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Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул тет по ли тич ких на у ка,  
Бе о град; Тре ћи про грам Ра дио Бе о гра да, Бе о град
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Сажетак:Уовомтекстуиспитујесеконтекст–културалникон
текст,културакаоконтекст–каопарадоксалнаструктуракоја
је,истовремено,увекунекаквомпросторуиизванњега.Збогтога
сеправиразликаизмеђупросторакаовећдатогиместакојекон
текстуализујепростордајућимуидентитет.Дабисеконтекст
оформиопотребнајетачкаутемељењакоја,опетпарадоксално,
припадаконтексту(утемељујућимит)алијеиизванњегајерсе
неможеконтекстуализовати(изванвременајеипростора).Хе
теротопијесе,утолико,појављујукаотеоријскиинструменткоји
показуједасвакакултура,упркосзахтевузахомогеношћу,усеби
садржи различите просторе, друга места, непоклапања речи и
ствари,ствариињиховогконтекстаунутаркултуре,поставља
јући проблем успостављањапоретка,његових правила ињегове
делотворности.Оваквапоставкаводидојезикаипроблемакому
никабилностикултуре,односнододвесупротстављенесилекоје
делујуусвакомконтексту:силакојаконтекстнастојидазатвори
итимеочувањеговуаутономност(политикеидентитета)исиле
којагаотварапремадругимконтекстима(политикепревођења).

Кључнеречи:култура,простор,хетеротопије,Фуко,контекст,
посебно,универзално

Сањамоједнојнауци–да,кажемуправонауци–чијибипредмет
билиразличитипростори,другаместа,митскаиреална

оспоравањапростораукојемживимо.Танауканебипроучавала
утопије,јербитоиметребалосачуватизаоноштозаиста
немаместо,већхетеротопије,апсолутнодругепросторе;и

табисенаука,нужно,звала,онаћесезвати,ионасевећзове,
хетеротопологија.МишелФуко(1966)
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Искуствопоретка1

Свака култура је контекстуална. Култура јесте контекст.
Збогтогајепогрешнореч„култура”писатиуједнини:као
штоконтекстпостојисамоумножини,умрежиконтекста
којаомогућујеконтекстуалност,такоикултурепостојеса
мо у мрежи узајамних културалних повезаности. Култу
ра је увек ухваћена у мрежу односа са другим културама
иодређујесеуправотимодносима.Постојесамокултуре.
Немауниверзалнекултуре. Затонепостојиниуниверзал
никонтекст.Универзалнојеоноштолишаваконтекста,те
биуниверзалнакултурабилаоксиморон.Утоликобитежња
културекауниверзализацији–анемакултурекојатутежњу,
најчешћенепризнато,неносиусеби,чакикадаинсистира
нанесводивостисопственогкултуралногбића–водилапа
радоксалномисходупокојембиуниверзализовањекултуре
довелодосмртикултуре:културакојабиоднелапревагунад
другимкултурамаизгубилабипосебносткојомсеодређује
као култура, сама би себе деконтекстуализовала.Потпуно
остварењекултуреводилобињеномнестанкукаокултуре.2
Контексткојибипостаоопштиинужанједноставнобисе
деконтекстуализовао,јеркључнеодликеконтекстајесупо
себностипроизвољност.Посебносткојабинадвладаласве
осталепосебностинебивишебилапосебна.

Далисе,међутим,можеговоритиопреображајимакултуре
којибизадржалиоградуконтекста,којисенебипрепусти
липроцесууниверзализовања,алисенебилибили,типре
ображаји,даизравнотежеизбацестабилносткултуралног
бића(патимеибићакаотаквог,оногаристотеловског„бића
каобића”),дагаизложеопасности,дасопствениидентитет
отворезаупаддругихидентитетабезбојазниодокупаци
је,асимилације,илидеконтекстуализације?Другимречима:
далисе,инакојиначин,култураможелишитифантазма
аутохтоности, изворности, аутентичности, оригиналности,
укорењености, да ли се појам културе може детеритори
јализовати, ослободити наслага идентитета, а да задржи
могућност комуникације с другим културама, да задржи

1 ТекстјенастаоуоквирупројектаРоднаравноправностикултурагра
ђанског статуса: историјска итеоријска утемељења уСрбији (број
47021), који финансираМинистарство за науку и технолошки развој
РепубликеСрбије.

2 Парадоксалноје,међутим,дасенекакво„посткултуралнодоба”неби
нимоглодефинисати,јердефиницијајеувекпроизводкултуре.Дефи
ниција јемогућасамокаоодређенакултуром.Непостојидефиниција
којабибилаизванкултурална,тонијенидефиницијауниверзалногкао
оногаштојеизванкултуре.Утоликобиживоту„посткултуралномдо
бу”бионекаврстаживотакојемјепромењенегзистенцијалникод.
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сопственупреводивост?Овдесе,дакле,предлажепреокрет
перспективекоја је,досада,илибаремдопостструктура
листичкеинтервенције,претпостављалаилиа)непрелазну
различитосткултуракаоусловмогућностипреводивостии
комуникације(иратјеобликкомуникације),дакленесводи
вуконтекстуалносткултуре:културесеприродноразликују
итајеразличитостусловмогућностипревођења,илиб)рад
универзалногкојиби,управоуимеистетекомуникабилно
стиипреводивости,имаодапотрекултуралнеразличито
стиуједномуниверзалномсубјектукојибисепоклапаоса
човечанством.Другимречима,уигријесамтемељкултуре.

