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Увод1

Рад се ба ви ана ли зом од но са ко ји се ус по ста вља ју на ре ла
ци ји је зик – иде о ло ги ја. На и ме, по ла зе ћи од Ал ти се ро вог 
(Lo u is Alt hus ser) тер ми на ин тер пе ла ци је, гдје се су бје кат 
фор ми ра на осно ву озна чи те ља ко јим га иде о ло ги ја „пр о
ши ва“, по ка за ће мо на чин на ко ји је зик игра уло гу у фор ми
ра њу: а) ког ни тив них схе ма (или ка ко ће мо их ми на зва ти 
струк ту ра ра зу ми је ва ња), б) дис кур зив них обра за ца, ка рак
те ри стич них за дру штве не гру пе  но си о це мо ћи и в) сим бо
лич ког ка пи та ла (од но сно, за сни ва њу кул тур не хе ге мо ни је).

1 Рад на стао у окви ру пр о јек та: Ди на мич ки си сте ми у при ро ди и дру штву: 
Фи ло зоф ски и ем пи риј ски аспек ти бр. 17041.
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Иде о ло ги ја се одр жа ва пр о ду ку ју ћи озна чи те ље. Ти озна чи
те љи де тер ми ни шу до ме не дје ло ва ња ко је су бјект мо же да 
оба вља у да том иде о ло шком сти ца ју. На при мјер, озна чи тељ 
иде о ло ги је „пр о фе сор“ би ва до ди је љен ин ди ви дуи пре ко 
иде о ло шких др жав них апа ра та – у овом слу ча ју Уни вер зи
те та. На тај на чин, (до дје лом озна чи те ља) др жа ва ус по ста
вља кон тро лу над су бјек ти ма (ре ци мо, озна чи тељ „пр о фе
сор“ иде на „кон фе рен ци је“, „др жи пре да ва ња“ и сл.) Ти ме 
се спре ча ва по тен ци јал на опа сност по уста ље ни иде о ло шки 
по ре дак. Под прет по став ком да сви иде о ло шки озна чи те љи 
оба вља ју функ ци је пред ви ђе не иде о ло шком уло гом („пе ка
ри“, „пр о фе со ри“, „тр гов ци“ и сл.) мо гу ће је вр ши ти над зор 
над свим су бјек ти ма да те иде о ло ги је. Ми ће мо, из ла ка нов
ске (Jac qu es La can) пер спек ти ве, по ка за ти ка ко из гле да фор
ми ра ње су бјек та у да том си сте му.  На и ме, по ка за ће мо на чин 
на ко ји се озна чи тељ иде о ло ги је „додјељује“ ин ди ви дуи – 
тј. на чин на ко ји се ин ди ви дуа ин тер пе ли ра у су бјек та.

Ме ђу тим, не пр о ду ку је иде о ло ги ја ис кљу чи во озна чи те ље 
ко ји ма се кон тро ли ше су бјект. Иде о ло ги ја вр ши и пр о дук
ци ју ври јед но сних озна чи те ља ко ји ма се струк ту ри ра сви
јест (да кле, од ре ђу ју се ког ни тив не струк ту ре) су бје ка та. 
Иде о ло ги ја, та ко, уста но вљу је обра сце пре ко ко јих кон ци
пи ра и об ја шња ва ра зу ми је ва ње ре ал но сти. Ви дје ће мо ка
ко се ре ал ност об ја шња ва сход но пре по зна тљи вим схе ма ма 
де фи ни са ним кул тур ном тра ди ци јом. Са тим у ве зи, би ће 
за ни мљи ва Ла ко фо ва (Ge or ge P. La koff) ана ли за ра та у Ку
вај ту, ко ја има на ра тив ну струк ту ру бај ке (са озна чи те љи
ма по пут „спа си лац“, „зли ко вац“ и сл.) Иде о ло ги ја нам не 
на ме ће  озна чи тељ ске струк ту ре, ко је ми тре ба да при хва
ти мо или од ба ци мо; иде о ло ги ја фор ми ра пред струк ту ре ра
зу мије ва ња, ко јим по ну ђе не озна чи те ље ра зу ми је ва мо чак и 
при је не го што смо сти гли да о њи ма раз ми сли мо. У то ме је 
сна га иде о ло ги је: она не на ме ће ври јед но сти ко је пр о ду ку је, 
не го оформ ља ва струк ту ре ра зу ми је ва ња ко ји ма ми те ври
јед но сти apriori усва ја мо.2 

Да ље, пре по зна ће мо да сва ки од иде о ло шких цен та ра мо ћи 
(од но сно дру штве не гру пе ко ја те жи од ре ђе ним ци ље ви ма) 
фор ми ра спе ци фи чан дис курс ко јим по твр ђу ју при пад ност 
да тој ин те ре сној сфе ри. Ин те ре сна гру па говорина од ре ђен 

2 Ов дје тре ба би ти па жљив. Не по сто ји оп шта иде о ло шка струк ту ра ко
ја упра вља свим су бјек ти ма и ври јед но сти ма да тог си сте ма. Циљ иде о
ло ги је је очу ва ње по сто је ћег кла сног  по рет ка. Ме ђу тим, по сто ји ви ше 
иде о ло ги ја (од но сно ви ше цен та ра мо ћи у да том иде о ло шком сти ца ју), 
ко ја сва ка за се бе пр о ду ку је си стем ске озна чи те ље ко ји ма ус по ста вља 
од ре ђе не ври јед но сти. Отуд је мо гу ће да се у јед ном си сте му ја ви мно
штво раз ли чи тих, па чак су пр от ста вље них, си сте ма ври јед но сти. 
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на чин. Тим го во ром, она се раз ли ку је од дру гих гру па (ста
ту сно се по зи ци о ни ра) и тим го во ром она оства ру је сво ју 
моћ. Ме ђу тим, ви дје ће мо да је гру па у ста њу да промије
нисвој го вор, да га ускла ди са (но вим) ци ље ви ма и ак ту ел
ним дру штве ним сти ца ји ма. Са тим у ве зи ви дје ће мо ка ко 
се ми је ња по ли тич ки дис курс „од фор мал ног и ри гид ног 
сти ла ин тер вјуа ка ин тер ак тив ном и уоби ча је ном на чи ну 
ко му ни ка ци је“3. На кра ју ра да при ка за ће мо пр о блем сим бо
лич ке до ми на ци је, као кул тур не (озна чи тељ ске) хе ге мо ни је 
ко ју јед на гру па вр ши на дру гој. Та хе ге мо ни ја усло вље на 
је „сим бо лич ким ка пи та лом“ и од ви ја се кр оз ин сти ту ци је 
си сте ма. „Ин сти ту ци је си сте ма“ су глав на мје ста за пр о дук
ци ју озна чи те ља. Има ју ћи у ви ду ре че но, рад ће би ти по дје
љен у че ти ри те мат ске цје ли не:

1. Иде о ло ги ја и ин тер пе ла ци ја

2. Ког ни тив не схе ме

3. Дис кур зив на ана ли за

4. Сим бо лич ки ка пи тал и хе ге мо ни ја.

Све че ти ри цје ли не има ће за циљ да по ка жу од нос ко ји се 
ус по ста вља из ме ђу је зи ка и иде о ло ги је.

Идеологијаиинтерпелација

Чин при ба вља ња озна чи те ља ин ди ви дуа (да кле, ње го ва 
ини ци ја ци ја у су бјек та) на зван је ин тер пе ла ци јом.4 Ал ти сер 
ка же: „Ка те го ри ја су бјек та је кон сти ту тив на за сва ку иде о
ло ги ју, али исто вре ме но до да је мо да је категоријасубјекта
конститутивназасвакуидеологијусамоуколикосвакаиде
ологија имафункцију (која се одређује) “конституисања’’
конкретних индивидуа као субјекта”.5 Иде о ло ги ја пр о ду
ку је озна чи те ље ко ји ма под јарм љу је ин ди ви дуе ства ра ју ћи 
од њих су бјек те  зна ке. Ин ди ви дуа по сто ји са мо као те о
риј ски кон структ. У прак си не мо же мо на ћи ин ди ви дуу ко ја 

3 Blom mert J. and Bul cean C., Cri ti cal Di sco urs Analysis, AnnualReviewof
Antropology, San Di e go  2000, pp. 453.

4 Ми ин тер пе ла ци ју схва та мо као вр сту се ми о ло шке прак се. Она ко ри
сти си сте ме озна ча ва ња да би до ди је ли ла уло ге су бјек ти ма на ко је вр ши 
при ти сак. Ми ће мо сто га тер мин озна чи тељ ко ри сти ти у зна че њу уло ге 
ко ју је иде о ло ги ја у ста њу да по ну ди сво јим ин ди ви ду а ма. Тек ка да ин
ди ви дуа ода бе ре свој озна чи тељ, она по ста је су бје кат (знак) иде о ло ги је. 
Тек та кав, фор ми ран су бје кат по ста је но си лац иде о ло ги је, по ста је ње на 
ка ри ка ко ја јој омо гу ћу је функ ци о ни са ње (чак и та да ка да је знак ко ји 
тај су бјект пред ста вља не по во љан по иде о ло ги ју, ре ци мо „по бу ње ник“, 
„анар хи ста “ и сл).

