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Кри тич ка ана ли за трет ма

на пој ма кул ту ре и раз у ме ва
ња ме ђу за ви сно сти кул ту ре и 
дру штве ноеко ном ског кон тек
ста код кла сич них и са вре ме
них дру штве них те о ре ти ча ра је 
пред мет мо но гра фи је “Politics
ofCultureandtheModernity”др 
Љу бо ми ра Хри сти ћа. У том ци

љу, аутор да је пре глед основ них 
ка рак те ри сти ка тран сфор ма ци
је од фе у дал ног ка мо дер ном, 
укљу чу ју ћи про це се ур ба ни за
ци је, ин ду стри ја ли за ци је, из
град ње мо дер не (на ци о нал не) 
др жа ве, раз у ме ва ња дру штве
ног про гре са, со ци јал ног дар
ви ни зма, и дру го. Нит ко ја се 
про вла чи кроз раз ли чи те те ме 
и обла сти, од раз во ја мо дер них 
ур ба них цен та ра, до фи ло зо фи
је на у ке, је ме ђу од нос еко ном
ских и дру штве них фак то ра у 
од ре ђи ва њу и раз у ме ва њу кон
цеп та кул ту ре.

У пр вом по гла вљу, о еко но
ми ји и кул ту ри, аутор по ста вља 
те о риј ску осно ву и кон текст на 
ко ји ма по чи ва да ља ана ли за. 
По ла зи се од кла си ка со ци о
ло шке те о ри је 19. ве ка, Ада ма 
Сми та, Марк са и Ве бе ра. На
гла сци на раз ли чи тим ко ре ни ма 
тран сфор ма ци је у мо дер но до
ба код ових ауто ра – при мат ин
ди ви дуе као аген са (Смит), при
мат ди ја лек тич ког од но са из ме
ђу про из вод них и дру штве них 
од но са, и при мат кул ту ре, тј. 
су бјек тив ног зна че ња (Ве бер), 
пред ста вља ју сце ну за раз ма
тра ње ме ђу од но са исто риј ског, 
ма те ри јал ног и су бјек тив ног.

Не ко ли ко на ред них по гла
вља раз ма тра ју од нос из ме ђу 
кул тур ног/су бјек тив ног и ма те
ри јал ног кроз пре глед не ко ли ко 
основ них про це са ко ји ка рак
те ри шу пре лаз у мо дер ну еру. 
Про цес ур ба ни за ци је, са сво јим 
ком плек сним од но си ма из ме ђу 
ур ба них цен та ра и ру рал не пе
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ри фе ри је, на при мер, се раз ма
тра ју као ре ле вант ни со ци јал ни 
и еко ном ски фак то ри на стан ка 
мо дер ног по гле да на свет. Пре
ма ауто ру, град је ме сто где се 
по сте пе но де фи ни са ла иде ја 
сло бо де од фе у дал не ве за но сти, 
и где на ста је иде ја ин ди ви ду а
ли зма, ко ја је у осно ви мо дер
ни те та.

Ана ли зи ра ју ћи про цес на
стан ка мо дер не ма сов не ин
ду стриј ске про из вод ње, аутор 
ис ти че пот пу но под ре ђи ва ње 
рад ни ка им пе ра ти ви ма рад ног 
про це са, и објек ти фи ка ци ју 
рад ни ка. Иако се до ста про сто
ра по све ћу је про бле му оту ђе ња 
ра да, и не га тив ним со ци јал ним 
и кул тур ним аспек ти ма ма сов
не ка пи та ли стич ке про из вод ње, 
аутор за кљу чу је да у са да шњем 
мо мен ту се ипак ја вља ју ра ни
је не по сто је ће мо гућ но сти ис
по ља ва ња кре а тив не енер ги је. 
Тај за кљу чак де лу је при лич но 
оп ти ми стич но, има ју ћи у ви ду 
основ ни тон тог по гла вља. Би ло 
би до бро, ме ђу тим, да је та те за 
де таљ ни је ела бо ри ра на.

