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Књигакојупредстављамосастоји сеод седампоглављаи
то:1.Приступпроблему:значењапопуларног;2.Глобали
зација културе и нови идентитетски обрасци; 3. Естетика
популарног;4.Комуникацијапопуларног;5.Публикапопу
ларног:ОдЕкадоФиска;6.Урбанепоткултуреимузичке
преференције: Тедибоји и рокери; 7.Антиномије југосло
венског рокенролашездесетих.Поред тога, књига садржи
библиографијусачињенуодреферентнелитературенадату
темуирегистаримена.

Упрвој глави аутор пише омногобројним значењима по
пуларне културе, а започињенасловом„Народноимасов
но”.Насамомпочеткускрећесепажњанапонекаднеса
свимјасанодносизмеђународнеимасовнекултуре.Увези
са тим, већ у уводним реченицама аутор износи ставАн
тоњине Клосковске да се народна култура супротставља
конформизмумасовнекултуре,наговештавајућидаизмеђу
овихдвејукултуранемадодирнихтачака.Ипак,Божиловић
текзапочињесвојуполемику.ОвутезупотврђујеиСајмон
Фрит, сматрајући да народна култура настаје спонтано, а
уњеном креирању учествује цела заједница. Стваралац и
реципијент културних дела су нераздвојиви. Проблем око
стварањадемаркационихлинијаизмеђуразнихвидовакул
туре усложњава се етноантрополошким истраживањима
којанароднукултуруневидекаојединствену,већсусклони
даговореонародној,фолклорној,сеоскојкултури.Упркос
бројнимразликама,ауторОгледаопопуларномпотврђуједа
семасовна културадобримделомнаслањананародну, из
које црпи највећи број садржаја за сопствену продукцију.
Он,поредопштихналазанаглашавадасунастанакиразвој
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популарне културе изнедрили дистинкцију између нацио
нално засноване популарне културе коју репрезентује, ре
цимо, францускашансона и интернационалних облика те
културе,какваје,например,рокмузика.

Унутаристеглаве,упоглављупосвећеномкодовимапопу
ларне културе, Божиловић уочава да је у случају народне
културе,културникодсталан,док,сдругестране,популар
на култура има нестабилан и променљив систем значења.
Њене значењске поруке карактеришу флуидност и више
смисленост. Говорећи о социоекономским детерминанта
макултуресавременогдруштва,ауторзапажаизвестанброј
факторакојисуутицалинамасовнуипопуларнукултуру.
Међунајзначајнијечиниоцеауториздвајановетехнологије,
ширење писмености и савремени начинживота.Овај тип
културејескороупотпуностизаснованнапродукцијима
совнихмедија, тј. садржаја који суњиховим посредством
пласирани.

Упоглављу„Популарноконтрадоминантног”,Божиловић
истичемогућностдиференцирањасавременекултуреи то
чининапримеругледиштаЏонаФиска,чијаоригиналност,
наводисе,лежиустрогомраздвајањумасовнеипопуларне
културе.Публикумасовне културе чинимаса лишенамо
гућности отпора чија је основна карактеристика пасивно
прихватање садржаја и конзумеристички облици понаша
ња. Социолошки гледано, припадници ове масе нису све
снисвогкласногположаја,атојеједанодфакторањихове
обесправљеностиибеспомоћности.Сдругестране,публи
ка популарног је далеко више социјално освешћена, има
критичкиставпремасадржајимамасовнекултуре,а једно
одглавнихизражајнихсредставајепародија,нарочитопа
родирањеконвенционалног,штотакођеслужиограђивању
од идеолошких утицаја. Према Божиловићу, нема једин
ственогпогледанапопуларнукултуру.Ауторнаглашавада
се ствар усложњава са појавом савременог постмодерног
дискурсакојинапопуларнукултуругледакаона једнуод
могућихинтерпретацијасвета,анекаонаготовинарочи
тоневладајућиобразацмишљењаипонашања.Популарна
култура,поБожиловићу,нијеунифициранифеномен.Под
ручјепопуларнекултурејеподручјесамноштвомзначења,
аауторовомкњигомнастојидадâдоприносразумевањутих
значења.

