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ДИ ЈА ЛЕК ТИ КА  
ДО МИ НА ЦИ ЈЕ И ОТ ПО РА У 

СТУ ДИ ЈА МА КУЛ ТУ РЕ
Сажетак: У ра ду ће мо се ба ви ти на чи ном на ко ји се у окви ру сту
ди ја кул ту ре схва та уло га по пу лар не кул ту ре у ус по ста вља њу иде
о ло шке до ми на ци је и пру жа ња от по ра тој до ми на ци ји. Да би смо 
ово ис тра жи ли по де ли ће мо раз вој сту ди ја кул ту ре на три пе ри
о да: пе ри од Фран скфурт ске шко ле, пе ри од осни ва ња Бир мин гем
ског цен тра и зре ли пе ри од сту ди ја кул ту ре у окви ру ко јег ће мо се 
ба ви ти ра дом Џо на Фи ска. У сва ком од ових пе ри о да ће мо ис тра
жи ва ти на чи не на ко ји ау то ри кон цеп ту а ли зу ју од нос по пу лар не 
кул ту ре и дру гих дру штве них сфе ра,ње ну уло гу у ства ра њу иде о
ло шке до ми на ци је као и ње не мо гућ но сти ар ти ку ли са ња от по ра. 
На ша те за ће би ти да су про ме не у кон цеп ту а ли за ци ја ма у сва ком 
пе ри о ду узро ко ва не од го во ри ма ау то ра на дру штве не окол но сти 
ко ји до би ја ју об лик на пу шта ња марк си стич ких те о риј ских на зо ра. 
Твр ди ће мо да ово ре зул ти ра у схва та њу кул ту ре као све ау то ном
ни је и све фраг мен тар ни јем схва та њу дру штва. На по слет ку ће мо 
твр ди ти да сту ди је кул ту ре у свом по сед њем пе ри о ду по чи њу да 
од го ва ра ју иде о ло шким ин те ре си ма нео ли бе рал ног ка пи та ли зма.

Кључне речи: сту ди је кул ту ре, иде о ло ги ја, хе ге мо ни ја, от пор, 
Франк фурт ска шко ла, Џон Фиск, Стју арт Хол

УсвомуводуутеоријепопуларнекултуреЏонСтори(John
Storey) посвећује читав одељак односу између појмова
„идеологија”и„култура”1.Иакодајевишедефиницијакул
турезанасјенајзначајнијаонакојаједефинишекаопроцес
„означавајућихпракси” тј. каопраксупродукције значења

1 Storey, J. (2009) Cul tu ral The ory and Po pu lar cul tu re, An in tro duc tion,  
London:PearsonLongman,рр.25.

МИЛАНУРОШЕВИЋ



370

МИЛАН УРОШЕВИЋ

креирањемиповезивањемсимболаурелативнокохерент
нецелинекојеназивамо„текстови”2.Дабиилустроваоме
ђуповезаносткултуреиидеологијеСторинаводиБрехтову
(Brecht) тврдњу да: „...свака позоришна представа пружа
одређену слику света”3.Он ово генерализује као станови
штекојесеможеприменитинасвакивидтексташтозначи
да се сваки културнипродуктможе видети као текст који
пружаодређенусликусветаонимакојигаконзумирају.Ова
сликасветајеуправооноштоназивамоидеологијом.Услед
њененераздвојнеповезаностисакултуромкултурнасфера
постаје поље политичких сукоба. Другим речима, оваква
перспектива упућује на неизбежну политичност културе
уследтогаштосеуњенимоквиримасуочавајуразличите,
конкурентне,визијесвета.

Наведеносхватањекултурејекарактеристичнозамултиди
сциплинарнутеоријскуперспективукојасенајчешћеназива
сту ди је кул ту ре(ређесузаступљениназивикултурнесту
дијеиликултуралнестудије).Можемоуочитидауоквиру
овеперспективекултурауследњеногодносасаидеологи
јомпостаједруштвенасиласареалнимматеријалнимучин
цима4.Подовимподразумевамодаауторикојиприступају
изперспективестудијакултуресхватајукултурукаофактор
којиимаравноправне учинкена деловањеразличитих ак
теракаоиекономскиилиужесхваћениполитичкифакто
ри5.Ускладусаовимтеманашеградасеможевидетикао
испитивањеполитичкогзначајапопуларнекултуреутради
цији културних студија.Да бисмо ово истражили подели
ћемо теоријско тело студија културена три теоријски али
ихронолошкидистинктивнадела.Усвакомодњихиспи
таћемоначиненакојиауториконцептуализујуулогупопу
ларнекултуреуобезбеђивањуидеолошкедоминацијекаои
различитемогућностипружањаотпораовојдоминацијиу
њенимоквирима.Уследзначајазацентралнутематикуна
шег рада позабавићемо се и питањима односа популарне
културесаосталимделовимадруштвеногтоталитета6каои
питањемактераидеолошкедоминацијеиотпора.Татриде
ласу:(1)периодФранкфуртскешколе,(2)периодоснивача

2 Исто,стр.12,113114.
3 Исто,стр.4.
4 Исто,стр.66.
5 Ђорђевић,Ј.(2015)Политичностстудијакултуре–путевиистрампути

це,Кул ту ра бр.146,Београд:Заводзапроучавањекултурногразвитка,
стр.14.

6 Појам друштвеног тоталитета схватамо као укупност политичке, еко
номскеикултурнесфере(илиподсистемаштојепојамкојисеусоцио
логијинајчешћеупотребљава)ињиховихмеђуодноса.
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Бирмингемскогцентра,(3)зрелипериодстудијакултуреу
оквирукојегћемопревасходноиспитатирадЏонаФиска.

Уоквирунашегистраживањапоказаћемопроменутеориј
скеконцепцијепопуларнекултуре,асамимтимипромену
схватањањенеулогеуомогућавањуидеолошкедоминације
иотпора.Упрвомпериодуонасесхватакаопотпуносто
пљена са осталимелементимадруштвеног тоталитетаи у
складусатимкаопотпуноинструментализованауобезбе
ђивањуидеолошкедоминације,безикаквеулогеупружању
отпора.Удругоми трећемпериодупопуларна култура се
свевишесхватакаоаутономнадруштвенасферасасопстве
ниммеханизмимафункционисања,аувезисатимдолазидо
различитихконцептуализацијањенеулогеупружањуотпо
раидеолошкојдоминацији.Нашеобјашњењеовихпромена
ћесесастојатиизследећихаспеката:

(1)Ауторе у оквиру студија културе карактеришенапу
штање марксистичке типологије базе и надградње, а у
складусатимиидеје„владајућеидеологије7”каоидео
логијекојувладајућакласанамећецеломдруштву.Тона
пуштањепревасхдоноотпочињеудругомпериодуалисе
посебнозаоштраваутрећем.

(2) Ово им омогућава да концептуализују културу као
аутономнуалиуследтогауњиховојконцепцијинестаје
јединственатеоријадруштвеногтоталитетатегаонипо
чињусхвататикаофрагментираногнаразличитесфереса
сопствениммеханизмимафункционисања.Уследовакве
ситуацијеонибивајупринуђенидапосегнузаразличи
тимтеоријскималатиманебилиуспоставиликонекције
измеђукултуреиосталихдруштвенихсфера.