Свакакултура,наиме,садржиконститутивнипарадокссоп
ственогтемеља,оногаштотуитаквукултуручиниуправо
томитаквомкултуром,парадокспочела,оногаarche:arche
некекултуреувекје,истовремено,усамојкултурииизван
ње.Утемељујућимит,илиутемељујућимитовинекекулту
реприпадајутојкултуриутоликоштојеконституишу,али
онинисууњојјерсуизванпростораивременакултуре.То
јепарадокссамогконтекста:темељнимиткултуреконсти
туишеконтекст,алитакодајеонсамдеконтекстуализован,
онјеизванконтекста.Контекстјеодређенвременомипро
стором,одређенимвременомиодређеним простором, док
јеоноштогаконституише,његовопочело,изванвременаи
простора.Темељкултурејеванвремен,докмујепростор
ноодређењекрајњенестабилноипопотребисеможеиз
мештати.3 Како разградити темељни кодекс једне културе
–„онајкојиуправљањенимјезиком,њенимперцептивним
схемама,њеномразмјеном,техникама,вриједностима,хије
рархијомњенепраксе”–којинећедасесведена„емпириј
скиред”(сфераобјективности,обичајности,традицијеили
културалногнаслеђа), алининарефлексијео томепорет
ку(субјективнасфера),какосе,дакле,сместитиизмеђуте
две„размакнутерегије”,иимали,уопште,простораизмеђу
њих?4Фукоов(Foucault)одговорје–да,постојиједно„из
међу”којенијепуканичијаземља,већ јепростор једнако
фундаменталанкаоионоштогаомеђује.Утомпростору
„култура,ослобађајућисенеосјетноемпиријскихпоредака
[обичајност,традиција]којејојприписујупримарникодек
си, успостављајући први размак између себе ињих, и за
немарујућињиховупочетнупровидност[саморазумљивост,

3 Косовскимит,рецимо,као једанодутемељујућихмитовасрпскекул
туре, збогсвојенеодређеностиинеухватљивостидопуштамогућност
крајњефлексибилнихипроизвољнихтумачења,аданегубисвојутеме
љитељскикарактер.

4 Фуко,М.(1971)Ријечииствари,Београд:Нолит,преводНиколаКовач,
стр.65.
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неупитност,природност],престаједаимсепасивнопрепу
штаиодвајасеодњиховенепосреднеиневидљивемоћи,
ослобађајућисепритомедотемјередаможеконстатовати
какомождапорецинисунијединимогућининајбољи”5.То
значидасекултурасуочавасасамим„бићемпоретка”,са
темељнимиутемељујућимтумачењимакојакултуру,игром
уопштавања,деконтекстуализују.„Тусепоредак”,наставља
Фуко,„појављује,узависностиодкултуреиепохе,каокон
тинуиранистепенован,размрвљенидисконтинуиран,везан
запросториликонституисанусвакомтренуткунаносомвре
мена,везанзанекутабелуваријаблиилидефинисанодвоје
нимсистемимакохерентности,састављенодсличностикоје
сусвеближеилисеодражавајукаоуогледалу,организован
окосвевећихразликаитд”6.Поредаксенепоказујекаону
жан.Измеђудвереченесфересвакекултуре,измеђуњених
објективнихињенихсубјективнихсила,измеђупореткаи
рефлексијеопоретку,постоји„голоискуствоопоретку”у
којемлежисвојеврснаистинасамекултуре.Таистина,пак,
неличининаједнуодистинакојенудепоменутерегије.То
је„слаба”истина,истинасвеснасвојеисторичности,својих
временскихипросторнихусловљености,своје,акотакохо
ћемо,релативности, своје зависностиододноса.Томесто
безместа,тајпросторизмеђууспостављенихпоредака,то
јесвојеврснафилозофскахетеротопијакојаупућујенареал
нехетеротопије,чакнахетеротопијукаонужанкултурални
моделкојијеувеквећту,алиувекисподрадаракултуралне
перцепције,увекисподдејстваглавногпоретка,увекиспод
доминантногдискурсаиутемељујућихтумачења,патимеи
исподуспостављениходносамоћи.