На ста нак мо дер не (на ци о
нал не) др жа ве је пред мет по
себ ног по гла вља. Ов де се го во
ри о то ме ка ко еко ном ске тран
сфор ма ци је са јед не стра не, и 
тренд ин ди ви ду а ли зма, на ци
о на ли зма, де мо кра ти за ци је то
ком 19 ве ка, во де ка фор ми ра њу 
са вре ме не кон цеп ци је др жа ве. 
Ов де је за ни мљи ва и ди ску си ја 
о уло зи на ци о на ли зма у на стан
ку мо дер не др жа ве, очи глед но 
са ста но ви шта мо дер ни ста (Ан

дер сон) пре не го при мор ди ја
ли ста.

Ра то ва ње и вој ска та ко ђе се 
на во де као зна чај ни фак то ри у 
раз во ју ко лек тив не све сти и на
ци о нал ног иден ти те та. Аутор 
по себ но ис ти че ви ђе ње да ко
ево лу ци ја на ци о нал них ар ми
ја и ин ду стриј ске про из вод ње 
има мно го па ра ле ла у кул тур ној 
сфе ри. При ме ри су из ра же на 
хи је рар хи ја, ор га ни за ци ја ба зи
ра на на са ту, деин ди ви ду а ци ја.

По себ на па жња је по све ће
на мо дер ном кон цеп ту вре ме на, 
оног вре ме на ко ји се ме ри са
том. Хри стић се сла же са те о ре
ти ча ри ма ко ји ис ти чу да та кво 
вре ме у мо дер но до ба по ста је 
осно ва не са мо ор га ни за ци је 
ин ду стриј ске про из вод ње, не го 
и дру штве не сфе ре, тј. кул ту ре. 
Иако се у ли те ра ту ри че сто на
во де оту ђу ју ћи аспек ти тог про
це са, има и по зи тив ни јих по
гле да на ко мо ди фи ка ци ју вре
ме на у ка пи та ли стич ком си сте
му про из вод ње. Пре ма ауто ру, 
„Ин ди ви ду а ли тет је омо гу ћен и 
на чи њен ко му ни ка бил ним кроз 
из бо ре у ало ка ци ји вре ме на. 
Ово је сло бо да, а не огра ни че
ње.“ (стр. 31). Ово је је дан од 
при ме ра где се ви ди ка ко аутор 
на сто ји да до ђе до ра фи ни ра
ни је ана ли зе ма те ри је уме сто 
за сту па ња тра ди ци о нал них те
о риј ских по зи ци ја.

Схва та ње исто риј ског про
гре са је та ко ђе од зна ча ја за 
раз у ме ва ње тран сфор ма ци је у 
мо дер ну еру. Аутор на во ди да је 
про грес ме рен у на прет ку зна
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ња, не где до 18. ве ка, а тек од 
та да све ви ше у но вим ма те ри
јал ним до бри ма. Јед на од ма ни
фе ста ци ја тог про це са се мо же 
ви де ти и у се ку ла ри за ци ји. Бог 
се све че шће при ка зу је као па
сив ни агенс, док је љу ди ма 
оста вље но да из вр ше ‘ми си ју’ 
про гре са ка све пот пу ни јем ма
те ри јал ном бла го ста њу. Иде ја 
про гре са се по сма тра и из кул
тур ног аспек та. Ка рак те ри стич
но за мо дер ну еру је и ве ро ва ње 
да је ра ци о нал ним пу тем мо гу
ће до ћи до трансисто риј ских, 
уни вер зал них исти на. Ов де се 
на ла зи и кра ћа ди ску си ја о кон
цеп ту на уч ног ме то да и ве ро ва
њу у (нео гра ни че ни) про грес у 
зна њу.

