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СИМБОЛИЧКЕГРАНИЦЕ–
ЗНАЧАЈКУЛТУРНИХ

ФАКТОРАУФОРМИРАЊУ,
ОДРЖАВАЊУИМЕЊАЊУ
СОЦИЈАЛНИХРАЗЛИКАИ

СУКОБА
Сажетак: У тек сту се у кон тек сту кон цеп та сим бо лич ких гра
ни ца ана ли зи ра ју со ци јал не по де ле ко је сво је ко ре не има ју у сфе
ри кул ту ре. Ана ли за по ла зи ште на ла зи у раз ма тра њу Бу р ди је о ве 
иде је о кул тур ним сти ло ви ма ко ји ко ин ци ди ра ју са кла сним фо
р ма ци ја ма, на ста вља се на пр о бле ма ти за ци ју стро ге по де ље но
сти по пу ла р не и елит не кул ту ре и њи хо вих со ци јал них но си ла ца, 
и за вр ша ва на со ци јал ним раз ли ка ма ба зи ра ним на уку си ма, пред
ста вља њем глав них те о ри ја и ти по ло ги ја уку са, и ге не рал ним 
по ве зи ва њем кул тур них обе леж ја у стил ски ко хе рент не фор ме –  
жи вот не сти ло ве.

Кључне речи: сим бо лич ке гра ни це, кул ту ра, уку си, со ци јал ни  
су ко би, жи вот ни сти ло ви

„Ми шље ње по чи ње са раз ли ко ва њем”

Аристотел
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„Онај ко дру гог дру штве но свр ста ва исто вре ме но свр ста ва и 
себе”

Фернбак

„Њој је би ло та ко глу по из ми шља ти раз ли ке, кад се љу ди, за бо га, 
до вољ но раз ли ку ју и без то га (има ла је на уму бо га те и си ро ма шне, 

ви со ко ро ђе не и про сте)”

ВирџинијаВулф

ОдпоследњегквартетаXXвекаиевовећдеценијуXXIвека,
удруштвенимнаукамабележимонепрекиданрастинтере
совањаза,иистраживањауобластиграница–симболичких
исоцијалних.Идејаограницамасвечешћезаузимаглавно
местоу значајнимистраживањима савремених социолога,
алиинаучникаиздругихдруштвенихихуманистичкихди
сциплина:политиколога,историчара,антрополога,социјал
нихпсихологаитд.Какоусвојојстудијиограницаманаводе
Ламон(MicheleLamont)иМолнар(ViragMolnar),концепт
граница сепојављујеуистраживањима знања, социјалног
и колективног идентитета, културног капитала, културних
група,културнихсукобаиборби,позицијараснихиетнич
кихгрупа,роднихразликаидоминације,научнихдискуси
ја, групнихправа,културеимигранатаиумногимдругим
темама.1

Међутим,овасавременаистраживањаграницаимајусвоју
историјуукласичномпериодунастанкаиразвојасоциоло
гије. Значајем симболичких граница у друштву бавили су
се ЕмилДиркем (ÉmileDurkheim), у анализи граница ко
јепостојеизмеђуобластисветогиобластипрофаног,Карл
Маркс (Karl Marx), приликом описивања граница између
културе пролетаријата и капиталистичке класе, Макс Ве
бер(MaxWeber),бавећисевезомкојапостојиизмеђуукуса
исоцијалногстатуса,ТорстенВеблен(ThorsteinVeblen),у
анализамастатуснепотрошње,иГеоргЗимел (GeorgSim
mel),урадовимаомодииживотууметрополама.

На трагу савремених и класичних радова о симболичким
границама, желимо да овим радом донекле објаснимо ка
кву улогу оне имају у стварању, одржавању, слабљењу
или мењању институционализованих социјалних разлика.
Конкретније, у каквом односу стоје симболички ресурси
икласнаструктура,популарнаивисокакултура,културна
потрошња и статус, симболички систем класификације и

1 Lamont,M.andMolnar,V. (2002)TheStudyofBoundaries in theSocial
Sciences,An nual Re vi ew of So ci o logyvol.28,PaloAlto,California:Annual
Reviews,p.167195.
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друштвенаструктура, социјалниактерии типовикултуре,
друштвениположајиукусидаоцртамоосновнекарактери
стикепостмодерногукуса.

Дабисмосвеовепроблеменаправиначинразумели,наса
мом почетку је неопходно дати дефиницију симболичких
границаиизвршитиидентификацијунивоанакојимајенај
већизначајсимболичкогдиференцирања.

„Симболичке границе су концептуалне динстинкције које
стварајусоцијалниактериикојеимслужедакатегоризују
ствари,људе,праксе,паивремеипростор.Тосусредства
којимасепојединциигрупеслужеуборбиоко(дефиниције,
додаоН.К.)икојимадолазедослагањаудефинисањуре
алности”2.Такође,социјалнеграницеслужепојединцимаи
групамадаобезбедепривилегијеукоришћењуресурса(ма
теријалнихилинематеријалних),илидастекнувисокедру
штвенеположаје,коједаљемогуискориститиуспречавању
иблокирањуприступаодређенимпозицијамамоћидругим
појединцимаи групама.У групниминтеракцијама симбо
личкеграницевршеулогуисцртавањајаснихграницаизме
ђуразличитихгрупа,ислужекаоосновазаидентификацију
иразликовање.

Али, симболичке границе могу бити реалне препреке и
значајни фактор у социјалним дешавањима тек онда када
сугенералноприхваћенемеђусоцијалнимактерима.Ута
квим околностима симболичке границе попримају форме
стриктнијегиочигледнијегпроцесасоцијалногискључива
њаидиференцирања,једномречи,трансформишусеусо
цијалнегранице.Међутим,каоштотокажеМишелЛамон,
исимболичкеисоцијалнеграницеморамопосматратикао
једнакореалнепојаве,стомразликомштозасимболичким
границама трагамонаинтерсубјективном а за социјалним
нагрупномнивоу,исанапоменомдасенанивоуузрокаи
последице,симболичкеграницепојављујукаонужаналине
идовољанусловзапостојањесоцијалнихграница.3

Даљеуовомтекстућебитивишеречиодоприносукултур
нихформирепродукцијииопстанкукласнихнеједнакости,
сукобуизмеђузаступникапопуларнеивисокекултуре,ио
карактеристикамаиразликамакултураукусаињиховихпу
блика.Наравно,требаиматинаумутодасуовосамонеке
одобластиукојимасесимболичкеграницепојављујукаова
жанфакторустварању,одржавањуилирушењусоцијалних

2 Исто,стр.168.
3 Погледати:Lamont,М.andFournier,М.eds.(1992)Cul ti va ting Dif fe ren

ces, Symbo lic Bo un da ri es and the Ma king of Ine qu a lity,ChicagoandLon
don:UniversityofChicagoPress,VIIпоглавље.
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разлика,итодасеауторприликомњиховогодабираводио
некаквимукусом.