(3)Светоукомбинацијисанапуштањемидејевладајуће
идеологијекаоисаодређенимпроменамауполитичкој
сфери омогућују овим ауторима да одбаце инструмен
талистичкосхватањепопуларнекултуреида јеконцеп
туализујукаоместоуоквирукојегјемогућеформирати
отпоридеолошкојдоминацији.

Франк фурт ска шко ла и „кул тур на ин ду стри ја”

Уовомделурадаћемосепозабавитиауторимакојисенајче
шћеколективноозначавајукаоФранкфуртскашколауслед
њиховеповезаностисаИнститутомзадруштвенаистражи
вањаприУниверзитетууФранкфурту.Идејнипокретачовог
институтајебиоМаксХоркхајмер(MaxHorkheimer),осим
његанајистакнутијечлановечине:ТеодорАдорно(Theodor

7 Marx,K.andEngels,F.(1974)De la tom 6,Beograd:Prosveta,str.2233.
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Adorno), Херберт Маркузе (Herbert Marcuse), Ерих Фром
(ErichFromm),ВалтерБењамин(WalterBenjamin)идр.Овај
институт јеоснован1923.године,аподоласкуНацистич
ке партије на власт премешта се уЊујорк где се припаја
УниверзитетуКолумбија.Искуствасуочавањасанацистич
кимтероромкаоидолазакудодирсамасовномкултуроми
индустријомзабавеуСАДостављајуутисакнааутореове
школештосеодражаваинањиховтеоријскирад.Надаље
ћемосеуправопозабавитиаспектимањиховоградакојису
настали превасходно као реакција на додир са америчком
културом. Ради се о концепту „културне индустрије“ који
настајеиззаједничкоградаХоркхајмераиАдорна.

Појам културне индустрије настаје из монументалног де
ла под називом „Дијалектика просветитељства” у којем
Адорно и Хоркхајмер указују на апорије просветитељске
рационалностикојаизазиваефектесупротнеоднамерава
них.Онитврдедауоквирупросветитељскемислипосто
јиконтрадикцијаизмеђуоногаштоназивају„субјективни”
и„објективни”ум.Премањиховоммишљењу,субјективни
ум се бави прорачунавањем најефикаснијих средстава за
достизање одређеног циља док је објективни ум усмерен
ка преиспитивању самих циљева. Другим речима, субјек
тивниумјеоноштоуобичајеноназивамоинструментална
илитехничкарационалностдок јеобјективниумусмерен
капреиспитивањукрајњихциљеваускладусакритерију
мимаразума8.Просветитељство је,премаАдорнуиХорк
хајмеру,довелодоневероватногнапреткасубјективногума
штосеогледауразвиткунаукеитехнологије9.Развитаксу
бјективногумајеусмеренкаослобођењуљудскогродаод
владавинеирационалнихверовањаикапостављањучовека
наместогосподарасвојесудбине.Контрадикцијапросвети
тељстванакојуауториуказујусеогледаутомедаразвитак
субјективногумапарадоксалнодоводидо све већегпоро
бљавањаинеслободе.Наиме,ауторитврдедасубјективни
умапсорбујеусебеобјективнитедаирационалнициљеви
доминацијеигосподарењаопстајуалиуследразвитканауке
итехнологијеовициљевисесадамогуостваритинадалеко
ефикаснијиначин10.

Културнаиндустрија семожевидетикаоаналитичкикон
цепткојипроистичеизприменедијалектике субјективног
иобјективногуманасферукултуре.АдорноиХоркхајмер

8 Horkheimer, M. (1963) Po mra če nje uma, Sarajevo: Veselin Masleša,
str.1118.

9 Horkheimer,М.andAdorno,T.(2002)Di a lec tic of En lig hten ment. Stanford:
StanfordUniversityPress,pp.148149

10Исто,стр.34.
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истражујуначинеинструментализацијекултуреусврхуре
продукциједоминације,неједнакостиидржањапопулације
у стањупасивности.Изузетнонегативновиђењепопулар
некултуреуњиховомрадусеогледаусамомпојму.Појам
културне индустрије нам говори даАдорно иХоркхајмер
популарној култури не признају статус културе као такве.
Уњиховојперцепцијисавременакултурајемеханизовани
технологизовансистемкојислужиискључиводоминацији.
Значај појма индустрије у овом концепту можемо видети
акодубљеиспитамокакоонисхватајумеханизамњеговог
функционисања. Услед доминације инструменталне раци
оналности сфера културе постаје организована према ло
гици индустријске производње. Ово има за последицу да
производикултурнеиндустријепочињудапратепринципе
хомогенизације,стандардизацијеипредвидљивости.Хомо
генизацијаподразумевадапроизводикултурнеиндустрије
изузетноличеједнинадруге:„...филм,радио,ревијепред
стаљајусистем.Свакабраншајескладнаусебиисагласна
садругим”11.Овајпринцип је ускоповезан сапринципом
стандардизацијекојиподразумевадасепроизводикреира
ју тако да се прилагођавају хипотетичком потрошачу као
„најмањемзаједничкомсадржаоцу”.Тачније,онисупроиз
веденинатакавначинданаведуштовећибројпотрошача
на конзумацију. Oво ауторе доводи до схватања културне
индустрије као механизма који у потпуности схематизује
своје производе. Они тврде да постоји јединствена схема
којасеналазиупозадинисвихпроизводаидиктирањихо
веоблике, суштинскеразликеизмеђупроизводасеанули
рајуипостајучистоквантитативне12.Идејакојасеназире
у оваквом одређењу културне индустрије је концепција
доминацијеопштегнадпојединачнимтј.доминацијацели
ненадсопственимделовима.Утаквомсхватањукултурна
индустријасепредстављакаототализујућимеханизамко
јидокрајњихграницаформализујепроизводњукултурних
производакрозимплементацијујединственесхеме.Другим
речима,културнаиндустријаукидасвакумогућностконтра
дикцијеизмеђупојединачногкултурногпроизводаицелине
културнеиндустрије.

АкопоставимопитањекакоАдорноиХоркхајмервидеод
носизмеђукултурнеиндустријеиосталихделовадруштве
ногтоталитетауочићемодасеувеликојмерипридржава
ју класичног марксистичког схватања односа између базе
инадградње.Наиме,Марксјетврдиодасебазасастојиод

11Adorno,Т.iHorkhajmer,М.Kulturnaindustrija,u:Stu di je kul tu re, priredila
Đorđević,Ј.(2008),Beograd:Službeniglasnik,str.67.

12Исто,стр.69.