Ко ри шће ње Дар ви но ве ево
лу ци о не те о ри је у дру штве ној 
те о ри ји ка пи та ли зма за у зи ма 
зна чај но ме сто у мо но гра фи ји. 
Аутор раз ма тра раз ли чи те ра
ми фи ка ци је ‘со ци јал ног дар ви
ни зма’, као што је, на при мер, 
Спен се ро во про ти вље ње пру
жа њу по мо ћи си ро ма шни ма. 
Ис ти че се ка ко се ево лу ци о на 
те о ри ја ко ри сти као сред ство 
дис тан ци ра ња при пад ни ка до
ми нант не за пад не кул ту ре од 
‘дру гих’ (под ре ђе них, при ми
тив них), тре ти ра ју ћи их као не
до ра сле, оста ле на ни воу ис под 
ни воа од ра слог Евро пља ни на. 
Аутор ис ти че ка ко је ‘упо тре
ба’ ево лу ци о не те о ри је ипак 
на пра ви ла те жак пре лаз од идо
ла три је ком пе ти ци је, ‘оп стан ка 
нај спо соб ни јих’, ди фе рен ци ра
ња при ми тив них и на пред них 
кул ту ра, бла тант ног ра си зма, 

и ге не рал но од афир ма ци је по
сто је ће со ци јал не хи је рар хи је 
као ‘при род ног’ по рет ка ства
ри, до уви ђа ња уло ге са рад ње у 
про це су адап та ци је.

За ни мљи ви но ви по глед на 
фе но мен јук ста по зи ци је на
пред ног и при ми тив ног аутор 
да је уз по моћ те о ри је о ка пи
та ли зму као гло бал ном си сте
му. На су прот ‘мо дер ни стич ком’ 
схва та њу, где се ‘не раз ви је на’ 
кул ту ра сма тра као по зи ци о
ни ра на уна зад на вре мен ској 
ска ли ци ви ли зо ва но сти, и ко
ја ода тле тре ба да кре не и су
стиг не на пред ни свет, цен тар 
и пе ри фе ри ја се раз у ме ва ју као 
ком пле мен тар ни еле мен ти је
дин стве ног, свет ског си сте ма. 
На при мер, из град ња ко ло ни
јал них им пе ри ја има еко ном ску 
ло ги ку у тра же њу ‘но вих пе
ри фе ри ја’ са јеф ти ном рад ном 
сна гом. Сле ди да ‘при ми тив не’ 
кул ту ре са тра ди ци о нал ним со
ци јал ним од но си ма, ко ји омо
гу ћа ва ју оп ста нак рад не сна ге 
са мно го ма њом пла том не го 
што је по треб но (за пад ном) 
ур ба ном про ле та ри ја ту, има ју 
фун да мен тал ну уло гу у са вре
ме ном си сте му свет ске еко но
ми је. ‘При ми тив на’ кул ту ра 
да кле ни је абе ра ци ја ко ју то чак 
исто ри је по пра вља, не го есен
ци јал ни део гло бал ног еко ном
ског си сте ма.

У по гла вљу о по зи ти ви зму, 
аутор да је ана ли зу и ам би ци о
зну кри ти ку Марк со ве те о ри је 
о опа да ју ћој про фит ној сто пи.
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Го во ре ћи о нео прав да ном 
су прот ста вља њу ма те ри ја ли зма 
и кул ту ре, аутор се ко ри сти иде
ја ма Мак са Ве бе ра. Пре ци зни је, 
су прот ста вља се ве бе ри јан ска 
кул ту ро ло шка ана ли за и марк
си стич ко ис ти ца ње еко ном ских 
аспе ка та. Аутор на во ди и са вре
ме ни је марк си сте ко ји тој ди ви
зи ји при ла зе са флек си бил ни
јег ста но ви шта, на гла ша ва ју ћи 
зна чај и објек тив ног и су бјек
тив ног.