Друга глава,Глобализацијакултуреиновиидентитетски
обрасци,предчитаоцапоставља„шируслику”укојојјесре
дишњафигурапопуларна култура.Ауторнајпреподвлачи
дајеусавременомсвету,укомедоминираидеологијанео
либерализма уз економску доминацију мултинационалних
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компанија, традиционална култура изгубила стари углед.
Притомсепозиванаауторекојисудализначајнедоприно
серазумевањуовеобласти.СоциологкултуреФранкоКре
спи као последицу ових процеса види „обликовање света
каоглобалнецелине”аРоландРобертсонтврдидајереч„о
општем светском процесу који тежи афирмисању универ
залних вредности, као заједничког садржаоца шире свет
скезаједнице”.ЗанимљивојезапажањеАрџунаАпадураја
којинаглашавадајеунутарнапетостикојепостојеизмеђу
процеса културне хомогенизације и хетерогенизације оду
векпостојао„страхмалихдржавадаћебитиапсорбоване
одвећих“.Кодмногихнарода, тврдион, страходСАД је
данасвеомаизражен,међутим, следиупозорењеда јекод
народаИријанауНовојГвинеји(областИндонезија)страх
одиндонезијациједалековећинегостраходамериканиза
ције.Испостављаседасенерадитоликоострахуоднај
доминантнијихсилаусветскимразмерама,негоодмоћних
суседа,народакојисуутериторијалномикултурноблиском
додиру.Кључнипроблемтичесечињеницедаглобализаци
јатежиконституисањубезличнихстандардаинатајначин
водиурушавањупостојећихидентитетакојисупросторно,
социјалнопсихолошкиикултуролошкиограничени.Речју,
никонеможедаприпада„целинисвета”.

Поглављеразматраногделао глобализацији културедаље
разрађујеодносеидентитетаиглобализацијеињимаинхе
рентнепроцесе.Уњемуауторговориотомедасеглобали
зацијаодвијаусвимсферамадруштваинасвимнивоима.
За разлику од општегпроцеса глобализације, он говори о
културнојглобализацијикојукарактеришумултиетничност
имултикултуралностзаснованојна„прихватању,легитими
сањуилегализовањуразличитихмоделакултуреодкојих
ниједаннећебитидоминантан”(стр.24).Углобализацији
културеразликесеуважавају,алисеонененамећукаонај
важније.Овопитање,сетакоразрешавапојмомкултуресве
та,којимсеозначавакоегзистенцијаразличитихпроизвода
разноликихкултурауоквируједнеглобалнекултуре.

УуводуглавеподназивомЕстетикапопуларногауторгово
рионарочитомзначајууметностикаосоцијалнеиестетске
категорије.Каозасебнасферадухаонајејединствена.Ме
ђутим,каоестетичкакатегорија„она јемногострукаира
знолика”(стр.37).Какоједанасготовонемогућестворити
целовитудефиницијууметности,ХауардБекериВикторија
Д. Александер наглашавају истицање важности социоло
шкогаспекта.ПремаБекеруконтекстуметничкогстварања
биваготовонајважнијиаспект,докАлександероватврдида
садржаје уметностиодређуједруштво.Њустварајуљуди
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организованиууметничкесветове.Какојепитањеуметно
стиготовонераздвојивоодпитањаукуса,Божиловић,узи
мајућиуобзирбројнедруштвенеикултурнепроцесесавре
меногдруштва,тврдидаонибитноутичунатиповеукуса.
Познатутрочлануподелумодерногукусанатрадиционали
стички,конформистичкииавангардистички,Божиловићдо
водиупитањеитимесвојестановиштеближиДорфлесовом
ставуо„осцилирањуукуса”.Следственотоме,онсматрада
укуснијепредестиниран.Уусловимасавременогдруштва
исвевишеуједначенихобразовнихнивоа,различитислоје
випубликемогубитизаинтересованизаистауметничкаде
ла,каоштоипредставнициразличитихтиповаукусамогу
„искакати”изсвогбазичног„рецепцијскогхабитуса”иући
усферудругихтиповаукусаприхватајућиуметничкадела
вансвог„референтног”домашаја.