Просториместо

Оспорити простор значи пронаћи механизме одмицања
(espacement)одпросторакаотериторије(каополитичкеве
личине),од једностипростора,одпросторакоји јеинтер
венцијом, конвенцијом, успостављањем правила, обичаја
и навика, дакле простора који је премрежен моралним и
правнимнормама,постаоодређенимиодредљивимместом
(простор као културална величина). Кућа је место.Место
јеиплацнакојемкућаниче.Територијајеместо.Духовни
простортакођејеместо.Место,утолико,никаданијепуки
простор.Местосепојављујекаооноштоје,уистовреме,и
просторноинепросторно,оноприпадапросторуипориче
га – кућа је преображенипростори дефинише сена дру
гачији начин него територија, плац, катастарска јединица,

5 Исто.
6 Исто,стр.6566.
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земља,дакледругаместа–местојепреображајпростора
усамомепростору,онојеинтервенција,постајањеконтек
стом простора.7 Место је територијализован, дакле огра
ничен и присвојен простор. Оно је својеврсни сапростор,
contexte, парадоксална структура која је, истовремено,
увек у простору и изванњега (каошто трансцендентална
структура јесте деоискуства, али га, истовремено, омогу
ћује: трансцендентална структура, каоистовремена са ис
куством, допушта прераду искуства). Место је простор у
који јеуписанаинтервенцијавремена:кућа јеместоодре
ђенокакоматеријаломодкогајенаправљенатакоивреме
ном које се проводи уњој.Отуд потреба да се различита
места,другипростори,хетеротопије,мислекаовременске
величине,каооноштојевезанозавреме,али„ненаначин
вечности“,пишеФуко, „већнаначинпразника:не вечно
сне, већ хроничне хетеротопије”8.Управо овом и оваквом
интервенцијомФуконанајузбудљивијимогућиначинком
пликујемодерно,кантовскоразумевањепросторакаочисте
формечулности.9Дакле,просторкаоисти,каоједнаксеби,
каооноштојеистосасобомиштосеидентификујекаоме
сто(местојеидентификациона,„лична”картапростора)у
себисамомсадржи„апсолутнидругипростор”,илимакар
могућност другогпростора.Оношто занимаФукоа –Де
леза,ГатаријаиДериду(Deleuze,Guatari,Derrida)такође–
јестекакосеослободитихијерархијскихнаслаганаједном
простору,какосеослободитиистоветности,поклапањаме
стаипростора,какоуспоставитиризомскуструктурукоја
непретпостављахијерархијскоуређењепростора,уређење
упростору,већкојасепротежепопросторнојхоризонтали

7 Едвард Соџа (2013) прави разлику између простора per se, као ко
контекстулано датог и створеног прoстора као друштвене величине.
Упоредити:Постмодернегеографије,Београд:Центарзамедијеико
муникацију,стр.110и161идаље.

8 Foucault,M.(2009)LesHétérotopies,Lescorpsutopique,LesHétérotopies,
Paris:Lignes,стр.31.Опроменипоимањавредностивременаипросто
ра,причемујевремеодувекимало(метафизичку?)предностуодносу
напростор,видетималопознатиФукоовтекст„Језикпростора”(Lelan
guagedel’espace)из1964,у:DitsetécritsI,19541957,Gallimard2001,
стр.435440.ОсновнаФукооватезаједасејезикразвија,да„ради”је
диноупростору,тедајеметафора,заправо,бићејезика.

9 Занимљиво је, наравно, и место времена као чисте форме чулности.
Трансценденталнасхемајестесâмовремекојесадржикакосвојствака
тегорија (општостиapriori), такои својствапојава (време сеналази
у свакој емпиријској представи разноврсности) и заправо је производ
уобразиље.ЗатојеКантнедвосмислен:схемајесамоphenomenon,или
чулнипојамједногпредметауколикосеподудараскатегоријом.Време,
дакле,припадатрансценденталнојсфери,онојетрансценденталнииде
алитетибезобјективногјеважења,алисенесмезаборавитидајеоно
феномен.Кант,И.(1990)Критикачистогаума,Београд:БИГЗ,превод
НиколаПоповић,Ошематизмучистихпојмоваразума,стр.125131.
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иуспостављасвојеврснупросторнувертикалу,даклеструк
туракојасеопиреунапреддатимусловљеностима.10Затоје
правилохетеротопиједа„наједномреалномместујукста
пониравишепросторакојиби,иначе,билинеусагласиви”11.
Хетеротопија је искушавање истости простора, односно,
прецизније,идентитетаместаукојесепросторпреобразио,
онајеизлазакизпростораместау„апсолутнодругипро
стор” који је, опетпарадоксално, уистомпростору.Хете
ротопија једеконтекстуализовањеконтекстаиздухасамог
контекста.Онаје,уистомпокрету,детериторијализацијаи
поновнатериторијализација,непрестанопостајањеместом,
активностпреображајасасвимполитичкимикултуралним
улозимакојисемогузамислити.Улоговаквепоставкеје,ни
мањенивише, садашњостукојојживимо, конститутивно
разумевањесадашњостизасамусадашњост,кривљењевре
мена, увођење другачијих перспектива као на Пикасовим
платнимакоја сухетеротопијеpar excellence.Хетеротопи
јесеувекдогађају,онесукултуралнетворевинејер„нема
друштвакојенеправисвојехетеротопије”:гробља,затвори,
касарне,меденимесец,светосуразличитаместа,апсолут
нидругипростори.„Свакоједруштво,токомсвојеистори
је, могло савршено да упије неку хетеротопију, да доведе
дотогаданестанехетеротопијакоју јетодруштвораније
створило,илидаорганизујехетеротопијукојадотаданије
постојала”.12Свакакултуракаоконтекстморамоћиусеби
самојдасадржимогућностпреображаја.Ово„усебисамој”
упућујенапроблемуниверзалности.

