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И овај број „специјала“ Српске политичке мисли наставља 
трипартитну идеју-водиљу серијала посебних бројева: „ресцијен-
тизацију“, „социјалну реанагноризу“ и „парадигматску ретри-
ангулацију“ српске политиколошке сцене. То је само наизглед 
парадоксално с обзиром на подразумевану анти-научност и/или 
анаучност „пост“ сазнајних - језичких и репрезентацијских - так-
тика. О чему је, заправо, реч?

„Пост“ метаморфозе мишљења, и на нивоу епистемолошке 
ваљаности и на нивоу историјски конструисаног значаја, су на ду-
бински начин реформулисале позицију друштвених наука. Наи-
ме, десио се парадигматски помак од просветитељско-позитиви-
стичко-модерног веровања у релативну одредљивост природног 
и друштвене света, ка постпросветитељско-постпозитивистич-
ко-постмодерном и, коначно, савременом трансфигуративном 
веровању у корениту неодредљивост и тренутачност свих ма-
теријалних и симболичких облика разумевања и представљања 
постојања појединца, друштва, односно, комуникацијских и по-
литичких односа. 

На светској научној сцени, последње деценије прошлог 
миленијума, једна (псеудо)симптоматична и (не)нациионална, а 
„Наша“, ствар је коинцидирала са пролиферацијом постмодерног 
„резоновања“: Србија је ратовала. Да не буде никаквих забуна и 
дилема, у овом контексту, неказуална (дескриптивна) релација 
„научна експанзија пост мишљења-ратујућа Србија“ је (псеудо)
симптоматична зато што је више знак једне пост-ратне политике 
(уредничког) преусмеравања когнитивне пажње, него неког вишег 
трансцендентирајућег плана о, наводном, архетипски „марцијал-
ном српском бићу“. У игри је, дакле, више случајна, накнадна 
„перспектива“ него саморепродукујући културно-политички 
есенцијализам. Уместо о „метафизичком бићу“ појединца или 
колектива, реч је о извођењима и конструисањима тренутних и 
променљивих индивидуалних, колективних тј. културалних и 
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друштвених идентитета и њихових идеолошких реализација у 
односу на расу, нацију, род или, данас опет битно: класу.

Како је и касно или високо „несврстано-самоуправљање“ 
југословенске „antebellum Србије“, заправо једна постмодерни-
стичка политичка стратегија par excellence, онда „postbellum 
Србија“ манифестује и аутентични временски „субјект-објект“ и 
трагични просторни „објект-субјект“ пост сазревања света. 

На тој линији, пост трансформација и транзиција може 
бити заправо кључ њеног мултипарадигматског академског (не)
разумевања, недостајућа парадигматска карика у ишчитавању 
прошлих, садашњих или будућих политика пројеката званих „Ср-
бијa“. Са позиција ”пост мишљења“ или ”пост теоретисања” или, 
да употребимо концепт, британског теоретичара културе Стујарат 
Хола ”извођења теорије”, сваки пројект друштва/државе/културе 
је конструкција у лиминалним зонама између истине и фикције, 
односно, чињеница и data - диспозитива и репрезентација.

Једноставније, овде се, дакле, ради о једном несрећном пре-
клапању које не само да је спречило да сазнамо шта то заправи 
значи „пост заокрет“ у друштвеним и хуманистичким наукама, 
него је створило једну повезаност више афективне него рацио-
налне природе.

Основна уредничка интенција је да се таква академска 
констелација коригује онолико колико је то могуће, да се макар 
донекле изврши постмодернизација српског научног простора и 
да се покажу трајекторије које воде изван постмодерне у анта-
гонистичку и, често, агонистичку савременост ухваћену у поно-
во активираној дијалектици локалног и глобалног - светског и 
ту-присутног - идентитетског и класног, тј. сложеног суочавања 
политика разлике и дијалектичких политика.  Почетак и ток прве 
две деценије новог века и миленијума је отворио нужност преис-
питивања граница пројекта модерности, али и постмодерне лео-
пардове коже плуралности у лиминалним зонама доминирајућег 
(нео)либерализма и пост-постмодерних или саврмених суочења са 
тоталном глобалном транзициојом друштвених и културалних 
односа на ”нашој” планети. 

Методолошки хибридизовно је показано како модерни ме-
тајезици политике бивају раслојавани и расипани у постмодерној 
осамдесетих година двадесетог века, како се из екстатичког става 
Нема метајезика! појављују трагови метајезика, затим глобалне 
редистрибуције језика-случаја или језика-догађаја у деведесетим 
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годинама двадесетог века, да би у новом веку метајезици поли-
тике морали поново да се тестирају у инстинктивној и нагонској 
борби за преживљавање економске и политичких криза саврме-
ности. 

Ђорђе Стојановић и Мишко Шуваковић
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УДК 141.78:3 

Оригинални научни рад

Ђорђе Стојановић1)*
Институт за политичке студије, Београд

С а ж е т а к

Истраживачка интенција овога текста је да дефинише 
утицај постмодернистичке парадигме на друштвене 
науке. Носећа претпоствка текста је да постмодерни-
зам представља незаобилазну концептуалну локацију 
у савременом разумевању друштвених наука. Притом, 
мултидимензионално и мултидисциплинарно пенетри-
рање постмодернизма у етаблиране модернистичке (на-
учне) кругове је еклектиче, а не синкретичке, природе. 
Мишљења сам да је таква констелација више граматика 
процеса „постмодернизације науке“, него што је грама-
тика процеса „сциентификације постмодернизма“. Рад 
закључујем покушајем заснивања политике као стално 
променљивог наративног симболичког хоризонта оправ-
дања употребе моћи, али не у постфундационалистичком 
већ у постмодернистичком смислу. 

Кључне речи: постмодернистички заокрет, постмодер-
низам, модернизам, дискурс, наратив, идентитети, поли-
тика.

I уводна апостила
Да ли је постмодернизам мртав?

Пре равно осамнаест година, историчарка Ева Доман-
ска (Ewa Domanska) је у „апстракту-епиграфу“ свога текста 

*  Овај текст је настао као део рада у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

ПОСТМОДЕРНИЗАМ У 
ДРУШТВЕНИМ НАУКАМА:

СТАЊЕ ПАРАДИГМЕ
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посвећеног Хајдену Вајту (Hayden White), за мене помало нео-
чекивано, исти прогласила за пост-постмодерну рефлексивну 
аутопсију постмодернизма (Domanska, 1998: 173). Некролошки 
се захваљујући постмодернизму за алтернативно поимање света 
које, у смислу разликовања и континуитета, надилази дуалне ан-
типоде модернизма, она је „конвертитски“ обзнанила да се умо-
рила од онтолошке неизвесности и епистемолошке „анархије“, те 
да чезне за редом и мета-наративима. И све би ту било, мање или 
више, разумљиво, да тај пост-постмодернистички „salto-mortale“ 
није обележен, за мој укус ризичним призивањем премодерног 
ракурса поимања света. Уосталом, само разумевање пост-пост-
модернизма, као касне или високе „транс“ фазе постмедерности 
(Epstein, Genis, и Vladiv-Glover, 1999; и Nealon, 2012), додаћу, и 
мета(кси)модернизма (Vermeulen и Akker, 2010), као захватања, 
обухватања и надилажења како модернизма тако и постмодерниз-
ма (упореди са Lundberg, 2009: 162), за мене је пре „прелазак“ на 
нешто „дупло ново“ него ретроградни повратак на „старо“ или, 
пак, на комбиновање полова опозитног бинома „ново-старо“. Ја 
бих, заправо, могао да прихватим да високи, касни или пост пост-
модернизма само и једино уколико то не подразумева девасти-
рање, прескакање или пренебрегавање постмодернизма. 

Ergo, пост-постмодернистичка интелектуална aверзија пре-
ма постмодернизму je, за мене, потпуно сувишна, јер пост-пост-
модернизам не може третирати модерност на онај начин како то 
чини постмодернизам, то јест пост-постмодернистички приступ 
модернизму је, ма колико то било парадоксално, оптика дијалек-
тички „постмодернизоване модерности“- двострука „барокнa“ 
(Buci-Glucksmann, 1994: 129-144) спирала пост-постмодерни-
стичког новума на линији претапања и утапања форме у садр-
жај и обрнуто (Delanty, 2000: 141-146, 156-168). У игри је, (пост-)
постмодернизована постмодерност, метасоматоза постмодерниз-
ма у пост-постмодернизам, и то без икаквих остатака, троструки 
„пост“. Другим речима, начин анализе односа постмодернизма 
према модернизму, не може бити формула за рекурзивну, фрак-
талну анализу односа пост-постмодернизма према постмодерниз-
му. Овакав став само делимично може наћи потпору у идејама 
Михаила Епштајна (Mikhail Epstein). Наиме, по њему, прави про-
блем свих постова јесте њихова концентрисаност на оно по чему 
следе (постструктурализма на структурализам, пост-колонија-
лизма на колонијализам итд.), на „срастање“ са оним што треба 
„превазићи“, где позитивно представља појам придодат префиксу 
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„пост“ (Epstein 2012: 23-43). Епштајн тврди да ту лежи ароганција 
и паразитизам свеколиких постова, те да нови миленијум захтева 
инверзију ретроспективизма са проспективизмом, преломљеним 
короз призму новог префикса: предметка „прото“. Без обзира на 
објашњење по коме је „прото“ ембрион онога што долази, остаје 
нејасно зашто је избегнут префикс „нео“.

По моме мишљењу: (1) постови не указују на временске 
атрибуте, на нешто што се примарно одеређује пуким доласком 
по нечему, већ на асимилативно рекомпоновање онога што се кри-
тички наслеђује (нпр. постмодернизам није корекција модерниз-
ма, он је конфлуенција модернизма у сасвим нову полиморфну, 
какофоничну постмодерну стварност); (2) постови не отеловљују 
векторски дијалог од садашњости ка пошлости (што не треба ме-
шати са генеалогијом или археологијом знања), већ истовремено 
„зракасто“ интервенисање и у прошлост и у будућност прело-
мљену кроз призму садашњости (не ради се о тријади прошлост-
садашњост-будућност, већ о тријади садшња прошлост-садашња 
садашњост-садашња будућност); (3) постови, у најмању руку, 
имају квантну и дистелеолошку природу, док префикс прото не-
збежно „вуче“ на детерминистичко и телеолошко (да није тако, 
Епштајн би вероватно користио префикс про). Уосталом, уколико 
се значај, али и опстојање, неке парадигме мери по њеном ути-
цају, онда опстајање читаве палете најразличитијих верзија пост-
модернизама и „постова“ сведочи о томе да, такозвана, еволуција 
друштвених наука не може бити схваћена без разматрања целине 
утицаја постмодернизма на актуелне модусе критичког пропити-
вања друштвене, културне, политичке или било које друге ствар-
ности (Susen, 2015; Norton, 2004; и Wilterdink, 2002). 

Имајући претходно науму, устврдићу како постмодернизам 
није, у најмању руку, двоструко мртав. Први пут, он није мртав 
из позиције „конвенционалног ума“, оног који диктира значења и 
стандарде научног у арбитрарној монологичности „реплицирања“ 
Истинитог, те односним шемама њеног јавног „транспортовања 
и дистрибуирања“, у покушају контролисања доксе као свакида-
шњег, „здраворазумског“ резоновања. Други пут, постмодернизам 
није мртав из позиције властитог „екстравагантног ума“. Поред 
како нихилистичких, тако и анархоидних елемената, повезаних 
са разоткривањем системских парадокса, али и њиховим екстрем-
ним форсирањем до тачке пуцања, тешко да би се рекло да пост-
модернизам спада у групу утопијских, самодокидајућих или „су-
ицидалних“ социјално-теоретских опуса базираних на концепту 
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лажне свети. Мишљења сам да је том „декамуфлирајућом“, анти-
системском нотом његова еманципаторска димензија непобитна. 
Проблеми настају само на нивоу еманципаторске праксе, у оном 
тренутку када се, на основу претпостављене полилогичности 
постмодерне теорије, отпор према систему почне третирати као 
властита парадигматска предност. Тада свакидашњи постмодер-
нистички став, онај који већина носилаца и не препознаје, постаје 
партикуларна стратегија „преживљавања“. Та стратегија не мора 
бити екстерно, експлицитно еманципаторска („револуционарна“) 
пракса да би била ваљана, а њена интерна, имплицитна еманци-
паторска пракса никада није довођена у питање.

II уводна апостила
Преелиминарни наративни оквир истраживања

Насупрот још увек присутне, на тренутке, паничне „резер-
висаности“ превалентно модернистички настројене, али и мање 
пост, српске академске сцене, овај текст ће, дакле, покушати 
да укаже на неке од најважнијих карактиристика, сада тешко 
оспорљивог, утицаја „постмодерног заокрета“ на „жанр“ друшт-
вених наука. Он ће, како је ваћ напоменуто, изједначити „утицај“ 
парадигме са „животом“ парадигме. Његова „критичко-цинична“ 
димензија ће бити полемика са прогресивистичком (картезијан-
ско-просветитељском) научном граматиком „империје“ рација и 
једне универзалне истине, а „апологијско-иронична“ димензија 
афирмативни дијалог са постмодерном парадигмом бодријаров-
ски променљивог, културно кодираног, те партикуларног скрипта 
истине (без било какве реалности, референцијалног света, ван ње 
саме). Објективна истина је „угрожена“ плуралитетом перспек-
тивизованих истина, „октроисана“ истина симболички интерак-
тивном, лично „договореном“ истинитошћу језика, церемонија и 
симулакрумских култура. Наша збиља је постала спектакл кон-
струисан интернализовањем наших бриколираних предубеђења.

Заоштрићу ствар до краја: данас је у оптицају виртуелном 
реалношћу „обузети или запоседнути индивидуализам“, схваћен 
као субјективитет доведен до ранга естетске ексцесивности, ми 
више немамо никакву форму стварног постојања, осим перспек-
тивне варијанте као места где сви референти конвергирају и им-
плодирају (Kroker, 2001: 1-20). Естетизација искуства тога ранга је 
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досегнула тачку из које су природа, субјективитет и дезидеријум 
„телепортовани“ у зону завођења, у једно појавно Ја са исфанта-
зираном историјом смештеном у потпуно виртуелни простор слу-
чајне топологије и заводљивости тангентних естетских ефеката. 
Услед тога, нема више приватног субјекта у јавном простору, већ 
се ради о јавном Ја (или сопству) у приватно замишљеном вре-
мену, једном од паралелних светова реторичких субјеката, где је 
идеологија нестала у језику доживљеном попут „ратне машине“ 
(Ibidem: 5-6). Конверзација или дијалог између тих фрагментира-
них, партикуларизованих језичких избора би се могли означити 
као политика.

Постмодернизам, дакле, није мртав. Али, ако није мртав: 
да ли је и како је, у најмању руку, двоструко жив? Можда је, 
супротно себи, анестетизован вештачки изазваном „мета-нара-
тивном комом“ или преображен у гротескно идеологизованог 
„културног зомбија“? 

Мој одговор иде у прилог његове пуне животворности. За-
право, посмодернизам би требало говорити и мислити con brio, 
„полетно, разиграно и ватрено“. Са једне стране, активан је као 
деконструктивни критеријум отклона од позитивистичког „ка-
нона“ вероватноће и измерљивости, релативне (просветитељски 
инсталиране) одредљивости природне и друштвене стварности, 
и то у смеру потпуне и безусловне неодредљивости и плурал-
ности формализованих ниша материјалног и симболичког по-
стојања. Са друге стране, он живи и као палингенезијски „мета-
пост“, иницијална „пост“ трансгресија свих осталих „постова“ и 
„пост-постова“: као било које естетско, културно, политичко или 
лингивстичко шифрирање постмодерности и спецификума њене 
историјске ситуације и ситуираности. Сваки „пост“ је заправо 
манифестација носеће промене од модернистичке ка постмодер-
нистичкој парадигми, од идеолошки лимитираног и центрираног 
приступа „друштва-као-пројекта“ ка децентрираним индивидуал-
ним и групним субјективитетима „пројеката-у-друштву“ (Susen, 
2015: 175-178).

Постмодерно друштво је, коначно, постало способно да 
изнесе више различитих и паралелних „нееуклидовских“ со-
цијеталних стратегија и/или универзума у хиперболичкој геме-
трији савременог света. По Зигмунту Бауману (Zygmunt Bauman), 
крајње дискутабило, не треба радити на конституисању постмо-
дерне социологије, стилски усаглашене са културном компози-
цијом посмодерности, већ на социологији постмодерности, као 
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sui generis рационалног дискурса способног за конструкцију те-
оријског модела постмодерног друштва као система по себи, који 
није дисторзија неког другог, ван сваке сумње модернистичког, 
система (Bauman, 1992: 64-65). Чињеница је да модел модерности 
завистан од реалности националне државе више није довољан за 
разумвање интеракција и динамике, сада флуидног, хетерогеног 
и на обрсце, сводљивог друштвеног живота. Постмодерна социо-
логија изражава легурисање базе и надградње, то је социологија 
која постојање социјалног не узима здраво за готово. То не зна-
чи да га аутоматски поништава, већ да одбацује макро и мета 
теоријска настојања глорификовањем релационо конструисаних 
стварности.