374

МИЛАН УРОШЕВИЋ

производних односа и производних снага док се на овој
основидижеправна,политичкаиидеолошканадградњако
јубазадетерминише13.AдорноиХоркхајмердоводеовакво
Марксово становиште до крајњих граница и културу кон
цептуализујукаопотпунодетерминисанујединственомин
дустријскомлогиком.Тачније,логикапроизводњеубазисе
проширујенасферукултуре.Овосеуодређенојмериразли
кујеодМарксовеконцепцијесобзиромдаМаркснијетвр
диодадетерминацијанадградњеодстранебазеподразуме
ваданадградњаусвајалогикуфункционисањабазе.Таква
концептуализацијапроистичеизАдорновеиХоркхајмерове
жељедакултуруприкажукаоједнуодделоватотализујућег
поробљивачкогмеханизмакојиусебеапсорбујесвеаспек
тељудскогживотаидиктиракретањесвакогелементадру
штвеногтоталитетајединственомлогиком.Културнаинду
стријајеједаноделеменатаовогмеханизмакојиобезбеђује
доминацију у оквиру забаве и доколице чиме ове аспекте
људског живота подређује његовој логици. Ово је најбо
љеилустрованоуњиховомсхватањуначинарепродукције
идеолошкедоминације.

Према њиховом мишљењу: „Забава је продужетак рада у
условимапозногкапитализма”14.Другимречима,логикадо
минацијесесарадногместапроширујенаслободновреме,
забавуидоколицу.ИзовогразлогапремаАдорнуиХоркхај
мерукултурнаиндустријаподражавалогикурадногместа
уначинунакојикреирасвојепроизводеипроцесењихове
конзумације.Онитврдедатипроизводипотрошачеуљуљ
кујуизаглупљујутеимонемогућавајукритичкумисаопо
штоодњихнезахтевајуникакавнапорприконзумацији15.
Уместо субјекатапотрошачипостајуобјектикултурнеин
дустријекојапланира,организујеидиктираметодеконзу
мацијесвојихпроизводаалииреакцијепотрошача.Према
АдорнуиХоркхајмеруовосепостижекрозконстатноупр
ошћавањекултурнихпроизводакаоињиховосвођењеис
кључивонаобјектеуживањаизабаве.Једанодимператива
производњеуекономскојсферијередукцијапроцесаконзу
мацијенебилисеотвориослободанпросторзаконзумацију
следећегпроизводаитимеувећалапотрошња,асамимтим
и профит. Културна индустрија ово постиже парцијализа
цијомкултурнихпроизводаиуклањањемпотребепотроша
чадаихлогичкимповезујучимеимсенегирамогућност

13Marks,K. (1985)Pri log kri ti ci po li tič ke eko no mi je, Beograd: Beogradski
izdavačkografičkizavod,str.2122.

14Adorno,Т.iHorkhajmer,М.Kulturnaindustrija,u:Stu di je kul tu re,priredila
Đorđević,Ј.(2008),Beograd:Službeniglasnik,str.78.

15Исто,стр.79.
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развиткадухаикритичкемисли.Овоседешавауследтога
штосе,какоАдорноиХоркхајмертврде,свакичинконзу
мацијекултурногпроизводасагледавакаопарцијаланине
повезан саосталима тепотрошачиманиједоступнацели
нањиховогличногкултурногразвитка16.Попутрадникау
фабрици организованој према фордистичким принципима
потрошачипроизводакултурнеиндустријепостају„шрафо
ви”увеликоммеханизму:„Потрошачисукаостатистички
материјалнакартамаистраживачкихслужби,којесевише
неразликујуодпропагандних...”17.Овајпроцесидеолошке
доминацијекрозкултурнуиндустријујенанајбољиначин
истраженуАдорновиманализимастварањаислушањапо
пуларнемузике.Наиме,Адорнотврдидајеорганскупове
заностмелодија у оквиру целине песме заменила репети
тивносттедапојединачниделовипесамапостајумеђусоб
но заменљиви. Другим речима, пошто песме почињу све
вишедаличе,уследтогаштосупроизведенепоистојшеми,
њиховипојединачниделовисемогукомотномеђусобноза
мењивати.Каоштовидимоцелинаиуовомслучајудоми
ниранадсвојимделовима18.Овоимаозбиљнепоследицепо
слушаоцекојипремаАдорнузбоговаквогкарактерамузике
бивају навикнути на репетицију и заглупљујућа задовољ
ства19штојетакођеизоморфнопроцесурада.

Већ се може претпоставити да је уАдорновој иХоркхај
меровој концепцији културне индустрије отпор немогућ.
Крозкултурнуиндустријутотализујућимеханизамдомина
цијеинкорпорирасферу забавеидоколицеусвојеоквире
чимекултуракаотаквабиваинструментализована.Другим
речима,уследорганизовањакултурепремамеханизмутех
ничке рационалности репродукција и проширивање идео
лошкедоминацијепостајењенајединасврха.ЗаАдорнаи
Хоркхајмеракултурнаиндустријапостајепризмакрозкоју
потрошачи перципирају свет око себе: „Читав свет прола
зикрозфилтерекултурнеиндустрије”20.Уследтогаонаима
могућностдапотпунообликујењиховусвест.Крозконзу
мацијупроизводакултурнеиндустријемеханизамдруштве
ногтоталитетаупотпуности„заробљава”свестпотрошача.
КултурнаиндустријасеуАдорновојиХоркхајмеровојкон
цепцијиможеназвати„индустријасвести”.Закључујемода

16Исто,стр.7980.
17Исто,стр.69.
18Adorno,T.(2005)The Cul tu re In du stry,LondonandNewYork:Routledge,

pp.4750.
19Исто,стр.4755.
20Adorno,Т.iHorkhajmer,М.Kulturnaindustrija,u:Stu di je kul tu re, priredila

Đorđević,Ј.(2008),Beograd:Službeniglasnik,str.71.
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аутори у великој мери задржавају класичнумарксистичку
концепцију друштвеног тоталитета у виду односа изме
ђубазеинадградњекаоиидејувладајућеидеологије,али
саодређенимизменама.Овеизменесенајвишеогледајуу
начину на који конципирају репродукцију идеолошке до
минације.Наиме, у класичноммарксизму је репродукција
идеолошке доминације замишљена као репродукција кроз
наметањеодређеногидеолошкогсадржаја(„идејевладајуће
класе”21).Уконцепцијикултурнеиндустријеоварепродук
цијасеодвијакрознаметањеодређенеформепроизводње
иконзумацијекултурнихпроизвода.Дакле,културнаинду
стријасенеможеупотпуностиизједначитисаконцепцијом
владајућеидеологије.Такође,собзиромдакултурнаинду
стрија репродукује идеолошку доминацију подражавајући
процесе на радном месту можемо закључити да она има
повратанутицајтј.даучвршћујеодносеуекономскојсфе
ри.Другимречима,АдорноиХоркхајмер,уграмшијанском
маниру,признајуповратанутицајкултуретј.надградњена
базу22.