Аутор по себ ну па жњу по
све ћу је и Гел не ро вим иде ја ма о 
ди фе рен ци ра њу ‘ви со ке’ (фор
ма ли зо ва не, стан дар ди зо ва не, 
про фе си о нал но ге не ри са не) и 
‘ни ске’ кул ту ре, где се пр ва ја
вља са мо дер ни за ци јом, а дру га 
по ла ко иш че за ва и пре тва ра се у 
фол клор. Иако је на гло бал ном 
ни воу ви дљи ва кон вер ген ци ја 
‘ви со ких кул ту ра’, крај њи ре
зул тат, на из глед, не мо ра би ти 
у ком плет ној хо мо ге ни за ци ји. 
Са дру ге стра не, фолккул ту ра 
пер зи сти ра у тран сфор ми са ном 
об ли ку, и слу жи као из вор иден
ти те та (и да је са др жај на ци о на
ли зму, на при мер).

У том кон тек сту, аутор на
во ди ка ко се ‘се ло’ ја вља у но
вој уло зи, као но си лац и из вор 
‘аутен тич не’ кул ту ре, као мост 
ка да ле кој про шло сти на ци је. 
У ‘ви со кој кул ту ри’, са дру ге 
стра не, ја вља се ‘хе рој ски умет
ник’ у чи јем је до ме ну кул тур на 
про дук ци ја. Кул ту ра у мо дер ној 
ери ви ше ни је из раз на чи на жи
во та, не го обје кат свр сис ход не 
ак тив но сти. Ова те за се ела бо

ри ра у не ко ли ко по гла вља где се 
го во ри о сли кар ству и ва јар ству, 
књи жев но сти, по зо ри шту, исто
ри ји, ар хи тек ту ри и ур ба ни зму.

По себ но је ин те ре сан тан 
при каз по ку ша ја ‘ра ци о нал ног’ 
ур ба ни зма на осно ва ма со ци
јал ног дар ви ни зма и ин ду стри
ја ли зма, као што је Пул ма нов 
‘пла ни ра ни град’ за за по сле не 
у ње го вим ком па ни ја ма. Јед на 
од иде ја у осно ви та квих на сто
ја ња је да се на осно ва ма ин ду
стриј ске ло ги ке, и ак ту ел них 
схва та ња о кул ту ри рад нич ке 
кла се, она ‘по пра ви’ у мо рал
ном и ин те лек ту ал ном сми слу 
уз по моћ ар хи тек ту ре и ур ба ног 
пла ни ра ња. Та кви про јек ти, из 
да на шње пер спек ти ве оче ки ва
но, се ни су по ка за ли као успе
шни, али све до че ка ко ар хи тект 
и пла нер гра да по ста ју ди зај не
ри со ци јал ног кон тек ста и им
пли цит ног на ме та ња кул тур них 
вред но сти.

У по гла вљу о кул ту ри и по
тро шњи по ла зи се од те зе да 
ка пи та ли стич ка про из вод ња 
ви ше не ма за циљ да се за до во
ље ‘при род не’ по тре бе, не го и 
да се ства ра ју но ве по тре бе да 
би се оправ да ли но ви ци клу си 
про из вод ње. Ов де се Маркс и 
Гел нер кри ти ку ју као пред став
ни ци ‘па сив ног мо де ла кул тур
не по тро шње’. Хри стић по др
жа ва ви ђе ње да ‘фолк кул ту ра’ 
пер зи сти ра, че сто у опо зи ци ји 
ка ‘ви со кој’ кул ту ри, че сто као 
основ ре ги о нал них иден ти те та, 
и на су прот оче ки ва ној хо мо ге
ни за ци ји у окви ру на ци о нал не 
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кул ту ре (што се ви ди на при
ме ру је зич ких ди ја ле ка та). Та ко 
се, на при мер, сред ства кул тур
не хо мо ге ни за ци је пре тва ра ју у 
сред ства за одр жа ње ло кал них 
иден ти те та и ‘фолк кул ту ре’ (на 
пр. штам па на ре ги о нал ним ди
ја лек ти ма).

Рад Франк фурт ске шко ле се 
ана ли зи ра у по гла вљу о па сив
ној по тро шњи и ‘ин ду стри ји 
кул ту ре’. Аутор по ми ње њи хо
ву по зна ту кри ти ку по пу лар не 
кул ту ре, и став о де струк ци
ји кре а тив но сти ка да кул тур на 
про дук ци ја по ста је ана лог на 
ин ду стриј ској про из вод њи.