Уважавајући речено, носеће питање овога рада је: да ли се 
на „ДНК хеликсу“ позитивних друштвених наука могу иденти-
фиковати „посмодернистички хромозоми“? Прецизније, до које је 
мере, на који начин и у ком обиму посмодернизам утицао, утиче 
и утицаће на актуелно разумевање друштвених наука? Да би се 
то постигло што ефектније и ефиксаније, рад ће бити организо-
ван преко глосема, „кратких опаски или напомена“, повезаних са 
нејасноћама, апоремама или предрасудама које, већ преко три-
десет година, прате стање, однос и процесе карактеристичне за 
атракцију и репулзију постмодерне парадигме и друштвених на-
ука in genere. Те глосеме ће бити „дијалектички“ конструисане 
кроз однос алегацијских, апологетских и критичких коментара, 
док ће закључна апостила бити мој концептуални кроки, једна од 
могућих опција, промишљања постмодерне политике. 

У том смислу, сложићу се са идејом да макро „постмодер-
ни заокрет“ конституише најмање пет концептуалних „субмета-
морфоза“, односних парадигматских „субзаокрета“: (Susen, 2015): 
(1) на епистемолошком нивоу- „релативистички субзаокрет“; (2) 
на методолошком нивоу- „интерпретативни субзаокрет“; (3) на 
социолошком нивоу- „културни субзаокрет“; (4) на нивоу исто-
рије- „контингенциони субзаокрет“; и на нивоу политике- „ау-
тономистички субзаокрет“. Када се ради о генотипском мета-
профилисању парадигме, своје увиде ћу превасходно базирати 
на „инструкцијама“ Ени Нортон (Anne Norton) изнетим у кори-
фејском делу- 95 теза о политици, култури и методу (95 Theses 
on Politics, Culture, and Method, 2004), које у стопу прати снагу и 
релевантност фенотипског мета-профилисања парадигме, књиге 
Симона Сузена (Simon Susen)- Постмодерни заокрет у друшт-
веним наукама (The Postmodern Turn in the Social Sciences, 2015). 
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Све у свему, то су хипертекстуална „каријатида и теламон“ мојих 
наредних коментара и опсервација, моје селекције интерпрета-
ција и њиховог интерпретирања.

I глосем
Терминолошке трихотомије

Елементарни предуслови и кључне праксе политике модер-
ног света су нагрижени технолошким, органиизационим, друшт-
веним и, изнад свега, културним променама у смислу дисконти-
нуитета, инконгруенције, дисонанце, фрагментације и дисензуса. 
Да би се разумела ова тврдња, без обзира на потенцијалне губит-
ке у процесу свођења значења, а зарад компрехензивности темата, 
потребно је учинити нека терминолошка филтрирања на линији 
модерност-модернизам-модернизација и, неизбежног следственог 
трихотомијског пандана, постмодерност-посмодернизам-постмо-
дернизација (Susen, 2015: 38-39; Zima, 2010: 1-18; Lemert, C. 2005: 
3-54; Hicks, 2004: 1-23; Hutcheon, 2002: 1-29; Thiele, 2002: 65-103; 
Ritzer, 1997: 5-8; Best и Kellner, 1991: 1-34; Habermas, 1981: 3-14 и 
1987: 1-24). Етимолошки посматрано реч модерно или модерност 
су повезане са речи modernus, латинске кованице, по угледу на 
hodiernus (од hodie- данас), са основом коју чини реч modo (ре-
центно, садашње, баш сада) и прво је коришћена као антоним 
речи antiquus (древно, старо). За модерност се може рећи да је 
произашла из низа несумњиво значајних историјских момента 
или догађаја у периоду од почетка петнаестог до почетка девет-
наестог века: хуманизма и ренесансе, проналаска технологије 
штампања, протестантске реформације, великих гeографских 
„авантура“, то јест европског открића невропских култура (са 
посебним акцентом на откриће Америке или „новог света“), на-
учне револуције (детерминисане преко комбиновања рационала-
ног промишљања и емпиријског истраживања у објашњењу света 
природе,), те запањујућег пораста производних способности уз-
рокованих технолошким унапређењима и капиталистичком еко-
номском поставком, са следствујућом демографском експанзијом 
и све већим бројем великих градова.

Од петнаестог до седамнаестог века дошло је сукцесивног 
повећања поверења у људки ум, које је дубински променило до 
тада важећу традиционалистичку матрицу поимања света и ауто-
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ритета. Међутим, важно је напоменути, модерност је, ако у први 
план ставимо њене социјалне димензије, често третирана преко 
обнављања односа са антиком као моделом или идеалом који је 
требало поново клонирати. Тек са француским просветитељст-
вом, крајем седамнаестог и током осамнаестог века, долази до 
коначног раскида са „носталгичним“ погледом уназад и пласи-
рања веровања у ничим ограничено увећање демистификованог 
и десакрализованог знања и на њему заснованог напретка, то јест 
до репозиционирања рационалних потенцијала са искључиве ус-
мерености на овладавање природом и на контролу друштвеног, 
моралног и политичког бољитка.

Модерност се, дакле, реферира на дисконтинуитет са ком-
плексом традиционалних друштава, она подразумева апострофи-
рање „хипертрофираног“ друштвеног тоталитета и, консеквент-
но, све већи степен сложености организационих начела на којима 
исто почива, то је историјска стадијум који долази после премо-
дернизма и пре постмодернизма. Модернизам се употребљава за 
денотацију било ког дискурса, естетског, културног политичког 
или академског, који приписује значење и указује на историјске 
посебности модерности, то су дискурзивне праксе које одражавају 
историјске спецификуме модерности, док модернизација означава 
друштвене и дискурзивне процесе (дискурзивне праксе) фокуси-
ране на конституисање, освешћивање и генерисање модерности 
као историјске формације. Аналогно томе: постмодерност се 
одређује као „инфракција“ модерности повезана са појавом но-
вог друштвеног тоталитета и сасвим нових, аутентичних орга-
низационих принципа; постмодернизам као денотацију било ког 
дискурса, естетског, културног политичког или академског, који 
приписује значење и указује на историјске посебности постмодер-
ности, то су дискурзивне праксе које одражавају историјске спе-
цификуме постмодерности; а постмодернизација означава друш-
твене и дискурзивне процесе (дискурзивне праксе) усредсређене 
на конституисање, освешћивање и генерисање модерности као 
историјске формације.

Један од приступа, иначе доста тешко одредљивом, појму 
посмодерног је и да представља терминолошки спој који суге-
рише неки поредак, етос или покрет који се налази ван, против 
или после модерног пандана (Gane, 2002: 83-89). Међутим овакву 
поставку треба узимати са доста резерве, јер се њена модерни-
стичка природа манифестује самим следом од модерног ка пост-
модерном, ситуирањем постмодерног унутар модерног поретка 
линеарног времена, те је тако чврсто повезана са мета-наративом 
историјског прогреса или еволуције. Са друге стране, постмодер-



ПОСТМОДЕРНИЗАМ У ДРУШТВЕНИМ ... 

13

Ђорђе Стојановић  –  

ности се може приступити не из угла продужавања или раскида 
са модерношћу, већ из угла откривања и трансгресије реализо-
ване преко прихватања експерименталног момента прикривеног 
унутар модернистичког поретка. Постмодерност нарушава модер-
ност и сродне јој наративе изнутра и пласира нове форме исто-
ријског времена које садрже властите стратегијске потенцијале. 
Постмодерност „саботира“ линеарно време модерности делујући 
истовремено у прошлости и будућности, она није пуко раскидање 
са традицијом и модерношћу, већ и историјска деконструкција 
модерне прошлости зарад отварања простора новој недефиниса-
ној будућности. Није на одмет поменути и „баумовски“ став о 
симултаној, генеричкој и циркуларној повезаности наратива мо-
дерности и наратива постмодерности, то јест о идеји да постмо-
дерност представља денунцирану модерност.

Направимо на овом месту дистинкцију између постмодер-
низма и постструктурализма, уколико је та разликовање уопште 
могуће или оправдано (Agger, 1991: 105-131). Најгрубље речено, 
диференцирање постструктурализма и постмодернизма се може 
извести из чињенице да, уколико су теорије, постструктурализам 
представља теорију знања и језика, док постмодернизам теорију 
друштва, културе и историје. Ако и одбацимо постмодернистич-
ко-постструктуралистички одијум према позитивистички „упе-
гланим“, „скоцканим“ или прочишћеним дефиницијама, разли-
ковање је „танко“, па подразумева „супстанцијална“ преклапања 
или сличности, то јест, рећи ћу- концептуалну хомеузичност. До-
даћу, сасвим је за очекивати да колико постмодерниста, толико и 
постмодернизама (Featherstone, 1988: 207), јер постмодернизам је 
општи само у процесу постмодернизације, а у смислу „доктри-
низовању анти-догме“ увек посебан. Сваки само-признати посмо-
дерниста је „дужан“ да има свој локални, аутохтони израз, у игри 
су плурални постмодернизми, а не идејно изоловани сингуларни 
постмодернизам. 

II глосем
Епистемолошка раван- „релативистички

субзаокрет“

Пре свега, ваља напоменути на почетку ове глосеме, ху-
манистичко реторски одговор на механицистичку поставку Рене 
Декарта (1596-1650) се можда најбоље огледа у претпоставка-
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ма Ђанбатисте Викоа (1668-1744). Он полази од претпоствке да 
знање није могуће без језика, јер преко истог пројектујемо иску-
ствени свет (види Berlin, 2000; Brown, 1990; Вико, 1982). Људска 
бића инсталирају своја осећања, ставове и мисли у симболе, за 
које Вико држи да су природна средства само-изражавања. Ми 
не мислимо мисли, да би након тога тражили инструменте за 
њихово изражавање, ми мислимо у симболима. Из речи и моду-
са њихове употребе ми изводимо закључке о ставовима и гле-
диштима њиховог носиоца. Притом, реципрочно, не утиче само 
мишљење на језик, већ и језик дефинише мишљење: оно се фор-
мулише у зависности од природе језика, а не само језик преко 
врсте мишљења које се саопштава. Наша дизајнерска инвенција 
фокусирана на стварности је метафоричка, те у том реторском 
процесу свака перцепција се транспонује у оправдање одређеног 
виђења и делања у смеру реалности. Тако, насупрот картезијан-
ском тумачењу, чак и математика представља наука о наукама 
само зато што је људски изум, био бих слободан рећи- продукт 
људске маште и фантазије, а не зато што кореспондира некој 
објективној структури стварности, она је метод а не супстанција 
истине: уз њену помоћ можемо успоставити правилности везане 
за неки феномен у спољном свету, али никако не можемо изнаћи 
сврхе и разлоге зашто се нешто десило баш тако што се десило.

Било како било, на епистемолошком плану, нивоу кон-
цепција знања, прва претпостављена трансформација која чини 
конститутивну компоненту „постмодерног преображаја“ је „рела-
тивистички суб-заокрет“ (Susen, 2015: 40-64). Наиме, посмодер-
нисти гаје снажан ресантиман према модернистичкој фиксацији 
за откривањем Истине, као објективне репрезентационе мустре 
о начину функционисања како природне тако и друштвене сфере 
постојања, шеме чија епистемичка ваљаност надвисује ограни-
чења властите перспективности (евентуалности), те просторно-
временске утемељености (аутохтоности). Насупрот модернистич-
ком откривању и објашњењу релативно одредљиве стварности 
(парадигма објашњења), стоји деконструкција и разумевање 
корените неодредљивости постмодерне стварности (парадигма 
разумевања). Услед своје фокусираности на мењање друштвено-
историјски профилисаних и језички посредованих значења при-
писаних емпиријској збиљи, постмодернизам почива на коинци-
денцији откривања света и језика. Та, такорећи, прожетост и/или 
стопљеност лингвистичке и друштвене димензијеу формулисања 
и реформулисања људских стварности, представља централни ло-
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кус интерпретативне позиције постмодерне епистемологије. Било 
како било, постмодерни приступи третирају знање на основу сле-
дећих заједнички „постулираних“ ставова (Susen, 2015: 47-48): (1) 
једина постмодерна истина је она која се тиче плуралности раз-
личитих перспектива или ракурса; (2) једина постмодерна извес-
нот је сазнајна неизвесност (анти-фундационализам); и (3) једина 
постмодерна „универзалија“ је она која се тиче признавања мно-
штва посебности (нарочитости).

Под фундационализмом, у сфери друштвене и политичке 
теорије, разумемо инсистирање на факту да су друштво и/или 
политика утемељени на начелима која су неоспорива и непод-
ложна ревидирању и која су постављена ван друштва и политике 
(Herzog, 1985: 20). Фундационализам почива на следећим претпо-
ставкама (Maker, 1994: 3-4): (1) да су збирни услови за стицање 
знања фиксирани и универзални; (2) да су ти когнитивни услови 
лоцирани у уму (мишљењу) и освешћености (свести); те (3) да 
тај исти ум рефлектује (примењује) на себе те исте услове, те да 
преко њих промовише како нужност свога легитимитета тако и 
свој ауторитет по питању оцене о придржавању или одступању од 
истих. Анти-фундационализам, наравно, одбацује све побројано. 
Међутим, он никако није потпуно и неповратно „пиронизован 
или скептицизован“, он само пласира став о вишеслојности, мул-
тидимензионалности и сложености феномена знања, које еманира 
из различитих тачки и подложно је различитим третманима, ре-
формулацијама и временским метаморфозама. Анти- фундацио-
налисти одбијају могућност досезања или идентификовања пер-
спективе која може да „покрије“ однос стицања знања између ума 
и његових објеката, појавности и ствари per se, плуралних бића и 
сингуларног Бића или језика и света. Зато што не постоји сазнајна 
„белависта“ са које се може пратити легирање репрезентација са 
„као репрезентованим“, не межемо прокламовати откривање те-
меља знања, то јест услове нужности, универзалности, објектив-
ности и легитимитета. Све у свему, може се рећи да постмодерна 
критика фундационализма инволвира или почива на следећим 
тематима (Gumah и Scott, 1992: 144-152): (1) одбијању Великих 
наратива; (2) анти-фундационализму; (3) критици покушаја при-
клањања некој од компетитивних сазнајних поставки на основу 
повлашћене позиције; (4) анти-евроцентризму; и (5) „дискурзив-
ном“ релативизму.

Постмодерничики свет је састављен од мноштва еписте-
мички равноправних људских и нељудских актера, као објекта 
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или субјекта знања и односа, те тако сваки покушај потпуног и 
једнообразног управљања таквом стално мењајућом, релационом 
и интерактивном реалношћу оконча у неком типу центризма. То 
је заправо универзум без „мета-суштине“, велике Суштине свих 
мањих суштина, и арбитрарних мерила реалности по питању ре-
презентације, експланације и еманципације. Локално профилиса-
не, то јест просторно-временски спецификоване, реалности су не 
сводиве на пуко откривање ванконтектекстуалног уопштавања. 
Наративи локалне реалности, која је свакако нека врста политике 
идентитетима, су неодвојиве од својих локалних својстава. За раз-
лику од процеса резоновања, говора и писања, то јест мишљења 
и језика, које је, по реалистичком исходишту, способно да збиљу 
изрази, заграби или обухвати у потпуности онаквом каква јесте, 
антиреализам претпоставља да је спознаја стварности лимити-
рана на један њен сегмент или инсерт, она није интелигибилна.

За постмодернизам се може рећи (Hicks, 2004: 6-7): (1) да је 
метафизички посматрано, анти-реалистички, зато што одбија мо-
гућност независно постојеће реалности и фаворизује њену друш-
твено-лингивстички и конструктивистички одређену нарав; (2) да 
епистемолошки посматрано, одбија разум или било какав други 
метод као средство за реализацију објективног знања о реално-
сти, а будући да у оптицај ставља друштвено-лингвистичке кон-
структе реалности, он наглашава субјективност, конвенционал-
ност и несамерљивост тих конструкција; (3) да по питању људске 
природе полази од чињенице да су индивидуални идентитети нај-
већим делом конструисани преко друштвено-лингистичких група 
којима појединци припадају на нивоу етницитета, расе, пола и 
богатства, те да је евидентно присуство сталних сукоба између 
тих група, конфликата који се, услед елиминације разумности, 
решавају употребом камуфлиране или огољене силе са односима 
надмоћности, покоравања и потчињавања; и да (4) на политичком 
и етичком плану показује емпатичност или наклоност према пот-
лаченим и вољу за ангажманом на њиховој страни.