5 Ал ти сер Л., Идеологијаидржавниидеолошкиапарати,Ло зни ца 2002, 
стр. 65. 
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не вр ши од ре ђе ну уло гу у иде о ло шком ме ха ни зму. Ри јеч ју, 
не мо же мо на ћи ин ди ви дуу ко ја већ ни је по ста ла су бјект. 
Чим је оби ље жен, чим му је до дат озна чи тељ ин ди ви дуа је 
пре ста ла да по сто ји. Озна че на, ин ди ви дуа по ста је знак си
сте ма (су бјект) ко ји је самимчиномозначавања по стао роб 
иде о ло ги је. Отуд на зив „ин ди ви дуа” тре ба схва ти ти услов
но, као мо гућ ност по сто ја ња без озна чи те ља, без уло ге, без 
свр хе итд.

Пр о цес иде о ло ги за ци је је сте пр о цес озна ча ва ња, до дје љи
ва ња уло га ко је омо гу ћу ју оп ста нак иде о ло ги ји. Отуд, сам 
пр о цес вас пи та ња и обра зо ва ња пред ста вља ну жну пр о дук
ци ју су бје ка та, ко ји би се на тр жи шту ра да (прин ци пом ко
јим их је иде о ло ги ја оби ље жи ла: “пр о фе со ри”, “чи ста чи” и 
др.) рас по дје ли ли на ма ле зуп ча ни ке – чу ва ре по рет ка и вла
да ју ће кла се. Ал ти сер да ље ка же: „Ре про дук ци ја рад не сна
ге зах те ва не са мо ре про дук ци ју ње них ве шти на, већ исто
вре ме но и ре про дук ци ју ње не пот чи ње но сти пра ви ли ма 
уста но вље ног по рет ка, то јест, ре про дук ци ју пот чи ња ва ња 
вла да ју ћој иде о ло ги ји за рад ни ке и ре про дук ци ју спо соб но
сти да се тач но ма ни пу ли ше вла да ју ћом иде о ло ги јом за чи
ни о це екс пло а та ци је и угње та ва ња ка ко би они омо гу ћи ли 
до ми на ци ју вла да ју ће кла се ‘пу тем ре чи’”6. Вла да ју ћа кла
са, да кле, не из ла зи из до ме на иде о ло ги је, али она мо же да 
се ко ри сти иде о ло шким др жав ним апа ра ти ма, учвр шћу ју ћи 
та ко по ре дак озна чи те ља. На тај на чин, вла да ју ћа кла са др
жи у сво јим ру ка ма глав не ин тер пе ли ра ју ће ме ха ни зме ко ји
ма од ре ђу је (пр о фи ли ше) су бјек те за усто ли че ње соп стве не 
ин тер пе ла ци је.

Су бјек ти ма су, да кле, до ди је ље не уло ге. Те уло ге од ре ђу ју и 
до де та ља орга ни зу ју њи хов жи вот. Са мо та кав жи вот (жи
вот су бјек та са уло гом или ин тер пе ли ра ног су бјек та) од го
ва ра иде о ло ги ји. Ин тер пе ли ра ју ћи га у свој си стем, су бје кат 
по ста је без о па сан по иде о ло ги ју. Он по ста је слу га уло ге ко ју 
игра.7 Он по ста је знак си сте ма ко јег пред ста вља. Пр о це сом 
означавања, за Ју ли ју Кри сте ву (Юлия Кръ сте ва) „дру штво 

6 Исто, стр. 15.
7 Чак и уко ли ко би та уло га би ла на чел но пр о тив иде о ло ги је. Ре ци мо уло

га не ког „по бу ње ни ка“, чи ји је основ ни за да так „бор ба пр о тив си сте ма“. 
Та кав су бје кат је су бје кат исте те иде о ло ги је пр о тив ко је се бо ри. Ри
јеч ју иде о ло ги ја за ње га има рје ше ње упра во сто га што је ње го ва уло га 
препозната, ин тер пе ли ра на кр оз озна чи тељ по бу ње ни ка. Он ће или да 
сно си по сље ди це ко је је иде о ло ги ја пр о пи са ла за но ше ње баш та квог 
озна чи те ља (за тво ри, мен тал не ин сти ту ци је и сл.) или да пр о мје ни ин
тер пе ла циј ски озна чи тељ (да узме уоби чај ни ји иде о ло шки озна чи тељ: 
„пе да гог“, „те о ре ти чар књи жев но сти“ и сл.)
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хва та, усме ра ва и над гле да би о ло шке при ти ске”8. Самим 
тим, та опа сност по ста је дио дру штве ног (иде о лошког) ме
ха ни зма, да кле, по ста је без о па сна. 

Озна ча ва ње пред ста вља упо зна ва ње, де ши фро ва ње опа сно
сти ко је на ме ће реално. Ре ал но је за Ла ка на мје сто дје ла ња 
са мог озна чи те ља. Озна чи те љи се не ве зу ју са мо за су бјек те, 
не го за чи та ву ствар ност. Уко ли ко прет по ста ви мо раз ли чи те 
озна чи те ље за иста озна че на (да кле, за не ки опи пљив ре а ли
тет), ми је ња ће се сам ста тус тих озна чи те ља. Ла кан на во ди 
при мјер са то а ле том. На и ме, мо гућ ност да дви је иден тич не 
пр о сто ри је до би ју раз ли чи те уло ге, сход но озна чи те љи ма 
ко ји ма су де тер ми ни са не („му шки“ или „жен ски“) до каз је 
вер ти кал ног за ди ра ња озна чи те ља у озна че но. Знак по ста је 
но си лац иде о ло ги је, а са мим тим озна че но тог зна ка би ва 
схва ће но кр оз ту иде о ло шку ма три цу на мет ну ту и из гра
ђе ну на ба зи дру штве них (кул тур них) обра за ца. Та ко знак 
“жен ски то а лет” на свом иде о ло шком фо ну, за пра во, по ка
зу је да то није „му шки то а лет“. Упра во сто га, сва ко  зна че ње 
мо же мо сма тра ти за иде о ло шко јер прет по ста вља фор ми
ра ње зна ка (то јест из бор од ре ђе ног озна че ног за од ре ђе ни 
озна чи тељ), ко ји се у струк ту ри зна че ња кон сти ту и ше упра
во ти ме што нијеоно што дру ги зна ко ви те струк ту ре је су, 
по твр ђу ју ћи  ти ме до ме не соп стве ног зна че ња, од но сно соп
стве не ин тер пе ла ци је.

Су бјект се за Ла ка на по твр ђу је кр оз иден ти фи ка ци ју ко ју 
му пре ко озна чи те ља на ме ће Дру ги. „У те о ло ги ји по себ но 
апо фа тич кој (`негативној`), дру го је упу ћи ва ло на тран сце
денс, на Ство ри те ља ко ји се не мо же све сти ни на шта што 
је ство ре но (...) (пре ма Ла ка но вој фор му ли: `Не по сто ји дру
го другог`). Ва ља увек има ти на уму ово тран сце ден тал но 
по ре кло дру гог, не мо гућ ност ње го ве пот пу не ем пи ри за ци је, 
иако му исто ри ја од ре ђу је ли ца, об ли ке, фор му ле или фи
гу ре.“9 Дру го пред ста вља по чет но ства ра лач ко ис хо ди ште, 
услов све оп штег по сто ја ња чи је се ства ра ње мо же из јед на
чи ти са озна ча ва њем. Оста ју ћи у до ме ну (пост)струк ту ра
ли стич ке тер ми но ло ги је, мо гли би смо ре ћи да је знак ко ји 
ства ра Дру ги, знак ко ји не ма свој траг. Го вор ко ји упра во 
због свог ис хо ди шног ста ту са не мо же би ти де кон стру и сан 
по тен ци јал ним зна че њи ма ко ја би се осли ка ва ла у тра го ви
ма тих зна ко ва. Дру ги је онај ко ји је та јан и ко ји зна тај не. 
Онај ко ји се угле да на се бе и ко ји упо ри ште не тра жи из ван 
оно га што је сте по се би (отуд `Не по сто ји дру го другог`).  