Са дру ге стра не, аутор ди
ску ту је мо гућ ност ак тив не кул
тур не по тро шње. Хри стић се 
свр ста ва са ауто ри ма ко ји сма
тра ју да по тро шња ипак мо же 
би ти акт са мопо твр ђи ва ња и 
иден ти те та (на при мер, из бе
га ва ње про ду ка та са ге нет ски 
мо ди фи ко ва ном хра ном). На 
тај на чин сва ко днев не од лу ке о 
по тро шњи (кул тур них и дру гих 
до ба ра) до би ја ју и по ли тич ки 
зна чај.

Фи нал но по гла вље о од но
су су бјек тив ног од но сно кул
тур ног, и ма те ри јал ног од но
сно објек тив ног нам до но си 
ба лан си ра ну ди ску си ју о (де
ли мич ној) не за ви сно сти кул
тур не сфе ре од ма те ри јал ног, и 
из бе га ва ње јед но став них ди хо
то ми ја. Ана ли зи ра ју се ауто ри 
ко ји за сту па ју став да кул ту ра 
мо дер ни те та, иако про дукт ка
пи та ли стич ке тран сфор ма ци је, 
мо же да по при ми са свим не за

ви сне, суб вер зив не ка рак те ри
сти ке.

Зна тан део овог по гла вља 
пре ста вља ана ли за иде ја те о
ре ти ча ра Са ка јиа о ‘пост мо дер
ном от по ру’. Хри стић Са ка је ву 
‘тран сфор ма ци ју све сно сти’ 
сма тра за пра во при хва та њем 
соп стве не си ту а ци је (тј., неот
по ра; „истин ски ла жна свест“). 
Крај њи ис ход постмо дер ни зма, 
пре ма Хри сти ћу, је да он оста је 
утвр ђен у мо дер ни стич кој ви зи
ји про гре са у кул ту ри со ци јал
них и еко ном ских од но са.

Хри сти ће ва мо но гра фи ја 
пред ста вља зна ча јан до при нос 
дру штве ној те о ри ји, по себ но 
раз у ме ва њу уко ре ње но сти кул
тур не про дук ци је у исто риј ски 
и со ци јал ноеко ном ски кон
текст. Сто га је за оче ки ва ти да 
ће ова пу бли ка ци ја по бу ди ти 
ин те ре со ва ње со ци о ло га, по ли
ти ко ло га, и дру гих ди сци пли на 
ко је се ба ве том про бле ма ти ком.

Аутор по ка зу је екс тен зив но 
по зна ва ње ли те ра ту ре из со ци
о ло ги је, по ли ти ко ло ги је, дру
штве не те о ри је, фи ло зо фи је на
у ке, исто ри је умет но сти. Та кав 
ши ро ки при ступ је ве ро ват но 
и нео п хо дан, јер је ли те ра ту ра 
на те му тран сфор ма ци је дру
штве ноеко ном ских фор ма ци ја 
и кул ту ре за и ста обим на.

Књи га је на пи са на ком пе
тент ним ака дем ским сти лом, 
ко ји је ме ђу тим, по не кад при
лич но кон ден зо ван, због че га 
чи та ње зах те ва до бру кон цен
тра ци ју. Аутор би до бро учи нио 
да је део кон ци зно сти жр тво вао 
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за ма ло ви ше по ступ но сти и 
ме то дич но сти у из но ше њу ар
гу ме на та.

Екс пли цит ни јим по ве зи ва
њем по је ди нач них те за (и по
гла вља) и ар гу ме на та би се до
био пит ки ји и чи тљи ви ји текст, 
а ве ро ват но и при ву кла ши ра 
пу бли ка. Ипак, чи ње ни ца да је 
књи га пи са на на ен гле ском је
зи ку ће јој омо гу ћи ти при ступ 
ши рем и зах тев ни јем ауди то ри
ју му не го што је то уоби ча је но 
слу чај.
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