Посмодернизам је обележен начелом да је ауторитет интер-
претатора да оде даље од онога како је представљен друштвеним 
светом потпуно неоправдан хеуристички чин и да је, готово по 
правилу, сведен на упражњавање неке матрице моћи. Користити 
неку теорију (попут марксизма или теорије рационалног избо-
ра) као начина да се „загребе површина“ друштвеног живота је, 
заправо, начин који не открива или расветљава већ прописује и 
намеће истину. Потпуно је постало ирелевантно да ли је та „ма-
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скирана или нашминкана“, видљива друштвена истина у односу 
на „хроматско“ извориште, „прикривну“ друштвену истину, со-
цијално монохроматска, полихроматска, изохроматска или, чак, 
ахроматска, када та „мета-социјална палета“ уопште није место 
на коме почива или око кога се врти посмодернистичка еписте-
молошка „ведута“. Поента је „огледало“ које није ни фиксирано 
ни довољно велико да се „камуфлирана“ друштвена стварност у 
њему препозна, постоји на милионе огледалаца у рукама поједи-
наца који из различитих перспектива полажу право на потпуно 
интерпретирање одраза, те на њену промену изазвану променом 
ракурса: иза сваког огледала не постоји ништа до наново створе-
ни и непоновљиво јединствени низ огледала. У својој најзаоштре-
нијој форми, постало је сасвим небитно са које стране огледала 
„Истине“ се налазимо, јер смо увек „само“ одраз у бескрајном 
„карневалском“ континууму маскираних рефлексија и рефрак-
ција, комбинацији знакова која никада није једнака са неким 
правим нама, постајемо оно што нисмо измерени од оних који 
нису, неки нестабилни кодни распоред означитеља и означенога.

III глосем
Методолошка раван- „интерпретативни 

субзаокрет“

У модерној јавној сфери, „дивинизовани“ методолошки апа-
рат има фундаменталну улогу у концептуално заокруженим и ем-
пиријски подржаним приступима објашњењу и тумачењу људске 
фактичности, носећу функцију уређивача, промоције и кружења 
истине/а, одређења критеријума истинитог и смене истинитог 
истинитим, У том смислу, као другу компоненту „постмодерног 
преображаја“ можемо идентификовати „интерпретативни суб-за-
окрет“ (Susen, 2015: 64-75). Главни простор у овом сегменту је 
заправо посвећен дометима дискурзивне (наративне) анализе, зна-
чењској потки друштвеног и политичког живота, фокусираности 
на херменеутички, то јест интерпретативни, увид у друштвену 
праксу, што подразумева да је базични циљ истраживања раз-
умевање нашег само-разумевања и контекста само-разумевања, 
са подједнаким уважавањем како херменеутички структуираног 
конституисања друштвених наука тако и симболички посредо-
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ваних перформанси свакидашњих актера. Дискурзивна анализа, 
прецизније: критичка дискурзивна анализа, почива на изузетној 
социо-онтолошкој битности која се придаје изучавању „хипер-
трофираног“ значењског слоја људске егзистенције, она форси-
ра свеобухватна и опсежна пропитивања друштвеног контекста 
„задуженог“ за продуковање симболичке и епистемичке експре-
сивности.

Круцијални моменат критичке дискурзивне анализа је њена 
снажна оријентисаност ка декодирању и деконструкцији структу-
ралне идиосинкразије језика (Ibidem: 67). Дискурси су пре компо-
зит отворено-нефинитних, динамички-повезаних и међузависних 
пракси, него што су затворено-финитни, статичко-имобилисни, 
само-референтни семантички или граматички системи. На овом 
месту, треба рећи да „језички заокрет“, саобразно њиховој екс-
тра интерпретативној сензибилизованости, потенцира рефузију 
догађаја, ритуала, церемонија, закона, друштвених и политичких 
институција, идентитета или људског тела у текст. Под транстек-
стуалношћу подразумевамо текстуалну трансцеденцију текста, 
све оне факторе који, транспарентно или латентно, утичу на фор-
мулисање односа једног са другим текстом(вима), то је све оно 
што је на овај или онај начин повезано са неким специфичним 
текстом (Genette, 1997: 1). 

Можемо идентификовати пет типова транстекстуалних 
односа (Ibidem: 2-7; Macksey, 1997: XI-XXIII): (1) интертексту-
алност- истовремено кохабитирање или копрезентност два или 
више текстова у самом тексту (интертекстуалност генерише зна-
чај, док се линеарно читање „бави“ значењем); (2) паратекстуал-
ност- укључује све лиминалне ствари и конвенције унутар (пери-
текст- наслове, поднаслове, предговоре, поговоре, посвете и сл.) и 
ван (епитекст- приватна и јавна историја штива) односног текста, 
које посредују текст или књигу читатељу; (3) метатекстуалност- 
тоталитет коментара у односу на коментарисани „текст-исходи-
ште“; (4) хипертекстуалност- (над)наметање каснијег текста Б 
(хипертекста) оном ранијем, тексту А (хипотексту), нпр. имита-
ција, пародија или пастиш; и (5) архитекстуалност- повезаност 
текста са различитим врстама дискурса које репрезентује. Све у 
свему, интра-текстуалност језика, дискурса per se, је израз њего-
ве интринсичне интертекстуалности, дискурса у односу према 
другим дикурсима, и екстра-текстуалности, дискурса у односу 
према недискурзивном.
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Додао бих претходном, по Михаилу Бахтину (Mikhail 
Bakhtin), текст „постоји“ само у контакту једног са другим тек-
стом, у дијалошком контексту који отвара за разумевање и ате-
риорни и постериорни текст (Bakhtin, 2010: 162), али, притом, 
не долази до нарушавања текста од стране текстуалног миљеа. 
Међутим, екстремна флуидност електронске комуникације, у 
форми текстуалности дигиталних мрежа, мења такву конјунк-
цију појавом ретекстуализације: текстови не само да „постоје“ 
у контакту са другим текстовима, него бивају и преобликовани 
(Epstein 2012: 70-71). Долази до формулисања појма текстоида, 
виртуелног „номадског“ текста који егзистира само оптиком чи-
таоца, који је сада и једини аутор истог.

Било како било, „здраворазумски“ дискурс, који је постао 
„поп-концептуална“ валута којом се „поткусурује“ читав низ (од 
ноторних до научних) комуниколошких трансакција, за овај рад 
не представља начин(е) говора (нпр. дискурс неког конкретног 
садашњег или бившег председника Србије) или скуп идеја за-
говорника неког начина мишљења (нпр. дискурс нео-либерализ-
ма, рационалног избора или нео-марксизма). Заправо, као главне 
карактеристике нама релевантног приступа дискурсу можемо да 
издвојимо (Dijk, 1997: 1-2): (1) факт да представља облик упо-
требе језика који инкорпоририра и важне чиниоце који се тичу 
идентификовања носиоца, начина, разлога и времена његове 
употребе (ко, како, зашто и кад функционалних елемената); (2) 
факт да манифестује комуникативни чин размене идеја или уве-
рења партиципаната као део неког сложенијег социјалног акта 
или догађаја (типа телефонирања, пријатељског ћаскања, судске 
парнице или професионалног састанка); и (3) факт да је употреба 
језика симултана са неким мутуалним, реципрочним чињењем, 
то јест интеракцијом у некој специфичној спцијалној ситуацији, 
суми или стицају друштвених околности. Проучавање дискурса 
би требало да успостави однос између побројаних димензија.

При свему горе побројаном треба водити рачуна да је дис-
курс дирекнто супростављен идеологији (Susen, 2015: 70-71): (1) 
за разлику од идеологије, која је диспаратна истини (па можемо 
говрити о лажној или истинитој свести), дискурс није ни истинит 
ни лажан (за њега није од пресудне важности репрезентациона 
адекватност или неадекватност), он је релационо контингентна 
практична снага; (2) за разлику од идеологије која рачуна на ко-
лективни историјски субјект (друштвене групе или покрети, кла-
се и сл.), дискурс није упућен на макро-социјалне субјекте, већ 
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се бави утицајем мноштва индивидуалних и колективних актера 
на дисперзивно и темпорарно надметање поводом доминације над 
значењима и идентитетима; и (3) за разлику од идеологије које 
је оријентисна на симболички посредовану област која је секун-
дарна, то јест екстрахована из примарних материјалних околно-
сти, дискурс се опире редуковање на симфиличну зависност од 
економске инфраструктуре, те симболичке перформансе узима 
и као генератор и као исход сложених, кружних, сваколоких и 
вишеслојних окршаја за моћ. Ergo, постаментална функција кри-
тичке дискурзивне анализе је демаскирање позиционе, плуралне 
и полиморфне заснованости дискурса.

Када се, дакле, ради о модернистичкој конјункцији разуме-
вања науке и знања, претпоставља се дискрепанца и хијерархија 
између истине и начина, то јест медијума или облика, њеног из-
ражавања. За научни метод карактеристичан за модерност и за 
фундационалистичку епистемологију објективна истина постоји 
аутономно у односу према било којој знаковној формули која 
је посредује или преноси, разум је неоспорно ауторитативнији, 
надмоћнији у односу према властитој спољној матрици која га 
изражава. Насупрот поставци о онтолошкој и епистемолошкој од-
војености реторичког или лингвистичког од истине, постмодер-
нисти су више концентрисани на поетско-естетску и политичку 
димензију знања него на његову логичку и емпиријску димензију, 
на оно како нешто бива знање, уместо шта знање јесте. На тој 
линији, они заправо промовишу реторичку схватање науке, те 
релативизују или „анархизују“ разум комбиновањем класичних 
хијерархијских бинома (Brown 1990: 189): (1) онога што је докса 
и онога што је епистеме; (2) истине и њеног изражавања; (3) ра-
ционалности и језика; (4) феномена и стварности; и (5) значења 
и метафоре (или метонимије). Претходно пребацивање тежишта 
знања у зону механизма симболичке конструкције резултира 
тиме да се знање и друштвена реалност више не третирају само 
као објективни производи, већ и као процеси који су инхерентно 
персуазивне природе. Консеквентно, сазнавање истине се не тре-
тира као ствар неке нејезичке рационалности, јер се сама рацио-
налност демистификује и реконституише као историјска креација 
и ангажман од стране носиоца неке реторске позиције.

За дискурсе се може рећи да су интерпретативни репер-
тоари и главни ниво опсервације може бити њихова конструк-
ција, сврха и подржавање моћи, они су више од апстракције, с 
обзиром да воде ка акцији или делању, те представљају одређени 



ПОСТМОДЕРНИЗАМ У ДРУШТВЕНИМ ... 

21

Ђорђе Стојановић  –  

режим истине, а не непромељиву, петрификовану истину. Summa 
summarum, дискурси нису компактни до монолитности или „са-
ливености“, они су и на споља и на унутра полифони, компоно-
вани од вишезначних мозаичких елемената, те се међусобно могу 
препознавати на основу језичко-граматичких аранжмана вредно-
сти, постулата и начела, они представљају скуп сачињен од ин-
терконектованих, прожимајућих и мутуалних кодова знакова и 
симбола. Садржај дискурса је семантички устројен, граматички 
организован и испраћен праксом од говорно и мисаоно способних 
друштвених актера, они су интерпретативни јер њихову потку 
чини значењска конструкција стварности која је хеременеутич-
ки посредована. Коначно, дискурси су незаобилазни, зато што 
се наша визура света ексклузивно показује као дискурзивно кон-
фигурисана област егзистенције, они су и апорематски у смислу 
прманентног уобличавања и разобличавања од стране њихових 
„апологета или дисквалификатора“ (Susen, 2015: 76).

IV глосем
Социолошка раван- културни „субзаокрет“

Више или мање, већина нас већ дуго времена не прихва-
тамо да функционишемо и битишемо у апстракно-јединственом, 
конзистентном и минуциозно уређеном и одређеном друштвеном 
простору мапираном популацијом и територијалним „кавезом“ 
националне државе. У оптицају више није неизбежна потрага за 
„друштвеним лепком“ који би хомогенизовао и тако пацифико-
вао, иначе, антагонизоване реалности неспутаног, „атомизованог“ 
егоизма и сукобљених класа. Осим тога, друштво више нема пре-
тежно дефанзивни карактер, оно није, „друштво опстанка“ које је 
у пресудној мери оптерећено унутршњим опасностима и спољ-
ним претњама. У најбољем случају, почели смо да нас и друге 
доживљавамо као активне носиоце идентитетског полиморфизма 
(комбинације изабраних припадности), а у најгорем се налазимо 
усред светског пандемонијума сатканог од етничко-религионоз-
ног трибализма и ортодоксије, расне сегрегације, национализма, 
полне дискриминације или насиља свих облика и врста. Социјал-
ни амбијент не одсликава рационалну асоцијацију суверених 
појединаца или, пак, хармонизаване везе заједнице, упућени смо 
на социјалне агрегације: динамичне, вишеструке, конструисане, 
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преклапајуће, ефемерне и прозвољне социјалне пресеке обележе-
не амбиваленцијом.

У складу са претходним, главна тачка постмодернистичке 
аналитичке агенде представља фисија социјалног, експланатор-
на немогућност и истрошеност мета-теоретског комплетирања 
конзитентног идејног апарата за објашњење изузетне сложености 
релационо фундиране стварности изражене опаскама попут „кри-
зе социјалног“ или, радикалније, „смрти социјалног“. Имајући ово 
на уму, дискрепанца између постмодерне и модерне концептали-
зације социјологије може да се прати преко три антипода (Ibidem: 
83-93).: (1) индустројализма насупрот постиндустријализму- где 
постиндустријско друштво указује на: (1.1) измештање тежишта 
са производње на услужне делатности у смислу постматеријал-
ног друштва; (1.2) сукцесивно декомпоновање радничке класе као 
историјског субјекта у смислу постпролетерског друштва; (1.3) 
форсирање науке на плану економске иновативности и социјалне 
политике у смислу научног друштва; (1.4) интензификовање зна-
чаја технологије у смислу иновацијског друштва; и (1.5) пораст 
„интелектуалних технологија“ екстрахованих из кибернетике и 
информатике у смислу кибернетског друштва; (2) продуктивизма 
насупрот конзумеризму- где класно засновани идентитети бивају 
замењени културно заснованим идентитетима, долази до дијарезе 
симбличких, то јест културних, односа, од „патолошког“ мате-
ријалног, то јест економског, пандана, потрошња надвисује про-
изводњу, означитељ означено, а репрезентација репрезентовано, 
„радим, дакле јесам“ је замењено са „купујем, дакле јесам“; и (3) 
економизма насупрот културализму- где је акценат стављен на 
дерогирање важности материјалне основе друштва (што импли-
цира „bellum internecinum“ са сваком, па чак и са пост или нео 
позицијом марксизма), на конструктивну природу просторно-вре-
менски контингентних нормативно-социјалних аранжмана.

Постмодерно апсолвирање моћи се базира на претпоставци 
да су друштвени актери ухваћени у њену мрежу, она је мање 
ствар поседовања, власништва или потенцијала појединаца, класа 
или институција, а више високосложене и омнипрезентне матри-
це (Stead и Bakker, 2010: 51), чија важност имплицира да је моћ 
(Susen, 2015: 117): (1) свеприсутна; (2) продуктивна; (3) релациона; 
(4) неопипљива; (5) хабитуална; (6) дискурзивна; (7) телесна; (8) 
полицентрична; (9) перформативна; (10) нормативна; (11) простор-
на; (12) темпорална; (13) дисциплинујућа; (14) циркуларна; и (15) 
квази-трансцеднтална.
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Што се тиче постмодерне концепције естетског важно је на-
гласити следеће моменте (Susen, 2015: 103-108): (1) она је анти-ре-
презентационалистичка- зато што је симболичка репрезентација 
супстантивна реалност за себе, одбацује се теорија адеквације 
или теорију кореспонденције, која полази од тога да је истина 
својство суда, одређени суд је истинит само онда када кореспон-
дира са чињеницама, када долази до поклапања мисли и ствари 
(adaequatio intellectus et rei), у подударању суда са оним о чему су-
димо, то јест тврдње са оним о чему тврдимо, а што јесте онакво 
какво јест без обзира на то како ми о томе мислимо; (2) она је 
анти-детерминистичка- зато што манифестује симболичку поли-
тику трансгресије; (3) она је анти-функционалистичка- зато што 
је једина функција посмодерне естетике одсуство функције; (4) 
она је анти-рационалистичка- зато што је постмодерна „анализа“ 
естетске реалности мотивисана спонтаношћу и делотворном сна-
гом ултра-емоционалне креативности (тиме она не побија социо-
лошки значај различитих модуса рационалности); (5) она је анти-
монистичка- зато што јој естетска поенте није у квантификацији, 
персистенцији, комогености, регуларности и перфектности, већ у 
фрагментацији, дисконтинуитету, хетерогености, аномаличности 
и неконзистентности; (6) она је анти-елитистичка- зато што леги-
тимизује: (6.1) једноставност промовисањем полуларне уметности 
као директног опонирања високој уметности, (6.2) многострукост 
плурализацијом значења и стилова, (6.3) тривијалност лакоћом и 
површношћу у приступу културним формама, (6.4) промискуи-
тетна позиционирањем уметности као инклузивног, миксованог 
или мелираног, простора размене; (7) она је анти-утопијска- зато 
што једину компоненту утопијског има у поставци да оно што 
долази већ припада ономе садашњем; (8) она је анти-антропоцен-
трична- зато што је несводљива на сазнајне потенцијале људског 
субјекта; (9) она је анти-придукционистичка- зато што је у поста-
менте постмодерног друштва уграђена инверзија прозводње са 
потрошњом; и (10) она је анти-идеолошка- зато што постмодерни 
скептицизам, преко естетизације политике, иражава отвореност 
за безсубјектну кострукцију еклектичних реалности (ово не значи 
да је постмодерна култура апстрахована од било какве политичке 
димензије).

