјектакојанемогуни
дазамене,ниданадвисеискуствоодабраногграда,односно
српскепрестонице, која јеистовременои симболдомови
не.Истотако, афирмацијаБеоградакодДушанаРадовића
(Београде,добројутро)илиупрозиМомеКапора,такође
неозначаваиздизањепрестоницеуодносунапровинцију,
већпреутврђивањеједногзаједничкогдухаграда(кодРа
довића),односноњеговоуграђивањеумрежусветскихве
леграда,алитакодасеизбегнехијерархијскиодносизмеђу
тачакатемреже(Капор).

Деведесетихгодинапрошлогвека–уоквирутранзиције–
долази до промене културне парадигме. Културу Полиса,
схваћену као гест истовременемодернизације и конзерва
цијеидентитета,замењујеконцепткултуреМегалополиса.
ОсновнаразликаизмеђукултуреполисаикултуреМегало
полисајестеутомештојекултураполисајошувеквезана
занеко,,ми”:националноми,којисеистовременомењаине
мења(Ракић)односномиграда/престоницекојаимасвоју
несводиву посебност, па према томе и право на егзистен
цију.Насупроттоме,култураМегалополисајеусмеренака
појединцукогаиздвајаизколективаињеговогјавногпро
стора.КултураМегалополисаточинитакоштопојединца
трансформишеупотрошача,причемуистовременоукида
његовграђанскиинационалниидентитет:остајућибезиче
га,таквомпотрошачујепотребносве,јерсебевидикаоне
когаконеманишта.Другимречима,докјекултураполиса
грађанинавиделакаопроизвођачакултуреједногзаједнич
когидентитета(нацијеилиграда)културамегалополисасу
бјектпроизводње (грађанина)претварауобјектпроизвод
ње,уоногакосепроизводи,усампроизвод.

ДабисморазумелифункционисањекултуреМегалополиса,
потребноједаобјаснимозначењесамеречиМегалополис.
Таречнеозначавасамовеликиград,већихијерархијувеле
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градоваунутар једнецивилизације.Мегалополис једакле,
назив те хијерархијске мреже градова. Истовремено то је
збирноимецентралногпољаунутартемреже.Утоцентрал
нопољесустичусепутевибиомасеизпериферије,доксеиз
тогпољашириурбанидискурскојилегитимизујепостоје
ћухијерархијукаои(контролисану,ограничену)мобилност
биомасе.Урбанидискурс требаразуметикаометадискурс
унутаркогадејствујуразличитидискурсипопутстудијана
ционализма (које разграђују национални идентитет) пост
колонијалне студије (које афирмишу хибридни идентитет
повезујући га са припадништвом Мегалополису), студије
културе (које премештају интересовање са националних
књижевнихканонанапроизводекултурнеиндустријекоји
настајууМегалополису).Међутим,највидљивијиелемент
урбаногдискурсасвакакојесампојамурбаногпокомесмо
дискурсиназвали.5

Реч ,,урбано”нијенова, али јењена високафреквентност
ујавномпросторуСрбијерелативноскорапојава.Повећа
њењенефреквентностиупућујенатранзицијуизмеђудве
културнематрице.Рецимо,упредговоруРадовићевекњи
геБеограде добро јутро, атрибут урбано се не спомиње.
Уместоњега,појављујесеприсвојнипридев,,београдски”.
Радовићпише:,,Ауторбинајрадијеиемисијуикњигусма
трао скромним доприносом београдском фолклору, усме
номпредањуБеограданашегвремена.”6Метафорабеоград
скогфолклораупућујенаснатодаРадовићсвојуемисију
замишљакаозаснивањедуха/идентитетаградапоаналоги
јисаусменом/народномкњижевношћукојаутемељујеједан
колективунутаркогатакњижевностциркулише.Иакојеу
Радовићевомзапажању,присутанблагнаносироније,ипак
та аналогијаима смисла, будућидаРадовићеви афоризми
заистазаснивајуидентитетБеоградаитакоимплицитноод
његаградеполис–дакле,тачкуумрежиградованесводи
вихједаннадруги.

Ако нам данас реторика Радовићевог тумачења властитог
делаизгледазастарела,ондајетојасансигналдасенала
зимоу епосикултуреМегалополиса – оноштонамнедо
стаје јесте атрибут урбано.Његов изостанак је последица
присустваприсвојногатрибута,,београдски”исамогимена
града:тачињеницанампоказуједапорастфреквентности
употребе атрибута ,,урбано” кореспондира са смањеном
употребом атрибута ,,београдски”. Из тога можемо да за