Унаукамаокултурииуметностидугоједоминиралоелити
стичкосхватањепремакомеистакнутауметничкаделамогу
стваратииразуметисамопојединциизузетнихинтелекту
алнихиуметничкихспособностиидасамоделакласичне
уметности могу произвести осећај узвишености. Божило
вићсепротивиовомставусматрајућидаиделапопуларне
културеједнакоснажномогупроизвестиосећајузвишено
стииодушевљења.

Кадарасправљаоодносумасовнеипопуларнекултуре,он
узопрезпоручуједасутанкенитикојераздвајајуовадва
вида савременекултуре.Познато једа јемасовнакултура
синоним за комерцијализацију, клишеизацију и типизаци
ју својих производа условљен напретком техничких сред
става.Међутим, аутор упозорава да „уметничка вредност
неког дела не зависи од природе техничких средстава ко
јимасеуметникслужи,већјединоодначинанакојиихон
употребљава”(стр.40).

Упућивањемнапореклоречиодкојихјестворенпојампо
пуларнакултура,ауторомогућавачитаоцудаузмеуобзир
симболичко значење појма и у том кључу реконструише
ранијеформираномишљење о овом типу културе као си
нониму за комерцијално и масовно прихваћено. Он тако
подсећа да појам популаран долази од енглеске речи pop
– ономатопеје пуцња, која се метафорички доводи у ве
зусауметничким„шокприступом”,аизражавапротести
сличнаемотивнастањаствараоцаиреципијентапопуларне
уметности.

Унутар овог поглавља аутор износи суптилне опсерваци
је у пољу теорије рецепције, нарочито у подручју филм
ске рецепције, које (опсервације) разоткривају низ социо
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културнихоколностиусавременомдруштвуињиховутицај
наформирањеукусапубликенашегдоба.Оваразматрања
неполазеодпретпоставкеоаприорнојуметничкојинфери
орностипубликепопуларног,већонизудруштвенихдетер
минантикојесудопринелетојинфериорности,међукојима
јеможданајважнијанавикнутостпубликенаодређенитип
медијскихсадржаја.

Уодељкуовеглаве„Уметничкокаопопуларноиviceversa”,
најпре сеизносемеђусобно опречна гледиштаопроцеси
мапопуларизацијеканоничнихуметничкихдела,међуко
јимаауториздвајаонакојаовепроцесевидекаодруштве
ноштетнајерснижавајудостигнутекултурнеиуметничке
стандарде(њихзаступаАрнолдХаузер)и,сдругестране,
онагледиштакојаутомевидеизраздемократизацијеумет
ностиизакојихстојиВалтерБењамин.Уовомделукључно
питањејеукојојмеридруштвенислојевипартиципирајуу
рецепцијиелитнеуметности.АуторзапажадасуписциXIX
века рачунали на узак круг својих образованих читалаца,
алидасесапојавомразвијеногтржиштатаситуацијабитно
мења,штонеморанеизоставноиматинегативнепоследице
поквалитетуметничкихдела.Накрају,мењајусесамооб
лициприступастварањуирецепцијиуметности;уметничка
идругаделаљудскогдухасуданасприсутнанаИнтернету,
читавсистемкултурнеиндустријезаснованјенапродукци
јиразличитихуметничкихформи,штосада,заразликуод
ситуацијеизранијихепоха,шириопсегуметничкепублике,
атимеимогућностдавећибројљудидођеудодирсадели
мауметничкихделависокогквалитета.