Поред класичне монокултуралности, засноване на унутра-
шњој унисоности и ригидним екстерним разграничењима, те ре-
центнијих варијанти интеркултуралности и мултикултуралности, 
треба регистровати и постојање поставке хибридних идентите-
та, које Волфганг Велш (Wolfgang Welsch) означава и као интер-
сективне транс-културне идентитете, ситуиранe у пресеку или 
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преклапајућем ареалу, различитих традицијских и културалних 
мозаика (Welsch, 1999 и 2009). Класична перцепција културе као 
изолованог острва или „карантина“, са структралном супресијом 
хетерогености и потенцијалном ескалацијом насиља и сепара-
тизма, је постала анахрона, недовољна за актуелно устројство 
култура обележено унутрашњом пролиферацијом дивергентних 
идентитета, те спољашњим прекограничним конфигурацијама 
(консеквенцом миграција, нових комуниколошких технологија и 
економске међузависности). Транскултуралност је концепт који 
трансгресира опозитности индигености („властитости“) и ксено-
зичности („страности“). Форсирањем плуралног културног моде-
ла прожимања и испреплетаности, као адекватног комплексности 
савремених култура и аморфности времена које живимо, транс-
културалност напушта стандардне биноме типа: центар-перифе-
рија, национална култура-локална култура или јаке нације-слабе 
нације. У децентрираном свету, транскултуралност комбинује за-
мисао „осмозе“ култура, њиховог спољног умрежавања, са усред-
сређеношћу на корпус сличности, што резултује инсистирањем 
на повезивању људи и култура, без обзира на њихове интринсич-
не разлике.

Све у свему, „културни заокрет“ карактеристичан за кор-
пус друштвених наука је деривиран из претпоставке да култура 
предстаља квинтесецију дефинисања социјалног и политичког 
битисања, жижу социолошких, али и политиколошких, анализа 
и истраживања. In medias res, ја се у потпуности слажем са Ми-
хаелом Епштајном (1995: 2б7-288) да је обим културе много шири 
и дубљи од друштва као таквог. За разлику од друштва које ма-
нифестује алгоритам заједничких активности и додељених улога, 
култура се може изразити као седимент генерацијских страта, 
овако или онако тумачених, партикуларних културних квалитета 
различитих „рангова“ (научног, уметничког, економског, морал-
ног итд). Друштво је, заправо, само једна хоризонтална страта 
тога седимента, а култура флотира у својој целокупности кроз 
историјске епохе сељењем тексатова и значења. 

V глосем
Историјска раван- „контингенциони субзаокрет“

За разлику од модернистичке поставке по којој историја 
представља структуирани хоризонт неизбежног, предвидљивог, 
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прогресивног, телеолошког и универзалног развоја, постмодер-
низам историји прилази као отвореном хоризонту арбитраног 
или диригованог, непредвидљивог, хаотичног, дистелеолошког 
и несводивог (партикуларног) кретања (Susen, 2015: 136-169). На 
тој линији, као главне тензије између модерног и посмодерног 
приступа историји можемо да индентификујемо: (1) отклон пре-
ма нужности у смеру контингенције; (2) отклон према великим 
(мета) наративима (који се превалентно показују преко пројектив-
них и супстантивних аспеката предетермисаног цивилизацијког 
прогреса) у корист малих наратива (који оваплоћују превагу наше 
стварне и репрезензационе индетерминисаности); (3) отколон 
према делузивној ћуди континутета у корист неминовног при-
суства дисконтинуитета. Постмодерно схватање историје почива 
на интерпретативној парадигми, што имплицира текстуализам, 
плурализам, субјективизам, перспективизам и партикуларизам у 
опсервацији неке историјске тачке или момента, то јест догађаја. 
Микро-оријентисно историографско резоновање пледира за жи-
вотно искуство конкретног људског бића, за повратака на нара-
тивну форму историје, где појединац приписује значење свога 
постојања и света у који је „утиснут“ (Iggers, 2005: 97, 107-108). 

VI глосем
Политичка раван- „аутономистички субзаокрет“

Када говоримо о политици најчешће подразумевамо ан-
гажовање, примарно јавне, моћи, не нужно легитимизованог, 
друштвено пропулзивног момента, који делује, то јест утиче, на 
људе на начин да стреме ка одређеним циљевима или прихватају 
одређене норме као усмеравајуће или уређујуће факторе њиховог 
заједничког опстојања: у игри је начин или принцип њене акуму-
лације, упражњавања и дистрибуције (Thiele, 2002: 65-100). Поли-
тика је манифестација употребе управљачке моћи зарад регули-
сања друштвене интерактивности и алокације оскудних ресурса 
на линији задовољавања одређених појединачно профилисаних 
потреба. Међутим, она се не своди само на ту димензију, она је 
битан фактор и у одређивању начина на основу кога се те потребе 
креирају и артикулишу, те у одређивању односа који их обележа-
вају. Политика претходи и превазилази расподелу оскудних или 
ограничених ресурса и реализацију индивидуалних хтења, јер 
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је директно инволвирана у формулисање и разумевање наших 
ресурса, интереса, односа и себе као поједннаца. Носећа карак-
теристика овакве поставке је модернистички индивидуалистички 
контекст, пресупонирани појединац као независни актер и ауто-
номни морални агент, чији начин узајамног деловања са другом 
поједницима и начин на основу кога се уобличава и развија поли-
тичка заједница у смислу резултата те мутуалности представља 
истраживачки нуклеус модерне политичке теорије и науке. Ин-
дивидуалистичко поимање моћи трифуркацијски кумулира око 
следећих проблемских целина (Ibidem: 70): (1) природе и степена 
моћи са којом располажу одређени појединци; (2) природе поли-
тичких процеса и институција задужених за поделу и управљање 
са моћи појединаца; и (3) моралних и рационалних стандарда које 
појединац мора да упражњава зарад вршења власти или отпора 
истој.

 „Аутономистички заокрет“ у политикологији, парадигмат-
ској транзицији која апострофира нормативну важност истрајног 
и интензивног трагања, индивидуалних и колективних актера, за 
различитим облицима аутономије, се превасходно манифестује 
преко трипартитне напетости између модерне и постмодерне 
аперцепције политике на линији (Susen, 2015: 171-230): (1) једнако-
сти и различитости; (2) друштва-као-пројекта и пројеката-у-друш-
тву; те, коначно, (3) луцидности и амбигвитета. Коцептуализација 
постмодерне политике, на нивоу релације једнакост-различитост, 
је тесно повезана са појавом и успоном политике идентитета (као 
одбране индивидуалних и колективних облика перформативне 
експресивности, која не сме бити дискриминативна), политике 
разликовања (као залагања за друштвено-културну идиосинкра-
тичност, без обзира на индивидуално селектовану или екстерно 
наметнуту припадност или, пак на позицију већине или мањине) 
и политике признавања (инсистирања на јавној препознатљиво-
сти, на нивоу „верификације ординарности и институционалних 
аранжмана конструисања и реконструисања идентитета неке спе-
цифичне просторно-временски одређене заједнице). Тако, рецимо, 
када је у питању рад политичких представника, а повезано са 
сфером политике идентитета, инсистирање на ефектној репре-
зентацији интереса, политика и идеологија је замењено инсисти-
рањем на репрезентацији приватних ниовоа самих политичара 
(Coleman, 49-50). У првом плану су дисимиларитет и хетерогеност, 
од стране Просветитељства игносрисана другост постављена као 
антипод унисоности. Дистанциирајући се од монолитног, моно-
лошког схватања друштвеног и политичког живота, са „болдо-
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ваном“ аверзијом према „укалупљивању“, диференцијалистички, 
постмодерни приступ грађанству настоји да коригује инхерентне 
недостатке, тако скицираног, универзалистичког пандана (Susen, 
2015: 173): (1) тотализацију- третман једнакости као истости; (2) 
хегемонизацију- тенденцију хомогенизације хетерогености; и (3) 
маригинализације- трансцедирање групних специфичности гра-
витира ка искључењу и онеспособљавању разнородних и мно-
страних партикуларних друштвених група.

За разлику од масовно идеолошки укорењених, тотали-
стистичких и тотализујућих, „хипер-утопија“, постмодернизам 
је ексклузивно заинтересован за истраживање индивидуаних и 
колективних облика аутономије унаративном конструисању и 
инсталирању свакидашњег живота. Тиме је заправо отупљена 
„еманципаторска оштрица“, јер је изналажење неке политике ау-
тономности измештено из садашњости у пројектовану манипула-
тивну, али и репресивну, будућност онога што би тек требало да 
дође, отписана је могућност да аутономистички политичка фор-
мула буде и сегмент садашњости. На тој линији, аутономистичка 
агенда постмодернизма је антагонистички настројена према теле-
олошкој, пројектној „организацији“ модерности, идеја друштва-
као-пројекта је замењена идејом пројеката-у-друштву (што није 
анти-пројектни већ мулти-пројектни став) чије кључне компонен-
те, како то каже Сузен (2015: 176), можемо идентификовати као: 
(1) уважавање другости и бивање другошћу; (2) аутономија; (3) 
хомогеност; (4) идиосинкратичност; (5) несамерљивост; (6) интер-
секционалност; (7) несводљивост; (8) локалност; (9) многостру-
кост; (10) партикуларност; (11) плуралност; и (12) субјективност. 
Више или мање, ради се о конверзији институционализма кла-
сичне политике у постмодерну политику аутономизма, о промени 
на линији премодерне и модерне партиципације индустријских 
друштава партипацијом касномодерних и постмодерних постин-
дустријских друштава. Ствар је у томе да су премодернa кон-
фискација моћи и модерна партиципација у моћи парадигматски 
транспоноване у аутономију од моћи, о напуштању државе као 
фокуса модерне политике на корист „публицификације“ цивилног 
друштва као политичког locus communis-а постмодерног друштва.

Ако у игру убацимо културу, инклинирам идеји супрот-
ној од радикализације и реполитизације политике, дакле оној 
која промовише њену естетизацију и деполитизацију, тачније: 
њену умеренију варијанту која у први план истиче потребу за 
реконцептуализацијом политичког. Надаље, за разлику од чвр-
сто постављене јасноће научне рационалности, чији заговорници 
пледирају за на доказима базирану луцидност, јасноћу или раз-
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говетност, те за стално перпетуирање (рефутабилних) решења, 
постмодерно елаборирање политике је прожето иманентним 
контроверзама, парадоксима, нестабилностима, фрагилношћу, 
флуидношћу и амбиваленцијама. Оно није зановано на социјално-
идентитетској „центрипеталности“, већ на социјално-идентитет-
ској „центрифугалности“, децентрираности ултра-диференцира-
них, „квантних“ друштава, у којима модернистички постављени 
еманципаторски субјекти губе на својој аутентичности у корист 
децентрираних субјеката (Ibidem: 71). Чворишни истријски про-
тагониста постмодерности је „конвенционални“ актер, а не нека 
политичка елита, њена чворишна тема, лајтмотив, је непосредно 
искуство свакидашњег живота.

Коначно, појединци конституишу политику, а не политика 
појединце. Такво становиште је у супротности са комунитари-
стичким теоретисањем проблема, који фаворизује битност обли-
ковања или култивисања ставова, вредности и понашања чланова 
политичке заједнице, у смислу одржавања друштвеног живота и 
политичког друштва. Начела која су повезана са индивидуалном 
аутономијом и друштвеним поретком се не могу третирати као 
аисторијске истине, већ као области које директно зависе од шире 
датог амбијента, сплета оваквих или онаквих историјских и кул-
турних околности. Такво поимање политике није искључиво ба-
зирано на делању које је профилисано реализацијом појединачних 
интереса, већ се тиче и формулисања идентитета, онога шта неко 
јесте и како бива оно што јесте. У том смислу, комунитаристич-
ка поставка је слична ономе што срећемо у постмодернистичкој 
теоретској сфери. Међутим, док комунитаризам остаје заробљен 
у потенцирању традиционалних средстава у обликовању морал-
них идентитета, са идејом да би појединци требало да буду фу-
зионисани у добро организовану друштвену целину, постмодер-
нистички приступ ставља акценат на компетитивну димензију 
идентитета проистеклих из друштвених и политичких институ-
ција, то јест на разлику и разнородност (сложених, вишеслојних 
и еволутивних) идентитета.

VII глосем
Постмодернистички „научни“ манифест

Мартина Лутер је испровоциран продајом индулгенција од 
стране, једно време великог инквизитора Пољске, Јохана Тецела, 
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закуцао својих деведесетпет теза на врата катедрале у Витен-
бергу, што је довело до реформације цркве. За разлику од њега, 
бриљнтна Ени Нортон је својих деведесетпет теза саопштила на 
конференцији Америчке политиколошке асоцијације (American 
Political Science Association), не да би започела, већ да би акцеле-
рирала радикалну реформацију политичких, то јест друштвених, 
наука, и то, попут Лутера, отвореним супростављањем (у њеном 
случају: научној) ортодоксији и хијерархије, то јест са професио-
налним вредностима који је дефинишу. Ништа у њеном лапидар-
ном концептуалном предлошку није испред времена, јер ништа 
и не може бити изван времена а да, јако брзо, не буде ухваћено у 
његову клопку, нити је нешто што већ није потврђено или ини-
цирано праксом.

Било како било, као што је то више пута речено, не сматрам 
да је договорна, интеракционистичка ћуд истине у ауторству, већ 
како у интерпретацији ауторског тако и у интерпретацији интер-
претација: тумачењу које није нужно мета-теоријска позиција. За 
потребе овога рада, нећу се бавити представљањем и „критич-
ким“ дијалогом са образложењем теза, већ презентовањем гра-
матике језика који покушавам да говорим и на коме читав овај 
текст почива.

Ени Нортон, дакле, по мени, сасвим исправно претпоставља 
следеће ствари (види Norton, 2004):
1. Култура је матрица.
2. Култура није варијабла.
3. Политика је у култури.
4. Култура је политична. 
5. Култура је у језику.
6. Језик је политичан. 
7. Нема неутралног језика.
8. Ми смо у језику.
9. Ауторитет је политичан и лите-

раран.
10. Култура може бити 

разматрана као текст.
11. Литерарне фигуре имају за пан-

дане политичке стратегије.
12. Култура конституише тело и 

чини га читљивим.
13. Род, раса и сексуалност су кул-

турни конструкти.
14. Робе служе и као семиотички 

лексикони.
15. Природно је културна катего-

рија.

16. Култура је видљив концепт.
17. Култура се ствара у пракси.
18. Као пракса, култура се стално 

мења.
19. Формално, увек прати нефор-

мално, структурално антиструк-
турално и неструктурисано.

20. Промене долазе из лиминалног.
21. Све културе су синкретичке.
22. Свака култура је посебна. 

Ниједна култура није посебна.
23. Културе су ексцесивне и разно-

родне.
24. Субјекти имају вишеструке 

идентитете.
25. Идентитети су перформативни.
26. Идентитети имају вишеструке 

експресије.
27. Сваки идентитет се реферира на 

колективно.
28. Идентитети и заједница су 

симултани.
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29. Идентитети и отуђење су си-
мултани.

30. Свака политичка институција 
захтева идентитете.

31. Идентитети производе интересе. 
Интереси производе идентитете.

32. Не постоје апстрактни интереси. 
Интереси су увек конкретни и 
нечији, један субјект има више 
различитих интереса.

33. Сваки идентитет је парцијалан.
34. Заједница подразумева и от-

уђење.
35. Припадање може бити изражено 

подршком или побуном.
36. Свака интитуција повлачи за 

собом и отпор према истој.
37. Нема културе без отпора.
38. Нема културе без унутрашње 

критике.
39. Значења су изграђена на разли-

ковању.
40. Моћ је продуктивна.
41. Супротност је 

продуктивна.
42. Недостатак потиче. Недостатак 

је продуктиван.
43. Моћ долази и од недостатка 

исте.
44. Најефектнија доминација је 

унутрашња.
45. Најефектније правило је не-

видљиво и чини се неизбежним.
46. Доминација је преко и из чуло-

сти.
47. Забране продукују институције 

и отпоре. Прохибиције стварају 
идентитете.

48. Владајуће структуре огранича-
ва и и владаоце и поданике, и 
повлашћене и неповлашћене.

49. Оно што је превазиђено, остаје.
50. Ништа није испред времена. 

Многе ствари су испред свога 
времена.

51. Чињенице не говоре по себи
52. Чињенице су створене.
53. Чињенице су артефакти метода 

који их производи.

54. Нема неутралног метода.
55. Нема неутралног научника.
56. Дело истовремено говори о 

своме објекту, али и о аутору и 
о контексту.

57. Не постоје општи научни зако-
ни.

58. Нема апстрактних доказа. Они 
су увек од и за
некога.

59. Ништа у истраживању није по-
стављено тако да не доприноси.

60. Оно непочињено, одсутно или 
прикривено је важно као и по-
чињено, присутно и изражено.