8 Кри сте ва Ј., Се ми о ти ка – кри тич ка на у ка и/или кри ти ка на у ке,  у:Меха
низмикњижевнекомуникације,стр. 291.

9 Ми лић Н., АБЦДеконструкције,Бе о град 1997, стр. 89.
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Дру ги пред ста вља ре фе рент ни озна чи тељ. Он је обра зац на 
ко јем су ис цр та не ко ор ди на те иде о ло ги је. Са ма иде о ло ги
ја, са сво јим озна чи те љи ма, уви јек се осла ња на Дру гог као 
мо дел пре ко чи јег зна че ња озна чи те љи да те иде о ло ги је фор
ми ра ју су бјек тено си о це те иде о ло ги је. Су бјект је окру жен 
озна чи те љи ма. Шта ви ше, он је уви јек у ди ја хро ниј ском од
но су на спрам њих.10 Њи хо во зна че ње кли зи на спрам су бјек
та и билo би неухватљивo да не ма Дру гог ко ји их при ши ва 
(од ре ђу је) као таква зна че ња. Упра во је мје сто Дру гог, мје
сто фор ми ра ња тач ке пр о ши ва ња (le po int de ca pi tion) ко ја, 
за пра во, омо гу ћу је чин ин тер пе ла ци је на дру гој стра ни тог 
„пр о шив ка“, у озна чи тељ ском си сте му иде о ло ги је са ме. Да 
би смо бли же об ја сни ли тач ку пр о ши ва ња, по слу жи ће мо се 
Ла ка но вим гра фи коном 1:

Гра фи кон 1: Кон сти ту и са ње су бјек та11 

Ли ни ја „Озна чи тељ“ – „Глас“ пред ста вља озна чи тељ ки ла
нац: скуп озна чи те ља. Тај озна чи тељ ски ла нац пре сје чен је 
у два на вра та: тач ком А или ве ли ким Дру гим ко ји де тер ми
ни ше (функ ци о нал но од ре ђу је) озна чи тељ s (А) ко ји се на ла
зи у дру гој тач ки озна чи тељ ског лан ца. Ла кан њи хов од нос 
од ре ђу је на сље де ћи на чин: „Јед на (тач ка – Н. М.) озна че на 
са А, ме сто је озна чи тељ ског тре зо ра, што не ће ре ћи ко да, 
јер ту се не кон зер ви ра јед но знач но по ду да ра ње зна ка са не
чим, не го се са мо озна чи тељ обра зу је из од ре дљи вог син
хро нич ног ску па еле ме на та, у ко јем сва ки еле мент одр жа ва 
са мо прин цип ње го ве опре ке сва ком дру гом. Дру га тач ка, 
озна че на са s (A), оно је што мо же мо на зва ти пунк ту а ци ја, у 
ко јој се зна че ње обра зу је као за вр ше ни пр о дукт“12. Тач ка А 
на кнад но од ре ђу је до ме не зна че ња у тач ки s (A). „На овом 
мје сту на ла зи мо озна че но, зна че ње ко је је функ ци ја великог 

10 Озна чи те љи са да по ста ју зна ци иде о ло ги је. Они по сто је за себ но (при је 
не го што се ве жу за ин ди ви дуу) ег зи сти ра ју ћи у сим бо лич ким фор ма ма 
чи ја зна че ња тек на кнад но (пре ко иден ти фи ка ци је) фор ми ра ју су бјек те 
(„сло бо да“, „рат“ и сл.).  

11 Ви дје ти у Жи жек С., Сублимниобјектидеологије, За греб 2002, стр. 144.
12 Ла кан Ж., Списи, Бе о град 1983, стр. 283.

ГласОзначитељ
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Дру гог – ко је је пр о из ве де но као ре тро ак тив ни учи нак “про
ши ва ња’’, уна зад, од точ ке у ко јој је од нос ме ђу леб де ћим 
озна чи те љи ма фик си ран ре фе рен цијом на син кро ни ски 
сим бо лич ки код.“13 Та ре тро ак тив ност очи та ва се у фик си
ра њу зна че ња ко је иде о ло шки озна чи тељ је ди но мо же да по
стиг не ти ме што ће сво ју тач ку ре фе рен ци је пр о на ћи у Ве
ли ком Дру гом (А). На тај на чин, Дру ги се ја вља као син хро
ниј ска тач ка ко ја ути че (фик си ра) зна че ња озна чи те ља чи је 
је кре та ње из оп ште но из сво је ди ја хро ниј ске пр о точ но сти. 
Су бјект14 (пре цр та но S у до њем де сном углу гра фи ка) тек 
тре ба да пр о ђе кр оз пр о шив не тач ке ко је ће га у за вр шном 
чи ну кон сти ту и са ти као су бјек та ко ји се иден ти фи ко вао са 
озна чи те љем иде о ло ги је i(a). Су бјек тов пут је да кле пут од 
ак си о ло шког си сте ма ко ји му не свје сно на ме ће Дру ги до 
пре у зи ма ња уло ге (ин тер пе ла ци је), ко јим му иде о ло ги ја из
ла зи у су срет ис пу ња ва ју ћи му же љу: иден ти фи ку ју ћи га са 
озна чи те љем ко ји сво је упо ри ште тра жи у Дру гом.

Когнитивнесхеме

На чин на ко ји иди ви дуа до жи вља ва сви јет усло вљен је ње
ним са знај ним спо соб но сти ма. Ме ђу тим, са мо са зна ње (по
ред ин ди ви ду ал них ди стинк тив них оби љеж ја, као што је 
ин те ли ген ци ја) мо же би ти де фи ни са но до ме ном кул ту ре 
у ко јој је та ин ди ви дуа са зри је ва ла. Усло вље ност ин ди ви
дуе кул ту ром под ра зу ми је ва да (упра во због уни вер зал них 
кул тур них ка рак те ри сти ка ин хе рент них од ре ђе ној на ци ји, 
ет ни ци те ту или би ло ко јој со ци јал ној гру пи) су бјек ти мо гу 
на иден ти чан на чин да схва те од ре ђе не дру штве не по ја ве. 
Ме ђу тим, раз ли ка у кул ту ри усло ви ће и раз ли ку у кон сти ту
и са њу ког ни тив них схе ма, ко је ће опет усло ви ти раз ли ку у 
на чи ну за кљу чи ва ња о од ре ђе ној по ја ви. То не зна чи да  ког
ни тив не схе ме, ко је су  усло вље не кул ту ром, мо ра ју да ре
фе ри шу ка ме та фи зич ким ка те го ри ја ма “исти не” и “пра вед
но сти”. Кул ту ра је скуп ври јед но сти (или, ако хо ће мо, скуп 
пред ра су да) ко је јед на за јед ни ца по сје ду је и чи ји се ак си о
ло шки по ре дак кон сти ту и ше иде о ло шком ак тив но шћу (кр оз 
рад ин сти ту ци ја си сте ма и сл). Отуд по сље ди це кул тур ног 
дје ло ва ња (или ког ни тив них схе ма усло вље них кул ту ром) 
мо гу че сто би ти не пра вед не и не и сти ни те (Не зго да је у том 
што ми ту “не пра вед ност” и “не и сти ни тост” спо зна је мо из 
дру ге иде о ло шке пер спек ти ве, ко ја та ко ђе мо же би ти схва
ће на као не пра вед на.) Па ул Ди ма ђо (Paul Di Mag gio), ди ску

13 Жи жек С., нав. де ло, стр. 146.
14 Ри јеч је за пра во о по лу су бјек ту, су бјек ту ко ји још уви јек ни је спо јен са 

озна чи те љем. Пра зном су бјек ту, у ал ти се ров ској тер ми но ло ги ји: ин ди
ви дуи.
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ту ју ћи о “ауто мат ској ког ни ци ји” ка же: “Ова ру ти на (ми сли 
се на ру ти ну ауто мат ског за кљу чи ва њa  Но вак Ма ле ше вић) 
сва ко днев не ког ни ци је осла ња се уве ли ко и некри тич ки на 
схе ме ко је су кул тур но усло вље не – струк ту ре зна ња ко је об
ја шња ва ју објек те и до га ђа је и по ауто ма ти зму обез бје ђу ју
ћи прет по став ке о њи хо вим ка рак те ри сти ка ма и од но си ма, 
усло вља ва ју под тим усло ви ма не пот пу не ин фор ма ци је”15. 
Ове “не пот пу не ин фор ма ци је” ти чу се кул ту ром усло вље
них ког ни тив них мо де ла (ко је мо же мо на зва ти и пред ра су
да ма) ко ји ма пр о су ђу је мо до га ђа је у ре ал ном.