Бир мин гем ски цен тар и ау то но ми ја кул ту ре

Уовомодељкуосврнућемосенатеоријскидопринососни
вачаБирмингемскогцентразаистраживањесавременекул
туречијимоснивањем1964.годинеотпочињеисторијауже
схваћенихстудијакултуре.Ауторекојиспадајууосниваче
овогцентракарактеришекритикатеоријакојекултуруни
жихслојевавидекаопростуизаглупљујућукаоизалагање
за афирмацију ове културе као једнако вредне.Услед тога
они померају теоријски фокус са преовладавајућих тео
ријамасовне културе23 ка антроплошки схваћеној култури
каосвеукупномначинуживота24.Собзиромнатоауторисе
окрећумарксизму,алиганеусвајајуупотпуностиjержеле
даразвијутеоријскуперспективукојаћекултурипридава
тиаутономију.НадаљећемосепозабавитиРејмондомВи
лијамсом(RaymondWilliams)као једнимодоснивачакоји
јетежиодаразвијеобједињенутеоријукултуре.Удругом
делу овог одељка ћемо се окренутиСтјуартуХолу (Stuart

21Marx,K.iEngels,F.(1974)De la tom 6, Beograd:Prosveta,str.2233.
22Gramši, А.Hegemonija, intelektualci, država, u: Stu di je kul tu re, priredila

Đorđević,Ј.(2008),Beograd:Službeniglasnik,str.148154.
23ЗаовеаутореглавнитеоријскипротивникбиојеЛивисињеговосхва

тањемасовнекултуре,видети:Livis,F.R.Masovnakulturaicivilizacija,
u:Stu di je kul tu re, priredilaĐorđević,J.(2008),Beograd:Službeniglasnik,
str.4350.

24Đorđević,J.(2009)Post kul tu ra, Beograd:Clio,стр4546.
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Hall)каоауторукојисесматраједнимодоснивачастудија
културеалитакођепредстављакарикукатрећемпериоду.

Вилијамсовраднајбољеописујенасловједногодњегових
ранихчланака– „Култура јеобична”25.Онкултуру схвата
као социјални супстрат, образац живљења који прожима
све активности чланова једног друштва26. Taкво схватање
културеуВилијамсовомрадудостижеврхунацуконцепту
„структуреосећања”.Тајконцептонразвијакаоалтернати
вупојмовима„погледнасвет”или„идеологија”санамером
даозначиспецифичанаспектпрактичне,свакодневнесвести
којапрожимасвеактивностиитворевинeкултурногживо
та27.Вилијамстврдидасеовајпојамможедругачијеназвати
„структураискуства”поштоозначаваспецифичанначинна
којиприпаднициодређеногдруштваиисторијскогпериода
доживљавајусветокосебекаоиначиннакојирепродукују
културнеактивности28.Видимодаонсхватакултуруизузет
нопроцесуално,каоскупактивностиилипракси.Дабиу
свомсхватањукултуриобезбедиоаутономију,алијеуисто
времеповезаосаосталимелементимадруштвеногтотали
тета,Вилијамсомекшавакласичномарксистичкосхватање
односабазеинадградње.Започетаконистичедасенибаза
неможевидетикаоригиданскупобјекатанитикаонепро
менљиво стањевећ се такођеможе схватитикаонизпро
цесаизкојихсенемогудиректнодедуковатиособиненад
градње29.Потомпролазикрозразличитепојмовекаоштосу
медијација, коресподенција, хомологија и типификација у
жељидапронађеодговарајућикојибимуомогућиодапове
жебазуинадградњу,алидаистовременонадградњипризна
аутономију30.Решењепроналазиуредефинисањупојмаде
терминацијакојиуњеговомодређењупрестаједаозначава
директнуконтролунадградњеодстранебазеисадаподра
зумевапостављањеграницаивршењепритисака31.Култура
једаклерелативноаутономанпроцесактивности,ограђен,

25Williams, R. (1989) Re so ur ces of Ho pe, London and New York: Verso,
pp.319.

26Vilijams,R.Analizakulture,u:Stu di je kul tu re,priredilaĐorđević,Ј.(2008),
Beograd:Službeniglasnik,str.128129.

27Williams, R. (1977)Mar xism and Li te ra tu re, Oxford: Oxford University
Press,pp.128132.

28Исто,стр.133134.
29Вилијамс, Р. (1974) База и надградња умарксистичкој теорији култу

ре,Кул ту ра бр. 26,Београд,Заводзапроучавањекултурногразвитка,
стр.6970.

30Williams, R. (1977)Mar xism and Li te ra tu re, Oxford: Oxford University
Press,str.95107.

31Вилијамс, Р. (1974) База и надградња умарксистичкој теорији култу
ре,Кул ту ра бр. 26,Београд,Заводзапроучавањекултурногразвитка,
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алинедиректноконтролисан,процесимакојипроистичуиз
економскебазе.

КадајеупитањуидеолошкадоминацијаВилијамссеовде
окрећеГрамшију(Gramsci)ињеговомпојмухегемонијеко
јиповезујесасвојимсхватањемкултурекрозпојамструк
туре осећања.Вилијамс види хегемонију као процес кроз
којивладајућакласаобликујекултурууодређеномдруштву
натакавначиндаобезбеђујепристанакподређенихнасоп
ственувладавину32.Резултатхегемонијејеспецифичнооб
ликованаструктураосећањакодподређенихкласакрозкоју
они„живе”хегемонијупутемразличитихкултурнихактив
ности.ХегемонијауВилијамсовојтеоријипостајеултима
тивни хоризонт живота подређених класа, ове класе при
ступајуреалностикрозструктурекојехегемонијакреира33.
ПроцескреирањахегемонијезаВилијамсаможеиматираз
личитеоблике,каоштојестварањеразличитихинституција
крозкојесекултурнаактивностобавља.Одовихобликаза
његајенајважнијиметод„селективнетрадиције“.Тајоблик
подразумевадасеодређенимоделивршењакултурнихак
тивности из прошлости представљају као привилеговани
моделизаобављањеовихактивностиданас34.Онисекори
сте за стварањепритискана савремене културне активно
стиикаообликлегитимацијехегемонихкултурнихпракси.
КадајеупитањуотпортребанапоменутидаВилијамсхе
гемонијутакођевидикаопроцескојитежиконстантномин
корпорирањусвевећегбројапостојећихкултурнихпраксиу
друштву.Онтврдидахегемонијаникаданеможеупотпуно
стидовршитипроцесинкорпорацијетедаусвакомдруштву
постоје „резидуални” и „емергентни” облици културних
пракси35.Вилијамстврдидајесвакахегемонијалоциранау
специфичномисторијскомпериодутејенужнодауњеним
оквиримапостоје„остаци”претходнихпериодакојепосто
јаћахегемонијанијеуспеладаинкорпорираусебе.Овиоб
лицикултурнихпраксинеморајунужнобитиуопозицији
сапостојећомхегемонијомзаразликуодемергентнихкоји,
премаВилијамсу,настајууоквиримапостојећихподређе
нихкласаи усмерени супротивхегемоне културе36.Овде
он прави аналитичку дистинкцију између опозиционих и

стр. 6771;Williams,R. (1985)Keywords, NewYork:OxfordUniversity
Press,pp.93102

32Williams, R. (1977)Mar xism and Li te ra tu re, Oxford: Oxford University
Press,pp.110111.

33Исто,стр.112114.
34Исто,стр.116117.
35Исто,стр.121125.
36Исто,стр.124.
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алтернативнихвидоваемергентнихкултурнихпракси.Иако
суобаобликаусмеренапротивхегемонекултуре,алтерна
тивниподразумевајуонепраксекојесупревасходноконцен
трисаненаизградњуновихначинакултурногживота,доксу
опозициониувећојмериусмереникауништењухегемоне
културеиуниверзализацијиновогобликакултуренацело
друштво. „Једноставно је теоријско разликовање алтерна
тивног од опозиционог, односно између некога ко просто
откриједрукчијиначинживљењаижелидабудеостављен
намируинекогакооткриједрукчијиначинживљењаиже
лидапроменидруштвоутомсмислу”37.