5 Види:Владушић,С.(2011)Црњански,Мегалополис,Београд:Службени
гласник

6 Радовић,Д.(2006)Башсвашта,Београд:Заводзаиздавањеуџбеника,
стр.880.
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кључимодасе,,урбано”несупротставља,,руралном”,него
пресвега,,градском”,усмислузасебногидентитетаграда,
(београдском,нишком,новосадском...)односно,,национал
ном”.УнутаркултуреМегалополисанемогућеједакле,про
известиидентитетградаилидухместа,пресвегазатошто
појам урбаног унутар ове културне матрице има основни
задатак да избришенационални/градскиидентитет, да из
бришевезесакултурномтрадицијомидатакоонемогући
производњуидентитета на начинна који то чини култура
полиса –истовременим гестоммодернизације и конзерва
ције.Битиурбанзначистогабитиодвојенодпросторауко
месеборави,одзаједницекојојсеприпада.Урбанопразни
идентитетпростораизаједницекојаганасељава,приказују
ћиихкаонеурбанеитопосредствомјакебинарнеопозиције
укојојсвештонијеурбанопостаје ,,рурално”, ,,локално”,
,,заостало”.Урбанодакле,ниједучићевскипозивнамодер
низацијскопреобликовањеидентитета,већналогзањегово
напуштање.

УрбанојеукултуриМегалополисаоваплоћеноуфеномену
бренда.Основносвојствобрендакојегаразликујеодробне
марке,илианонимногпроизводајестењеговамоћатракци
је.БрендпривлачињеговогпотрошачаМегалополису, али
истовременоионемогућујепојављивањедомаћихбрендо
ва.Урбано,наиме,уништаваидентитетполиса,патоонда,
значидабрендовиникаданемогуданастануусамомполи
су,већсамоуМегалополису.ЗаразликуодкултуреПолиса
унутаркојесепроизводиоидентитет,унутаркултуреМега
лополисамогућајесамопотрошњабрендовачијејеместо
пореклаМегалополис,чакиондакада,,бренд”настајеудо
маћемпростору.

Показаћемотонанеколикопримера:завремеједногдужег
боравкауПољскојсазнаосамодједногтамошњегколегеда
јеланацбутикагардеробеподименом,,Reserved”заправоу
власништвуједнепољскефирме,иакобисе,поенглеском
називу,казалодајеупитањусветскибренд.Очигледно,ен
глескијезик,каојезикМегалополиса,послужиојеовдеда
изазовеефекатсветскостибренда,тј.брендачијејепорекло
Мегалополис.СличноседешаваиуСрбији,гдедомаћеком
панијесвесноузимајустраненазиве,какобипостиглисли
чанефекат–примербимоглабитиуправофирма,,Legend”,
изакојестојиознака,,worldwide”,иакоњенаделатностнај
вероватнијенепрелазиграницерегиона.Најзад,довољноје
погледатиирекламенасрпскимтелевизијама:чакиакосу
компаније које се рекламирају јошувеку власништвудр
жаве,попутМТСа,например,сценографијатихреклама
ствараутисаккаода се сведешаванегдедалеко, анеов
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де,јерпрепознатљивосттопониманикаданијесимболички
оплемењена–препознатљивостјепреоноштосезабашуру
је,негоштосеоткрива.

Сличносеможезакључитиизпримераизсавременесрпске
књижевности:уромануВишеоднуле,ЗвонкаКарановића,у
комејевероватнонајупечатљивијеприказаноделовањекул
туреМегалополисаилиурбанекултуре,наилазимонајуна
кекојиинсистирајунатомедаслушајусамостранумузику,
аникакодомаћу,илипакдачитајусамостранукњижевност,
алинеидомаћу.Евоипримера:главнијунакромана,Алек
сандарЂорђевићКорто,изјављује:,,Немамниједногдома
ћегписца,ниједандомаћиCD.”7

Унутаркултуреполисаовакварестрикцијабимогладаиза
зовесамохуморниефекат,којибисмомоглиназватиефек
том покондирене тикве, по познатој Стеријиној комедији,
докуоквиримакултуреМегалополисаонаможебитиоб
јављенакаонајчистијиобликпривлачнемоћиМегалополи
сакојаискључујепојединцаизњеговогдомаћегокружења
(домаћамузика,домаћакњижевност)иукључујегаусферу
Мегалополиса.

Бренддакле,имаулогудапривучеМегалополисупојединце
којисуизузетиизсвогпростораисвојезаједнице:такосе
ствараједнановаврстаидентитетаиједанновитипинди
видуекојубисмомоглиназвативиртуелнистановникМега
лополиса.Онуполитичкој, економскојикултурној сфери
припадаМегалополису,докистовремено,Мегалополиспре
мањемунеманикаквеобавезе;ниполитичке,ниекономске,
ниправне.Тосамопоказуједајеприродабрендовалажна:
онисуобећањеблискостикојесеникаданеиспуњава,али
којенастављадасеобећава.Уследтенеиспуњенеблискости
којасежели,јерсеуурбанојкултуриништадругонеможе
нижелети,виртуелногстановникаМегалополисапрожима
истовременоижељазафизичкимприсуствомуМегалопо
лису и аутошовинизам, односно мржња према властитом
идентитету оличеному традицији којаму стоји на распо
лагању,националномидентитетуиидентитетуполиса.До
темржњеседолазиуследсамеприродебрендова:ониобе
ћавајунештоштоникаданежеледаиспуне,јеркадабито
обећањебилоиспуњено,брендовибипресталидапостоје.
Заразликуодкултуреполиса,која јеградпосматралакао
чвориштеукомесусескладноукршталанационалнатра
дицијаиспољниутицајикојису јеоплемењивали,урбана
културајемеђупросторкојинасељавајуоникојисунешто
престалидабуду,адаништадругонисупостали.