61. Дескрипција подразумева ана-
лизу.

62. Ниједно схватање није свеобух-
ватно.

63. Репрезентација мења пред-
стављено.

64. Квантификација изврће кванти-
фиковано.

65. Формалност више замагљује 
него што појашњава.

66. Сваки метод има еволутивну 
хијерархију.

67. Сваки метод има ваститу есте-
тику.

68. Једноставност теорије као њена 
предност („Окамова оштрица“) 
је естетски критеријум.

69. Форма у којој је нешто израже-
но одређује значење. Сигнанс 
одређује значење знака.

70. Површина је бременита зан-
чењем као и оно што је испод 
ње

71. Имена коституишу. Категорије 
конституишу.

72. Све категорије су изложене 
унутрашњој артикулацији и 
артикулацији према другим 
категоријама. Нема категорије 
која је интерно хомогена или 
независна.

73. Корелације не успостављају 
каузалитет.
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74. Прецизна предвиђања нису до-
каз коректног резоновања.

75. Репликација није доказ.
76. Понављање мења понављано.
77. Оповргљивост (рефутабилност) 

не успоставља валидност. Она 
није нужни атрубут теорије или 
показатељ идејне супериорно-
сти.

78. Субјективна сатисфакција није 
показатељ истинитости или 
меритум теорије.

79. Систем знања је систем моћи.
80. Истина је културна категорија. 

Истина је у култури.
81. Искуство доноси лимитрано 

разумевање.
82. Неистине и грешке су зна-

чењски смислене.
83. Време је атрубут који се везује 

за посматрача, а не за посма-
трано.

84. Тврдња о постојању каузалног 
односа није теорија. Теорија не 
захтева каузалитет.

85. Шеме узрочности су наратив-
не фикције вођене илузорним 
персонификацијама.

86. Култура има димензије у време-
ну и простору.

87. Култура има темпо.
88. Ако неко може да пита где, онда 

неко може да пита кад. Ако 
неко може да пита кад, онда 
може да пита и кад.

89. Оно што долази пре, може да 
дође и после.

90. Прошлост је доступна у сада-
шњости и као садашњост.

91. Десигнација порекла је поли-
тички акт.

92. Не постоји непокварљив дис-
курс. Нема перфектног метода.

93. Идеално се приказује у мате-
ријалном.

94. Апстрактно се појављује у пар-
тикуларном

95. Ниједа теорија не може исцрп-
сти („потрошити“) посебно.

Закључна апостила
Спектакл и симболички уговор

Уместо „каузалне рекапитулације“ о евидентном мењању 
науке под директним или индиректним утицајем (или персуа-
зивношћу) постмодернистичке парадигме, идеје средњег пута, ја 
ћу понудити моју калеидоскопску скицу постмодерне политике.

Пре свега, рећу ћу да ситуационисти перципирају капи-
талистичко друштво и као организациону форму спектакла, и 
као носећи принцип организовања, оно је и креатор и продукт, 
једна статична и дистанцирана историјска тачка у којој је мо-
гуће пасивно контактирати са спектакуларизованом пројекцијом 
живота, али није могуће активно партиципирати у дизајнирању 
истог, где је могуће „доживети“, а не „проживети“ властити жи-
вот. У оптицају је, дакле, једна стратегија свакодневног живота: 
капиталистички начин производње и класно друштво, обележе-
ни омнипрезентним и омнипотентним отуђењем, које продире, 
подједнако снажно, у све „поре“ или зоне друштвеног живота, 
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као и у знање и културу, чинећи тако да су људи „отцепљени“ 
или „измештени“, не само у односу на робу коју производе и 
конзумирају, већ да су „одвојени“ или „извучени“ и из властитог 
искустава, осећања, жеља и стваралаштва. По ситуационисти-
ма, постали смо посматрачи властитог животног спектакла, ми 
више нисмо једнаки нама самима већ спектаклу чији смо део. 
Мање или више, и у најприватнијим и најинтимнијим стварима 
смо „спектакуларизовани“ и „спектакуларизирајући“: и сам спек-
такл и његов посматрач. Међутим за разлику од ситуациониста, 
држим да  посматрач није статична фигура ван спектакла већ 
динамична позиција самог спектакла. Другим речима,̀  када го-
воримо о спектаклу, онда заправо говоримо о некој генуитетној 
политици спектакла, која се не реферира на било шта дуго осим 
на стално конфигурисње и реконфигурисање принципа на који-
ма почива (означимо ове приципе као хипер-реалност спектакла. 
Такав спектакл има симулакрумску природу, али није потпуно 
једнак симулакруму. 

 Наиме, постмодерна политика је, за мене, она политика која 
је утемељена на стално променљивом „симболичком договору“ о 
сету флуидних идентитетских вредносних опција и „вернакулар-
них“ језичких микро-наративних пракси које је творе и манифе-
стују њен наративни хоризонт (а поводом дизајнирања државних 
и управљачких редистрибуционих процеса и отпора према њима). 
Језик „симболичког уговора“ је, у „набољем модернистичком слу-
чају“, концептуално једнак са језиком макро-праксе „друштве-
ног уговора“, цивилизација и политика започињу „симболичким“ 
оправдањем моћи за друштвено располагање са њеним (шизоид-
ним и параноичним) значењима. Посредно то је још једна ставка 
која иде у прилог тези да култура претходи друштву. То би се 
могло одредити културним износом моћи, ресурсима признавања, 
који никада нису једнаки утопијско-дистопијским (никако хетеро-
топијским) конструктима њихових, никада самоостварених, носи-
оца. Децентрирана постмодерна политичка заједница представља 
„зону спектакла“ освајања расуте, језички креирајуће и језички 
креиране, „симболичке моћи“: „спектакл симболичког уговора“ 
претходи „апстракцији друштвеног уговора“. Она је језик, текс-
туално посредована и креирана мрежа, аутономни, али плурално 
нестабилни, незадати виртуелизовани културни алгоритам, у на-
шем случају неухватљивог, назови „српског бића“, несазнатљиво 
лоцираног у подручје церемонија свакидашњег живота и прекла-
пајућих идентитета многоструких наративних светова.
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POSTMODERNISM IN THE 
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STATE OF PARADIGM

Summary

Research intention of this paper is to defi ne the infl uence of 
the postmodern paradigm on the social sciencies. Тhe main 
point of paper is that postmodernism has to be treated as an 
unavoidable conceptual location in the modern understanding 
of the social sciences. Multidimensional and multidisciplinary 
penetration of postmodernism in the established modernist 
(scientifi c) circles has eclectic, not syncretic, nature. I think 
that such constellation is more grammar of “postmodernization 
of science” process, than the grammar of “ scientifi cation of 
postmodernism” process. Concluding remarks are going to 
point the foundation of a political as a continuous changeable 
narrative of symbolic horizon, which justify the use of power, 
not in postfoundational but in the postmodern sense.

Key words: postmodern turn, postmodernism, modernism, 
discourse, narrative, identity, politics.1)
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У овом тексту аутор нуди расправу историјских контра-
дикција између три формације: (а) западне модерности 
20. века, (б) кризе модернизма са појавама културалних 
формата постмодерне, и (ц) времена после постмодерне 
- тј. појаве глобалне и транзицијске савремености. Поја-
ву постмодерне идентификује са кризом и довршетком 
хладноратовске поделе света на два, пре свега, политич-
ка блока. Модерност види као поље хомогених и хеге-
моних модела друштва, политике, културе и уметности. 
Постмодерну види као кризу метаполитике, те прелазак 
са друштвеног детермнинисања облика живота на култу-
ралне модалитете облика живота. Прелазак са политике 
на културалне праксе је препознат као обрт од политике 
у управљање (policy) у култури. Појам политике се мења 
у функционалном смислу од политике антагонизма у по-
литику разлике идентитета (расних, националних, род-
них, генерацијских, географских, економских). Повратак 
политици је назначен као одговор на неуспех политике 
разлика и мултикултурализма, тј. постполитичког предо-
чавања неконфликтног света. 

Кључне речи: антагонизам, друштво, култура, модер-
ност, постмодерна, разлика, савременост, транзиција  
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Невоље са филозофијом

Криза филозофије је, свакако, започела  у веку филозофије. 
Започела је са Марксовим указивањем на „беду филозофије“1)  у 
свету стварне људске беде индустријског друштва експлоатације. 
Започела је, међутим, и  са  Фридрихом Ничеом, са његовим  
„грандиозним“ иманентно филозофским неуспехом да изведе још 
један тотализујући велики филозофски систем мишљења о свему 
и за све. Тада је по први пут замисао постигнутог филозофског 
несупеха - интроспективног преиспитивања сопствених лиминал-
них зона - постала темељ преуређења филозофије. 

Коначно, започела је и када је  др Сигмунд Фројд поста-
вио универзални  дискурс о деспиритуализованом и оспољеном 
унутарњем  људском животу, реч је о „антихуманистичком дис-
курсу”  који је прелазио преко емпиријских и псеудоемпиријских 
поља биомедицинских и културално-друштвених хипотеза о не-
свесном - а био је изван професионалне сигурности филозофских 
парадигми/стилова. Напрслине рационалног ума и прагматичног 
индивидуума су суочене са несвесним које измиче контроли цен-
трираног јаства.

Затим, филозофија Мартина Хајдегера у првој половини 
20. века била је покушај изналажења суштинске потенцијалности 
само још једног битног корака за филозофију сада и ту унутар 
неприхватљиве, за њега, либералне модерности.  Тај један корак 
за филозофију био је претпостављен  у конзервативном смеру 
призивања и одазивања на филозофске „изворне“, мада, изгубље-
не гласове унутар кошмара велике западне традиције мишљења у 
метафорама, тј. метафизичким фигурама битка, истине и субјек-
та.  Али тај један корак за филозофију био је обележен и кон-
кретним политичким неуспехом традиционалистички и конзер-
вативно оријентисаног модерног филозофа са  нихилистичком2)  
сумњом у напредак и оствареним нацистичким конотацијама 
„битка и времена“. Хајдегер је реконституисао своје антимодерно 
„право на универзалну истину“ суочен са моћима и догађајима 
свељудске катастрофе – разорног тотализујућег ванредног стања 

1)  Карл Маркс, Беда филозофије: одговор на филозофију беде г. Прудона, Култу-
ра, Београд, 1946.

2)  Martin Heidegger, „Nihilizam“, из „Nietzscheova metafyzika“, u Šime Vranić 
(ed.), Uvod u Nietzschea, Centar za kulturnu djelatnost SSO, Zagreb, 1980, 28–36. 
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које је произвео нацизам у Трећем рајху са  антилибералним про-
грамима и политичко-технократски изведбеним праксама.  

Сасвим асиметрично у односу на Мартина Хајдегера стоји 
антифилозофски, у смислу чувања и неговања традиције западне 
самосвојне филозофије, захват филозофа Лудвига Витгенштајна 
који је у појединачно испољеној људској драми мишљења уну-
тар свакодневице покушао да постави основна здраворазумска 
питања пред  сигурношћу филозофског општег жаргона и њего-
вог апстраховања у односу на појединачну животну активност. 
Витгенштајн у  критичкој и аналитичкој филозофији о филозо-
фији  поставља здраворазумски и са платформи свакодневног 
говора заснована питања о унутрашњим пословима филозофије, 
која учени филозофи који сазревају у филозофским дискурсима 
и жаргонима, како је то назначио на пример Теодор Адорно, не 
постављају. Реч је о филозофу који намерно и ауторефлексивно 
крши професионалну етику филозофирања унутар традицијом 
постављеног жаргона - он изласком из нормативног/канонског 
жаргона западне филозофије почиње да делује изван филозофије 
у смеру ње саме. Доћи споља као номадска хорда наспрам држа-
ве. Такав филозоф поставља „непристојна питања“ о основном 
значењу речи и интервентним последицама тих значења на жи-
вотну активност филозофа и филозофије као друштвене праксе. 
Витгенштајново редуктивистичко и преступничко решење било 
је да се филозофски термини преведу са дискурса филозофије 
на језик свакодневне употребе речи у говору, при чему је свој 
задатак видео као напор да муву научи да пронађе излаз из боце 
у коју је затворена.3) Излазак из концептуалних и језичких замки 
саме филозофије био је основни задатак Витгенштајновог фило-
зофирања. 

У том смислу, велики „антифилозоф“  био је и француски 
лекар, оснивач теоријске психоанализе Жак Лакан, који за раз-
лику од Витгенштајновог аналитичког редуктивизма, прибегава 
„барокном“ проласку кроз све просторе и времена филозофије 
на начин, метафорично говорећи, слона у препуној стакларској 
радњи: „Није неопходно да дрво знања има само једно дебло“.4)  
Ова метафора говори о аутору који неудобност у поретку значења 
види, управо, као свој крунски захват у материјалност беседе која 

3)  Лудвиг Витгенштајн, Филозофска истраживања, Нолит, Београд, 1980,  
(#116) 81 i (#309) 131 

4)   Jacques Lacan, XI Seminar – Četiri temeljna pojma psihoanalize, Naprijed, Zagreb, 
1986, 15.
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је под упливом означитељског поретка, а то значи несвесног. Ла-
канов раскошни „дилетантизам“  је различит од Витгенштајновог 
пуританског аналитичког рада на „бесмислицама“ филозофије, 
али смисао је исти: урадити нешто са филозофијом на начин који 
њени традиционални дискурси  не допуштају, односно, задати 
чврсти жаргонски оквири чине немогућим. За Лакана је то било 
покретање реланости несвесног у сваком дискурсу, па и у фило-
зофском дискурсу. Филозофски дискурс се, по њему, мора суо-
чити са својом носећом означитељском мрежом која материјално 
модификује мреже означених, тј. концептуалних представа. 

Француски филозоф Жак Дерида је интервентно показао 
да је филозофски проблем како „средишњи свет филозофије“, 
тако и „маргине филозофије“ са свим исклизнућима у изван фи-
лозофско: књижевно, политичко, етичко, театарско итд.5) Он је 
био  сасвим опредељен за филозофију, мада је раним концептом 
деконструкције европског филозофског логоцентризма – центриз-
ма мишљења у односу на говор и писмо – понудио  потенцијалне 
смерове за промишљање и интертекстуално предочавање границе 
филозофије трансценденције. Они који су се позивали на Дериду 
и радикализовали његове  понуде и обећања изашли су или изван 
филозофије у поље материјалне праксе писања чији је тек један 
случај и филозофија, а други који никада нису ни били у фило-
зофији - као на пример: архитекта Бернар Чуми, концептуални 
уметник Виктор Бургин, списатељица Кети Акер - преузели су 
могућност за извођење догађаја теоретисања и тиме указали на 
опирање материјалности текстуалне теорије привидној езотерич-
ности мишљене филозофије. 

Опсег филозофске кризе је појачан и из феминистичке, жен-
ске, родне, квир (queer) или трансродне теоретизације филозо-
фије, тачније постављањем оног заиста сингуларног питања које 
се протеже од Симон де Бовоар преко Елене Сиксу до Џудит 
Батлер  или Џоан Копџејк: „Да ли филозофија има род?“6) или 
„Да ли је могуће мислити из рода сам род или, драматичније, 
не-род?“ Тада се може поставити још једно сложеније и филозо-
фичније питање: „Како је у филозофији, тј. историји филозофије, 
изведена редукција рода и тиме сингуларности идентитета саме 
филозофије као друштвене праксе на универзалног филозофа?“ 

5)  Jacques Derrida, „Freud i scena pisanja“ и „Kazalište okrutnosti i zatvaranje 
predstave“, из Pisanje i razlika, Šahinpašić, Sarajevo, 2007, 211-245, 247-266.

6)  Joan Copjec, Imagine There’s No Woman. Ethics and Sublimation, The MIT Press, 
Cambridge MA, 2002, 8-9.
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Али то питање, као и слична питања,  поред своје привлачне и 
заводљиве филозофичности, било је ближе појединачности пра-
ксе теоретизације унутар друштвених, хуманистичких или хи-
бридних платформи интерпретације и текстуалних продукција о 
филозофији и наспрам ње, него великој филозофији Запада. 