Ако се сада окренемо Стјуарту Холу приметићемо да се
његова теоријска позиција може видети као преформула
цијаВилијамсовоградаусветлуфранцускогпостструкту
рализма.Холоватеоријанастајекаоспецифичнамешавина
концепатаразвијенихкодранихауторастудијакултурекао
штосуВилијамсиТомпсон(Thompson),теоријеАнтонија
Грамшија,ЛујаАлтисера(LouisAlthusser),ЕрнестаЛаклауа
(ErnestoLaclau),МихаилаБахтина(MikhailBakhtin)идр.

ХолујекаоиВилијамсусталодотогадасвојутеоријуиз
гради на такав начин да у оквиру друштвеног тоталитета
културуконцептуализујесарелативномаутономијом.Онто
постижеокрећућисеАлтисеровимидејамаодруштвукао
„комплекснојструктури”и„надодређености”38.Овадвапој
масуускоповезанаињихАлтисерразвијаусвојојкритици
ортодоксногмарксизма39.ПремаАлтисеруортодокснимарк
сизам је друштвени тоталитет схватао као „експресиван”
штозначидајесвефеномененадградњевидеокао„одразе”
догађајаубази.Заразликуодтогаидејакомплекснеструк
туреподразумевадасебазаинадградњавидекаофеномени
усложенојповезаности40.Другимречима,базаинадградња
долазеудодиркрозкомплексанскупмеђуодноса,алибаза
немапрвенствовећсуразличитидруштвенифеномениде
терминисанисложеноммрежомодносасаосталимфеноме
нима,штоАлтисерназиванадодређеност41.Дабисебиобез
бедиопојмовниапаратзамишљењедруштвеногтоталитета
наовајначинХолсеокрећеЛаклауовомпојмуартикулације.

37Вилијамс, Р. (1974) База и надградња умарксистичкој теорији култу
ре,Кул ту ра бр. 26,Београд,Заводзапроучавањекултурногразвитка,
стр.77.

38Hall, S. (1982) Signification, Representation, Ideology:Althusser and the
Post–StructuralistDebates,Cri ti cal Stu di es in Mass Com mu ni ca tion,god.
2,br.2,London:Routledge,pp.91–114.

39Altise,L.(1971)Za Mark sa, Beоgrad:Nolit,str.85115.
40Исто,стр.103105.
41Исто,стр.9798.
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ПодовимпојмомХолподразумеваскупразличитихпракси
којеуспостављајуодносеизмеђуелеменатадруштвеногто
талитета,алионоштојезначајноједасуовиодносикон
тингентниинисупредодређениникаквомисторијскомну
жношћу42.Оношто је важнокодпојма артикулације једа
елементикојибивајуартикулисаниуцелинууњеномокви
рудобијајуспецифичнозначењеиулогукојудотаданису
имали43.МожемоуочитидајезаХолауправоструктуракао
таквадетерминишућаинстанца,другимречиманиједанеле
ментнемаприматвећдетерминацијапроизилазиизначина
њиховеповезаности44.Таквосхватањедруштвеногтотали
тетаидетерминацијеупотпуностиодговараВилијамсовом.
ОвосенајвишеогледауХоловомтексту„Проблемидеоло
гије:марксизамбезгаранција”,укомукраткоизлажесвоју
теоријскупозицију.НакрајутогтекстаХолсвојесхватање
детерминације формулише идентично као и Вилијамс од
ређујућигакао„постављањеграница”којеодређенимдру
штвенимсферамапостављаскуподносаукојемсеналазеса
осталим45.ВидимодасеразликаизмеђуХоловеиВилијам
советеоријскепозицијепревасходноогледауХоловомусва
јањупостструктуралистичкихтеоријскихконцепаташтому
омогућавадасвојупозицијутеоријскибољеелаборира.

ДабисморазумелиХолововиђењекултуреиидеолошкедо
минацијеморамопоменутидаон,попутВилијамса,базуи
надградњуневидикао„стање”нитикаоскупобјекатавећ
процесуално,каоскупрадњи.Оновообразлажеусвајајући
Алтисеровосхватањебазеинадградњекаоскупа„пракси”
коједолазеумеђусобнеодносе46.УскладусатимХолкул
турувидикаоспецифичнупраксучијијезадатакпроизвод
њаициркулацијазначењакроздруштвенитоталитет47.Да
биближеобјасниопраксукултуреХолсепоновоокрећепој
муартикулацијеалиијошједномЛаклауовомпојму,појму

42Hall,S.andGrossberg,L.Onpostmodernismandarticulation,in:Morley,
in:Stu art Hall, Cri ti cal Di a lo ges in Cul tu ral Stu di es,(eds.)Huan–KsingD.
andC.,London:Routledge,pp.141142.

43Laclau, E.Mouffe, C. (2001)He ge mony and So ci a list Stra tegy, London:
Verso,p.105.

44Grossberg,L.History,politicsandpostmodernism:StuartHallandcultural
studies,in:Stu art Hall, Cri ti cal Di a lo ges in Cul tu ral Stu di es(eds.)Huan–
KsingD.andC.,London:Routledge,p.156.

45Hall,S.TheProblemof Ideology,MarxismWithoutGurantees, in:Stu art 
Hall, Cri ti cal Di a lo ges in Cul tu ral Stu di es(eds.)Huan–KsingD.andC.,
London:Routledge,pp.4445.

46Altise,L.(1971)Za Mark sa. Beоgrad:Nolit,str.162172.
47Hall,S.Therediscoveryof‘ideology’;returnoftherepressedinmediastudi

es,in:Cul tu re, Me dia, Lan gu a ge,Hobson,H.S.,Lowe,D.andWillis,A.P.
(eds.),NewYork:Routledge,p.63.
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„празногозначитеља”48.Наиме,ослањајућисенаБахтинов
рад,онсматрадазначењепроизилазиизмеђуодносаозна
читељатј.изсаместруктуреукојојсеналазе49.Ускладуса
тимпразанозначитељ је заХола онај означитељкоји још
увек није интегрисан у структуру односа са другим озна
читељима. Зањега је пракса културе пракса артикулације
ових означитеља у целине50 у оквиру којих добијају соп
ственозначење51.ЗаближеразумевањеовепраксеуХоловој
теорији можемо се окренутињеговом тексту „Кодирање /
декодирање”укомеобјашњавациркулацијуипроизводњу
медијскихдискурса.Акотврдњеуовомтекстугенерализу
јемонацелокупнукултурнусферу,праксакултуреуХоло
војтеоријићенамсеприказатикаовеликикомуниколошки
модел.Другимречима,праксакултуреподразумевакодира
њедискурсакојипотомулазеуразличитедруштвенепраксе
уоквирукојихбивајудекодирани52.Уоквирупроцесако
дирањаидекодирањанастајузначењакојасепридајураз
личитим концептима у оквиру ових дискурса, али такође
ифеноменимаи догађајимана које се наведени дискурси
односе53.