Разматрањеместетикепопуларногупоглављу„Пролегоме
назаједнуестетикупопуларног”аутордотичесамусржпо
пуларногсасвимњеговимконтроверзамазачијисерепре
зентузимарокмузика.Представљенакаоатрибутпопулар
ногикаомогућностстварноуметничкогстваралаштва,рок
музикаизражавапарадоксенесамопопуларнекултурекојој
припадавећиконтрадикцијесветаукомеживимо.Бићерок
музике,општеузев,јестеједноставностизраза.Управозбог
ове своје особине неки теоретичари посежу за оцењива
њемрокакаотривијалног.Међутим,Божиловићспадауред
онихауторакојисматрајудајеуправоизраженаједностав
нострокстваралаштваирецепцијепубликевиђенакаома
нифестација уметничке искрености и заснивања посебног
типарокерскеаутентичности.ТакоЕндруЧестертврдида
међуроккритичаримапреовлађујуоникоји се вишебаве
текстуалнимсадржајимамузичкихкомпозицијаињихових
импликација,негомузичкимизразом.Божиловићупозора
вадајерокмузиканеодвојивидеодруштвеногсвета,што
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сеобјективнимстицајемоколности–налазиусреддруштва
каосоцијалнаимузичкапојава,алиисубјективно,као„кул
турависокогчела”којатежиинтелигентномпромишљању
социокултурнихиидеолошкополитичкихоквирадруштва,
превасходноупућенихнапроблемеомладинскепопулације.

Наредна главаКомуникација популарног скреће пажњу на
проблематичностпозитивистичкихприступаутеоријикул
туре, који инсистирањем на квантитативном изражавању
културнихособености заклањајудубинске карактеристике
ипроцесе,теспецифичностиљудскогдухаизкојихинаста
јекултура.Оноштоауторазаниманијетокакостварстоји
саразнимбројчанимодносимапоодређенимкултурними
другим обележјима, већ се занима за саму бит популарне
културе.ДокрајаXVIIIвека елитнаипопуларнакултура
представљале су два потпуно различита друштвена света.
ОдXIXвекадолазидопроменаукористпопуларнекултуре,
дабисмоданасмоглиговоритиопремоћипопуларнекулту
реуодносунадругекултурнеоблике,тј.о„вирусу”попу
ларногалиупозитивномсмислу, јерсеонаобраћасвима,
„укида демаркациону линију између уметника и публике,
премештауметностизгалеријанаулицу,извлачијеизза
мраченихдворанана светлост свакодневногживота” (стр.
59). Поред симбиозе елитног и популарног, наглашава се
да дела популарне културе нису херметична, што је била
карактеристикакласичнихдела.

Настанакпотрошачкогдруштвавезујесезадругуполови
нуXXвека,међутим,овајпојамсенеможеупотпуности
поистоветити са појмом популарне културе. Стога, аутор
говори омодерном друштву које у себи садржи елементе
и једногидругогњеговогваријетета,ањеговосновнииз
разјеспектакл.Собзиромнатучињеницукојупредочавају
многитеоретичари,попутЕрикаХобсбаума,даусавреме
номдруштвупостојидоминацијасликенадтекстом,спек
таклкаоизразитичинилацпостајењеналогичнапоследи
ца.Друштвоспектакла је антиципирао јошГиДеборкра
јемшездесетих, тврдећидасусликеипотрошњаосновне
карактеристике модерног капитализма, те да на тај начин
главнапроизводнаделатностсавременогкапитализмајесте
производњапризора.