Кла сна кул ту ра

Превазилазећи недостатке двају доминантнихмодуса тео
ријскогзнањаусоцијалнојтеорији,субјективизмакојипре
наглашава значај личних карактеристика и објективизма
који хипертрофира улогу структура (објективних односа)
у сагледавању и објашњавањуљудског деловања, Бурдије
(Pierre Bourdieu) предлаже знање које назива праксеоло
шким,икоје запредметузиманесамообјективнеодносе
и лична искуства већ и „дијалектичке односе између тих
објективнихструктураиструктуриранихдиспозицијауко
јимасеонеостварујуикојетежедаихрепродукују,односно
двострукипроцесинтериоризацијеспољашњостииексте
риоризацијеунутрашњости”4.

Дијалектичкиодноссеогледаутомедаобјективнеструк
туре, шире а објективни услови егзистенције, производе
хабитусе5 који предодређују понашање, опажање и вред
новање актера,њиховуцелокупну социјалнупраксу.Тиме
се стварају „структуришуће структуре које дејствују као
структурирајуће структуре, и које одражавају објективне
структуре”6.

Праксе које су створене на овакав начин ће, по Бурдијеу,
увек настојати да репродукују структуре које су у основи
њиховог настанка. Међутим, социјалне праксе нису пуке
механичкереакције,већњихбитнокарактеришефлуидност
и нужноимпровизаторски карактер.Флуидност пракси се
огледаубезбројмогућностизареаговање,аимпровизатор
ски карактер уњиховим комбинацијама.Ипак, ове карак
теристикеважесамоуоквируједногсистематрајнихдис
позиција,иликакотоБурдијекаже,„светпраксиможедо
зволитисамоусловнуслободу”,тј.задовољстводасеради
оноштојеускладусаобјективнимусловима,причемусе
субјектиневодесвешћувећпрактичнимосећајем.

Хабитусудодирусасоцијалнимпољемпроизводисоцијал
ну праксу.У зависности од дешавања у пољу, исти хаби
тусможедапроизведеразличитепраксе.Алибезобзирана
различитостсоцијалнихпоља,праксећеувекиматиодлике
правилности,јединстваисистематичности.Тојеомогућено

4 Бурдије, П. (1999)На црт за јед ну те о ри ју прак се, Београд: Завод за
уџбеникеинаставанасредства,стр.148.

5 ПоБурдијеу,системитрајнихдиспозиција.
6 Бурдије,П.нав. де ло,стр.152.
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системомтрајнихалипреносивихдиспозиција.Хабитусће
произвестистилскикохерентнепраксеиудруштвенимпо
љимаразличитимодоногукомејенастао,захваљујућиана
лошкомтрансферуобразацакојиделујукаоматрицапросу
ђивањаиделовања.Бурдијеодлазидаље,итврди(штојеод
посебневажностизанашутему)дапраксенепоседујукохе
ренцијусамонанивоупојединцакојисекрећекрозсоцијал
напоља,већговорииоусклађеностипраксичлановаисте
групеиликласе.Објективноусклађивањегрупниххабитуса
омогућавасагласностпраксибезикаквогпретходногплана,
бездоговарањаактера.Можемосепитатикакојетаконешто
оствариво.Бурдијеоводговорјепостојање„‘иманентногза
кона’ којег сваки актер добија преко основног васпитања,
којијепредусловнесмоусклађивањупраксевећипраксе
усклађивања”7.Тај„иманентнизакон”јехабитус.

Примењенанаподручјекултуре,теоријапраксенамоткрива
принципрепродукцијекласногсистемаусавременимдру
штвима.Наизглед идеолошкинеутралне категорије – кул
турниукус,културнапотрошња,културнадобра,генерално
културнистил–сузаправоусимболичкомрухупрерушене
класнепозиције,којекаотаквевршелегитимацијуеконом
скогсистемадоминацијеиучвршћујупозицијемоћи.

Какобиобјасниофункционисањедруштва,Бурдијеуана
лизууводипојмовекултурногисоцијалногкапитала,поред
економског капитала. Културни капитал постоји кроз три
облика,каоотеловљени–трајнемисаонеителеснедиспо
зиције,каообјективиран,тадасекапиталпојављујеуфор
микултурнихдобара,икаоинституционализован,уобли
ку академских квалификација и разноразних сертификата.
Надругојстрани,социјалникапиталсе једноставнопред
стављакаосоцијалневезекојепојединацпоседујеикојим
располажеуодређеномсоцијалномпростору.Сватривида
капитала семогунаследитии стицати за времеживота, а
управосеокопоменутихресурсаодигравајусоцијалнебор
бе.Зависноодтогакојисуресурсиуодређеномсоцијалном
пољуоднајвишевредностииодтогаукојојмериихпосе
дују социјални актери, створиће се сложен системодноса
доминацијеипотчињености,каоиравноправностиизмеђу
онихкојитуборбуводе.ПоБурдијеу,интереснооријенти
санопонашањекарактеристичнозаекономскусферувлада
иуобластикултуре.Свајеприликадаћесепојединцианга
жоватиукултурнимпољимакакобиувећалисвојкапитал,
билоекономскииликултурни.

7 Исто,стр.164.
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Међутим, каоиу сфери економијеи у сферикултурепо
стоје оне групе које културни и социјални капитал посе
дујуувећојмери,икојимогуупотребитизаостваривање
симболичкогпрофитаилизастицањеекономскогкапитала
(путемконверзије).

Користећипојмовекултурног,економскогисоцијалногка
питала,Бурдијеформулишесвојконцептдруштвенестрати
фикације,премакојемдруштвенупозицијуодређују:укупан
обимкапитала,односизмеђуразличитихформикапитала,и
њиховепроменепосматранекрозвременскудимензију.Та
коћеобимкапиталаодређиватиприпадносткласиаодносу
коместојеразличитеформекапиталакласнефракције.

Конкретизацијомкомпозиције капиталаБурдиједолазидо
више, средње и ниже класе, и вероватних културних обе
лежја.Вишакласапоседујевеликиобимкултурногиеко
номског капитала. Културне праксе ове класе су означене
као отмене и представљају праву супротност културним
праксаманижихслојева,којевишекласеперципирајукао
вулгарне.Ипак,вишакласанијехомогенаскупина,уоквиру
њепостојинеколикофракција,чијисеодносиопетградена
базикомпозицијекапитала,обимакапиталаиначинанако
јијекапиталстечен.Тако,имамодоминантнуфракцијуко
јасеодликујевећимобимомекономскогкапиталауодносу
накултурни,иподређенефракцијевишекласеспецифичне
по већем обиму културног капитала. По Бурдијеовом ми
шљењу,преовладавањенекогодобликакапиталаћеимати
кључанутицајнакултурнепреференције,којећепаксасво
јестранеодредитикултурниаукрајњојлинијииживотни
стил.Културниукусстеченунајранијимгодинамаживотаи
одређеносновнимусловимаегзистенцијећецелогживота
вршитифункцијуодабира,битикритеријумзапотврђивање
илиоспоравање вредностинечега илинекога.Утолико ће
се, на пример интелектуалци – подређенафракција доми
нантнекласе,приклонитионимкултурнимвредностимаи
онимљудскимврлинамакојесууњиховомконцептуствар
ностисмислене,њиховомдруштвеномбићу(хабитусу)бли
ске, разумљиве, значајне и тиме поставити јасне границе
измеђусебеиприпадникадоминантнефракцијевишекла
се,иштојејошважније,измеђусебекаоприпадникавише
класеионихкојиприпадајунижимкласама,акојевидекао
културноинфериорне.