Замисли  теорије и теоретизације  задобијају  посебно  зна-
чење  и, тиме, свакако, задобијају ексклузивну улогу у односу 
на знање (дискурс, мишљење, писање,  понашање), културу и 
друштво од касних шездесетих година тј. од краја високе модер-
ности кроз форматирање хибридних, фрагментарних и нецелих 
појава постмодерне. Теоријом и теоретизацијом називају се хи-
бридни жанрови или полижанрови који су се паралелно развијали 
у уметничким, активистичким и академским круговима (Фран-
цуска, Велика Британија, САД, Источна Европа) критиком ауто-
номних канонских модела и институција научног и филозофског 
рада у друштву, култури и уметности. Теоријско је предочено 
као текстуално, а теоријски рад као дословнија или недословнија 
текстуална продукција критичког дискурса.7) У списима фран-
цуских структуралиста шездесетих година и интернационалних 
постструктуралиста раних седамдесетих година износи се кри-
тички став да  филозофију треба суштински редефинисати. То је 
значило да је филозофију као опште мишљење о наукама, тре-
бало преобразити у критичку  теорију засновану на рефлексији 
материјалне означитељске праксе којом се производе филозофски 
текстови. Пракса филозофије је, зато, тумачена као материјална 
производња специфичних  друштвених текстова. Ричард Рорти 
је у књизи Консеквенце прагматизма8),  у расправама савреме-
не филозофије, указао да је у позној модерној дошло до незапа-
мћених „претапања“ граница појединих аутономних научних и 
теоријских дисциплина. Настала је нова врста писања која није 
ни вредновање аспеката књижевних, уметничких, научних или 
културалних производа, нити интелектуална историја, нити фи-
лозофија доброг и практичног делања у култури и уметности, 
нити интерпретација друштва, већ све то повезано у отворени, 
променљиви полижанр писања. Теоријско писање  прекорачује 
границе између посебних друштвених и хуманистичких  наука 
указујући на облике продукције, приказивања и изражавања у 

7)  Patrick Ffrench, The Time of Theory. A History of Tel Quel (1960–1983), Clarendon 
Press, Oxford, 1995.

8)  Ричард Рорти, „Прагматизам, реалативизам и ирационализам“, из Консеквен-
це прагматизма, Нолит, Београд, 1992, с. 305–306.
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савременој плуралној и глобалној масовној и медијској култури.  
Теоријом као полижанровском праксом  постављају се  питања о 
ауторефлексивном карактеру писања о  природи, условима, путе-
вима и концептима генерисања теоријског текста и његових ефе-
ката. Затим, постављају се питања о епистемолошком карактеру 
посредовања знања и, зато, о институцијама које успостављају и 
владају значењима, смислом и  вредностима унутар једне културе 
или  међуодносима различитих култура. Такође, битна су питања 
о критичком карактеру  услова и околности под којима једна тео-
рија настаје, размењује се, влада извесном или неизвесном сценом 
писања или сценом приказивања, да затим доживљава кризу, не-
стаје или се преображава. Битна су и питања о деконструкцији, 
делоцирању или децентрирању уписа теорије или њених ефеката 
у извесно масовно, елитно или професионално јавно мњење, те 
о траговима теорије током њених мена, о брисању трагова или 
наслојавању трагова теорије на насипима9)  ( jetties) значења, сми-
сла, вредности и идентитета културе. Оно што теорију разликује 
од свих других активности, дисциплина и институција културе 
јесте захтев који сваки говор или писмо који изражава претензије 
да буде теоријски мора да оствари, а то је да постави питање шта 
теорија јесте, како теорија функционише и на који начин себе 
идентификује, описује, објашњава и интерпретира као теорију 
или теоретизацију унутар сасвим специфичних културалних и 
друштвених пракси. Зато, теорија није супротност пракси, већ 
је извођење увек специфичне материјалне друштвене праксе која 
је постављена на тај начин да из посебних услова и околности 
проблематизује – рефлектује, тумачи, интерпретира, производи 
–  концепте, дискурсе и заступања теорије као праксе.        

Граничне зоне модерности, постмодерне и 
савремености

Француски активиста и теоретичар Феликс Гатари је у јед-
ном интервјуу изрекао да је његова генерација своје детињство 
и младост проживела у очекивању 2000. године као нечега што 

9)  Jacques Derrida, „Some statements and truisms about neo-logisms, newisms, 
postisms, parasitisms, and other small seismisms”, из David Carroll,  The States of  
Theory / History, Art, and Critical Discourse, Stanford University Press, Stanford 
CA, 1990, 63–94. 
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је необично, чаробно, невероватно.10) Очекивање 2000. године је 
било обележено како доживљајем агоније модернизма, тако и су-
гестивним замишљањем постмодерног стања/услова kao поретка 
без надрђеног дискурса: дискурса господара.

Агонија модернизма једна је од катастрофичних интер-
претација постисторијске, ретроградне, меланхоличне и анти-
утопијске културе и уметности на крају 20. века. Постмодерна 
култура и уметност не описују се као  време после модерне, или 
као прелазно транс-време између модернизма и будућности, већ 
као катастрофични крај модерне и њених модернизама. Агонија 
модернизма начелно се у теорији приказује двоструко: (1) као 
екстатички декадентни крај века (fi n de siécle), у којим се рекон-
струишу или симулацијски представљају различите крајње тачке 
успона цивилизације од хеленизма, као краја античке цивили-
зације, преко ренесансе, као довршења хришћанског погледа на 
свет, до симболизма и сецесије, као краја буржоаског 19. века, и 
(2) као технокатастрофични, екокатастрофични или постатомски 
завршетак модернистичког пројекта перманентног технолошког 
напретка. 

У политичком смислу постмодерна је, то је моја централ-
на теза о, појавност друштва, политике, културе и уметности на 
крају хладног рата, када се губи јасна и стабилна бинарна подела 
света на либерални Запад и комунистички Исток. Хладноратовс-
ка бинарна подела света је онтологизирана на политичким и иде-
олошким разликама које се разумевају и доживљавају као суш-
тинске тј. разлике по друштвеном бићу. Политичке разлике су 
оне које су изведене из различитих концепата устројства друштва 
као парламентарно-капиталистичког на Западу и партијско-со-
цијалистичког на Истоку. Идеолошке разлике су оне које су изве-
дене индивидуалном и колективном субјективизацијом западног 
либерализма (видети се као заједница индивидуума) и субјекти-
визацијом источног колективизма (видети се као друштвена це-
лина која надилази индивидуалне разлике) у начину извођења 
и предочавања индивидуе и/или друштва у односу на формате 
свакодневног живота.

Просторно-политичка и културална подела у постмодерном 
свету на први (капиталистички: САД и Западна Европа), други 
(реалсоцијалистички: Источна Европа, државе Африке, Азије и 
Јужне Америке које су имале социјалистичка друштвена уређења) 

10)  Félix Guattari, Paul Virno, ”Virtuelnem pogovoru”, из Melita Zajc (ed), Avdio-
vizualni mediji in identitete, Slovenska kinoteka, Ljubljana, 1996, 12. 
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и трећи (колонијални: Африка, Азија, Јужна Америка, Океанија) 
свет је постављена као алтернатива хладноратовској бинарној по-
дели глобалних облика живота. Док је хладноратовска бинарна 
подела експлицитно политичка и тиме и идеолошка, постмодер-
на тријадна подела је заснована на деонтологизацији политике у 
односу на реонтологизацију економије и економског утицаја на 
идеолошко уређење свакодневног живота, тј. култура преузима 
функције друштва, а економија преузима функције политике. По-
литика се као пракса друштвеног повезивања и уређења облика 
живота, замењује делатношћу управљања (policy)11) економијом 
и форматима културе. У филозофском смислу деонтологизација 
политике се остварује следећим процесуираним инстанцама:

1. друштво се разумева као скуп култура, а културе као 
модалитети организовања свакодневног живота у јед-
ном простору и времену12),

2. политика се трансформише у управљање,
3. политички метајезици се одбацују, дестабилизују, те 

деконструишу до затворених и међусобно неупореди-
вости  језичких игара13) на којима се заснива концепт 
мултикултуралности као синхроницитета различитих 
култура,

4. антагонизми два светска блока  се у интерпретацијама 
напуштају, те се културалне неупоредивости виде као 
идентитеске разлике (diff érence) и расколи14) (diff érend),

5. уместо да се говори о политичким борбама говори се 
о политици разлика, што води концептима постполи-
тичког,

6. политике разлика се односе на идентитетске и друге 
културалне  (родне, расне, генерацијске, економске, ге-
ографске, традицијске) разлике,

7. концепт разлике указује на помак од запaдне политичке 
историје као мерила свих светских политика, на појам 
глобалне или планетарне географије тј. синхронијске 
геополитике.

11)  Tony Bennett, „Kultura i politika”, из Kultura - Znanost reformatora, Golden 
marketing – Tehnička knjiga, Zagreb, 2005, 247-255.

12)  Рејмонд Вилијамс, „Анализа културе”, из Јелена Ђорђевић (ед), Студије кул-
туре - зборник. Службени Гласник, Београд, 2012, 125-126.

13)  Жан-Франсоа Лиотар, „Методе: језичке игре“, из Постмодерно стање, ИП 
Братство јединство, Нови Сад, 1988, 18–21.

14)  Жан Франоса Лиотар,  Раскол, ИК Зоран Стојановић, Сремски Карловци, 
1991, 5.
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У постмодерном времену реч је била, зато,  о постисто-
ријском и постиндустријском првом свету,15)о транзицијском или 
постсоцијалистричком другом свету, и о постколонијалном или 
деколонијалном трећем свету16). Разлика између ова три света 
је показана, пре свега, као економска и, затим, културална, а не 
као метаполитичка. При томе, како су економске миграције биле 
појачане - могло се говорити да се у првом свету открива при-
суство трећег и другог света, на пример, у великим градовима 
Запада постоје бројне микрокултуре расних, националних, па и 
родних микрокултура.

Историчар уметности Хал Фостер је концептом „артику-
лације разлика“ интерпретирао друштво у коме разлике и дис-
континуитети поништавају или замењују идеје целине и конти-
нуитета какве су развијане и наметане у развијеном модернизму 
Запада. Указао је на ситуацију у којој конструкција класног као 
интегративног структурирања државно-друштвеног поретка више 
не опстоји и бива замењена новим друштвеним форматима:

Упркос знацима о актуелној пролетеризацији, 
нове друштвене снаге – жене, црнци, као и друге 
’мањине’ као што су геј покрети, еколошке групе, 
студенти …  – указали су на јединствену важност 
родних и сексуалних разлика, расе и трећег света, 
’револта природе’ и односа моћи и знања. Ако појам 
класе опстане и даље, мораће бити артикулисан у од-
носу са овим терминима. Као одговор на ове процесе, 
теоријска пажња је померена од класног субјекта у 
историји према културалној конструкцији субјектив-
ности, од економског идентитета ка друштвеној раз-
лици. Укратко, политичка борба се углавном види као 
процес  ’артикулација разлика’.17)   
Пажња је померена са питања о „великој“ политици која се 

бави фундаменталним друштвеним антагонизмима на питања о 
„културалној разлици“. Оно што се десило, независно од Фосте-
рових размишљања, са развијањем „артикулација разлике“ јесте 

15)  Fredric Jameson, „The Cultural Logic of Late Capitalism”, из Postmodernism: Or, 
The Cultural Logic of Late Capitalism, Verso, London, 1993, 1-54.  

16)  Jean Paul Sartre, „Predgovor“, из Frantz Fanon, Prezreni na svijetu, Stvarnost, 
Zagreb, 1973,  IX–X.

17)  Hal Foster, „For a Concept of the Political in Contemporary Art” (1984), из 
Recodings – Art, Spectacle, Cultural Politics, The New Press, New York, 1999, 
140–141. 



46

СРПСКА ПОЛИТИЧКА МИСАО ПОСЕБНО ИЗДАЊЕ

замена „политичког као друштвеног посла“ са „културалним по-
литикама“. Културалне политике не означавају више један аспект 
државне друштвене политике, већ означавају сложене интервент-
не или пројективне теоријске праксе тржишне артикулације и 
пословног развоја. Тржишне артикулације културе се одигравају 
на различитим микроразинама друштвеног живота: од извођења 
различитих облика свакодневице преко  извођења неупоредивих 
микросветова маргиналних или алтернативних идентитета до 
презентовања потенцијалности система високе и, с друге стране,  
популарне културе: од потрошње и забаве до реалних или фик-
ционалних идентификација. У метаполитичком смислу значи да 
су друштвени антагонизми предочени као културалне контрадик-
ције и тиме пренесени у поље „секундарних учинака“ надградње. 

Задржимо се на извесним питањима о другом свету18). 
Постсоцијализам  је назив за, такозвани, транзицијски други свет 
у постмодерном времену и непосредно након политичког слома 
реалног социјализма између 1989. и 1991. Реч је о постсоцијали-
стичким културама и друштвима која су изведена производњом  
свакодневног живота у обновљеним или коначно реализиованим 
националним државама и, затим, националним политикама, кул-
турама, свакодневицама и, свакако, уметностима.  Националне 
државе настале након распада социјалистичких федерација или 
унитарних држава (СССР, Југославија19)) су на парадоксална на-
чин ушле у процесе, истовременог утврђивања унитарних пре-
тежно једно-националних држава на унутрашњем плану и не-
олибералних држава укључених у реконструкције интеграције 
глобалног капитализма. Овај парадокс зачет на крају постмодерне 
је и данас један од темељних парадокса савремености.

Дијалектика антагонизама после постмодерне

Криза постмодерног либералног плурализма након пада 
Берлинског зида, односно, након довршетка хладног рата са успо-
стављањем „глобалне политике“ и доминације једне супер силе, 
односно, што је важније  једног економског и биотехнолошког 
политичког поретка, поново је испровоцирала могућности за 

18)  Aleš Erjavec, „Drugi svet“, из K podobi, Zveza kulturnih organizacij Slovenije, 
Ljubljana, 1996, 121–124.

19)  Славој Жижек, Метастазе уживања, Библиотека XX век, Београд, 1996.
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пропитивање „политике“ и „политичког“ као битног одговора на 
привидну слабост или одсутност сваког политичког у неолибе-
ралним привидно неполитичким или ванполитичким технолош-
ким праксама уређења јавног и приватног свакодневног живота 
током постмодерне. Политика је у неолибералном друштву пост-
модерне20)и, затим, глобализма, добила карактер техноменаџерске 
културалне праксе која се измешта из глобалних  друштвених 
темељних питања  у појединачна  културална деловања у пољу 
идентитета свакодневице. Једна циничка констатација може гла-
сити да је у времену савременог глобализма све – мисли се на 
културу и уметност – реполитизовано осим саме политике која 
је деполитизована и показана као функција економије.   

Са глобалном економском кризом  крајем прве и почет-
ком друге деценије 21. века, показало се да статус „транзицијске 
културе“ и „транзицијског друштва“ није био резервисан само 
за постсоцијалистичка и постколонијална друштва другог и 
трећег света, која су глобализацијом требала да се укључе у не-
олиберални економски тржишни систем, већ су се и развијена 
друштва Запада (САД, ЕУ, Јапан, Аустралија) нашла у процесима 
који су измицали контроли и преображавали стабилан поредак 
доминације, надзора и управљања глобалним мрежама држава 
у неочекивани „транзицијски догађај“ детериторијализованих 
мрежа корпорацијског интереса и капитала. Другим речима, сам 
глобални систем неолибералног економског тржишта нашао се у 
транзицији, а то значи у кризним ситуацијама и догађајима који 
су могли потенцијално да воде у различитим и потенцијално не-
очекиваним смеровима разрешења.

Филозофски универзализам тј. метатеорија велике политике 
је „употребљен“ као интервентни знак за критику антиесенција-
лизма и социјалног конструктивизма „малих политика“ и „микро-
екологија“ у култури постмодерне. Филозофским универзализ-
мом и, често, политичким платонизмом омогућено је постављање 
питања о одговорном делању за сваку друштвену интервенцију 
и ризик интервенције.  Овакав захтев за опет-великом-политиза-
цијом на филозофској и интервентној разини глобалних друшт-
вених процеса после хладног рата десио се на веома различите 
начине код понекад неупоредивих и често конфронтираних, пре 
свега,  филозофа: Жак Дерида и ново читање Маркса,21) Шантал 

20)  Milorad Belančić, „Poststrukturalizam i povlačenje političkog“, Dialog – časopis 
za fi lozofi ju i društvenu teoriju br. 1–2, Sarajevo, 2007, 55–66.

21)  Jacques Derrida,  Sablasti Marxa – Stanje duga, rad tugovanja i nova Internacionala, 
Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2002. 
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Муф  и дискусија о повратку политичког, Ернесто Лаклау22)  и 
теорија еманципације у епохи неконзервативне постмодерне и, 
затим, савременог глобализма, Алан Бадију  и платонистички 
оријентисана метаполитика,23) Тери Иглтон  и левичарска критика 
хибридних теорија,24) Жак Ранисер  и очување традиционалног 
европског аристотеловског филозофског „политичког“,25)Антонио 
Негри са Мајкл Хартом и критика глобалне империје,26) Паоло 
Вирно  и теоретизација рада у глобалном или постфордистичком 
капитализму27) и др.

Филозофско призивање „политичког“, „повратак политич-
ком“ није настало из  праксе партијске или државне структу-
рације реалности, већ из извођења филозофске жудње за пост-
теоријским спекулативним филозофским конструкцијама о 
„кризном“ карактеру, функцијама и плуралним, а то значи и ар-
битрарним, ефектима актуелних друштвености у доминантном, 
али кризном капитализму. На пример, конфликт, на неки начин 
оживљавање хладног рата у 2007. и 2008. између САД и Русије 
није сукоб између либералног и комунистичког, односно, држава 
заснованих на приватној и друштвеној својини, већ политички 
антагонизам између два различита капиталистичка империјална 
модела. Реч је о сукобу између америчког неолибералног глоба-
листичког капитализма и руског аутократског националистичког 
капитализма.  