ПримећујемодауовомкомуниколошкоммоделузаХолаиз
узетнозначајнуулогуиграпојам„кода”.Акоближепогледа
монаведенимоделкултуревидећемодазањегаонсадржи
триинстанце:кодирање,улазакдискурсауструктуредру
штвенепраксеидекодирање54.Холистичедасекодирање
вршиуразличитиминституцијамаиорганизацијамадокпо
уласкууструктуредруштвенепраксе„публика”тј.широки
друштвенислојеви,састављениодразличитихдруштвених
група,вршењеговодекодирање55.„Kод”јесредствопутем
којегсевршипраксаартикулацијеозначитеља,другимречи
мапутемкодасеобављапраксакултуретј.креиразначење.

48Laclau,E.andMouffe,C.(2001)He ge mony and So ci a list Stra tegy,London:
Verso,p.127.

49Bahtin,M.(1980)Mark si zam i fi lo zo fi ja je zi ka,Beograd:Nolit,str.17.
50Oвезначењскецелинеможемо,следећиХола,другачијеназвати„дис

курси”,видети:Hol,S.Kodiranje,dekodiranje,u:Сту ди је кул ту ре, при
редилаЂорђевић,Ј.(2008),Београд:Службенигласник,стр.277278.

51Hall,S.Therediscoveryof‘ideology’;returnoftherepressedinmediastu
dies,in:Cul tu re, Me dia, Lan gu a ge(eds.)Hall,S.H.,Lowe,D.andWillis,
A.P.,NewYork:Routledge,p.63,73,Hall,S.TheWhitesofTheirEyes,in:
Gen der, Ra se and Class in Me dia,(eds.)Dines,G.andHumez,J.M.,Lon
don:SagePublications,p.18.

52Hol,S.Beleškeоdekonstruisanju„popularnog“,u:Stu di je kul tu re, priredila
Đorđević,J.(2008),Beograd:Službeniglasnik,str.277278.

53Исто,стр.278.
54Исто,стр.277279.
55Исто,стр278279.
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УправојекодзаХолаоноштобисмомоглиданазовемоиде
ологија.Oнсматрадасеидеологијаможевидетикаоскуп
несвеснихправила,уобликујезика,представаиметафора,
путемкојихсеозначитељимеђусобноповезујудабиимсе
придалозначењеитимекреираодискурс56.Другимречима,
идеологијајескупздраворазумскихпретпоставкикојимасе
кодирајуидекодирајудискурсиитимекреиразначење,она
је„алат”којимсепраксакултуреврши57.

АкосеускладусатимпоновоосврнемонаХоловкомуни
колошкимоделкултуреможемо јасније разлучитињегово
разумевањеидеолошкедоминацијеиотпора.Oнистичеда
разумевање сваког дискурса подразумева његово декоди
рање, али да се током процеса декодирањањему немора
придаватиистозначењекојејеуњегаусађенотокомкоди
рања58.Значењекојећенекомдискурсубитипридодатото
комдекодирањазависиодкодакојисеупотребљавауовом
процесу.Ситуацијаукојој јепостигнутаидеолошкадоми
нација је ситуацијаукојој седискурсдекодиракористећи
истионај кодкојим јеонкодиранод странедоминантних
институцијавладајућегпоретка59.ПремаХолуоваситуаци
јанијенужнауследтогаштопроцескодирањанеможеде
терминисатипроцесдекодирања,алимусвакакопоставља
одређене границе60. Oн наводи још две могуће ситуације:
ситуацију договорног кода и ситуацију опозиционог кода.
Прваподразумевадасетокомдекодирањаосновназначења,
усађенаудискурстокомкодирања,прихватајунаодређеном
апстрактномнивоу,алисенеусвајајусвењиховеимплика
ције61.Ситуацијаопозиционогдекодирањаподразумевада
седискурсдекодиратакоштосењеговазначењадеконстру
ишу, а у њима се уочавају интереси одређених инстанци

56Hall,S.TheProblemof Ideology,MarxismWithoutGurantees, in:Stu art 
Hall, Cri ti cal Di a lo ges in Cul tu ral Stu di es,(eds.)Huan–KsingD.andC.,
London:Routledge,pp.2526.

57Hall,S.Therediscoveryof‘ideology’;returnoftherepressedinmediastudi
es,in:Cul tu re, Me dia, Lan gu a ge(eds.)Hall,S.H.,Lowe,D.andWillis,A.
P.,NewYork:Routledge,p.67.

58Hol,S.Beleškeоdekonstruisanju„popularnog”,u:Stu di je kul tu re, priredila
Đorđević,J.(2008),Beograd:Službeniglasnik,str.283.

59Исто,стр.282284.
60Исто,стр.283.
61Холтврдидајеовајтипдекодирањачестопрепунконтрадикција.Онов

денаводипримеррадникакојиприхватаобјашњењеновогзаконаораду
(којиподразмевасмањењењеплата)као„националногинтереса”алије
уистовремеспремандауђеуштрајкусопственојфирмизарадвећих
плата,видети:Истостр.284285.
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моћи62.ОвонасдоводидоХоловогсхватањапопуларнекул
туре.Зањегасенапољукултуреумодерномдобупојављују
двановаактера–„народ”и„блокмоћи”.Поштоумодерном
добувишенепостојикултуракојунижислојевиаутентнич
но стварају они морају конзумирати различите дискурсе
којепласирајуинституције.Ониоведискурседекодирајуи
придајуимсопственоодређенозначењекојеможе,алиине
мора,битиу складусапретходнокодираним63. ЗаХола је
популарна култура управо простор у коме се одвија наве
денипроцескодирања,пласирањаидекодирања64.Оновај
просторсхватакаопросторборбеукоменастаје,какоиде
олошкахегемонија,такоиотпор,овајпросторјеконстант
нофлуиданипроменљив,асукобисунепрестани65.Главни
одмакодмарксизмакојиовдеможемодаприметимосупој
мови„народа”и„блокамоћи”.ЗаХоласукобиупопулар
нојкултуринисуупотпуностихомологникласномсукобу,
култура је,какоонтврди,„измештена”уодносунакласе.
Онтврдидајеглавниразлогтогатоштонепостојинеис
торијска„класна”културавећкласеуисторијскомкретању
бивајуартикулисанесаодређенимкултурнимелементима.
Појам„народа”постајеисторијскиконтингентнаартикула
цијаразличитихкласаињиховихкултурнихпраксикојесу
у том периоду историје маргинализоване и потлачене. Са
другестранеблокмоћиподразумеваартикулисансавезкла
сакојесеналазеуопозицијиса„народом”икојеусвојим
рукамадржедоминантнеинституције66.