Међутим,културнасупериорноствишекласеније,какото
њени припадници приказују, последица урођених култур
нихспособности,природногдара,већјеонапоследицањи
ховекласнепозицијеимоћикојусасобомонадоноси.Ми
шљењедасуличниквалитетинајзначајнијиуформирању
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културног укуса има тенденцију да прикрије социјалне,
односно, културне неједнакости у друштву, и да културне
привилегије представи као личне способности и тиме им
прибавилегитимитет.

Овако конструисано објашњење стања у друштвуБурдије
назива„харизматскомидеологијом”,аначинанакојисекул
туранамећегрупамаикласаманасилнимипроизвољним,и
одређујегакао“симболичконасиље”.Дакле,„харизматска
идеологија” узима личне способности за „универзалан” и
„неутралан”критеријумкодразнихдруштвенихселекција
(нпр.кодуписаушколу)итименалегитиманначинучвр
шћујесоцијалнепозиције.Овдесе,заправо,укуспојављу
јекаосредствозаистицањекласнихразлика.ЗатоБурдије,
приликомодређењаукусакласа,разматраекономскеисо
цијалне прилике, а не личне способностињених чланова.
Сталнаборбасаегзистенцијалнимпроблемимаиодсуство
културногкапиталабацарадничкукласунасоцијалнумар
гинуинедозвољавабилокаквоозбиљнијеразвијањекул
турнихпотреба,теукусрадничкекласепостајепоБурдијеу
„укуснужности”8.

Јошједнакласа,средњислој,желидасесвојомкултурном
потрошњомштовишеудаљиодрадничкекласе.Алиониу
ту сврхунеформирају аутентичнекултурнеобрасце,него
имитирају културно понашање више класе, покушавајући
тимедасебепокажукаоједанњендео.Собзиромдаимјеза
таконештопотребанодређеникултурникапиталихабитус,
адаимјеиједноидругоускраћеноекономскимикултур
нимусловимањиховогположаја,Бурдијесматрадајењи
ховукуспретенциозан,пагатакоиименује.Дабиуопште
моглидакомуницирајусаделимависокекултуре,социјал
ниактериморајудапоседујујединственсистемшифриили
кодовакојибиимпружиопоузданусхемузадешифровање
илишифровањепорука,итимеомогућиоразумевањеидо
живљај.Такавсистемсредњислојевинепоседујујерсеон
стичесамоуконтактусатимитаквимделимауранојфази
живота,асоцијалнеприликекарактеристичнезаовајслојга
неомогућавају.

Сукобиизмеђуразличитихкултурнихгрупа,суустварису
коби различитих хабитуса, створених под утицајем објек
тивнихусловаегзистенцијеисоцијалногстатуса,„којити
ме што намећу другачије дефиниције немогућег, могућег,
вероватног и извесног чине да једни сматрају природним

8 Bourdieu, P. (1984)Dis tin ction.A So cial Cri ti que of Jud ge ment of Ta ste,
CambridgeUSA:HarvardUniversityPress.
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илиразумнимодређенепраксеисклоностикоједругидо
живљавајукаонезамисливеискандалозне,иобрнуто”9.

Целокупни културни систем само је симболички приказ
друштвених односа доминације и потчињености, систем
којиу савременимдруштвимаигра главнуулогуу јачању
ирепродукцијикласнихнеједнакости.Лукавимпрерушава
њемуидеолошкинепрепознатљивимформама,каоштосу
преференцијеуизборумузике,филма,литературе,позори
шнихкомада,делаликовнеуметности,илиличнеспособно
стизакултурниактивизам,структуреполитичкемоћилеги
тимишу своју доминацију.У савременим друштвеним си
стемимакласниодносиопстајувеликимделомзахваљујући
класном карактеру културе. Класна хегемонија остварена
симболичкимсредствима.

Ма сов на и елит на кул ту ра –  
об ја шње ње и кри ти ка

Кадајеречомасовнојкултуриудруштвенојтеоријиифи
лозофији најчешће је у питањунегативна критика.Тешко
јемеђузначајниммислиоцимамодерногисавременогдоба
пронаћионекојиомасовнојкултурипишукаоофеноме
ну сапозитивнимпоследицаманаљудски свет.Сматрамо
данајмањештоможемодаучиниморадибољегсхватања
илакшегприхватањаовепојаве,каосоциолози,једаопи
шемодруштвенеусловењеногнастанкаиопстанкаитиме
донеклеобјаснимоњенуприроду.

ПојавамасовнекултуресесмештаупериодкрајаXVIIIи
почеткаXIXвека.Каоисвакадругадруштвенановина,и
масовнакултура јенасталаондакадасусазрелиодређени
друштвениуслови,атосууњеномслучајубилипроцеси
индустријализацијеиурбанизације.Дакле,масовнакулту
расејављакаопродуктодређенихдруштвенихоколностии
каоодговорнаодређенедруштвенепотребе.

Ко ји  су то дру штве ни фак то ри по го до ва ли  
на стан ку и раз во ју ма сов не кул ту ре? 

Низ техничкихпроналазака у другој половиниXVIII века
доводидомеханизацијеиубрзанограстапроизводњеуве
ликимградовима.То је запоследицуималосвевећиброј
радних места потребних да би се остварило несметано
функционисање индустријске производње. Привучени но
вонасталим могућностима запослења и охрабрени новим
начинима путовања (железницом) огроман број сеоског

9 Бурдије,П.нав.дело,стр.161.
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становништва своју будућност тражи у урбаним средина
ма.Прелазаку град, завећинуњих, је значиоинапушта
њетрадиционалнихдруштвениходноса(породичних,род
бинскихилокалносуседских),дотадашњихдруштвенихи
културнихидентитета, и уроњавање у градску гомилу.На
другојстрани,радкојијемеханизованапроизводњазахте
валанијебионималолак.Карактерисалогајешестнаесто
часовно радно време, брз ритам рада и фрагментираност
производних задатака. Овај исцрпљујући и монотони рад
напослу,заједносаосиромашенимкултурнимживотом,и
тешкимживотним условима, је довео доформирања пси
холошког профила човека оговарајућег катактеристикама
масовнекултуре.Масовнакултурајеодсамогпочеткану
дила једанвидбекстваодреалности, захтевалапасивност
иодсуствоинтелектуалногангажмана,површностилажни
сјајиималарелаксирајућиефекат.Дакле,онајенудиласве
оноштојебилопотребночовекучијијеживотбиоусмерен
насавладавањеелементарнихегзистенцијалнихпроблема,
ибезбедногаудаљавајућиодсуочавањасатимпроблемима,
чиниласрећним.