Филозофско извођење мета и макрополитизације је, зато,  
означило поново критичко, а то значи: аналитичко  активирање 
контрадикторног односа локалних – мањинских – знања наспрам 
глобалних – доминирајућих – већинских – знања у успостављању 
и извођењу „универзалне“ историјске и географске моћи. При 
томе, није у питању опредељење између локалног и глобалног, 
тј. партикуларног и универзалног, таква опредељивања су скупо 
плаћена поразима модерних пројеката у тоталитарним режимима 

22)  Ernesto Laclau, Emancipation(s), Verso, London, 2007.
23)  Alain Badiou, Metapolitics, Verso, London, 2006, 36-37, 54, 61-62. 
24)  Terrey Eagleton, Teorija i nakon nje, Algoritam, Zagreb, 2005; и Terrey Eagleton, 

Sveti teror, Naklada Jasenski i Turk, Zagreb, 2006.
25)  Jacques Rancière, Disagreement – politics and philosophy, University of Minesota 

Press, Minneapolis, 1999, 4-5, 71-72.
26)  Antonio Negri, Michael Hardt, Empire, Harvard University Press, Cambridge MА, 

2000, 21-28.
27)  Paolo Virno, A Grammar of the Multitude - For an Analysis of Contemporary 

Forms of Life, Semiotext(e), New York, 2004.
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(СССР, Трећи Рајх, фашистичка Италија, комунистичка Кампу-
чија  црвених Кмера, кинеска културална револуција), али и у 
поразима постмодерних концепција, тј.  у одржању „слабе“ или 
„меке“ моћи и њој одговарајуће свеукупне плуралности у етнич-
ким ратовима и геноцидима од екс-Југославије до Африке у де-
ведесетим годинама 20. века. У питању је извођење филозофског 
разумевања на који начин се глобална као универзална моћ реа-
лизује у одношењу – натурализацији универзалног партикулар-
ним и, свакако, инверзно, партикуларног универзалним. Ако се 
пажња посвети питањима карактера данашњег друштва, тада се 
мора поставити питање о односима глобалних и локалних модуса 
материјалне продукције и њиховим фундаменталним преламањи-
ма на појединачним и,  свакако, глобалним пројекцијама. Тада 
се у филозофско-метафизичком смислу може поставити питање 
„ко“ или „шта“, „када“ или „где“, чини производњу универзалног 
знања и, тиме глобалне као универзалне  моћи. Однос глобалног 
и универзалног је постављен као проблемска и интригантна за-
мка.

Показало се још једном да су покушаји извођења превла-
давања функција „модерне државе“, како на политичком Истоку 
са пројектима самоуправљања и директне демократије, тако и на 
Западу са пројектима неолибералног саморегулативног глобал-
ног тржишта, доживели „практичан пораз“ и довели до јачања 
бирократизације државе и, затим, до глобалних конфликата на 
планетарном нивоу. Суочење са конфликтним позицијама уну-
тар актуелног глобалног неолибералног света је теоријски иста-
кла Шантал Муф још 1993. указавши да пад Источног блока и 
тријумф либералне демократије нису резултирали „новим бес-
конфликтним универзалним друштвом“:

Не тако давно речено нам је, уз велику помпу, 
да је либерална демократија победила и да је историја 
завршена. Авај, далеко од тога да ствара глатки пре-
лаз  ка плуралистичкој демократији,  колапс кому-
низма изгледа да је на многим местима отворио пут 
оживљавања национализма и јачање нових антагони-
зама. Западни демократски поглед се суочио на соп-
ствено запрепашћење са многобројним етничким, ре-
лигиозним и националистичким конфликтима за које 
се мислило да припадају прошлости. И поред ’новог 
светског поретка’, победе универзалних вредности  и 
генерализација ’пост-конвенционалних’ идентитета, 
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ми смо суочени са експлозијом партикуларизма и по-
већаних изазова западном универзализму.28) 
Шантал Муф је, зато,  сугерисала да је суштински људски 

услов „многострукост друштвених антагонизама и контрадик-
ција“ које треба узети у разматрање без „плуралистичких иде-
ализација“. Насилни и деструктивни расни и класни немири у 
Паризу октобра 2005, односно, Лондону августа 2011, указали су 
на потискиване и неразрешаване расне, етничке и генерацијске 
конфликтне антагонизме унутар развијеног капитализма. Економ-
ски мотивисани протести на Волстриту у Њујорку су започели 
септембра 2011. Итд.
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Miško Šuvaković

EPISTEMOLOGICAL 
QUESTIONS ABOUT 

PHILOSOPHY, THEORY 
AND POLITICS IN LIMINAL 

ZONES OF MODERNITY, 
POSTMODERNITY AND 

CONTEMPORARITY

Resume

The crisis of postmodern liberal pluralism after the fall of the 
Berlin Wall in 1989, that is, following the end of the Cold War 
and the establishment of ‘global politics’ and domination of a 
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single superpower and, more importantly, of a single economic 
and biotechnological political order, re-provoked possibilities 
for examining ‘politics’ and ‘the political’ as a signifi cant 
response to the apparent weakness or absence of any kind 
of the political in the apparently apolitical or extra-political 
neoliberal technological practices of organising public and 
private everyday life in post-modernity. In postmodern and 
then globalised neoliberal society, politics has acquired the 
character of a techno-managerial cultural practice, moving 
from fundamental social, global questions to individual 
cultural as well as artistic activities in the domain of identity 
and representation in the everyday. A cynic might conclude 
that in globalised times, everything – meaning culture and art 
– is politicised, except politics itself, which is depoliticised. 
Therefore, in the 1990s and 2000s, it became important 
to invoke and reconstruct ‘politics’ and ‘the political’ in 
relation to politics as a form of sociality, as well as a form 
of organisation, governance, control, and implementation. At 
that moment, ‘politics as a practice within or across general 
sociality’ manifested a need or, even, desire for meta-theory 
as the organisation of the singular as opposed to the particular 
in relation to universal political knowledge and action, and 
traditionally, the meta-theory of ‘politics’ is philosophy.

Key words: antagonism, society, culture, modernity, postmo-
dern, diff erence, contemporarity, transition29)

*  Овај рад је примљен 19. априла 2016. године, а прихваћен за штампу на 
састанку Редакције 13. јуна 2016. године.
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С а ж е т а к

У овом раду аутор истражује уметничке одговоре на 
АИДС епидемију у оквиру како промена политичког као 
таквог током осамдесетих година 20. века, тако и наро-
читих политика везаних за АИДС активизам. У првом 
погледу кључне су биополитичке и технонаучно-меди-
цинске промене у западним друштвима, али и процеси 
глобализације који су довели до различите дистрибуције 
како ресурса у погледу борбе против АИДС-а тако и ри-
зика у различитим деловима света. Што се другог аспекта 
тиче, у анализи АИДС уметности аутор се води уметнич-
ким стратегијама којих има пет и то су транскодирајуће 
стратегије, медијска критика репрезентација АИДС-а, 
алтернативни публицитет, АИДС егземплари и страте-
гије жаљења и меморијализације, закључујући да је од 
суштинског значаја имати у виду глобални карактер епи-
демије.

Кључне речи: АИДС, политика, уметност, глобализа-
ција, медији  

In what follows, I consider the response of artists since the 
AIDS epidemic began to emerge into public view in the early 1980s, 
and the changes in art’s perceived and real political effi  cacy in the 
course of our collective living with AIDS for already a quarter century.  
In light of the enormous, complex, globally diverse production of 
artistic works and discourse dedicated to AIDS—visual artworks, 
documentaries, videos, fi lms, photo studies, memoirs, exhibitions, and 

AIDS AND ARTISTIC POLITICS
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critical studies—I can provide at best a rough outline rather than a 
genuine survey.  In particular, most of the examples that I will discuss 
are from U.S. American and British artists.  Yet there is an extensive 
body of AIDS-related work coming from such centers as South Africa, 
Mozambique, Uganda, Zambia, Thailand, China, and Brazil, just to 
mention a few global locations in which documentary, community-
based art projects, theatre and performance, narrative cinema, and 
many other artistic genres have increasingly been used to shape public 
consciousness of the AIDS epidemic.

I begin with the issue of what sort of politics underlies the 
“artistic politics” of AIDS art.  This “politics” dimension of artistic 
politics requires special treatment, since the political signifi cance 
of AIDS and hence of artistic politics relating to AIDS cannot be 
understood without coming to terms with fundamental changes in our 
conception of the political as such since the 1980s.  Indeed, I wish to 
argue, the very existence of AIDS as a complex phenomenon cannot 
be thought outside of two paradigmatically post-modern frameworks in 
which the political has been rethought in recent years: the biopolitical 
dimension of technoscientifi c and medical power woven into the fabric 
of contemporary Western societies; and the dynamics of globalization, 
especially the spatialized, uneven allocation of resources and risk 
among populations and territories worldwide.  Moreover, the AIDS 
crisis has come into existence in parallel with important changes 
in the conception of publics and the public sphere for a wide range 
of issues.  AIDS activism generally, and activist AIDS art more 
specifi cally, has taken as a key focus of critique the role of information 
and mass media in the unfolding of the epidemic.  Through critical 
uses of performance, publications, visual and electronic media, and the 
internet, the various components of the AIDS activist community has 
off ered a concerted counter-discourse to mainstream representation 
of AIDS in the media and in culture industry books, fi lms, and TV 
shows.  Less consistently, but increasingly, AIDS artists have also 
come to understand the globally diverse ways in which the AIDS 
epidemic is understood and represented; they have attempted to relate 
their artistic and critical practices to the interests of publics that may 
hold little in common other than their convergence in their concern 
with AIDS.  Hence, my discussion of AIDS art has a dual focus.   If 
one could in some measure take hold of the artistic politics of AIDS, 
one might also gain important insights into the biopolitical, globalized, 
and mediatized conditions of any conceivable politics of art today.
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1

Although somewhat exceeding of the theme of “artistic politics,” 
it seems to me not amiss to begin with a preliminary observation about 
the role of aesthetics in the constitution of the very object “AIDS,” an 
acronym standing for Acquired Immune Defi ciency Syndrome.  If one 
delves even superfi cially into its history over the last twenty-fi ve years, 
this object has been shifting shape, accreting and dropping meanings, 
and accumulating around it a host of related fantasies, fears, images, 
and culture-specifi c representations.  Already back in 1987, in an essay 
included in the volume AIDS: Cultural Analysis, Cultural Activism, 
edited by the art critic and activist Douglas Crimp, Paula Treichler 
suggested that “the AIDS epidemic is simultaneously an epidemic 
of a transmissible lethal disease and an epidemic of meanings or 
signifi cation.  Both epidemics are equally crucial for us to understand, 
for, try as we may to treat AIDS as ‘an infectious disease’ and nothing 
more, meanings continue to multiply wildly and at an extraordinary 
rate.”1)  Treichler goes on to map out some of the parameters of this 
“epidemic of signifi cation” in detail.  I would just like to mention 
one part of her discussion here, which poignantly reveals the degree 
to which discursive acts have shaped the defi nition of the object 
itself, helping to bring scientifi c and popular representations into a 
tenuous, but relatively stable equilibrium around something called 
HIV/AIDS, which connects the notion of a viral causative agent 
(Human Immunodefi ciency Virus) with the “syndrome” AIDS, 
which is a complex of symptoms and susceptibilities to opportunistic 
infections that may have no fundamental, defi nitive relation to the 
underlying viral infection itself.  Moreover, HIV positive status may 
be asymptomatic; whereas AIDS is, in a sense, hypersymptomatic—it 
is characterized by a plethora of symptoms, no single one of which 

1)  Paula Treichler, “AIDS, Homophobia, and Biomedical Discourse: An Epidemic of 
Signifi cation,” AIDS: Cultural Analysis, Cultural Activism, Cambridge, Massachu-
setts: The MIT Press, 1988, 32.  Reprinted in Treichler, How to Have Theory in An 
Epidemic: Cultural Chronicles of AIDS, Durham, North Carolina: Duke University 
Press, 2006, 11-41.  For further discussion of this issue, see also: Simon Watney, 
Policing Desire: Pornography, AIDS and the Media, Minneapolis: University of 
Minnesota Press, 1996; Simon Watney, Practices of Freedom: Selected Writings 
on HIV/AIDS, Durham, North Carolina: Duke University Press, 1994; Taking Lib-
erties: AIDS and Cultural Politics, eds. Erica Carter and Simon Watney, London: 
Serpent’s Tail, 1989; and Susan Sontag, Aids and Its Metaphors (with Illness as 
Metaphor), New York: Anchor Books, 1988.
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may be present in every case, and which may be distributed unequally 
across populations, territories, genders, and classes of society.  
Biomedical power, government and international agencies, activist 
communities and publics, and mass media have all played a role in 
the ontological and epistemological stabilization of this “object,” and 
the forms of prejudice, imagination, and fantasy—those of scientists 
and doctors as well of popular elements—have contributed decisively 
to the outcome.

Treichler documents the changes of name that the syndrome 
underwent as the public and scientifi c community passed through 
diff erent phases of awareness and knowledge about its manifestations.  
In the very early period, when an unexplained incidence of deaths 
among gay men in New York and San Francisco began to be noticed, 
it had a slang moniker in the New York hospitals: WOGS, or Wrath 
of God Syndrome.  It received its fi rst notice in the Morbidity 
and Mortality Weekly Report of the Center for Disease Control in 
1981.  In keeping with the initial description of the syndrome as a 
“gay disease,” it gained the informal label of GRID, or Gay-Related 
Immunodefi ciency.  AIDS emerged as a term in a 1982 conference, 
once the “Four-H” description—homosexuals, hemophiliacs, heroin 
addicts, and Haitians—began to qualify the picture of the disease 
as intrinsically related to homosexuality.  Treichler reports several 
other acronyms proposed over the next few years, each involving 
somewhat diff erent views of the nature of infection and causation 
and each carrying distinct cultural, institutional, and proprietary 
connotations: in 1983, LAV or lympadenopathy-associated virus; in 
1984, HTLV-III or human T-cell lymphotropic virus type III; IDAV or 
immunodefi ciency-associated virus; in 1984, ARV or AIDS-associated 
retrovirus; HTLV-III/LAV, which compounded two of these earlier 
terms; and simply, the AIDS virus.  We can add to these terms ARC, 
or AIDS-related complex, which Susan Sontag described as “a kind 
of junior AIDS,”2) and which has dropped out of current usage; and 
the term of the present medical and scientifi c consensus, HIV/AIDS.  
The programs for the prevention of AIDS have also had their own 
alphabetic generativity.  One major distinction is between the approach 
advocated by the U.S. government, the moralistic ABC approach 
(Abstinence, Being Faithful, Condom use for those who engage in risky 
behavior), and the alternative CNN approach, which stresses Condom 
Use, Needle exchange for intravenous drug users, and Negotiation 

2)  Susan Sontag, Aids and Its Metaphors (with Illness as Metaphor), op. cit., 109.
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skills for empowering sex partners to negotiate safe practices.3)  What 
is poignant about both these sets of acronyms is how the successive 
attempts to represent a disturbing, complex, and evolving event—the 
burgeoning AIDS epidemic—provoked a semiotic storm, providing 
quite literally a graphic image of the shifting ontological boundaries 
of the phenomenon.  Although historians of science still have major 
work to do before we have a perspicacious account of the emergence 
of the present degree of medico-scientifi c consensus about HIV/AIDS, 
it is easy enough to discern how thickly aesthetic, aff ective, and moral 
considerations are interwoven in the scientifi c hypotheses and theories 
accumulated in this process.  And this goes all the more for public 
health thinking about prevention.

I also want to mention an additional sense in which the AIDS 
syndrome is connected with “aesthetics,” again taken in a broad sense: 
here, in terms of the phenomenology and sensory aspects of the human 
body.  In at least three domains, AIDS has altered the perception of 
the boundaries and nature of the human body.

The fi rst is the changed sense of the boundaries of the body, 
and the extremely intimate sense in which AIDS works not just as a 
foreign invader inside the body, but as an infection that dwells in the 
body in ways that confound a self-other, diseased-healthy, body-virus 
distinction.  This is true down to the very mechanism of the HIV 
retrovirus, which generates viral DNA through a reverse transcription 
from RNA, and imbeds this DNA into the cells of the body; precisely 
those cells that should be the defense against these “foreign” bits of 
genetic material become the host and vehicle of their replication and 
spread, as they respond to the various harmful organisms native to 
our lived environments.

Second, AIDS has a very particular temporality, which subjects 
the body to a new, lived, suff ered “dromological” curve.  I am here 
observing the etymology of the word “syndrome,” which derives its 
sense of “combination” from the roots meaning “running” (dromas—
running; dramein—to run; dromos—a racecourse) and “together, 
with” (syn-).  Paul Virilio has used this term in Speed and Politics, to 
characterize the mutual implications of war, territory, and technological 
accelerated movement in a new politics of time.4)  Yet it may apply even 
more aptly to bio-medical, epidemic phenomena such as AIDS: the long 

3)  “Too much morality, too little sense,” The Economist 28 July 2005, accessed online 
1 July 2007; http://en.wikipedia.org/wiki/AIDS, accessed 1 July 2007.