У поглављу „Звезде као комуникатори” аутор се наслања
на ова Деборова запажања, а описује производњу звезда
популарне културе као комерцијални подухват. Ипак, по
Божиловићу,старсистемосимсвојекомерцијалнеимаи
комуникативнуфункцију.Овајсистемобликујезвездепре
ма идеализованој слици коју је створила публика или ко
ју би могла створити на основу искустава са претходним
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сличнимподухватима.Кључнаречустарсистемујеимиџ–
представаозвездивезанојзаособинекојеонареалнопосе
дује,акојимасепридружујеинизидеализованихпредстава
„поукусу”публике.

Петидеоовезанимљивестудије,којиносинасловПублика
популарног:одЕкадоФиска,започињеважнимупозорењем
произашлимизсоциолошкогпоимањауметности:засоци
ологију, дело без публике јесте само анонимно остварење
којенијепронашлосвојекомуникаторе,пајестога,оносо
циолошкиирелевантно.Овоупућујенаогроманзначајпу
бликеуестетскојкомуникацији,чемунаразличитеначине,
вели Божиловић, сведоче Умберто Еко и Џон Фиск. Еко,
иакопризнајеаутономијууметничкогстварања,подвлачии
нарочитзначајпублике.Башзбогтогаделосеморапосма
трати као „отворено”. Божиловић то резимира на следећи
начин: „Такводело тражиодреципијентада гакомпонује
премавластитимформативнимсклоностима,билодајереч
оапстрактномсликарству,новојмузици,савременомрома
нуилифилму”(стр.81).Фискје,такође,алиискључивоу
областитумачењапопуларнекултуре,упублицирокмузи
кевидеомогућностактивнерецепције,којајеспособнада
понуђеној стваралачкојформипридода сопствена значења
и на тај начин, управо путем рецепције учествује у довр
шавањустваралачкогчина.Збогпревеликогверовањауак
тивнуулогупубликеињенукреативнумоћ,критичари га
оптужујузатзв.естетскипопулизам.

НареднаглавакојаносиназивУрбанепоткултуре:тедибо
јиирокери,наглашававећпомалозаборављенизначајчи
кашке социологије за истраживање околностиформирања
супкултурнихидентитета.Осимтога,заразумевањепопу
ларнемузикенеопходно јеиразумевањеконтекстаукоме
она настаје, јер се у битном кључни аспекти временских
периода могу разумети из „ишчитавања” дијалога између
музикеидобаукомејеонанастала.Младисуизражавали
отпорпрема одраслимаињиховој ратној и корпоративној
политици,доксустаријиверовалидамладиугрожавајудо
тадаствореневредностинакојимајесвепочивало.Говори
лису„различитим”језицимаиималисупротстављеневред
носнесистеме.Божиловићевастудијаслучајаотедибојима
ирокеримачитаоцудоносисагледавањемузичкихпоткул
тура60ихгодина,њиховестриктномузичкеособеностико
јепостајупосебноважне,чакпарадигматичнезабројнепот
културекојећесепојавитиугодинамакоједолазе.Кључни
парадоксидентитетатедибојатичесесупротностиизмеђу
њиховогаристократскогили,акохоћемо,квазиаристократ
скогстилаодевањаинасилништвакојесеуглавномгрупно
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испољавало као последица недостатка индивидуалности
њиховихприпадника.Анализа поткултуре рокера узима у
обзирпресвегабајкерекаоекспоненцијалнусилуовогтипа
поткултуре,сагледавајућидотанчинасвењенеособености.