10Ризомска структура по својој дефиницији деконтекстуализује: „Ризом
сенедасвестининаЈеднонинамноштво”,Deleuze,G.andGuatari,F.
(1980)Milleplateaux,Paris:LesÉditionsdeMinuit,р.31.Ризомсе,дакле,
непоклапасједнимпросторомкојиможедапостаневишеместа,алисе
непоистовећујенисмноштвом(места)којебипретпостављалоједан,
датипростор.Ризом,какопрецизирајуДелезиГатари,„нијесачињен
одјединица,већоддимензија[штоомогућујевертикалностпростора],
или,боље,одправацакретања”(исто).Ризом,прематоме,морамоћи
дасадржиивременскудимензијутенесамодајехетеротопија,већјеи
хронотопија.

11Foucault,„LesHétérotopies”,op.cit.,р.2829.УкњизиИзмештањекул
туре(Београдскикруг:Београд2004,преводРасткоЈовановић),Хоми
Баба,расправљајућиоархитектуриипотребиразградњебинарнихло
гичкихкодова,овакосажимапроблемдругихпростора(хетеротопија):
„Степеништекаограничнипростор,оноизмеђуознакаидентитета,по
стајепроцессимболичкеинтеракције,везивноткивокојетвориразлику
између горњег и доњег, црног и белог. Горедоле степеништа, темпо
ралнокретањеипрелазкојионодозвољава,спречавадасеидентитети
наобањеговакрајаокаменеупраизворнеполарности.Овајмеђупро
сторнипрелазизмеђукрутихидентитетаотварамогућносткултурнехи
бридностикојаприхватаразликубезнекепретпостављенеилинаметну
техијерархије”,стр.22.

12Исто,стр.25,27.
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Универзалноиконтекстуалносусупротстављени.Једанод
начинадеконтекстуализацијејестеувођењеуниверзалногу
контекст.Контекстнетрпиуниверзално:непостојиунивер
залниконтекст,непостојиуниверзалнакултура.Културасе
мислијединокаоодређена,каооноштојеувеквећумрежи
другихкултура,каооноштојеувеквећконтекстуализовано
икојенеможенебитиконтекстуализовано.Универзалноје,
пак,подефиницијилишеноконтекстајер,каоопштеину
жно–дефиницијааприорија–важиувекисвугденаисти
начин.АлиФукоовпројекатјестедапокаженетоликоне
достатностуниверзалног,пачакнитодајеиуниверзално
–штојестраховитпарадокс–такођеисторијскиодређено
(универзалноје,подефиницији,лишеновременскедимен
зије).УдругомпојмовномрежимуФукоова замисаохете
ротопијемоглабисеформулисатинаследећиначин:како
контекстдеконтекстуализоватиизсамогконтекста,адасе
неуведепретпоставкауниверзалног?Или:ако јеконтекст
услов могућности учвршћивања идентитета – идентитет
је културална ствар, културалнипроизвод– какоизаћииз
идентитетскепричеадасенеизгубимоупроизвољности
ма,усветубезкоордината,безпојма?Најзад,какоконсти
туисатипросторесаопштивости,комуникабилности,аконе
претпоставимониконтексте–тејеувекпотребнопреводи
тиједанконтекстудруги–ниуниверзалност?Другимречи
ма,далијемогућадеконтекстуализованаполитичказајед
ница(communitas),алибезпретпоставкеуниверзалности?

Таксиномијеихетеротопије

УпрвојреченицисвогремекделаРечииствари,Фуконас
обавештавадајекњигакојауправозапочињенасталазахва
љујућиједномБорхесовомтексту.Удругојнасприпремаза
оноштоследи,упозораванасдаћемосенајпренасмејати,
алидаћетајсмех,заправо,дауздрмасвефамилијарности
нашегмишљења,даћеданападнесвеонепошиљкекојеу
„обиље бића уносе мудрост”, да ће тај смех да обеснажи
„наше хиљадугодишње практиковање Истог и Другог” и
унесенемирутопрактиковање.13Потомследиславна,ур
небеснакласификација.ФукоцитираБорхесов тексткоји,
опет,цитира„извеснукинескуенциклопедију”.Утојенци
клопедији,преносиБорхес,пишедасеживотињеделена:
„а)онекојеприпадајуЦару,b)миришљаве,c)припитомљене,
d)малупрасад,е)сирене,f)чудовишта,g)псенаслободи,
h)онекојесуукљученеуовукласификацију,i)којесеузбу
ђујукаолудаци,ј)безбројне,k)нацртанетанкомкичицомод

13Фуко,М.(1971)Ријечииствари,преводНиколаКовач,Београд:Нолит,
стр.59.
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девинедлаке,l)etcaetera,m)којесусломилекрчаг,n)које
издаљинеличенамухе”14.ОдмахпотомФукодомећедаје
оватаксиномијанемислива,односнодасусретсједнимегзо
тичним,туђим,даклененашиммишљењем,несвојственим
инесопствениммишљењем,показујеограниченостнесамо
оногаштозовемонашиммишљењем,већмишљењакаота
квог.Заштосмосе,међутим,насмејали?Штајесмешноу
овомнабрајању?ИзаштоФукододаједаоватаксиномија
показује„огољенунемогућност”дасемисли?