Ово ипак нису свифактори који су  допринели развоју и
преовладавањумасовнекултуре.Поредњихважнојепоме
нутииширењеопштегобразовањамеђусвевећимбројем
становника,штојенаглоповећалобројмогућихреципије
ната10, тренд смањивања дужине радног времена и дефи
нисањегорњеидоњеграницестаростистановништваспо
собногзарадјеучиниослободновремесвојиномшироких
маса,затим,новитипдруштвениходносакојијељудеучи
ниоанонимним,изолованимјединкамасклонихпосредним
видовима комуникације омогућених средствима масовног
комуницирања(штампа,радио,филм,телевизија)итд.

Овајпроцес,међутим,никаконебисмосмелидапосматра
мо као једносмеран утицај друштвених фактора на сферу
културе,напротив,имасовнакултурајеутицаланакарак
тердруштваукојемјебилаприсутна.Штавише,наконкри
стализацијенаплануформеисадржаја,масовнакултураје
имала кључни утицај на формирање животних стилова и
укусаогромневећинестановништвамодернихдруштава,а
точиниисадаитоуглобалнимразмерама.

Управојетајутицајмасовнекултуренадруштвобиоосно
вакритикекојаједолазиласдругестране,одзаступникаи
заштитникаелитне,високекултуре.Асамаподелапублике

10Новиневеликогтиражасубилепрвобитниоблицимасовногкомуници
рања,тејеелементарнаписменостбиланеопходнадабисеуњојуче
ствовало.
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намасовнуиелитну,сукобииборбезадоминацијуједногод
симболичкихсистеманасовдепосебноинтересују.

Но,пренегоштопређемонасукобизмеђумасовнеиелитне
културе,морамодасумарноприкажемоосновнекарактери
стикемасовнекултуре.„Уизвеснојмери,масовнакултура
свудапостајеробакојустварајуспецијализованеинститу
ције и коју испоручује специјализовани систем дистрибу
ције”11. Такође, масовна култура хипертрофира функцију
забавеистандардизујекултурнепродукте,тестваралаштво
умасовној култури занемарује аутентичностии окреће се
готовимформулама,што за последицу има схематизацију
у свим сферама стваралаштва (сентиментална литература,
роматничносексуални мотиви комерцијалних садржаја –
реклама, авантуристичке романсе, вестернфилмови итд.).
Сви продукти масовне културе, говоре критичари, немају
претензијудадуготрају,већдатренутнозадивеизабаве,да
задовољеконкретнепотребеконзумената.

Из овога лако можемо закључити да је главно полазиште
критикемасовнекултуре,којајестараколикоисамамасов
накултурајерјеодсамогњеногнастанкапостојаласасвим
различитакултура–културадруштвенеелите,штетниефе
катњенихформинапубликумасовнекултуреидруштвоу
целини.Заступницивисокекултуре,којичинејезгрокрити
чара,видемасовнукултурукаовулгарнуиматеријалистич
кујертретирадуховневредностикаоробу.Онијеоптужују
даподстичепасиванодноспремасвету,нихилистичкиод
носпремаморалу,даглорификујенасиљеинепристојност.
Идеалниконзумент,померикогасепродуктимасовнекул
турестварају,јеособаелементарногобразовањаалисуса
држајинамењенисвима.Намеракреаторамасовнекултуре
јеунификацијаукусананивоуидеалногконзумента,ствара
њеармијепотрошачакојагутасвештојојсепонуди.Прин
ципимасовнекултуре,сматрајукритичари,суформализам,
униформност,специјализацијаимеханизација,апродукти
стваранипоовимпринципимасунеоригинални,неспонта
ни,обилујусентименталнимикомерцијалнимелементима.
Није мали број интелектуалаца који сматрају да масовна
култура вршипропаганднефункције и представља главно
средство за манипулацију и политичку индоктринацију12.

11Клосковска,А.(1990)Ма сов на кул ту ра: кри ти ка и од бра на,НовиСад:
МатицаСрпска,стр.105.

12Оваквомишљењепоткрепљујубројнимаргументима,добијениханали
зомсадржаја,оприсуствуодређенихполитичкихставова,традиционал
нихвредностиикапиталистичкихинтересаукомерцијалнимфилмови
ма,стриповима,часописимазадецуиодрасле,телевизијскимемисија
ма,књигамавеликогтиражаисличног.
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Алиборбапротивпопуларнекултуресенијезадржаласамо
нанивоутеоријскекритике,мадајеунајвећемделуостала
натоме,већсепокушалосаразниминицијативамаупрак
си,снамеромдасеограничиилиставиподконтролуутицај
масовнекултуре.

Целокупнакритика,којусмоовденавели,имасвојетемеље
узападноевропскојтрадицијикојакултурувидикаоизвор
виших,духовнихвредности,тесвакуформустваралаштва
која тоније сматранекултуром.Дакле, ради сеоодбрани
културечијисупродуктиаутентичниинепоновљиви,кул
турекојасепозиванатрајнеиуниверзалнедилемељудског
постојања.

С друге стране, и заступници масовне културе критикују
и одбацују продукте елитне културе и осуђују понашање
уметникаипубликевисокеуметности.Онисматрајуда је
елитна култура лажно интелектуалистичка, снобовска, из
вештаченаифеминизирана.Такође,сматрајусадржајеове
културеизопаченим,асамествараоценастраним.Критика
елитнекултуренијесистематичнаипотпунаутеоријском
смислу,каквајекритикамасовнекултуре,алијеонаједнако
ефикаснаупракси,азаснивасенаигнорисањуипрезирању
свегаштооделитнекултуредолази,алииинституционал
ном ограничавањуњеног утицаја путем цензуре и разних
забрана.