Пи тер Сто квел ка же (Pe ter Stoc kwel) ка же: “Кон вен ци о нал
на ко му ни ка ци ја под ра зу ми је ва сви ма до ступ не (sha red) 
(мо жда универзалне) ИКМс (иде а ли зо ва не ког ни тив не мо
де ле) и сли кесхе ме (ima gesche mas), кр оз ко је ми струк ту
ри ра мо на ше ра зу ми је ва ње сви је та и кр оз ко је ми струк ту
ри ра мо но ве кон цеп те”16. На чин струк ту ри ра ња са знај них 
мо де ла мо же мо на зва ти ког ни ци јом. Ме ђу тим, “иде а ли зо
ва ни ког ни тив ни мо де ли” и “сли кесхе ме” да ју уни вер зал ни 
ха би тус ко ји пред ста вља осно ву за сва ко да ље кон ци пи ра ње 
и струк ту ри ра ње. То зна чи да су за кључ ци (им пли цит но и 
са мо ми шље ње) ве за ни за иде а ли зо ва не пред ста ве ко је чи не 
ре фе рент ни оквир сва ког ког ни тив ног пр о це са. Отуд при
ма ње но вог са др жа ја у сви је сти се пре по зна је (струк ту ри ра) 
пре ко од ре ђе них схе ма ко је раз вр ста ва ју и скла ди ште пер
ци пи ра ни ма те ри јал, од но сно ко је нам омо гу ћа ва ју ме мо
ри са ње и упо тре бу за пам ће них по да та ка. Отуд ког ни тив на 
лин гви сти ка (КЛ) пр о у ча ва “уни вер зал не или то та ли тар не 
лин гви стич ке и кон цеп ту ал не струк ту ре”17. На тај на чин, 
по ку ша ва се об ја сни ти уни вер зал на је зич ка гра ма ти ка и за
ко ни пре ко ко јих се се ми о тич ки ак ти (пи са ње и чи та ње су 
дио њих) мо гу спо зна ти.

Кул ту ра, да кле, пред ста вља ври јед но сни ха би тус ко ји се 
аку му ли ра ге не ра ци ја ма и пре но си на по том ке. На тај на
чин, кул тур на до стиг ну ћа омо гу ћа ва ју ево лу ци ју ког ни тив
них схе ма и пер цеп ци је ре ал ног. “Кул ту ра омо гу ћа ва љу
ди ма да над ма ше фи зич ке и ког ни тив не спо соб но сти кр оз 
раз вој и упо тре бу од го ва ра ју ћих вје шти на и пред ме та. Та
ко, љу ди мо гу да ле те, да се пе њу на др ве ће, ро не, и из во де 
на пред не ма те ма тич ке пр о ра чу не, упр кос то ме што не ма ју 
кри ла, кан џе, при род не со на ре или на пред не пр о рачун ске 

15 Di Mag gio P., Cal tu re and Cog ni tion,  AnnualReviewofSociology,vol. 23, 
1997, pp. 269. 

16 Stoc kwell P., To wards a Cri ti cal Cog ni ti ve Lin gu i stics, in: DiscoursesofWar
andConflict , eds. Com brink, A. and Bi er mann I., Potchef stro om Uni ver sity 
Press, 2000, pp.  1.

17 Исто, стр. 2.
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осо би не.”18 Упра во сто га наш до жи вљај  ствар но сти мо же 
би ти раз ли чит у за ви сно сти од кул тур ног ста ди ју ма ко јим 
смо ин док три ни ра ни. Ме ђу тим, то не зна чи да се ког ни
тивне схе ме уна пре ђу ју ис кљу чи во кр оз на сли је ђе ни кул
тур ни ха би тус. Мо гу ће је прет по ста ви ти и обр ну то. “Клод 
Ле ви Строс (Cla u de Le viStra uss) екс пли цит но је по ку шао да 
об ја сни кул ту ру у тер ми ни ма струк ту ре људ ског ума. Раз
вио је иде ју да јед но став на ког ни тив на дис по зи ци ја као што 
је на кло ње ност хи је рар хиј ској кла си фи ка ци ји или ка би нар
ним опо зи ци ја ма игра ва жну уло гу у об ли ко ва њу ком плек
сног со ци јал ног си сте ма као што је ср од ство и ком плек сне 
кул тур не ма ни фе ста ци је као што је мит.”19

Ког ни тив на лин гви сти ка по ку ша ва да пр о на ђе ког ни тив не 
схе ме у је зи ку. Те ког ни тив не схе ме у овом слу ча ју под ра зу
ми је ва ле би ме та фо рич ки пре нос ко ји се над да тим тек стом 
вр ши да би се ин фор ма ци је струк ту ри ра ле под иде а ли зо ва
не (уни вер зал не) ког ни тив не мо де ле. Сам текст мо же у се би 
да кри је схе ма ти зо ва не при ка зе, са ко ји ма смо упо зна ти кр оз 
кул тур ну тра ди ци ју, ко ји су при кри ве ни ак ту ел но шћу ре ал
ног о ко јем се пи ше. Сто квел да ље ка же: “КЛ се ба ви углав
ном кон цеп ту ал ним ма пи ра њем ко ји ис ти чу ме та фо рич ност 
ис ка за. Фер клау пре по зна је при сут ност ме та фо ре, прем да је 
за ин те ре со ван за пр о у ча ва ње иде о ло шких функ ци ја, ње гов 
си стем ски лин гви стич ки оквир чи ни га осје тљи вим за пре
по зна ва ње иде о ло шких ни јан си у  раз ли чи тим сти ло ви ма:

Ме та фо ра је зна че ње ко је пред ста вља је дан аспект ис ку ства 
пре ко дру гих тер ми на, и она ни је огра ни че на на тип дис
кур са за ко је се сте ре о тип но ве зу је – по е зи ју и ли те ра ту ру. 
Сва ки аспект ис ку ства мо же би ти пред ста вљен кр оз мно го 
ме та фо ра, и упра во  је ана ли за  од но са из ме ђу ал тер на тив
них ме та фо ра пр вен стве ни ин те рес овог тек ста, јер раз ли чи
те ме та фо ре има ју раз ли чи те иде о ло шке при сту пе”20.

За ин те ре со ва ност Фер кла уа за ме та фо ру је ис кљу чи во иде
о ло шке при ро де. То зна чи да он по ку ша ва да од го нет не ла
тент на зна че ња тек ста ко ја су иде о ло шки ин док три ни ра на 
(ра си змом, евро пе и змом и сл). За ког ни тив ну лин гви сти ку 
ме та фо рич ност тек ста (уко ли ко при хва ти мо прет по став ку 
да је сва ки текст на чел но ме та фо ри чан) огле да се у пре по
зна ва њу схе ма ко је су ин хе рент не на шим ког ни тив ним мо де
ли ма (нај че шће на сли је ђе ном кул ту ром и со ци ја ли зацијом). 

18 Sper ber D. and Hirschfeld L., Cul tu re, Cog ni tion, and Evo lu tion, in: Encic
lopediaof theCognitiveSciences, eds. Wil son, R. and Keil F., Cam brid ge 
Mas sac hu setts, Lon don En gland 1999, pp. 8.