Главнитеоријскидоприносовогпериодасвакакопредста
вља концептуализација културе као релативно аутономне
друштвене сфере. Услед тога култура се више не схвата
као инструментализована од стране одређених актера већ
каопољеуоквирукојег се различити актери сукобљавају
запревласт.Популарна култура се, дакле, схвата као сфе
расасукобимаиактеримакојисуспецифичнизањуине
могусесвестинаверзијекојепроистичуиздругихсфера,
аукултурнојсамопроналазесвој„одраз”.Уовомпериоду
онасевидикао„улогуборби”67,узависностиодисториј
скихоколностиуњенимоквирима јемогуће успоставити

62Холовденаводипримернекогакопојам„националногинтереса”,уод
ређенојмедијскојпоруци,декодиракао„класниинтерес”,видети:Исто,
стр.285.

63Hol,S.Beleškeоdekonstruisanju„popularnog”,u:Stu di je kul tu re, priredila
Đorđević,J.(2008),Beograd:Službeniglasnik,str.317318.

64Исто,стр.318.
65Исто,стр.327328.
66Исто,стр.327.
67Исто,стр.328.
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хегемонију али такође и пружити отпор. Таква теоријска
променаидерукуподрукусанапуштањеммарксистичког
појмавладајућеидеологијекаолажнесвестикојаприкри
вареалностиусвајањанеутралногсхватањаидеологијекао
погледана свет одређенедруштвене групе.Овимпотезом
популарна култура почиње да се схвата као пољеидеоло
шкихсукобауоквирукојегседруштвенегрупеборезапо
стављањесвогпогледанасветкаохегемоног.

Узроцитаквепроменемогусетражитиутеоријскојсфери
алииудруштвенополитичкимоколностимаукојимасуови
аутористварали.Овајпериодкарактеришеразвојпостструк
турализмакојиизФранцускепочињедасеширикрозака
демскусферунаостатаксвета.Идејеоветеоријскеструје
омогућавају концептуализацију културних, дискурзивних
појаванадалекопрефињенијиначинштоауторимастудија
културепружасредствазанередукционистичкомишљење
културе.Удруштвенополитичкојсферидолазидодубоких
промена прогресивних левих покрета којима аутори овог
периодастудијакултуремахомприпадају.Тепроменечини
инкорпорацијаразличитихпоткултурнихимањинскихдру
штвенихгрупаулевичарскедруштвенепокрете.Собзиром
дасетегрупацијеокупљајуокопревасходнокултурнихпи
тањањиховоучешћеуполитичкимборбамасенијемогло
мислитикласичниммарксистичкимсхватањемреволуцио
нарногсубјекта68.Уследтогааутористудијакултурекреи
рајудругачијутеоријукојапризнајеаутономијусукобимау
оквирукултурнесфере.

На крају је битно поменутиМекгуиганов (JimMcGuigan)
освртнаауторекојесмоуовомпоглављупоменули.Ону
свомделу„Културнипопулизам”пружа генезу специфич
ногпопулистичкогсентиментакојипроналазиурадовима
аутора у оквиру студија културе. Према Мекгуигану овај
сентимент,измеђуосталог,подразумевавеличањекултуре
„обичногнарода”каоаутентичнеинеискварене69.Зачетак
тог сентимента он проналази у радовима Вилијамса, Хо
гарта(RichardHoggart),ТомпсонаиХола.ОвеаутореМек
гуиганупоређујесаранимромантичаримаињиховомпер
цепцијомкултуренижихслојевакао„органске”и„праве”
насупротформализованеимеханицистичкекултуревиших,
интелектуалнихслојева70.Иакоихнесматракултурнимпо
пулистимаупуномсмислутогпојмаМекгуиганурадовима

68Đorđević,J.(2009)Pot kul tu ra, Beograd:Službeniglasnik,str.5354.
69McGuigan,J.(2003)Cul tu ral Po pu lism, LondonandNewYork:Routledge,

str.1333
70Исто,стр.911.
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овихауторауочаваклицуоногаштоћеназвати„некритич
ки популизам” за чијег главног представника узимаЏона
Фиска,штонасуводиунашследећиодељак.

Зре ли пе ри од – Џон Фиск и хи пер тро фи ја от по ра

Уовомодељкућемосеосврнутинапериодуразвиткукул
турних студија који се најчешће назива „идолатријским”
или„популистичким”уследперцепцијепопуларнекултуре
којасетокомњегаразвија71.ФокусираћемосенарадЏона
Фиска (JohnFiske), когМекгуиганузима занајпрепрезен
тативнијегпредставникаовогпериодаустудијамакултуре,
којиименује„новиревизионизам”72.

Каоиуслучајуосталихауторазапочетакћемоелаборира
тикакоФисксхватадруштвенитоталитетиместопопулар
некултуреуњему.Онсматрадауоквирудруштвапостоје
дватипа„економије”–културнаифинансијска73.Уокви
руфинансијскеекономијесепроизводеициркулишуробе
каоекономскекатегорије,сациљемстварањапрофита.Са
другестранекултурнаекономијаподразумевапроизводњуи
циркулацијузадовољставаизначења.ЗаФискајезначајно
да између ових економија не постоји преклапање, другим
речимафинансијскаекономијанеможедетерминисатикул
турну.Оновоелабориратврдњомдафинансијскаекономи
јаподразумевапостојањепотрошачакојиробуконзумирају
чимесењенациркулацијазавршава.Заразликудотогакул
турнаекономијаподразумеваконстантнокружењезначења
изадовољставакојасетокомкружењарепродукују,произ
водеимењају.ФискследиХолаутврдњида„народ”умо
дернимдруштвиманемасредствазапроизводњукултурете
дајепринуђендакористионоштомупласирајудоминантне
инситуције74.Тачкаукојојћемоуочитиразликууодносуна
ауторедругогпериодасеогледаусхватањупојмапопулар
накултура.МожеморећидасезаФискапопуларнакултура
премештаизпољаукомесесукобљаванародиблокмоћи
урезултаттогсукоба.Тачније,усвомослањањунарадове
деСертоа75,онтврдиданародпоседујеогроманбројтакти
какојекористизаманипулацијупроизводимакојеимблок

71Đorđević,J.(2009)Pot kul tu ra, Beograd:Službeniglasnik,str.293.
72McGuigan,J.(2003)Cul tu ral Po pu lism,LondonandNewYork:Routledge,

pp.6175.
73Fisk,Dž.(2001)Po pu lar na kul tu ra,Beograd:Clio,str.3441.
74Исто,стр.3537.
75DeSerto,M.Pronalazak svakodnevnog, u:Сту ди је кул ту ре, приредила

Ђорђевић,Ј.(2008)Београд:Службенигласник,стр.232246.
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моћипласира76.Ускладусатимонодбијасвакумогућност
успостављањахегемонијеитврдидајепопуларнакултура
одговорнапокушајењеногстварања.77