Спорнарелацијипопуларнавиша13културазаправојебор
ба запревласт културних вредности једне од култура које
бидаљеслужилеуређивањуживотасвих.Притом,актери
теборбенекористеистасредства,негоонакојиманајбоље
баратају, једнислова,другиакцију;нитипаккористеиста
мерила заоцењивање, већ једниестетикуи етикуадруги
здравразумиискуство.Овај„културнират”,какосукобиз
међупопуларнеивисокекултуреназиваХербертГанс(Her
bertGans),је,поњему,икласниконфликтукојемкултурни
нападају некултурне, образовани необразоване, експерти
лаике,утицајнимањеутицајне.Ганстврдида јеуоснови
овогратадебатаокопитањаприродедоброгживотаипита
њачијакултуратребададоминираудруштву.Тојератоко
тогадаликултурниживотдруштватребадабудеуређенпо
правилима и вредностима културне елите или би требало

13У новијој литератури се чешће употребљава појам популарна уместо
појмамасовнакултура,алисеуосновирадиоистомфеномену,пасе
стоганаовадвапојмаможегледатикаонасиномиме.Разлози,којенаво
деаутори,заовупроменусутидапојаммасовнакултуренајчешћеима
пежоративнуконотацију,докјепојампопуларнекултуренеутралан.
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дабудетржишнодетерминисан,дабудеоријентисанпрема
задовољавањупотребапотрошача.14

Кла си фи ка ци је уку са и уку си кла си фи ка ци ја

Сигурноједасуразликеуукусимаикултурномпонашању
стареколикоицивилизованадруштва,алионепостајупред
мет интересовања и систематичног проучавања научника
текуXXвеку.Кулминацијадруштвенихпроцесакојисуна
крајуизнедрилимасовнодруштво,изазвалајенизпокушаја
теоријскогдефинисањакултурнихфеномена.Утомперио
дунастајузначајнетеоријеоподеламаукултури,типологи
јеукусаипублике,разматрасеодносизмеђудруштвених
групаиукуса,нивоакултуреистатуснихпозиција,итд.Ми
ћемодаљеутекступоменутиконцептекојисеодносенаис
траживањеовихпитањасапосебнимосвртомнафеномен
културногукуса.

Једнаодпрвихзначајнијихконцепцијаоукусукаобитном
одређењустатусаикултурногидентитетајеВебленовате
орија о „видљивој потрошњи”. ТорстенВеблен сматра да
главнимотивзастицањеиувећањебогатстванијепотреба
засигурношћу(мадајестебитна)већчасткојусасобомдо
носибогатство.Какобисепридобилопоштовањеоддру
гих,богатствосемораприказатибилокроз“видљивудоко
лицу”било„видљивомпотрошњом”.ПоВеблену,„видљива
доколица” јеуздржавањеодрада,илипонашањекојеније
условљено обавезама и задацима, док је „видљива потро
шња”куповинаскупоценеробе,реткихартикалаиужива
њеусвемуштосекарактеришекаолуксузно.Критеријуми
којимасеовакавукусслужиуселекцијинисууниверзални
стандардилепогуестетициилидоброгуетици,нитијето
личникритеријумидоживљајлепогилидоброг.Основаза
просуђивање и доношење одлука су тржишне околности,
дакле,оноштојескупојеилепоидоброисвакакопожељ
но.Интенцијатаквепотрошњејесталнакуповинаивласни
штвонадскупимствариманаочигледсвима.Јасноједасе
овдеживотнистилкористикаосредствозапрепознавањеи
дистинкцију.„Видљивапотрошња”језнакдасеприпадаод
ређенојгрупи,групибогатих,исимболразличитости.Зато
потрошњаморабитивидљива,дабиједнимауказивалана
заједништво, другима на различитост, једнима на припад
ност,другимананеприпадност.Овдесеукуспрвенствено

14Gans, H. Ј. (1999) Po pu lar Cul tu re and High Cul tu re. An Analysis and  
Eva lu a tion of Ta ste,NewYork:BasicBooks,p.35.
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употребљава као средство за истицање социјалних раз
лика.15

Следећаконцепција,којусматрамобитномзанашутемуи
коју ћемо овде укратко приказати,фокус испитивања ста
вљанаразумевањеулогеукусау симболичкојкласифика
цији.Њу је на најсистематичнији начинформулисаоПјер
Бурдије,алисобзиромдасмосењеговомконцепцијомпо
себнобавилиупретходномделутекста,овдећемообради
ти теоријуДиМађа (PaulDiMaggio) која у неком смислу
представљаразрадуБурдијеовогмодела.

Дабиразумеозаштоинакојиначинсеукусимењају,Ди
Мађо укус посматра као део симболичког система класи
фикацијеобликованогдоминантним,структуралнимкарак
теристикамадруштва.Променедруштвенихиисторијских
услова доводе до промене у особеностима симболичких
системакласификације.Збогтогајеадекватноразумевање
и објашњење односа између симболичког система и дру
штвенеструктуремогућесамоуколикосеуанализуукључи
читавкомплекссоцијалнихфактора.Наиме,какобисмооб
јаснилиподударностизмеђудруштвенеикултурнестрати
фикацијеморамоустановитиколикајеснагастатусаикла
са, социјалне разлике и неједнакости, владајућу културну
политику,полажајуметностиудруштву,улогуинституција
културнепродукцијеитд.

ДиМађопромененапланусимболичкихсистемакласифи
кацијапосматракрозчетиридимензије:1)диференцијаци
ја;2)хијерархија;3)универзалност;4)симболичкипотен
цијал. Диференцијација означава постојање више култура
укуса које семеђусобно разликују и које врше поделу по
припадности.Овадимензијанамуказујенапостојањераз
ликауукусимаалинеговориништаоњиховомпоретку.За
то јеуанализунеопходноукључитидругудимензијукоја
намдаје одговор напитањедали сукултуреукусахије
рархијскиуређене.Трећадимензија,универзалност,сепак
односи на постојање стандарда у укусу који се од већине
перципирајуиприхватајукаолегитимни,адалисуграни
це између различитих култура укуса круте и непремости
веилисуфлексибилнеипремостивеуказујенампоследња
димензија.ПоДиМађу,разлоге заодређенуконстелацију
елеменатасимболичкеструктурекласификације(коликоје

15Иданассеуизучавањудруштвеногстатусакључанзначајпридајеначи
нунакојисекористепривилегијеибогатства,анезанимањимаиресур
симакојеприпаднициодређенихгрупапоседују.Савременеконцепције
културногидентитетапретпостављајудасекултурнистилови,илипак
животни,заснивајунадруштвенојорганизацијипотрошње.
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култураукуса,далисууодносуједнакостиилисухијерар
хијскиуређене,далисепроблематизујеуниверзалносткри
теријумаилинеикаквесуприродеграницекојеуспоста
вљајукултуре)битребалотражитиудруштвенојструктури
иисторијскимоколностима.

Ти по ло ги је уку са 

Свака научна типологија жели да одређену целину (дру
штво,културу)поделинадвеиливишејединицаитимепо
бројииобухватисве,безостатка.Такојеисатипологијом
укуса,оназациљиматодасвакултурнабићаједногдру
штва(апонекадишире)сместиунеколикокатегорија.