19 Исто, стр. 8.
20 Stoc kwell P., нав. де ло, стр. 5.
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Упра во пре ко ког ни тив них схе ма текст ко ји чи та мо мо же 
да се пре не се на обра зац ко ји нам је већ по знат (апри о ран) 
пре ко на сли је ђе них кул тур них мо де ла. Та ко на при мјер пр о
пов ска струк ту ра бај ке (са чи јим смо на ра тив ним мо де ли ма 
упо зна ти ин ту и тив но) мо же да се при мје ни на ана ли зу аме
рич коиран скоку вај тског ра та. “Ла коф (La koff) на гла ша ва 
да је рат на при ча пре зен то ва на ме та фо рич но као бај ка. Као 
иде а лан ког ни тив ни мо дел, бај ка пред ста вља до бру ба зу за 
ме та фо рич ку на до град њу. Ла коф цр та на ра то ло шки оквир 
пре у зет од Пр о па, и ко ри сти их да би ди ску то вао о не ко ли
ко сце на ри ја ко ји су из гра ђе ни од стра не ме ди ја. Ово укљу
чу је ‘Сце на рио спа са ва ња’, у ко јем је Ку вајт жр тва злог 
Ира ка, Сје ди ње не др жа ве пред ста вља ју хе ро ја, док зло чин 
под ра зу ми је ва кид на по ва ње и на па ство ва ње; и ‘Сце на рио 
са мо од бра не’, у ко јем Ирак и Сје ди ње не Др жа ве оста ју и 
да ље у сво јим уло га ма зли ков ца и хе ро ја, али сви јет је жр
тва смр то но сне при јет ње (при јет ње по еко ном ско здра вље), 
ко ја мо ра би ти ри је ше на уче шћем Али јан се.”21 На тај на чин, 
од јед не ег зи стен ци јал не кри зе (што би рат тре бао да бу де) 
кр оз дис курс се фор ми ра по вр шна сли ка, од ре ђе на до ме ни
ма бај ко ви тих на ра то ло шких прак си, о хе ро ји ма и зли ков
ци ма чи ји ис ход тре ба да се ри је ши ис пра вља њем не прав
ди и ка жња ва њем кри ва ца. Упра во је тај па тер ни стичко 
иде о ло шки по глед ве ли ких си ла усло вио уло гу “хе ро ја”. 
Отуд је сва ма три ца све де на на сље де ће: не прав да се де си ла,  
ју нак је угро жен, хе рој се по ја вљу је и спа са ва ју на ка, прав да 
је за до во ље на. То би да кле, био ког ни тив ни оквир у ко јем 
За пад на иде о ло ги ја пер ци пи ра ра то ве. Ме ђу тим, бај ко ви та 
струк ту ра не кон сти ту и ше са са мо кр оз на ра то ло шки оквир 
кр оз ко јих се са гле да ва суд би на дру гих. Она је им пли ци ра
на и кр оз еле мен те ко је су ин хе рент не бај ци, као што су: 
магија, жи во ти ње ко је при ча ју и сл.22 

Дискурзивнаанализа

Под “дис кур сом” под ра зу ми је ва мо на чин го во ра од ре ђе не 
дру штве не гру пе, ко ја ти ме (го во ром) има за циљ потвр
ђи ва ње соп стве ног ста ту са мо ћи у окви ру иде о ло шки 
загарантова них ин сти ту ци о нал них до ме на. Иде о ло ги ја 
ства ра ин сти ту ци је да би кр оз њих мо гла да го во ри.23 

21 Исто, стр. 10.
22 О то ме ка ко се кон сти ту и шу ови на ра то ло шки екс це си ти пич ни за бај ку 

у ре ал ним, рат ним окви ри ма, ви дје ти у TowardsaCriticalCognitiveLin
guistics, стр. 14. и да ље.

23 У крај њој ли ни ји, уви јек је иде о ло ги ја та ко ја го во ри. На чел но, чак и 
го вор пр о тив иде о ло ги је је иде о ло шки го вор јер се оства ру је пре ко иде
о ло шких др жав них апа ра та (шко ла, уста но ва кул ту ре, бол ни ца и сл. ) и 
озна чи те ља ко ји се  од стра не тих ин сту ту ци ја до дје љу ју ин ди ви ду а ма 
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На тај на чин, оби љеж је дис кур са усло вље но је сте пе ном 
ути ца ја ко ји је јед на дру штве на гру па у ста њу да из вр ши на 
дру гу гру пу. Отуд је ва жно да се дис курс те гру пе при ла го
ди ре це пи јен ти ма ко ји тај го вор тре ба да сли је де. Блoмерт 
и Бол син (Jan Blom mert and Chris Bul cean) ка жу: “У по ли
тич ком по љу на при мјер, Фер клау (Fa ir clo ugh) и Мо ра нен 
(Ma u ra nen) упо ре ђу ју по ли тич ке ин тер вјуе у вре мен ском 
раз ма ку од 35 го ди на и уви ђа ју ја сан за о крет од фор мал ног 
и ри гид ног сти ла ин тер вјуа ка ин тер ак тив ном и  уоби ча је
ни јем на чи ну ко му ни ка ци је”24. Ова пр о мје на сти ла у на чи
ну обра ћа ња на род ним ма са ма, у по ли тич ком дис кур су има 
за циљ ве ћу до па дљи вост и лак ши пут ка ши ре њу и учвр
шћи ва њу вла да ју ће иде о ло ги је. Ди скурс по ста је флек си би
лан у сла њу од ре ђе не по ру ке. Уко ли ко осје ти да је од ре ђе на 
фор ма го во ра не а де кват на (та не а де кват ност мо же да бу де 
по сље ди ца кул тур ног раз во ја, по ја ве но вих ме ди ја ко је тра
же пре ци зни ји и ре лак си ра ни ји на чин ко му ни ка тив ног оп
ште ња и сл.) дис курс се ми је ња и при ла го ђа ва за хтје ви ма 
ме ди ја кр оз ко је го во ри, као и за хтје ви ма ко је му хо ри зонт 
оче ки ва ња со ци јал не гру пе на ко ју је го вор усмје рен на ме ће. 

Сва ком ис ка зу ин хе рент на је од ре ђе на иде о ло шка по за ди на. 
Од те по за ди не се не мо же по бје ћи (чак ни он да ка да је то 
же ља са мог ис ка за). Упра во сто га, уко ли ко прет по ста ви мо 
да по сто ји мно штво ин те ре сних сфе ра ко је зах ти је ва ју сво је 
дис кур зив но уоб ли че ње, кри тич ка ана ли за дис кур са не под
ра зу ми је ва са мо ана ли зу до ми нант ног дис кур са опред ме ће
ног кр оз ин сти ту ци је мо ћи да тог си сте ма (са ве ли ким те ма
ма по пут: де мо кра ти је, со ци ја ли зма, еко но ми је и сл), не го и 
мно го дру гих, не знат ни јих дис кур зив них прак си ко је по ста
ју еви дент не у ло кал ним сфе ра ма жи во та. Отуд “Због ви со
ког лин гви стич кодис кур зив ног ка рак те ра мно гих пр о мје на 
у ка сном мо дер ни зму и по ве ћа њу об ли ка и  рас про стра ње
но сти је зич ких фор ми, кри тич ка ана ли за дис кур са по ста је 
све ва жни ја у раз ли чи тим по љи ма као што су марке тинг, 
со ци јал на по моћ и по ли тич ки дис курс”25. Кри тич ка ана ли за 
дис кур са би да кле под ра зу ми је ва ла:

(пр о фе со ри, ин же ње ри и сл). Под ин сти ту ци ја ма под ра зу ми је ва мо озна
чи те ље ко ји ма иде о ло ги ја до дје љу је уло ге (функ ци је) у да тој дру штве
ној за јед ни ци. Отуд, сва ки означен аспект иде о ло ги је пред ста вља ин
сти ту ци ју за се бе и има мо гућ ност говора, од но сно арти ку ла ци је мо ћи у 
ци љу учвр шћи ва ња и ши ре ња сво јих по зи ци ја.  

24 Blom mert J. and Bul cean C., Cri ti cal Di sco urs Analysis, in: AnnualReview
ofAntropology, San Di e go 2000, pp. 453.

25 Исто, стр. 452. Упо ре ди ти са: “Иде ја о но вом ка пи та ли зму (New ca pi ta
lism) чи ја је осно ва зна ње или чи ји је со циоеко ном ски по ре дак усло
вљен зна њем, им пли ци ра та ко ђе усло вље ност дис кур сом, су ге ри шу ћи 
да је зик мо же има ти зна чај ну уло гу у са вре ме ним со циоеко ном ским 



155

НОВАК МАЛЕШЕВИЋ

1.  Пре по зна ва ње идеолошке по ру ке (“правог 
значења”), ко је се из да тог дис кур са мо же 
имплицирати.

2. Пр о на ла же ње ве зе из ме ђу дис кур
са и друштвене гру пе ко јој је тај дис курс 
инхерентан.