Напрвипогледсписакизгледакаодуховитоипроизвољно
набрајањеукојеизвесниред–теотуди„класификација”–
уносиалфабетскипоредак(а,b,c,d...).Сједнестранеима
моегзотичнереференце(Кина,кинескаенциклопедија)које
су,већпоприродисвојеегзотичности,оптерећенечитавим
низом нама несвојствених знакова и тумачења, имамо је
данпросторкоји,аковерујемоБорхесуиФукоу,неприпа
данашемкултуралномкоду,апотомиалфабетскипоредак
својствен организацији енциклопедије: a, b, c, d... Подела
животиња је неозбиљна и смешна, алфабетски поредак је
озбиљаниуњемунеманичегштобинаснасмејало,алион
је управо због тога уфункцији комичног, као лицеБасте
раКитонаслеђеноумаскуозбиљности.Смешнојејерније
смешно.Узтоуигри јеитошто јеБорхес„само”писац,
произвођачфикције,теподозревамодајењеговакласифи
кацијатекигра,духовитафикцији једногдуховитогписца
којег ништа не обавезује да положи рачун о својим тврд
њама,односноњеговополагањерачунадругејеприродеод
филозофскеилинаучнеаргументације:сумњамодапосто
јибилокакваенциклопедија,даклеједаннарочитипоредак
знањакојије,уствари,карактеристичанзанаше,европско
разумевање знања, као што ни набрајање животиња није
класификација у строгом смислу (недостаје, наиме, прин
ципподеле,невидимопоком јекритеријумунаправљена
подела).Борхеснам,дакле,предлажеигрусанекаквомко
херентношћузакојује,безикаквогудубљивања,јаснодане
почиванинакаквојаприорнојнужности,нитибикохерен
цијабиланаметнутаснагомсопственогсадржаја.Нашпо
гледјеутоликојмеринабаждареннаигруидентитета,слич
ности,разликеианалогиједабезпроблемапрепознајеоно
штонепрепознаје.Нијелиовдеречосамосврховитојигри
знакова–самосврховитост,уосталом,припададефиницији
игре–игрикаотаквојкојанеупућујенинаштадругодона
себесаму,којасопственусврхуисцрпљујеусамомодвија
њуигре,теусмехукојиизазива?Алитајсмех,упозорава
Фуко,будинелагоду.

14Исто.
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Упредложенојкласификацијипрепознајемосамоједну„на
шу”референцу,„животињекојесуукљученеуовукласифи
кацију”(кључнакатегорија,додуше,додаћеФуко).Такате
горијаупућујенапарадоксскупасвихскупова,напарадокс
самекласификације,натодасе„никаднећемоћидефини
сатиодносизмеђусвакепојединескупинеиодноскојиих
свезаједноповезујекаосадржајисадржатељ”15.Овакласи
фикацијасамомсобомпрекорачујекласификаторскипоре
дакуказујућинаодсуствоместанакојемсеодвија.Онаје,
напросто,лишенаконтекста,јеродредница„кинескаенци
клопедија”недаништанепојашњава,негојеконститутив
нидеосамеигре.Придев„кинеска”неупућујенаправила
теигре,дакленаконтекст,него,штојезаигрунедопустиво,
уигрууводиисамаправила.Играсе,наиме,дефинишесоп
ственимправилима,онимштоје,истовремено,уигриииз
ванње,штоје,будућинеподложнопроменама,деконтексту
ализовано,тејеигра–играсамодоксенеиграсопственим
правилима.Играјемогућадоксенепоигравасопственим
контекстом.Алиакоправилоигреуведемоусамуигру,ако
отворимомогућностдасеправиломпоиграмо,игратопре
стајебити.Игралишенаконтекстанијеигра.

Категорије „кинеске енциклопедије” узете за себе, колико
годнамсечинилечуднима,нисупроблем.16Проблемисмех
појављујусезбогтогаштосукатегоријесврстанеједнапо
крајдругеуалфабетскомпоретку(а,b,c,d...).Насмехнас,
дакле, нагони тошто се класификацијом хоће обухватити
ононеобухвативо,смешнојетоштојекласификација,узи
мајући у обзир елементе скупа, немогућа као класифика
ција.Сједнестранеалфабетупућујенанекакавпоредак.С
другестранеелементикласификацијеопирусепоретку.У
редсенастојиувестионоштосенедауредити.Упоредак
јестављенонештоштосеопирепоретку.Итонамјесме
шно.Нијепроблемутомештоћеукласификацијуућипси
којисунаслободи,већзатоштоалфабетсугеришедапсина
слободистојеунекаквојвезисаживотињамакојеиздалека
личенамуве, алинисмоу стањудапроникнемоо каквој
везијереч.Напрвијепогледјаснодајеспојредаинереда–
немогућ.Алиокаквојје,онда,игриреч?