Најпознатија типологија укуса умодерномдобу је подела
намасовнииелитниукус.Премањојнаједнојстранистоје
оникојиконзумирајуипознајуделависокекултуре(уму
зици:Бетовен,Моцарт,Штраус;сликарству:Тицијан,Вела
скез,Рембрант;вајарству:Фидија,Микеланђело,Бернини;
филму: Антонијони, Тарковски, Бергман; књижевности:
Шекспир,Достојевски,ВирџинијаВулф; баве се научним
радом или неком од уметности, посећују музеје, позори
штаитд.),анадругојстранисуљубитељимасовнекултуре
(којипреферирајуиуживајуукичстваралаштву,тривијал
нојкњижевности,сентименталномфилму–мелодрами,на
роднојипопуларнојмузици,телевизијскимтокшоуовима,
таблоидимаитд.).Мишљењевеликогбројасоциологаједа
процесудаљавањаизмеђумасовнеиелитнекултурепролази
кроздругиталасуXXвеку,паграницеизмеђуовихкулту
рапостајучвршћеивидљивијеаразликевеће.16Међутим,
неслажусесвисаовимконстатацијама, једниоспоравају
исправност дихотомнеподеле културена елитнуимасов
ну,другипакисправностмишљењадасетедвекултуресве
вишеудаљавају.

Реакцијунабиполарнусликукултуреиукуса,намишљење
о бескрајној удаљености високе и популарне културе, као
и на критику масовне културе је на најуверљивији начин
артикулисаоХербертГанс.Поњеговоммишљењу,подела
нависокуипопуларнукултурујесувишеједноставнаине
одражаванаправиначинстањеукултурамасавременогдо
ба.Стогаје,сматраГанс,уанализукултурногживотанеоп
ходноувестизнатнокомплекснијутипологију.Гансговори
о пет култура укуса којима одговарају пет публика укуса.
Концепт култура укуса подразумева постојање одређених
стандардаивредности,заједничкихједнојпублициукусаи

16ВишеоовомепогледатиуделутекстасанасловомМа сов на и елит на 
кул ту ра–објашњењеикритика.
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различитихкадасепубликеупоређујумеђусобно,којимасе
појединцислужеуизборукултурнихсадржајауразличитим
културнимобластима.

Тих пет култура укуса су следеће: ви со ка кул ту ра, ви ша
сред ња кул ту ра, ни жасред ња кул ту ра, ни ска кул ту ра и
ква зифол клор на ни ска кул ту ра укуса. Као што се може
видетиизназива,културеукусасубитноодређенесоцио
економским факторима. Ипак, за разлику од социјалне
структурекојајехијерархијска,културеукусасу,поГансу,
једнаке.Таквомишљењепроизилазиизстановиштакојеау
торзаговараикојеназива„културниплурализам”.Тозначи
дапостојивишеразличитихкултура,алидасеразликекоје
међуњимапостојенемогуузиматикаоосновзадоношење
вредноснихсудоваоњима,тедасвекултуреукусаморамо
посматратиитретиратикаоједнаковредне.Гансуможемо
приписати и залагање за демократизацију културе с обзи
ромдатврдидасвакичовекимаправонакултурукојуби
раизакојусматрадананајбољиначинзадовољавањегове
културнепотребе,идакултурекаотаквезаузимајуједнаке
положајеудруштву.

Већсмопоменулидасе,поГансу,културеукусаразликују
постандардимаивредностимакојеслужезаселекцијукул
турнихсадржајаинорми,алисеонеразликујуипосоци
јалнимносиоцима.Тако,публикуви со ке кул ту ре уку саса
чињавајувисокообразованиљудиизвисокеивишесредње
класечијекултурнепреференцијеукључујутрадиционална
исавременаделауметности.Публикави шесред ње кул ту
ре уку саунајвећемделудолазиизвишихсредњихслојева,
акултурнадобрабирајунаосновуњиховогсадржаја.Ни
жасред ња кул ту ра уку сајекарактеристичназаприпадни
кесредњихинижихслојевадруштва.Стандардиивредно
стикојеовапубликакористисепоклапајусастандардимаи
вредностимакојисекористеустварањусадржајамасовних
медија,такодаонасвојекултурнепотребеуглавномзадо
вољавају путем средстава масовног комуницирања. Као и
ни жасред ња пу бли ка,ини ска пу бли ка уку сасвојекултур
не потребе задовољава конзумирајући садржаје масовних
медија,стомразликомштоихтумачииразумеваускладу
са социјалним искуством и вредностима својих носилаца
– припадници нижихсредњих слојева становништва који
обављају мануелне послове. И на крају, ква зифол клор на 
ни ска кул ту ра уку сајекарактеристичназасиромашнељуде,
врлонискогобразовањаисеоскогпореклакојинемајупо
себноразвијенестандардеизбораикултурнепотребејерим
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таконештонеомогућавајусоциоекономскиусловиживо
та.17

Међутим, истраживања вршена у последњим деценијама
XXвекадоводеупитањетврдњеолинијиповезаностисо
цијалногстатусаикултурногукуса,охомологијисоцијал
не и културне стратификације, и о хомогеними засебним
културамаукуса,иуводеутеоријукултуреновехипотезе.
Ерозијаграницаизмеђувисокеипопуларнекултуре,кљу
чанутицајфактораличностиуизборукултурнихсадржаја,
постојање више тржишта статуса, и омнивор/унивор кон
цепткултурнепотрошњесунекеодњих.Тонасдоводидо
концепцијаопостмодерномукусу.

Истраживачиуовојобластитврдедаемпиријскидоказио
различитим публикама укуса постоје али да такве доказе
нијемогућепронаћизатврдњеострогостратификованим
и класно условљеним укусима. Приближавање култура је
утврђено у свим сегментима културне стварности, од са
држајаиестетскихстандардадоорганизационихструкту
раипублика.Каопримерконвергенцијекултурасенаводе
подацида се,на једној страни, свевећибројљудиизни
жихсредњих култура публика појављује на пројекцијама
блокбастера али и на пројекцијамафилмова који се нази
вајууметничким,анадругојстранибележитренддавели
кибројприпадникавишихкултураукусаусвомкултурном
изборуукључујесадржајеизразличитихкултурнихмиљеа.
Напољукултурнепродукције,конвергенцијајеуоченакод
појаве да виша култура преузима неке културне продукте
сиромашних,наконштоихониодбаце(као,например,пре
узимањенекихформиипесамакантри,блузиџезмузикеу
Америци).

Премаовомстановишту,кључнуулогуупроцесурушења
границаизмеђувисокеипопуларнекултуреималесупроме
неудруштвенојструктуриикултурисавременихдруштава.
Висок ниво географске и социјалне мобилности, већа до
ступностивисокогобразовања,удруженисаповећањемжи
вотногстандардаитехнолошкимразвојемкојијеутицаона
занемаривањефизичкеудаљеностиинаповећањеколичине
информацијауразмени,суконачноомогућилеједнакудо
ступност садржаја културе огромном броју становника. С
овимпроменамадолазеипроменеукултури,пасеуобла
стиуметностибележисвевећатолеранцијапремаразличи
тим културним вредностима, и напуштање праксе катего
ричкогодбацивањакултурнихсадржајакојинеиспуњавају

17Вишеоовомепогледај:Gans,H.J.(1999)Po pu lar Cul tu re and High Cul
tu re. An Analysis and Eva lu a tion of Ta ste,NewYork:BasicBooks.
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критеријумегенерисанеизкласичнеуметности,каоипро
жимањаизмеђупопуларнеивисокекултуре.