Тео Ван Дијк  (Theo van Dijk) ана ли зи ра ју ћи је дан чла нак из 
бри тан ског ма га зи на Sun пр о ку ша ва да пре по зна иде о ло шку 
ин тен ци ју са мог члан ка (или, да оста не мо вјер ни тер ми но
ло ги ји ко ју ко ри сти мо: дис кур са). Текст гла си: “Бри та ни ја 
је пре пла вље на та ла сом иле гал них ими гра на та то ли ко очај
них због по сла да не би ра ју шта ће да ра де за ма лу сво ту 
нов ца (pit tan ce), ро бу ју ћи иза ба ро ва, чи сте ћи хо тел ске со бе 
и ра де ћи у ку хи ња ма”26. Ван Дијк за па жа да ис каз “ра де за 
ма лу сво ту нов ца”, им пли цит но под ра зу ми је ва да је на је зда 
ими гра на та опа сна за бри тан ско дру штво због ни ске ци је не 
ра да ко ју она ус по ста вља на тр жи шту. То пред ста вља при
јет њу од ре ђе ном кла сном сло ју у Бри та ни ји, ко ји ће због 
кон ку рент но сти  мо ра ти да обо ри сво ју ци је ну ра да, што ће 
усло ви ти пад стан дар да у ни жој сред њој кла си. Дру го за
па жа ње, ка ко при мје ћу је Ви дов сон, мо же се од но си ти на 
ис каз “ро бу ју ћи иза ба ро ва” (sla ving be hind bars). “Тер мин 
робујући(ко ји је ср о дан са ис ка зи ма роб и ропство)има ин
тер тек сту ал ни ехо дис кре ди ту ју ћег дис кур са не скри ве ног 
ра си зма ко ји су но ви не вје ро ват но хтје ле да из бјег ну.”27 На 
тај на чин, ана ли зом ис ка за ми смо утвр ди ли сље де ће: да је 
дис курс им прег ни ран ла тент ном иде о ло шком по ру ком ко ју 
тре ба от кри ти (у овом слу ча ју по ру ка би би ла да је ни жа 
сред ња кла са у Бри та ни ји угро же на), да се дис курс обра ћа 
од ре ђе ној дру штве ној гру па ци ји (бри тан ском дру штву уоп
ште, или спе ци фич ни је, сред њем ста ле жу бри тан ског дру
штва), да сам дис курс сво ју по ру ку не ка да мо же да по ша
ље у не скри ве ној фор ми (као што је то слу чај са при мје ром 
ропства), док је по ру ка не ка да при кри ве на фор мал нијим 
језич ким апа ра том (као у слу ча ју “ма лих сво та нов ца” у 
при мје ру из над).

Ме ђу тим, као што је сва ки дис курс иде о ло шки, та ко је и 
сва ки но ви дис курс ко ји раз об ли ча ва иде о ло ги ју (из гра ђе ну 

пр о мје на ма, не го што је имао у пр о шло сти”. Fa ir clo ugh N., Cri ti cal di
sco ur se analysis in re se ar ching lan gu a ge in the new ca pi ta lism: over de ter mi
na tion, transd di sci pli nary and tex tu al analysis, Systemiclinguisticsandcriti
caldiscourseanalysis. eds.  C. Har ri son and L. Young, Con ti nu um, Lon don 
2004, стр. 2. 

26 Ци ти ра но пре ма Wid dow son H., The The ory and Prac ti ce of Cri ti cal Di sco
ur se Analysis, in: AppliedLinguistics, Ox ford 1998, pp. 143.

27 Исто, стр. 144.
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кр оз не ки прет ход ни дис курс) та ко ђе иде о ло шки. То зна чи 
да и но ви дис курс пред ста вља јед ну иде о ло шку ма три цу ко
ја сво ју моћ ши ри и уте ме љу је кр оз ин сти ту ци о нал не сфе ре. 
Ви дов сон ка же: “Ипак, не мо гу ће је ем пи риј ски уста но ви ти 
пи шче ву ин тен ци ју у да том тек сту. Ин тен ци ја је им пли ци
ра на за кључ ци ма са ме ана ли зе, ко ја упу ћу је на ана ли ти ча
ре ве апри ор не прет по став ке о пи шче вој иде о ло шкој по зи
ци ји. Ту не по сто је ве зе са чи та о цем ко јем текст упу ћу је 
сво је по ру ке. Ра зу ми је ва ње се пре но си пре ко за ступ ни ка, 
што зна чи да ана ли ти чар ко ри сти лин гви стич ке ис ка зе се
лек тив но да по твр ди соп стве не пред ра су де”28. Овим Ви дов
сон под ри ва сам чин ишчитавања иде о ло шких по ру ка из 
да тог дис кур са, као не што што ни је ем пи риј ски уте ме ље но 
(да то као објек тив на ври јед ност), већ је пр о из вод ин тер пре
та то ро вог свје сног де кон стру и са ња тек ста да би се по твр ди
ла ва лид ност пред ра су да ко је пра те ин тер пре та то ро ву ана
ли зу. Отуд су Ван Диј ко ви за кључ ци, као и за кључ ци са мог 
Ви дов со на, о по ме ну том члан ку усло вље ни пред ра су да ма 
ко је су де кон струк ци јом тек ста (или упо тре бом но вог иде
о ло шки обо је ног дис кур са) по ку ша ле да се по твр де као ва
же ће. Дру гим ри је чи ма, за кључ ци о угро же но сти Бри та на ца 
и ра си стич ки ис па ди афир ми са ни кр оз ри јеч ропство пред
ста вља ју са мо пред ра су де ауто ра (ин тер пре та то ра) ко ји су 
по ку ша ли да на ђу афир ма ци ју за соп стве не апри о ри сте че
не ста во ве, што им пли ци ра да се ти за кључ ци ни су ни ка да 
на ла зи ли у тек сту ко ји су ин тер пре ти ра ли (или да оста не мо 
вјер ни Ви дов со но вој тер ми но ло ги ји, та кви за кључ ци не мо
гу ем пи риј ски да се по твр де као кон сти ту тив ни за текст ко ји 
се ин тер прети рао).

Ре кли смо да од ре ђе на дру штве на гру па ко ри сти дис курс 
за рад афир ми са ња мо ћи. Ме ђу тим, сам дис курс за исте ци
ље ве мо гу да ко ри сте и су бјек ти (да кле, ин ди ви дуе већ ин
тер пе ли ра не у си стем са озна чи те љем ко ју им је иде о ло ги ја 
до ди је ли ла). На тај на чин, оби љеж ја дис кур са по ста ју не
зва нич на (за то што не мо ра ју уви јек да бу ду по твр ђе на кр
оз ин сти ту ци ју) сред ства дис кри ми на ци је или од ра за мо ћи 
над дру гим су бјек ти ма. Те ре за То нус (Te re se Tho nus) ка же: 
“Од лич но по зна ва ње је зи ка (Lan gu a ge pr o fi ci ency) ути че на 
ста тус у дру штву, чак и ка да осо ба, ко јој је зик на ко јем се 
спо ра зу ми је ва ни је на тив ни, има ви шу ин сти ту ци о налну 
пози ци ју, не го осо ба ко јој је је зик оп ште ња на тив ни. Тај
лер и Деј вис (Tyler and Da vi es) ис тра жи ва ли су раз мје ну из
ме ђу ко реј ског ин тер на ци о нал ног пре да ва ча (In ter na ti o nal 
te ac hing as si stant) и аме рич ког сту ден та (...) Би ло је ја сно, 
да је ин тер на ци о нал ни пре да вач ко ме ен гле ски је зик ни је 

28 Исто, стр.143.



157

НОВАК МАЛЕШЕВИЋ

био на  тив ни де гра ди рао свој ста тус у очи ма сту ден та, што је 
усло ви ло по ја ву пр о во ка ци ја”29. На и ме, у овом слу ча ју по
зна ва ње је зи ка по ја вљу је се као означитељмо ћи. Ту ви ше 
ни је у пи та њу скри ве на иде о ло шка по ру ка ко ја мо ра би ти 
пре по зна та, ов дје је у пи та њу по сје до ва ње озна чи те ља мо
ћи  (дис кур са) ко јим је субјекат у могућности да артикулише 
сопствену идеолошку позицију, а самим тим и да се 
дефинише (означи) као припадник одређеног друштвеног 
слоја. Не по зна ва ње дис кур са, чи ја је упо тре ба уоби ча је на 
за ин сти ту ци је мо ћи, усло вља ва ис кљу че ње из ме ха ни зма 
дје ло ва ња са ме те ин сти ту ци је.

Дис курс је иде о ло шко ору ђе ко је слу жи за по сти за ње ци ље
ва за цр та них од стра не од ре ђе не ин те ре сне гру пе. Дис курс 
се при ла го ђа ва хо ри зон ту оче ки ва ња (по ли тич ки или мар ке
тин шки дис курс) и ме ди ју кр оз ко ји се арти ку ли ше.