Оноштонасизбацујеизравнотежеинагонинасмехјесте,
дакле, тоштосмопокушалидапронађемо заједничкоме
сто,заједничкипросторзасусреткатегоријакојесеопиру
онојврстизаједничкогкојунудиалфабет.Узто,иалфабет

15Исто,стр.61.
16Упоредити:Dagron,T.Espacesetfictions:notessurFoucaultetleRena
issance,LecturesdeMichelFoucault,2:Foucaultetlaphilosophie,ed.da
Silva,E.(2003),Lyon:ÉditionsENS,р.95.
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јепроизвољниодносзнакова,културалноодређенипоредак.
Набрајањејестепроизвољно,каоштобипроизвољнобило
ставитикишобранимашинузашивењеуоперационусалу
(Лотреамонова формула коју је завештао надреалистима),
алиникишобраннимашиназашивењеуоперационојса
линисунезамисливи.Нијенезамисливнизмајсканџама,
крљуштима,крилимаипламеновимакојимусукљајуизно
здрва.НезамисливајеБорхесоватаксиномија.Тунијереч,
напросто,онереду,већ–штојеозбиљније–оодсуствуре
да,оодсуствузаједничкогместа,илизаједничкогпростора
којибиреченукласификацијуомогућио.Проблемје„неред
укомеблистајуфрагментивеликогбројамогућихпоредака
беззаконаигеометрије,фрагментихетероклитног”17.Хете
роклитно (илихетеротопно)значидасуствари„полегле”,
„постављене”,„распоређене”натакоразличитимместима
даимјенемогућепронаћизаједничкутачкуидефинисати
њиховlocuscommunis,њиховконтекст.Овденије,напросто,
речоутопији.Утопијајеземљабезпростора,саисторијом
безвремена.Утопијенећемопронаћиустварности,алиуто
пијеживе,какоФукокаже,уједном„глаткомпростору”у
којемјемогућезамислитивезеизмеђуелеменатакојеуто
пијануди:немамоникакавпроблемдазамислимоутопију,
даона,каоместобезпростора,будечакоперабилна,упо
требљива у уланчавању знакова. Озбиљније је, међутим,
штохетеротопијеподривајујезиктакоштонедопуштајуда
сеименујуствари,односно,хетеротопијеразбијајусинтак
су„итонесамоонукојаконструишереченице,негоиону
којасемањеиспољаваикоја’држизаједно’(једнеуздруге,
илиједнепремадругима)речииствари”18.Фукоупућујена
синтаксичкуфункцијумишљењакојухетеротопнаБорхесо
ватаксиномијадоводиукризу.19Кризасе,дакле,догађау
сусрету с културом посвећеном „уређивању протежности,
аликојаобиљебићанераспоређујениу једанодпросто
ра у којима би нам било могуће да именујемо, говоримо,
мислимо”20.Проблемјезаоштрендокраја.

Нередујезику

Таксиномија – од грчког taxis – означава некакав ред, из
вестанпоредаккојијеуведенуопаженествари.Дабисмо
направилиредумноштвуопаженихствариприбегавамочи
тавомнизупроцедура, тражимосличностимеђу стварима

17Фуко,Ријечииствари,op.cit.,р.61.
18Исто,стр.62.
19Упоредити:Sabot,Ph.(2006)LireLesmotsetleschosesdeMichelFouca
ult,Paris:PUF,р.12.

20Фуко,Ријечииствари,op.cit.,р.63.
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и разлике међуњима, покушавамо да уочимошта ствари
повезује,аштаихраздваја,проналазимоначинеитехнике
разврставања, уочавамоњихову блискост, правимо низове
којимаствариприпадају,групишемоих,настојимодапро
никнемо у идентификације које таксиномија успоставља.
„[П]ерцепција евидентног само [је] посебан случај такси
номије”21.Начиннакојиуводиморедупросторопажања,
дакле, одговара извесним обрасцима који, на сазнајном
плану,претходетомувођењуреда,штобизначилодатак
синомијеодговарајуизвеснимаприорнимсхемама,одређе
нимконтекстимакојисуусловимогућностиразврставања,
класификације,реда,идентификација.Дабисмоидентифи
ковалигрупупредмета,дабисмоихсврсталиуједанскуп,
распоредилиихуразличитескупове,или,најзад,оставили
ихизванскупова,потребнисукритеријумикласификације
(principiumdivisionis).Алиразличитиконтекстиимајураз
личитекритеријуме.

„Каданаправимоједнуразумнукласификацију,кадкаже
модапасимачкаличемањенегодвахрта, без обзира
далисуобаприпитомљенаилинамирисана,безобзира
далитрчекаолудаци,илисуразбиликрчаг,каквајеон
даоснованакојојтаквукласификацијуможемоутврдити
спуномсигурношћу?Премакаквојсмотабелиикаквом
просторуидентичности,сличности,аналогијастеклина
викударазврставамотоликоразличитихисроднихства
ри?Каква јетокохерентност–закојуодмахвидимода
ниједетерминисананиаприорномнинужномповезано
шћу,нитијенаметнутасадржајимакојенепосредномо
жемоосјетити?Јернијеупитањувезивањепосљедица,
него зближавање и изоловање, анализирање, подешава
њеиукроћавањеконкретнихсадржаја;ништанијеопи
пљивије ни више емпиријско (или мање привидно) од
прављењаредамеђу стварима;ништане захтијева тако
отвореноокоијезиквјеранилијепообликован;ништане
захтијевасатоликоинсистирањадасепрепустимообиљу
обликаиособина.Аипак,погледкојинебибиодоброна
оружанмогаобиприближитисличнефигуреинаправити
дистинкцијукојанепроизлазиизнекепрецизнеопераци
јеипретходнепримјенеодређеногкритерија.”22

Шта је то „добронаоружанпоглед“?Којебибилооружје
погледа?