Појединцикојисеналазеудруштвенимпросторимасаго
ренаведенимкарактеристикама,партиципирајуувеликом
бројусоцијалнихгрупакојенеприпадајуистојкултуриуку
са,штоихдоводиудиректанконтактсаљудимаразличи
тогукуса.Такође,доступностинформацијаизнањаоумет
ности сваком ко је заинтересован, умањујемогућности за
социјално искључивање на тој основи.Када се томе дода
иутицајмасовнихмедијакојинудеширокасортимангото
вихкултурнихстилованијеизненађујућеда супојединци
склонијиекспериментисањусасамимсобомидатоуова
квимоколностимапредстављаизазов којемонине одоле
вају.Утомконтексту,способносткомбиновањаразличитих
културнихсимболапостајекључниресурсусоцијалнојин
теракцији, а способност пребацивања са једне културе на
другуузависностиодоколностииочекивањаипоседовање
културнихзнањаприменљивихуразнимсоцијалниммиље
имакориснијаодпознавањаексклузивнихсимболаикодова
високекултуре.18

Теоретичари укуса постмодерне провенијенције се слажу
окотогадајепроцесприближавањакултурадобродокумен
тован,алисеразликујупотомекаквозначењетомпроцесу
приписују.Једноодтумачењаједокрајадоведенатеорија
опостмодерномукусукојасматрадасудоказиорушењу
границаиумножавањукултурнихмодела,бездоминантног
система, јасанпоказатељдасуукусиданасизразиндиви
дуалнихпреференцијаиличнихизбора.Неједнакостибази
раненаукусумождаопстају,алисуонепреиндивидуалне
природенеголиизразкласнедоминације.Премадругомста
новишту,блискоовом,културниукусиидаљеимајусвоје
корелате у класним социјалним позицијама, али више не
постојиједно,објективнопољедистинкцијеукојемдоми
нираелитнакултура,већсеусавременимдруштвимаможе
уочитивећибројпољаразличитихкултурнихконфигураци
ја.Унутартихпоља,којакоегзистирајуу једномдруштву,
културнеразликесереализујуиактуелизују.

Да плурализам културних укуса и све мања видљивост
граница између различитих култура укуса не представља
крајкласнедоминацијебазираненаукусунегосамоњену
трансформацију,мишљењеједругегрупеаутора.Онисма
трају да  је укус задржао социјалнуфункцијуисцртавања

18Erickson,B.H.(1996)Culture,ClassandConnections, Ame ri can Jo ur nal of 
So ci o logyvol.102.no.1,Washington,DC:AmericanSociologicalAssocia
tion,р.217251.
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симболичкихграница,алидасуправиладистинкцијепро
мењена.Вишакласнапозицијасенеисказујевишекаоекс
клузиванукусзаограниченопсегпродукатависокекултуре.
Истраживањаовегрупеауторапоказујудаприпадникеви
шихдруштвенихпозицијаодликујевеликиобимкултурних
активностииширокдијапазонуизборукултурнихсадржаја
иформи.Тозначидаониукултурнупотрошњуукључују
какопродуктевисокекултуретакоипродуктемасовнекул
туре.РичардПетерсон(RichardPeterson)овугрупуозначава
именомом ни во ри.19Њиховопозитукултурномпонашању
представљајуособесанискимсоциоекономскимстатусом
којепоказујуузакспектаркултурнихактивностиирелатив
но ограничен укус, а исти ауторињих означавају именом
уни во ри.Дакле,овдесеобимиразноврсносткултурнихиз
бораиактивностиуслободномвременупоказујукаооснова
задистинкцијустатуснихгрупа.20

У домаћој литератури Предраг Цветичанин је на основу
комбиновањатипологијаитеоријскихсхемапретходнона
ведених аутора, а поредњих и теоријских схема Сајмона
ФритаиГерхардаШуца,инаосновурезултатаистражива
њаспроведенихнарепрезентативнимузорцимауСрбијии
Македонији,конструисаотипологијуукусакојисеформи
рајууоквиримаелитног,популарногифолклорногдискур
са.Цветичанин говориочетири„чиста” типаукуса:тра
ди ци о нал ни елит ни укус, кон вен ци о нал ни и ур ба ни укус и
фол клор ни укус,иодватипаукуса,ал тер на тив ни елит ни 
укус(елит ни ом ни во ри)ирур ба ни укус(рур ба ни ом ни во ри)
којисеформирају„између”дискурсакојисуодређеникао
носиоци ова четири „чиста” типа. Приликом дефинисања
иекспликације сваког типаукуса, аутор јекористиовише
фактора,пасетакокаоокосницаоветипологијепојављују,
наједнојстрани,перцепција,партиципација,преференције,

19КоенВанЕјк(KoenVanEijck)јеусвојимистраживањимаутврдиопози
тивнуповезаностизмеђустатусаиобимауизборуиактивностимакод
млађихгенерацијаалинеимеђустаријимчлановимавишихстатусних
група.Другимречимаомниворниукусјекарактеристичанзамладеиз
вишихдруштвенихслојева(VanEijck,К.(2000)RichardA.Petersonand
thecultureofconsumption,Po e tics28,Amsterdam:ElsevierB.V.,р.207
224;VanEijck,K.(2001)SocialDifferentiationinMusicalTastePatterns,
So cial For cesvol.79,no.3,ChapelHill:UniversityofNorthCarolinaPress,
р.11631185).

20Peterson,R.A.(1992)Understandingaudiencesegmentation:Fromeliteand
masstoomnivoreandunivore,Po e tics21,Amsterdam:ElsevierB.V.,р.243
258;и:Peterson,R.A.andKern,R.M.(1996)ChangingHighbrowTaste:
FromSnobtoOmnivore,Ame ri can So ci o lo gi cal Re vi ewvol.61,no.5,Was
hington,DC:AmericanSociologicalAssociation,р.900907;Peterson,A.R.
(1997)Theriseandfallofhighbrowsnobberyasastatusmarker,Po e tics 25,
Amsterdam:ElsevierB.V.,р.7592.
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знањеипотрошњаиспитаникаудоменукултуре,и,надру
гојстрани,дистрибуцијаовихкарактеристикапремасоци
јалним категоријама – степен образовања, професионалне
групе,месторођењаиборавка,род,старост.Накрају,аутор
свеукуседелинаонекојиприпадајулокалномионекоји
припадајуглобалномкултурноммиљеу21.