Симболичкикапиталихегемонија

Под “сим бо лич ким ка пи та лом” под ра зу ми је ва мо скуп раз
ли чи тих се ми о тич ких прак си од ре ђе не дру штве не гру пе. 
Под тер ми ном “се ми о тич ка прак са” под ра зу ми је ва мо ка те
го рич ки од ре ђе не ску по ве зна ко ва (они да кле мо гу би ти је
зич ки, сли ков ни, опред ме ће ни и сл), ко ји сво јим зна че њем 
им пли ци ра ју од ре ђе ни ак си о ло шки по ре дак. На ме та ње од
ре ђе них си сте ма ври јед но сти мо же се сто га од ре ди ти као 
вид сим бо лич ке до ми на ци је. Мо ни ка Хе лер (Mo ni ca Hel
ler) ка же: “Сли је де ћи Бур ди јеа 1977, 1982, узи мам син таг му 
“сим бо лич ка до ми на ци ја”, ко јом озна ча вам спо соб ност јед
не со ци јал не гру пе да ус по ста ви кон тро лу над дру гом гру
пом та ко што ће соп стве ни по глед на ре ал ност и соп стве не 
кул тур не прак се пр о гла си ти нај ври јед ни ји ма и, што је још 
ва жни је, пр о гла си ће их нор мом”30. Да кле, сим бо лич ка до
ми на ци ја би пред ста вља ла кул тур ну хе ге мо ни ју (оли че ну 
кр оз се ми о тич ку прак су: је зик, оби ча је и др), јед не со ци јал
не гру пе (кла се, на ци је, др жа ве и др.) над дру гом. Ме ђу тим, 
са ма до ми на ци ја мо ра да се афир ми ше у ин сти ту ци ја ма, ко
је на тај на чин по ста ју иде о ло шки но си о ци да тог сим бо лич
ког ка пи та ла. Сли је де ћи да ље Мо ни ку Хе лер, ин сти ту ци је 
мо же мо де фи ни са ти као: “Кон вен ци о на ли зо ва не со ци јал не 
струк ту ре, ко је обез бје ђу ју ре сур се, од ре ђу ју по на ша ње и 

29 Tho nus T., Do mi nan ce in Aca de mic Wri tings Tu to ri als: Gen der, Lan gu a ge 
Pr o fi ci ency, and the Of fe ring of Sug ge sti ons, in: DiscourseandSociety,vol. 
10, is sue 2, Lon don 1999, pp. 230.

30 Hel ler M., Lan gu a ge Cho i ce, So cial In sti tu ti ons, and Sim bo lic Do mi na tion,  
LanguageinSociaty, vol. 24, is sue. 3, 1995, pp. 373.
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ус по ста вља ју зна че ње на на чин ко ји је де фи ни са ла со ци јал
на гру па у на мје ри да уна при је ди соп стве не ин те ре се”31.

Сим бо лич ка до ми на ци ја (кул тур на хе ге мо ни ја)32 пред ста
вља да кле, иде о ло шку пре власт јед не дру штве не гру пе,  ко
ја свој ути цај вр ши пре ко ин сти ту ци ја си сте ма. На тај на
чин, ин сти ту ци је пред ста вља ју цен тре мо ћи, иде о ло шко 
сте ци ште нор ме и За ко на. Отуд, сва ка сфе ра ути ца ја, сва ка 
пр о дук ци ја озна чи те ља мо ра сво ју по ру ку да по твр ди кр оз 
ин сти ту ци о нал ну прак су. У су прот ном, та ква по ру ка оста је 
жи го са на као не ле ги тим на. Ра зу ми је се, по ко ра ва ње За ко
ну пред ста вља оба ве зу сва ког чла на од ре ђе не за јед ни це. На 
осно ву тог за ко на гра ди се нор ма, ко ја им пли ци ра хи је рар
хи ју и од ре ђу је дру штве ну функ ци ју. За ни мљи во је на по ме
ну ти да нор ма не мо ра уви јек би ти апо сте ри ор на ка те го ри ја, 
гдје би се од ре ђен за кон под јед на ко при мје њи вао на сва ко га 
на кон ро ђе ња. Нор ма  раз ли чи то  дје лу је на по пу ла ци ју ко ја 
ро ђе њем но си дин стинк тив на оби љеж ја по ла и со ци јал ног 
ста ту са. Та ко су, ре ци мо, од ре ђе ни ре ли гиј ски за ко ни (ко
ји се ин сти ту ци о нал но по твр ђу ју и шти те ка зном уко ли ко 
се нор ма пре кр ши), мно го стро жи пре ма же ни, не го пре ма 
му шкар цу (мо же мо да кле ре ћи да су ови за ко ни апри о ри 
дис кри ми на тор ни, не ко је осу ђен на ло ши ји по ло жај и при
је ро ђе ња). Џеј лен Ху се ин (Jeylan Hus sein) ка же: “У Оро мо 
под руч ји ма гдје је га да си стем слаб, ку ран ски и би блиј ски 
кон цеп ти скром но сти се та ко ђе ко ри сте да би се пр о вје ра
ва ло и кон тро ли са ло по на ша ње же не”33. На тај на чин, же на 
је оне мо гу ће на да оба вља дру штве не функ ци је, не ма пра во 
на соп стве ни из бор одје ће и сл. За ко ни по ста ју ва лид ни тек 
ка да се по твр де кр оз ин сти ту ци о нал ни си стем и ка да се за 
њи хо во кр ше ње пр о пи ше од го ва ра ју ћа ка зна. (За ни мљи во 
је на по ме ну ти да је у Оро мо дру штву муж од го во ран за по
на ша ње сво је же не, и он сно си ка зну за ње ну евен ту ал ну 
не по слу шност.34 Мо рал ност ин сти ту ци о на ли зо ва них за ко на 
за иде о ло ги ју ни је мно го бит на.

31 Исто, стр. 373.
32 По што смо сим бо лич ку до ми на ци ју од ре ди ли као скуп се ми о тич ких 

прак си, а се ми о тич ку прак су од ре ди ли пре ко ак си о ло шког по рет ка ко ји 
ус по ста вља ју зна ко ви, ја сно је он да да, уко ли ко прет по ста ви мо да ови 
зна ко ви вр ше утицај, мо же мо тер мин сим бо лич ка до ми на ци ја уве ли ко 
из јед на чи ти са тер ми ном кул тур на хе ге мо ни ја. Ра зу ми је се, отуд кул ту
ру мо же мо да де фи ни ше мо као скуп зна ко ва, ко ји сво ја зна че ња (им
пли цит но, соп стве не ври јед но сне нор ме), на ме ћу и фор ми ра ју у да тим 
ин сти ту ци ја ма си сте ма. 

33 Hus sein, J., A Cul tu ral Re pre sen ta tion of Wo man in the Oro mo So ci ety, Afri
canStudyMonofraphs, vol. 25, is sue 3, Kyoto, 2004, pp. 107.

34 О ово ме ви дје ти у ACulturalRepresentationofWomanintheOromoSoci
ety, стр. 108.
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Ме ђу тим, бор ба за ин сти ту ци је, од но сно за иде о ло шко ле
ги ти ми са ње, мо же на па ра док са лан на чин да огра ни чи 
ути цај од ре ђе не со ци јал не гру пе. Хе лер по ка зу је ка ко је у 
Ка на ди бор ба фран ко фо не ма њи не за соп стве не обра зов не 
ин сти ту ци је дје ло ва ла кон тра про дук тив но јер је ис кљу чи ла 
сво ју за јед ни цу из ши рег иде о ло шког сти ца ја у ко јем пре
о вла да ва ан гло фо на по пу ла ци ја, што ће ре ћи ин сти ту ци је 
ко је шти те си стем ври јед но сти за сно ван кр оз од ре ђен је зик 
(као јед ну од се ми о тич ких прак си). Хе лер ка же: “Ин сти ту
ци о нал ни мо но лин гви зам фран ко фо не Ка на де је па ра док са
лан због то га што је то акт от по ра, али ујед но и пр о из вод 
хи је рар хиј ског од но са мо ћи; што зна чи кре и ра ња цен та ра 
мо ћи ко је има ју за циљ да обез бје де фран ко фо ним го вор ни
ци ма при ступ гло бал ној еко но ми ји, али на на чин да фран
ко фо ни ја ри зи ку је ис кљу чи ва ње се бе  из сви је та ен гле ског 
го вор ног под руч ја ко ји је кон стант но у екс пан зи ји”35. На тај 
на чин, за до би ја њем сво јих ин сти ту ци ја фран ко фо ни го вор
ни ци су ушли у еко ном ски си стем обез бје ђен иде о ло шким 
при зна ва њем, али њи хо ва  ис кљу чи вост пре ма све му не
фран ко фо ном, до во ди их у опа сност због изо ла ци је и со ци
јал не оту ђе но сти из ши рег дру штве ног кон тек ста. Ипак, та 
ис кљу чи вост је оправ да на. Има ју ћи у ви ду да се фран ко фо
ни ја у Ка на ди за сно ва ла, од но сно иден ти тет ски фор ми ра
ла, у су ко бу са до ми нант ном ан гло фо ном иде о ло ги јом (отуд 
“акт от по ра”), сва ко отва ра ње пре ма ан гло фо ни ји (чак и у 
би лин гвал ном ма ни ру), при је ти ло би гу ше њу фран ко фо не 
ма њи не. Дру гим ри је чи ма, кул тур на хе ге мо ни ја ан гло фо не 
ве ћи не би то ком од ре ђе ног вре мен ског пе ри о да у пот пу но
сти аси ми ло ва ла фран цу ски је зик. Чи ње ни ца да се у овом 
слу ча ју фран цу ски је зик де фи ни ше у иде о ло шким окви ри
ма као разлика у од но су на ен гле ски је зик, као отпор пре ма 
ен гле ском је зи ку, усло вља ва ову вр сту од бој но сти фор ми ра
них пр о фран ко фо них ин сти ту ци ја пре ма дру гим је зич ким 
пра кса ма. 