Проблемсакласификацијаманастајекадатаксиномија,по
путкинеске,борхесовске,неодговарапознатој,илибарем

21Исто,стр.135.
22Фуко,Ријечииствари,op.cit.,р.63.
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разумљивој подели (разумљивим критеријумима): наше
(европско, европоцентрично) мишљење не зна одакле да
почнекада сенађепредоваквимнабрајањем,нити гдеда
заврши.Иако знамо сваку реч, језичка организација више
ниједовољноразумљива:измичукритеријумиподеле.Ако
сутабелеикласификацијеурађенепокритеријумимаслич
ности,разлике,идентификације,иакосада, суочениски
нескомподелом(класификацијом23),нисмоустањудапри
менимонашекритеријуме,проблемсеможеилипребаци
тинадругачији,кинескиначинмишљења(контекст),пасе
таксиномијапроглашаванемисливомизнашеперспективе
(нашег контекста), или ће се проблем са кинеског начина
класификације пребацити на испитивање сличности, раз
лике,идентификације,односноиспитивањусеподвргавају
појмовисличности,разлике,идентификације.Другимречи
ма,можданисуКинези„криви”штоихнеразумемо,већје
проблем у начину на који ми разумевамо.Можда би, пре
самогчуђењанадједномнамастраномтаксиномијом,ваља
ло испитати услове могућности сопственог (само)разуме
вања.ЗатоФукопредлаженовапитања,онотварапростор
испитивањабездубинекојуобезбеђујуум,свест,илидух,
даклебилокакватрансценденталнаструктура.Табеланије
налогразумадасеуведередуоноштоопажамо,већјеона
самапоредакопаженог,уређеноствидљивогкојенепочива
напретпоставцинекогразумаилинекесвести.24Табела је
начиннакојисеуводиредуопаженособзиромнаслич
ност,разлику,блискост.Табелајеначиндасеоноштовиди
моначинивидљивим.Управоредконституишевидљивост,
анеобратно.25Или,Фукоовимречима:„Духовнаактивност
(...) неће се више састојати у међусобном приближавању
ствари, у тражењу свега оногашто уњимаможе открити
сродност, привлачност, или тајно подељену природу, него
напротивуразазнавању:тојестуспостављањуидентично
сти,азатимунужномпрелажењунасвестепенекојисеод
њеудаљавају”26.ФранцускаречкојуФукоовдеупотребља
вајестеdiscerner:распознати,разабрати,приметити,алии

23Процедурекласификовањаприродописа (природнеисторије), рецимо,
управосууспостављалеодносвидљивогсаонимвидљивимухомоге
ном елементу дискурса. Реч је о томе да се изведе таксиномијска ка
рактеризацијапросторапочеводпоређењаиндивидуалнихструктурас
обзиромнауопштавањеуформи„језичкогпресека”(Ријечииствари,
стр.282)природногконтинуитета.Упоредити:Sabot,Ph.(2006)LireLes
motsetleschosesdeMichelFoucault,Paris:PUF,р.92.

24Фуко,Ријечииствари,op.cit,р.64
25Упоредити:Ријечииствари,стр.115122,нарочиторедовиоmathesis

каоуниверзалнојнауциомерииреду.
26Фуко,Ријечииствари,op.cit.,р.119.
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разликовати,одвојити,оделити.Делимо–удвострукомзна
чењутеречи–оноштовидимо,штораспознајемо.Унаив
номпореткуствариверујемоданајпрераспознајемо,аонда
правимотабеле,односнојезичкиуобличавамовиђено.„Не
наоружани”погледмождатакоиради.Али„добронаору
жанипоглед”опремљенјејезиком.Језикјеоружјепогледа.
Погледвидионоштојезичкиможедаобликује.Утоликоје
зикдолазипре,илизаједноспогледом.Ненајпрестварипа
ондаречи,већречииствари.Поредакстваривећјејезички
поредак.