Мислимо, насупрот концепцији укуса као потпуно личне
категорије,дакултурниукусинањемуизграђенкултурни
стилникаданијеуцелинистварпојединца,ипоредуважа
вањасвихособеностиодређеногкултурногстилакојипри
падајууправопојединцима,јеронувекподразумевазадово
љавањекултурнихпотребавећегбројаљудинаистиначин.
Стогасепреможеговоритиогрупиљудикојаистекултурне
вредности и стандарде сматра значајним за свој културни
идентитет.Групеокојимаовдеговоримонеморајунужно
бити ентитети састављени од појединаца ограничених на
некифизичкипростор–насеље,град,покрајинаилидржа
ва,нитигрупекојекарактеришенепосреданфизичкикон
тактњених чланова, већ могу бити замишљене заједнице
људиомеђенесимболичкимграницамаиодређенепосред
нимоблицимакомуницирања,например,виртуелномкому
никацијом.Уданашњици,брзинапроменаиширинапонуда
условљавајусвекомплекснијесистемеразликовања,доде
таљаосмишљенеобрасцепонашањаилипакхипертрофију
фрагменатакултурногстила.Тако,врстемузике,филмски
жанр,стилоблачења,начинашминкања,говораилинеког
другогвидавизуелногилиаудитивногизраза,моглибисмо
рећи,условљавапостојањекултурнихдискурса(иликвази
дискурса),којимсепојединцислужеуобјашњавањусмисла
својихизбораикојиимомогућавастилскудоследност,аса
мим тими припадност одређеној културној групи.Дакле,
начинна који се поједине групе укључују у културнипо
редакокружењаимаизузетнуважностјерпружаосновуза
разликовањеиомогућавапрепознатљивост.

За кљу чак

Освртнаразнедруштвенетеоријекојеразматрајуодносиз
међудоминантнеипотчињенекултуре,масовнеиелитне,
мејнстримкултуреипоткултура,више,средњеиниже,ом
нивора и унивора, па и однос између изолованих јединки
специфичнихкултурнихукусауглобализованомсветунам

21Првом, односно локалном,припадајуфолклорнии рурбаниукус, док
другом, глобалном културном миљеу, припадају урбани, конвенцио
налнииелитниукус.Вишеосвемуовомепогледатиу:Цветичанин,П.
(2007)Кул тур не по тре бе, на ви ке и укус гра ђа на Ср би је и Ма ке до ни је,
Ниш:Одборзаграђанскуиницијативу.
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пружаважносазнањеозначајукултурнихфакторауствара
њуиодржавањусоцијалнихразлика.

Билодаговоримооукусу,културномстилуиликултурном
идентитетумиувекполазимоододређенихразликакојепо
стојеуједномдруштву,тј.укултуритогдруштва.Заправо,
мисаониконцептиоукусу,стилуиидентитетусупокушаји
да се нашто ефикаснији и јаснији начин објасне разлози
постојањатихкултурнихразлика.Каоштосмопоказалиу
претходном делу текста, појединци који припадају истом
типуукусаделеистевредностии стандарде,преферирају
истеили сличнекултурне садржаје, и тиме сеуједнораз
ликују одонихпојединца којиприпадају другачијем типу
укуса.Али,укусисенезадржавајусамонафактичкојразли
читости,усвакидашњицићесвакаодгрупакојаделиисти
културниидентитетпокушатидасвојекултурнекарактери
стикеприкажекаосупериорније,каобољепачакидапо
кушадаутоубедионекојитомстилунеприпадају.Укус,
какотоговориБејли(StephenBayley),представљасвојевр
снурелигијучијисеобредиобављајунаодређенначинина
посебнимместима.22

Каква је улога и значај симболичких граница у друштву,
делимичноможеданамукажепобројавањеодносаукојем
могу бити симболичке и социјалне границе. Најчешће се
симболичкеграницеупотребљавајукаосуптилнасредства
за ојачавање, одржавање или рационализацију социјалних
разлика, о чему говори Бурдијеова анализа употребе кул
турнихмаркераукласнојдистинкцији.Унекимслучајеви
ма социјални актери користе симболичке границе какоби
оспорилиилиприкрилизначењесоцијалнихразлика.Одре
ђенегрупенижихслојевастановништважелећидаприкрију
својдруштвенистатуспреузимајунекекултурнеелементеи
имитирајукултурувишихслојевадруштва.Тимеуједноис
тичусличностисавишимслојевимаалииразликеуодносу
на ниже слојеве.Не бисмо смели да изоставимо и случа
јевегдесусимболичкеграницепреузелеулогесоцијалних
граница.Правипримерпредстављајуимагинарнезаједнице
људи које су омогућене употребомновихинформационих
технологијаикојенерачунајунауобичајенеитрадиционал
несоцијалнеодносе.Кодовихколективапреовладаваиде
јаозаједничкомидентитетукојисенеградиудиректним

22Мождасунајочигледнијипримеризатокултурниидентитетиучијојсу
основимузичкиукуси.Битипанкер,например,значиприхватитииу
свакидашњиципримењиватиодређенаправилаупонашањуиоблаче
њу,излазитинаодређенаместа,слушатиодређенумузику,поштовати
одређенеличности,обожаватиодређенепредметеитд.Погледај:Beyley,
S.(1991)Taste:TheSecretMeaningofThings,London:Faber&Faber.
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контактимаљудивећпосредствомсавременихкомуникаци
онихмедија.

Свакако,односиизмеђусимболичкихграницаисоцијалних
разликанисуистиусвакојкултури.Узависностиодкултур
ногконтекстаистасоцијалнаразликаможебитиповезана
саразличитимсимболичкимграницама.МишелЛамонкао
пример наводи Европу где је класна дистинкција повеза
насасимболичкимграницамаизмеђувисокеипопуларне
културе,докјеуСједињенимАмеричкимДржавамакласна
дистинкција повезана са симболичким границама између
омнивораиунивора.23

Склонисмозакључкуданепостојиједностранутицајдру
штвенеструктуренакултуруилиобрнуто,већдајеупита
њудијалектичкиоднос.Културеукусасуусловљенесоцио
економскимусловимаживотасвојихносилаца,алиикулту
реукусасвојимкарактеристикамадоприносеочигледношћу
иодржавањусоцијалнихразликакојемеђуњимапостоје.
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FACTORSINBUILDING,MAINTAININGAND

CHANGINGSOCIALDIFFERENCESANDSTRUGGLES

Abstract

Theauthorusestheconceptofsymbolicboundariestoanalyzecultural
originsofsocialdivisions.Theanalysisbeginswithconsiderationof
Bourdieu’sideaofhowculturalstylescorrelatewithclassformations,
and is followedbyadiscussion regardinga strictdivisionofculture
intotwopoles–thepopularandtheeliteculture.Themaintheoriesand
typologiesoftastearepresentedattheendofthepaper,togetherwith
adiscussionabouttastebasedsocialdifferencesandthestructuringof

culturalfeaturesintostylisticallycoherentforms–lifestyles.
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