Ипак, ап со лут на ис кљу чи вост из ши рег иде о ло шког сти ца
ја је не мо гу ћа. Отуд је и на пор фран ко фо них ин сти ту ци ја 
ка усто ли че њу мо но лин гви зма у свом обра зов ном си сте
му са мо илу зи ја. “Је зик на игра ли шти ма и школ ским ход
ни ци ма па чак и кон вер за ци о ни је зик школ ских дру го ва, у 
Шам пла ну као уоста лом и у мно гим дру гим фран цу ским 
шко ла ма у То рон ту (као и у ве ћем ди је лу Он та ри ја) је ен
гле ски.”36 Ши ри иде о ло шки сти цај, у ко јем је сво ју ин сти
ту ци о нал ну ауто но ми ју до био фран цу ски је зик, вр ши ути
цај на популаци ју ко ја по ха ђа фран цу ске шко ле. Тај ути цај 

35 Hel ler M., нав. де ло, стр. 379.
36 Исто, стр. 385.
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је не из бје жан услед ве ли ке при сут но сти ан гло фо не је зич ке 
кул ту ре кр оз ма сов не ме ди је. Тај ути цај обез бје ђен је, ра зу
ми је се, ве ли ком еко ном ском ин фра струк ту ром ан гло фо не 
кул тур не иде о ло ги је.

Ме ђу тим, по сто је слу ча је ви ка да мар ги на ли зо ван је зик 
пред ста вља ста ту сни сим бол вла да ју ће кла се. Ке трин Ву
лард (Kat hryn Wo o lard) по ми ње слу чај ка рак те ри сти чан за 
Бар се ло ну, гдје је ка сти љан ски је зик иде о ло шки оза ко њен 
је зик, док је ка та лан ски онај ко ји је мар ги на ли зо ван. Ипак, 
упра во тај мар ги на ли зо ва ни је зик, ко ји не ма сво ју по твр
ду у др жав ним ин сти ту ци о нал ним апа ра ти ма но си у се би 
ста ту сну од ли ку ко ја раз ли ку је ви шу од ни же кла се. Ке трин 
Ву лард ка же: “У Бар се ло ни, упр кос ин сти ту ци о нал ној до
ми нант но сти ка сти љан ског је зи ка, упо тре ба ка та лан ског је
зи ка ево ци ра мно го ви ше по зи тив них оцје на, на ли ни ји ко ја 
озна ча ва ста тус, код ка та лан ских и ка сти љан ских слу ша
ла ца. Го вор ни ци зву че мно го ин те ли гент ни је, кул тур ни је, 
моћ ни је, са мо у вје ре ни је и вред ни је ка да го во ре мар ги на ли
зо ва ним ка та лан ским је зи ком, не го ка да при ча ју ка сти љан
ским”37. Ка та лан ски је зик пред ста вља не ку вр сту при ви ле
го ва ног зна ња, ко је вам омо гу ћу је ве ћи дру штве ни ста тус. 
Па ра докс је у то ме што ин сти ту ци је си сте ма не сто је иза 
овог је зи ка, што им пли ци ра да је из дво јен из фи нан сиј ских 
пр о то ка иде о ло шког кр во то ка, што са дру ге стра не, ње гов 
оп ста нак мо же до ве сти у пи та ње. Отуд глав но пи та ње ни је 
за што се овај је зик сма тра вред ни јим од ка сти љан ског, не
го ко ји су на чи ни ње го вог оп стан ка или дру гим ри је чи ма 
ко фи нан си ра уче ње ка та лон ског је зи ка. Ву лард да ље ка же: 
“Ка та лон ски на ста вља да до ми ни ра ин тер ном еко ном ском 
струк ту ром Ка та ло ни је (ко ја зна чај но до при но си Шпа ни ји). 
Иако је ка сти љан ски је зик успје шно за сту пљен кр оз др жав
не ин сти ту ци је што ње го во зна ње чи ни услов ним за при
ступ др жав ним функ ци ја ма, ка та лон ски на ста вља да до ми
ни ра га здин стви ма и ме наџ мен ту у при ват ном сек то ру, ко ји 
пред ста вља ју ма лу и сред њу ин ду стри ју. На овој еко ном ској 
ба зи, као што сам већ ра ни је аргу мен то ва ла, ка та лон ски је
зик гра ди свој ауто ри тет у на ро ду. Ово зна чи да ауто ри тет 
не мо ра уви јек да бу де по твр ђен кр оз школ ски си стем и кр оз 
дру ге фор мал не ин сти ту ци је, не го кр оз при мар не ме ђу људ
ске од но се и кр оз њи хо ву сва ко днев ну, не фор мал ну ин тер
ак ци ју: на рад ном мје сту, гдје су Ка та лон ци  че сто осни ва чи 
ко ји за у зи ма ју ви со ке по зи ци је, док ка сти љан ски го вор ници 
пред ста вља ју обич не рад ни ке; на мје сту бо ра ви шта, гдје 

37 Wo o lard K., Lan gu a ge Va ri a tion and Cul tu ral He ge mony: To ward an In te gra
tion of So ci o lin gu i stic and So cial The ory, AmericanEthnologist, vol.12, no. 
4, 1985, pp. 741.
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Ка та лон ци жи ве на ври јед ним ло ка ци ја ма, док ка сти љан ски 
ими гран ти жи ве на пе ри фе ри ји”.38

Иде о ло ги ја оп ста је та ко што гра ди озна чи те ље ко ји ма до
дје љу је уло ге. Сва ки од озна чи те ља сво ју дру штве ну по твр
ду на ла зи у је зи ку ко ји му је означио  до ме не дру штве ног 
дје ло ва ња. Иде о ло ги ја не мо же да функ ци о ни ше без је зи ка 
и обр ну то. Је зик је нео п хо дан иде о ло ги ји да би јој да вао за
ко не и озна ча вао до ме не ра да су бје ка та, као и да би пр о из во
дио санк ци је за кр ше ње нор ми ко је је пр о пи сао. Иде о ло ги ја 
је са дру ге стра не нео п ход на је зи ку да би омо гу ћи ла ње гов 
оп ста нак у ин сти ту ци ја ма си сте ма.
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LANGUAGE AND IDEOLOGY

Abstract

This paper deals with the connections established between language 
and ideology. Ideology forms (produces) signifying structures by which 
it defines domains of a subject’s actions. The subject takes on the role 
of an ideology signifier, interpellating itself into the given ideological 
order. Also, ideology forms structures of a subject’s understanding by 
having previously interpellated them with the signifying praxis. In 
this manner, ideology establishes forms through which it conceives 
and explains the understanding of reality. Reality is then explained by 
adequate recognizable schemes which are defined by cultural tradition. 
Furthermore we will notice that every ideological center of power 
(e.g. regarding social groups which strive to achieve certain goals) 
forms a specific discourse to assert belonging to a certain sphere of 
interest. Each interest group speaks in a certain way. The paper ends 
with an analisys of the problem of symbolic domination as a cultural 

(signifying) hegemony which one group exerts over another.

Keywords:language,ideology,criticaldiscourseanalysis,symbolic
domination