Политизованиконтекст

„Духовнаактивност”захтевајезик,оназахтевајезичкипо
редак, синтаксу, али, каошто јеречено, кинеска енцикло
педијаунелајенередујезик,пореметилајесинтаксу.Ако
је,пак,синтаксадоведенаупитање,наискушењујеиса
општивост,могућностпреношењасмислаједногконтекста
унекидруги.Проблем,дакле,накојеупућујуФукоовехе
теротопијејестесмисаосамествари,апотомисамаствар.
Прецизније:какоодредитисамустваракојеонавећзахва
ћенахетеротопијом?Којисукритеријумињеногодређења
и да ли уопште постоје критеријумињене класификације
пренегоштоприступимојезику?Акостваринеодговарају
сопственимлежиштима,акосеконтекстионоштоконтек
сту припада у толикојмери разликују да никада, заправо,
несачињавајукохерентнуцелину,ондајенепоклапање,хе
терогеност,својственопореткукаотаквом.Премакласич
ном схватањупоретка,међутим, у којем су стварии речи
у хармонији, у којем свакој ствари одговарањен калуп, у
којемконтекстконтекстуализујеоноштомуприпада,такво
схватањепоретка,даклепореткакојипризнајехетерогеност
ихетеротопијукаосвоје својство, јенемогуће.Уславном
тексту„Потпис,догађај,контекст”Деридаћеприметитида
контекстникаданијепотпуноодређен,тедаје,строгоузев,
онинеодредивначвршћиначин.Законтекстјеодређујућа
његоватеоријсканедовољност.27Неодредивосткаотеориј
ска недовољност упућује на његов практички, или поли
тичкикарактер.28Утоликобиконтекстувекбионекаврста
хетерогенеструктуреукојојсеречииствариникаданепо
клапају, нити се могу поклапати (осим у наивној, прими
тивнојсвестикојаверуједаподеледолазепреинтервенције

27Derrida,J.(1972)Signature,événement,contexte,Margesdelaphilosophie,
Paris:LesÉditionsdeMinuit,р.369.

28Хоми Баба убедљиво показује инстринсичну политичност контекста,
односнохетеротопијскуприродукултуре:Измештањекултуре,op.cit.,
нарочитопоглавља1„Обавезивањенатеорију”,стр.49идаљеи8„Ди
семинације”,стр.259идаље.
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погледа),аполитичкаседелатностпоказујенекаопокушај
стварања кохеренције, већ одржавање поретка непоклапа
ња,пореткахетерогености.Каоконвенција,контекстјеувек
политичкатворевинакојасеотварамогућностидвоструког
насиља:унутарсамогконтекстаиспоља,упадомоногашто
желидагапоништи,билодајеречодругомконтекстуили
деконтекстуализованом универзалном. Али насиље се не
можеизбећизатварањемконтекста,стављањемкултуралних
ограда,прибегавањемидентитетуједнекултуре,позивањем
нањенусамодовољност,јерсветестратегијеочувањанепо
грешивоводесукобу.Политичкиодговорнијезатварањеје
зикаусопственусинтаксу,чувањењеговесамобитностикао
одредницеидентитета,већотварањекултуралногпростора
заразличитеистиноснепројекте,заделовањехетеротопија
иистицањењиховихпретензијанаважење.Акосевратимо
фукоовском надахнућу рећи ћемо да „кинеска енциклопе
дија” напада језички поредак, синтаксу. У деридијанском
кодутобизначилодасестварашумукомуникацијиизме
ђуразличитихконтекста(култура),тедајеуправо„шумна
везама” главнопитање свакекултуре, билода говоримоо
унутарконтекстуалнимодносима,билодајеречоодносима
између различитих контекста.Саопштивост, илипреноси
восткултуралнихсадржаја,дакле,зависиодстепенаотво
реностиједнекултуре,илиједногконтекста.Контекст,по
себност,одређеностиодредљивост,читавакултуралнатра
диција,језик,утемељујућимитови,аутохтоност,појављују
се,сада,мањекаоконституантиједнекултуре,авишекао
препрека зањено отварање, за слободну игру саопштиво
сти.Затополитичкипројект јестеодржавањеравнотежеу
динамици непрестаног кретања контекста, у његовим ме
таморфозама,уњеговомдеконтекстуализовањуипоновној
контекстуализацији.Збогтогаполитичкипројекатмањево
ди рачуна о одржањупоретка, а више о немогућимиден
тификацијамакојенамФуко,крозБорхесову„кинескуен
циклопедију”,такоопуштеноподастире,свестан,међутим,
оненелагодеусмеху,онефројдовске„нелагодеукултури”,
упорноградаТанатосакојикултурудржиприљубљенууз
себесаму.
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PARADOXESOFCONTEXT:MICHAELFOUCAULT’S
HETEROTOPIES

Abstract

Thispaperinvestigatesthecontext–culturalcontextandcultureasa
context–asaparadoxicalstructurethatissimultaneouslyfoundwithin
aspaceandoutsideofit.Thereforethepaperdifferentiatesbetweenthe
spaceasagivencategory,andthelocusassomethingthatcontextualizes
spacebygiving it identity.Thecontextneedsa referentialpointand
that point, paradoxically, belongs to the context (it is a foundational
myth) and also resides outside of the context since it cannot be
contextualized(thatpoint isoutsideof timeandspace).Heterotopies
emergeastheoreticalinstrumentsthatindicatethateveryculturewhile
demandinghomogeneity still comprisesvaried spaces, different loci,
nonconformityofwordsandthings,aswellasthingsandtheircontexts
withinaculture,therebyleadingtoaproblemofestablishinganorder,
rules of the order and its effectiveness.This postulate leads towards
thelanguageandtheproblemofcommunicabilityofculture,i.e.two
opposedforcesthatactineverycontext:theoneforcethattriestoclose
andtherebypreservetheautonomy(politicsofidentity)andtheother

thatopenstowarddifferentcontexts(politicsoftranslating).

Key words: culture, space, locus, heterotopies, Foucault, context,
universal