Акосеосврнемонапитањеоулозипопуларнекултуреуод
носу идеолошке доминације и отпора,можемо закључити
дајеФискконципирауправокаорезултатотпора.Популар
накултурајезањегаонакултуракојународстваракрозсво
јеодговоренапокушаједоминацијеодстранеблокамоћи.
АктереовихсукобаФискнеодређујепрецизно,имплицит
ноинспирисантеоријамаинтерсекционалностионтврдида
јецелодруштвопрожетосукобиманалинијамакласе,пола,
расеистарости.Ускладусатимонинстанцукојатежиус
постављањухегемонијечестоназива„белипатријархални
капитализам”. Фиск тежњу ове инстанце за идеолошком
доминацијом схвата као покушај хомогенизације значења,
идентитетаизадовољставакојепотрошачиизвлачеизкул
турне економије78. Тачније, блок моћи тежи да успостави
контролунад„разликама”којепостојеуоквирупопулације
навекторимакласе,расе,полаистаростииуредиихпрема
својиминтересима79.ОдговорнаовепокушајеуФисковој
теоријидобијаоблик„борбезаплурализам”укојојприпад
ницинародатежепролиферацијиразликаитимесесупрот
стављајутежњамаблокамоћи.Зањегасеовајобликотпора
дешавауоквирусвакодневногживотатокомкогнародкори
стикреативнетактикеипласиранимпроизводимапридаје
разназначењакојауњеганисубилаусађена.Оветактике
Фисквидикао„трикове”иманипулацијекојиманародпри
лагођава оноштому јефинансијском економијом обезбе
ђено80.Другимречима,праксеотпораподразумевајуинкор
порацијупроизводаизфинансијскеукултурнуекономијуу
оквирукојеонизадобијајузначењекојеимнародпридаје.

Фискова теорија се нашла под Мекгуигановом жестоком
критиком.Онгаоптужујезапомерањефокусастудијакулту
ресаграмшијанскеидејехегемонијеуидеалистичкисубјек
тивизам81.МекгуиганистичедаФискпроучавањепопулар
не културе нужно мора да сведе искључиво на хермене
утику конзумације културних производа82. Узрок овоме

76Fisk,Dž.(2001)Po pu lar na kul tu ra,Beograd:Clio,str.37.
77Исто,стр.54.
78Исто,стр.3840.
79Исто,стр.28,38.
80Исто,стр.4243.
81McGuigan,J.(2003)Cul tu ral Po pu lism,LondonandNewYork:Routledge,

р.74.
82Исто,стр.74,8384.
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је чињеница да Фиск друштвени тоталитет у потпуности
фрагментиратакодапопуларнакултурапостајеапсолутно
аутономнасфера.Собзиромдајеодноспопуларнекултуре
саекономскомидругимсферамапосредовансубјективним
тумачењимапотрошачатј.народа,јединиемпиријскиобјект
којиФискупреостајезаистраживање јеуправоњиховсу
бјективитет.Овојеускоповезаносаполитичкимаспектом
Мекгуигановекритике.Наиме,Мекгуиганпроналазислич
ностизмеђуФисковогвиђењапопуларнекултуреинеоли
бералне идеје о „суверености потрошача”. Он истиче да
припадницинародакојиуФисковојтеоријипружајуотпор
изузетно личе на ho mo eco no mi cusа класичне политичке
економијеи la is sezfa i reполитичкихидеологија83.Фискова
конструкцијасубјектакојикреирапопуларнукултурујере
зултат чињенице да потпуно одваја популарну културу од
другихдруштвенихсфератесууследтогасубјектикојије
креирајуослобођенисвихдруштвенихдетерминација.Ње
говутеоријутакођеможемоповезатисадруштвенимокол
ностимаукојимајестварана.СледећиидејуТодаГитлина
(ToddGitlin),развојстудијакултуреуанглосаксонскимзе
мљамауовомпериодуможемовидетикаоодразнеолибе
ралних реформи. Развој неолиберализма утиче тако да се
студијекултуреповлачеизексплицитнополитичкесфереу
областисвакодневногживотаукојиматражезнакеполитич
кевиталностинароднихслојева84.Студијекултуренаовај
начин постају „утешна награда” пошто пружају ауторима
наду да није сав народни отпор уништен неолибералном
реформом85.

За кључ на реч

Закључујемо да је развој студија културе био обликован
кроздијалектикудруштвенихутицајаитеоријскихпромена
каоодговоранатеутицаје.УпрвомпериодуФранкфуртска
школапесимистичкипреобликујемарксизамикултурусхва
такаопотпуноинструментализовануодстраненарастајуће
бирократскедржавеимонополскогкапитала.Ауторидругог
периодасесуочавајусапобуномлевичарскихпокреташто
ихнаводинатеоријскуинвенцијууформиусвајањанових
концепатаидодатнемодификацијемарксизма.Таинвенција
зациљимаконцпириањекултурекаорелативноаутономне
сферештонамсеуказујекаовидтеоријскогприлагођавања

83Исто,стр.7173.
84Gitlin,T.TheAntipoliticalPopulismofCulturalStudies,in:Cul tu ral Stu

di es in qu e sti on, eds.Ferguson,M.andGolding,P.(1997),London:SAGE
Publications,p.33

85Исто,стр.3334.
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новонасталим друштвеним околностима. Тенденције ко
јенастајуутомпериодудокрајњихграницадоводиФиск
уоквирутрећегпериода.Уследкапитулацијелевичарских
покретаипартијапреднеолибералнимполитичкимснага
ма студије културе престају да реферирају на политичко
економскусферуиповлачесеуобласти„микрополитике”.
У теорији то се огледа уФисковом схватању културе као
потпуноаутономнедруштвенесфере,независнеодеконом
скихиполитичкихпроцеса.Митврдимодајетакавразвој
студијакултурепоследицаконтрадикцијакојенастајуудру
гомпериоду.Наиме,утомпериодунијенатеоријскиаде
кватанначинрешенпроблеминтеграцијекултуресадругим
друштвенимсфреама.Тајпроблемсеогледауконцепту„ре
лативнеаутономије”којиуказујенаконтрадикцијуизмеђу
схватањакултурекаоаутономнеипотребезањеномартику
лацијомсаосталимдруштвенимсферама.Таконтрадикци
јабиваразрешенакрозпотпунуаутономизацијукултуреу
трећемпериоду.Натајначинсусетеоријскеконтрадикције
устудијамакултурепоклопилесаполитичкимпоразомоних
друштвенихснагачијисуинтереспрвобитнозаступале.
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DIALECTICSOFDOMINATIONAND
RESISTANCEINCULTURALSTUDIES

Abstract

In this paper we will deal with the way in which cultural studies
understand the role of popular culture in establishing ideological
domination and in creating resistance against it. Inorder to research
this, we will divide the development of cultural studies into three
periods:theperiodoftheFrankfurtSchool,theperiodofthefounding
of theCentre forContemporaryCulturalStudies inBirminghamand
thematureperiodinwhichwewillconsidertheworksofJohnFiske.
Ineachoftheseperiods,wewillexplorethewaysinwhichtheauthors
conceptualizetherelationshipofpopularculturetoothersocialspheres,
itsroleincreatingideologicaldominationanditscapacitiesforcreating
resistance.Our thesiswill be that the changes of conceptualizations
in each of these periods are caused by authors reacting to social
circumstancesandthatthesereactionstaketheformofgradualrejecting
oftheMarxisttheoreticalpositions.Weclaimthatthishasresultedin
theunderstandingofcultureasmoreandmoreautonomousandalsoin
afragmentaryconceptualizationofthesociety.Intheend,wewillclaim
thatinthethirdperiod,culturalstudieshavebeguntocorrespondtothe

ideologicalinterestsoftheneoliberalcapitalism.
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