7 Карановић,З.(2004)Вишеоднуле,Ниш:Зограф,стр.34.
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Последица доминантне културе Мегалополиса у Србији
су катастрофалне: не само да је популација увек спремна
за напуштањем земље (чиме се испуњава функција урба
ногдискурса)већнепостојиникаквасвестдатељудетре
ба задржати у земљи.Сем тога, лојалност коју виртуелни
становнициМегалополиса гаје премаМегалополису, а да
му реално и политичкине припадају, чине културуМега
лополисасавршеномидеолошкомматрицомкојаомогућава
потпунопреузимањересурсаједнеземљеодстранеМегало
полиса.Тачнијеречено,културуМегалополисабитребало
разуметикаоновуимперијалнуматрицукојасенадовезује
напретходнукојомдоминираоправдањеколонизацијекроз
нарацијуомодернизацијиодносноонеспособностиколо
нијадавладајусамесобом.ЕдвардСеид(EdwardSaid)та
квуприродутрадиционалнеколонизаторскематрицедобро
примећујеизмеђуосталогинапримерутеоријекојаупра
вљаколонизацијомЕгипта: ,,ПостојеЗападњациипостоје
Оријенталци.Први владају; другима семора владатишто
обичнозначидасемораокупиратињиховаземља,дасењи
ховиунутрашњипословиморајустрогоконтролисати,дасе
свешто ониимајумора ставитина располагање овој или
онојзападнојсили.”8

НоваколонизаторскаматрицакојаизниченаконцептуМе
галополисадодајеовомбазичномколонијалномдискурсуи
једанновимотив,атојеобећањеколонијидаћетопрестати
дабудечимпристаненасвојколонијалнистатусупотпу
ности.Самопосеби,таквообећањејеапсурдно,алисамо
на првипоглед.Наиме, уколикопристане на властити ко
лонијалнистатусколонијазбиљапрестаједабудеколони
јаипостајадеоМегалополиса.Заразликуодколонијалног
дискурсакојијешездесетихгодинапрошлогвекапоклекао
преднарацијомонационалномсамоопредељењу,овајнови
колонијални дискурс настоји да обесмисли причу о само
опредељењууправонарацијомоМегалополисукаомрежи
глобалнихградоваизмеђукојихнепостојиодносМетропо
ла–колонија.9Међутим,оноштокултураМегалополисане
жели да призна, јесте да је та глобалнамрежа хијерархи
зована и да је бившим колонијама уњој намењеноместо
периферије.Номинално слободне, оне су заправо сведене
набазуразличитихврстаресурса које употпуности стоје
нарасполагањуцентруМегалополисакојитимпросторима
владапутемклијената,доккултураМегалополисадајета
квојвластиполитичкиифилозофскилегитимитет.

8 Саид,Е.(2000)Оријентализам,Београд:БиблиотекаXXвек,стр.5152.
9 Види:Sassen,S. (2005)Theglobal city,BrownJournalofWorldAffairs,

VolumeXI,Issue2.,BrownUniversity,p.2743.
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Акоелитуједненациједефинишемокаогрупуљудичијаје
моћсагледавањасветашираодличнекористи,ондајепред
таквомнационалном елитом епохални задатак: какопрео
смислитикултуруПолисатакодаонаможедадеконстру
ишекултуруМегалополиса,адапритомсачувамогућност
модернизације.
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Abstract

In this text the difference between two cultural matrixes is being
examined:thecultureofPolisandthecultureofMegalopolis.Taking
forexampleDučićandhisglorificationofsociallifeinbigcities,dating
from1902,therootsofthecultureofpolisinSerbianculturearebeing
shown.Itstandsagainstthedominantromanticmatrixbutnotinaway
thatdeniesnationalidentityderivingfromthatmatrix,butinawaythat
recognizesasetofcivilandmodernvalueswithinthenationalculture
and identity.As opposed to this, the culture ofMegalopolis turns a
citizenintoaconsumer,characterizedbyfeelingofradicalemptiness.
Byusingbrands,itturnshimorherintoavirtualcitizenofMegalopolis
whohasnegativesentimentstowardsitsownculturaltraditionbecause
he/she experiences it as something that prevents his/her connection
withtheMegalopolis.Thusthisculturalmatrixactsasaninstrument
ofseparationofanindividualandhisorherculturaltradition,bywhich
heorsheisturnedintoavirtualresidentofMegalopolis.Thereforeit
supportstheturnoverofanationalstateintosuburbiawhichisentirely

atthedisposalofMegalopolis.
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