Последњаглава(некаврстаапендиксаукњизи):Антиноми
је југословенскогрокенролашездесетих, започињеважном
констатацијомкојаподвлачидајезатеоријскоиспитивање
рокенроланеопходнопоћиодтогадајерокнајпремузичка
представаимузичкидогађај.Међутим,уширемконтексту
онсеиспољавакаополивалентан.Управоотоме,напри
мерујугословенскогрокенрола,говоридеокњигекојипри
казујемоистичућинеке,поаутору,важнеаспекте.Основна
разлика између западног и источноевропског рокенрола
тичесењеговогнастанка.Рокенролјеузападномсветуна
стајао у предграђима међу полуобразованим младим све
том.УИсточнојЕвропи (претежноу бившој Југославији)
рокнастајекао„увознипроизвод”саЗападаунајвећимгра
довимамеђуобразованиммладимљудима.Збогсвогстила
одевањаиизгледатоком60их,рокерисучестоозначавани
као„чупавци”,„падавичари”.Међутимусоциолошкомкон
текстуонипредстављају,абезикаквежељезаполитичким
ангажманом, групацију која се супротставља владајућем
пореткуствари,рушећиспороалисигурноувреженепред
расудеиградећиновукултуру.Заокреткасамоуправљању,
несврстаностиипродубљивањуекономских,политичкихи
културнихвезаса земљамаЗападабио је једанодважних
моменатауублажавањустававластипремарокенролукао
култури младих. Једно од кључних својстава идеолошког
концепта рокенрола је космополитизам, што се донекле
уклапалоуинтернационализампрокламовансоцијалистич
ком доктрином, али је рокенрол и мимо овог аспекта као
своје важно начело истицао друштвену и културну једна
костљуди.Аутор, каошто смо већ рекли, недвосмислено
тврдидајеједнаодглавниходликарокмузикеуЈугослави
јитоком60ихгодинаXXвека–аполитичност,паипакзбог
могућностиразличитогинтерпретирањасмисладобардео
групабиојепринуђендамењасвојназив.Основнапротив
речнострокенролауЈугославијиизраженајеуоколностима
његовогнастанкасобзиромнасоцијалнопореклоњегових
носилаца, а затим и спремности друштвеног окружења за
прихватањемначинаживотарокерананашимпросторима.

КњигаОгледи о популарномНиколеБожиловића предста
вљасвеобухватнустудијуопопуларнојкултури,узроцима
њеногпојављивања,развојуидимензијамањеногиспоља
вања.Можесеприметитидаауторуширокспектармани
фестација популарне културе убраја и појам потрошачке
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културе,међутиморијентишућисепревасходнонафилми
музику,онјеготовозанемариопотрошачкукултуру,неса
мокаонеизоставансаставнидеопопуларнекултуре,већи
каоједаноддоминантнихобликаживотнихстиловаусавре
меномдруштву.Расправаоглобализацијииидентитетумо
рала јеуважити јошнекагледиштатеоријеглобализације,
билоона„мекша”попутАленаТурена,МануелаКастелсаи
ДејвидаХелда,билооне„критичке”опсервацијеИмануела
Волерстина,ЏорџаРицераилиПјераБурдијеа.Натајначин
бисеодређенеформепопуларнекултуреусветуукомеона
данаспостојипоказалечитаоцууједномновомсветлу–као
изразитокритичкаопозицијанекимодпроцесаглобализа
ције,ненегирајућитимеонеприступекоје јесамаутору
свомелаборатуузеоуобзир.

Књигууцелостиодликујетеоријскапрецизност,какоуфор
мулисањуосновнихпроблемакојетежидаразреши,такои
коднавођењараскошнесекундарне грађе,полемичкихто
новауоквирукојихсенедвосмисленоијасноуочавајуау
тентични судови аутора. Књигу одликује занимљив стил
писања приступачан широј публици, а аутор се, као што
смоодњегаинавиклиупретходнимстудијама,спретноко
ристидуховитимзапажањимаштоникаконеумањујеинте
лектуалнуозбиљностдела,већнапротив,дајемуодређену
животност имогућност сагледавањапроблема (популарне
културе)изуглаједнеодњенихвластитихкарактеристика.
Онсезалажезаједнообјективноиуравнотеженогледиште
о популарној култури, према коме култура (уопште) при
падасвима,апопуларнакултуракаоњенсавремениизраз
инсистирауправонаовојуниверзалности,рушившисвојим
деловањем све баријере које су елитистичка становишта
изградилаиутемељилакаојединоистинита.