4)  Vid. Paul Virilio, Speed and Politics, New York: Semiotext(e), 1986.
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interval between infection and symptomatic onset, the intermittency 
of development, the slowness with which government recognition and 
treatments were off ered, and the sense that HIV-infected people may 
have that their time is limited and too swiftly running out.  The AIDS-
infected body is not just a spatial fi eld of simultaneous symptoms, 
but rather a complex temporary “concurrence” of slowly developing 
factors, latencies, manifestations, and sudden accelerations.  And as 
the numerous memoirs testify—memoirs being a genre that would 
seem to have an elective affi  nity with this dromological aspect of 
the disease—this time of AIDS is lived from within the body, as 
the body, in ways that are simultaneously intimate and estranging.  
Felix Gonzalez-Torres, who died of AIDS in 1996, captured this 
dromological dimension of the disease movingly in his work entitled 
Perfect Lovers.  Originally conceived shortly after the diagnosis of his 
partner Ross Laycock, Perfect Lovers consists of two battery-operated 
clocks side-by-side and set to the same time.  Over time, however, 
they fall out of synch and eventually one will stop before the other, 
while the other continues on a little while longer before its battery 
is also exhausted.  With this simple, lyrical readymade, Gonzalez-
Torres conjures a range of temporal meanings: from the 17th-century 
metaphor of “pre-established harmony” of individual fates as clocks 
set from eternity by God, to the fi gurations of love and death that 
unfold in the fi nitude of human time.  Yet the bare clock faces also 
fi gure bodies, even whole lives, reduced to the entropic ticking down 
of time, and even the literal look of clocks in clinics and hospitals, 
slow days spent together receiving treatment, and the long hours of 
vigil with a dying lover.

Third and fi nally, a person living with AIDS may come to 
another understanding of both disease and health that are less extrinsic 
to the norms of his or her individual body.  This understanding was 
given theoretical formulation—earlier in the century and of course 
independent of AIDS specifi cally--by the physiologist Kurt Goldstein 
in the following terms:

Disease is a disordered functioning, that is, defective re-
sponsiveness, of the individual organism as com-
pared with the norm of this individual as a whole.

This disorder is disease insofar as it endangers self-ac-
tualization.
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The change in content does not constitute the disease but 
is an indicatorof the existing functional derangement of 
the whole.

Recovery is a newly achieved state of ordered functioning, 
that is, reponsiveness, hinging on a specifi cally formed 
relation between preserved and impaired performances. 
This new relation operates in the direction of a new in-
dividual norm, of new constancy and adequacy(contents).

Every recovery with residual defect entails some loss in 
‘essential nature.’

There is no real substitution.5)

One implication of Goldstein’s theory is that disease and health 
can be defi ned in relation to individual, lived norms that have to 
do with responsiveness and performance rather than deviation from 
an abstract measure of normality or health.  From the perspective 
of this theory, it is neither paradoxical nor perverse to say that a 
PWA (Person With Aids—another acronym) may be either healthy 
or ill, and these terms have to do with individual norms established 
from within the new relations established by infection by HIV and 
symptomatic manifestation of the AIDS syndrome.  There is a strong 
kinship between this conception of the AIDS body and conceptions 
of “disability” as “other-abledness”: the emergence of new norms 
and relations of a body congenitally diff erent or that has undergone 
functional change through illness or catastrophe.  The AIDS body, like 
the body of a non-seeing or only partially ambulatory person, is not, 
in this conception, simply a defective version of a normal body; it is 
a diff erent organism, with standards of health and sickness relative to 
individual norms of its holistic functioning.  A brilliant exploration 
of this conceptual territory in the arts is the choreographic work with 
HIV-positive men of Ann Halprin, who in her early career was a 
generative force in the 1960s artistic avant-garde.  As she explains in 
a documentary fi lm about her AIDS-related choreography, Positive 
Motion, because of their condition and treatments, her dancers 
often had diffi  culty with certain athletic movements.  Therefore, 
she began choreographing with the dancers laid out on the ground, 
utilizing stretching movements and tensions that they could perform.  

5)  Kurt Goldstein, The Organism: A Holistic Approach to Biology Derived from Path-
ological Data in Man, New York: Zone Books, 1995, 334.
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The dance piece was generated out of modulations of these basic 
elements, which were gradually raised off  the ground into vertically 
performed movements as well.  The point is that Halprin took what 
might extrinsically be conceived as a “defect” or “disability” of her 
dancers’ bodies and affi  rmed it as new, collective functional capacities 
rooted in the individual norms of their holistic organism, HIV-positive 
bodies.  I want to suggest that can we see this performance work 
as critical of abstract notions of normativity that can justify social 
stigmatization, indiff erence, and exclusion.  Moreover, however, it 
also serves to adumbrate in artistic form a new politics of diff erence, 
in which individual norms are incorporated into singular, collective, 
situational forms of creativity.

2

 I’ve already suggested how the politics of the AIDS epidemic 
must be situated at the crossroads of three forces that are, arguably, 
defi nitive of the changed nature of the political in the contemporary 
period: biopolitical power / knowledge, globality, and mass mediality.  
I’d like now to take up this framework to discuss, in a somewhat 
summary way, a typology of works.  I will discuss fi ve ways in 
which artists have confronted the AIDS epidemic and explicate 
ways in which these might be see as explicitly, or at least implicitly, 
political interventions into this triad of forces.  The fi ve artistic types 
or strategies I will discuss are: 1) transcoding strategies; 2) media 
critique and / or critique of culture industry representations of AIDS; 
3) alternative publicity; 4) AIDS exemplars; and 5) strategies of 
mourning and memoralization.

 The fi rst strategy, which I’ve called transcoding, takes its point 
of departure in the heavy accretion of meanings that have come to be 
associated with the AIDS epidemic.  Especially because in the United 
States, where activist art around AIDS had its fi rst fl ourishing, the 
politics of AIDS was heavily laden with the moralism of the Christian 
Right that had a strong political voice during Ronald Reagan’s 
eight years in the White House.  AIDS was cast as God’s revenge 
against homosexuals (it wasn’t clear why God also wanted to punish 
hemophiliacs and Haitians); and sinister calls for obligatory testing, 
quarantine, and even castration of gays were not unheard of in those 
days.  Hence, for oppositional artists, a ready stock of transcodable 
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imagery could be found in biblical images of the plague, the biblical 
condemnation of sodomy, and Old Testament imagery of abomination 
and apocalypse.  Perhaps the most striking work in this mode was in 
The Plague Mass or Masque of the Red Death by the performance 
artist and singer Diamanda Galas, who had lost her brother Philip 
Dimitris Galas to AIDS.  Utilizing her extraordinary voice, which 
ranges from gospel and operatic expressivity to shrieks and banshee 
cries, and her vampiric-Gothic appearance, to shock and lament, Galas 
aggressively reclaimed for herself the role of demonic transgression and 
pollution that the moralistic had hung on AIDS victim, turning it with 
unrelenting force back on her enemies.  This strategy could also be 
used in a comic-parodic way, as for example, in Rosa Von Praunheim’s 
carnivalesque fi lm A Virus Has No Morals, where everyone from 
doctors to psychoanalysts to activists come in for outrageous parody.  
In one sequence, for example, Von Praunheim parodies the conventions 
of natural history and exploration documentaries to send up the racist 
and primitivist fantasies connected to early stories of ape to human 
transmission in Africa as the source of the global epidemic: his AIDS 
researcher, “Frau Doktor Blut,” is infected in an ambiguous scene in 
the jungle in which she is either bitten by a monkey, sodomized by 
it, or both.  Other objects of von Praunheim’s ridicule are drag queen 
review numbers for condom education, an anti-AIDS terrorist gang 
which kidnaps in Baader-Meinhof style the heedless owner of a gay 
bath, an HIV-infected theology student who interprets it as a sign from 
God he should give up sex and become holy, and a psychoanalyst who 
treats AIDS by getting homosexual men to enact their “hostility to 
their mothers” on the therapeutic couch.

 The second strategy, an activist, neo-situationist media 
critique and critique of culture industry representations of AIDS, was 
an important element of the work of activist groups such as ACT UP 
(AIDS Coalition to Unleash Power) and Gran Fury.  An important 
example of this was, for instance, an action by ACT UP to infi ltrate 
the news networks and disrupt the nightly news broadcast with anti-
AIDS slogans.  Out of a projected four networks, the group managed 
to disrupt two broadcast, CBS and the public television news show, 
The MacNeil-Lehrer News Hour.  In turn, of course, the incident 
was widely reported on other news programs nationwide.  ACT UP 
was also involved in protests outside the Hearst Corporation offi  ces 
of the women’s glamour magazine Cosmopolitan, which in 1988 had 
published an article by a psychiatrist entitled “Reassuring News About 
Aids: A Doctor Tells Why You May Not Be At Risk,” eff ectively 



62

СРПСКА ПОЛИТИЧКА МИСАО ПОСЕБНО ИЗДАЊЕ

dismissing the dangers of AIDS transmission to women.  Women 
associated with ACT UP questioned the conclusions and demanded 
a retraction, and when Dr. Gould refused, they planned the action.  
The action was orchestrated with fi lming for a planned video called 
“Doctors, Liars, and Women,” in which the protesters chant “Say No 
to Cosmo!” and held signs that read “The Cosmo Girl Can Get AIDS.”

 The third strategy is closely related to the previous, but moves 
from critique of the mainstream media to the development of alternative 
forms of representation, documentation, and public messaging through 
text, image, performance, and electronic means.  Typical of this 
strategy are such community documentary projects like Diva TV, in 
which gays and lesbians had access to equipment for making relevant 
programming for community television stations.  Similarly, the poster 
campaigns that ACT UP, Gran Fury, and other groups launched—
perhaps most famously, the poster that asserted “ALL PEOPLE WITH 
AIDS ARE INNOCENT.”—utilized interventions in public space to 
challenge attitudes and bring new ideas and messages before the public 
eye.6)

The fourth strategy, which I have called AIDS exemplars, 
involves focusing on individuals who represent diff erent modes of 
living with AIDS, fi ghting AIDS, and dying from AIDS.  One would 
be tempted to call them “heroes,” and in some cases that is what we 
are indeed talking about.  But in many other cases, the emphasis falls 
on their ordinariness, and the daily ways in which diff erent types 
of people protect themselves from infection, cope with existing HIV 
infection, mourn the death of friends or family members, take action to 
fi ght for their dignity and rights, and educate others about AIDS.  This 
is clearly the focus of Brian Weil’s grainy black-and-white photographs 
from the series Every 17 Second, which traverses the world of AIDS 
from children to activists to sex workers and drug addicts.7)  What is 
notable about these images is the absence of overt signs of disease, 
and if there is pathos in the images, it is the pathos of ordinariness 
and the realities of class and race and not the pietà-like agony of some 
famous photographs of dying patients, such as David Kirby in Oliviero 
Toscani’s notorious Benetton advertisement of 1992.  A provocative 
and interestingly refl ective example in this mode is the documentary 
fi lm by video artist Greg Bordowitz, entitled Habit.  It parallels his 

6)  For examples and documentation concerning these alternative publicity campaigns, 
see Douglas Crimp, AIDS(Demo)Graphics, Seattle: Bay Press, 1990.

7)  Brian Weil, Every 17 Seconds: A Global Perspective on the AIDS Crisis, New York: 
Aperture, 1992.



63

AIDS AND ARTISTIC POLITICS... Tyrus Miller  –  

own daily routine managing his illness with retrovirus drugs, with 
other people of diff erent classes, genders, races, and social positions 
in South Africa: Judge Edwin Cameron, speaking before the AIDS 
World Congress about the inequalities in the distribution of retroviral 
drugs; the activist Zackie Achmat, who refuses retroviral drugs as an 
act of solidarity with those for whom he is fi ghting to gain access to 
treatment; and a young HIV-positive woman named Promise Mthembu 
working to promote AIDS prevention and treatment.8)

 The fi fth and fi nal strategy is the complex politics of mourning.  
As activist critic Douglas Crimp noted in his essay “Mourning and 
Militancy,” the activist community was suspicious of attempts to 
ritualize mourning, most famously in the AIDS Quilt project, which 
included thousands of individual panels ranging from stars such as 
Liberace, Rock Hudson, and Michel Foucault to a myriad of loved 
partners, sons and daughters, and friends.  Activism, Crimp suggested, 
put the emphasis on “living with AIDS” and desired, at times with 
almost blinding voluntarism, to disavowal the continuing virulence 
and fatality of the disease.  Crimp himself has come to a position that 
sees the future of AIDS politics and the arts as an important element 
of that politics as intertwining mourning with militancy:

The fact that our militancy may be a means of dangerous 
denial in no way suggests that activism is unwarranted.  
There is no question but that we must fi ght the unspeakable 
violence we incur from the society in which we fi nd 
ourselves.  But if we understand that violence is able to 
reap its horrible rewards through the very psychological 
mechanisms that make us part of this society, then we 
may also be able to recognize—along with our rage—our 
terror, our guilt, and our profound sadness.  Militancy, of 
course, then, but mourning too: mourning and militancy.9)

I would, however, like to end with a gesture towards recognition 
of the global dimensions of the AIDS epidemic and raise the question 
of whether, and in what form, it may be possible to mournfully 

8)   See Greg Bordowitz, “What the World Needs Now: South African HIVers Counter 
Doomsday Images with Profi les in Radical Courage,” The AIDS Crisis is Ridicu-
lous and Other Writing, 1986-2003, Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 
2004, 201–211.

9)  Douglas Crimp,”Mourning and Militancy,” Melancholia and Moralism: Essays on 
AIDS and Queer Politics, Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2002, 149.



64

СРПСКА ПОЛИТИЧКА МИСАО ПОСЕБНО ИЗДАЊЕ

acknowledge the deaths not of tens of thousands, but of millions 
worldwide.  When Maya Lin established her very moving and 
successful Vietnam War Memorial in Washington, D.C., a long black 
marble slab with the names of the individual soldiers killed during the 
war, the artist Chris Burden responded with an acerbic reminder that 
not only Americans were killed by the U.S. invasion and bombardment 
of Vietnam.  Burden’s model for the “Other Vietnam Memorial” is 
structured like a rolodex of black slabs, in which the names of three 
million Vietnamese victims of the war are to be inscribed.  The vastly 
diff erent scale, yet far less individualized and aff ecting quality of this 
“other memorial” says a great deal about the valuation of lives in the 
imperialist scale of value.  While one would not want to denigrate 
the importance of mourning the lives of the American war dead, and 
certainly not the American dead from the epidemic of AIDS, we 
might legitimately ask: Where is the “Other AIDS Quilt” that keeps 
us mindful of the global scale of the epidemic?  If the AIDS Quilt 
rightly grants individual dignity to the lives and deaths of Americans 
with AIDS, it is nonetheless crucial that memorialization not become 
the means by which this larger, on-going, and profoundly unequal 
struggle is cast into oblivion.10)
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Тајрус Милер

АИДС И УМЕТНИЧКЕ 
ПОЛИТИКЕ

Резиме

У овом раду аутор истражује уметничке одговоре на 
АИДС епидемију у оквиру како промена политичког као 
таквог током осамдесетих година 20. века, тако и наро-
читих политика везаних за АИДС активизам. У првом 
погледу кључне су биополитичке и технонаучно-меди-
цинске промене у западним друштвима, али и процеси 
глобализације који су довели до различите дистрибу-
ције како ресурса у погледу борбе против АИДС-а тако 
и ризика у различитим деловима света. Биополитички и 
технонаучно-медицински аспект одиграо је битну улогу 
и у онтолошком и епистемолошком обликовању објек-
та. Наиме, АИДС/ХИВ је од почетка епидемије до данас 
прошао кроз многе фазе – ГРИД, ЛАВ, ХТЛВ-III, ИДАВ, 
АРВ – да би данас постао то што јесте као објект научног 
истраживања и друштвеног активизма. АИДС/ХИВ је, 
такође, изменио перцепцију граница и природе људског 
тела, од нивоа ДНК и ћелија до различитих профилак-
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тичких пракси и самог схватања темпоралности тела те 
различитих концепција здравља и болести. Што се другог 
аспекта тиче, у анализи АИДС уметности аутор се води 
уметничким стратегијама којих има пет и то су транско-
дирајуће стратегије (употреба слика и кодова са негатив-
ним предзнаком у позитивном смислу), медијска критика 
репрезентација АИДС-а (са активистичким и неоситу-
ационистичким приступом), алтернативни публицитет 
(развијање алтернативних форми репрезентације, доку-
ментације и обавештавања јавности), АИДС егземплари 
(појединци који представљају различите моделе живота 
са АИДС-ом) и стратегије жаљења и меморијализације, 
закључујући да је од суштинског значаја имати у виду 
глобални карактер епидемије.11)

*  Овај рад је примљен 19. априла 2016. године, а прихваћен за штампу на 
састанку Редакције 13. јуна 2016. године.
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С а ж е т а к

У овом чланку аутор питање међународних ad hoc трибу-
нала разматра из перспективе савремене политичке фи-
лозофије тј. аргументује да је реч о сложеном политичком 
и друштвеном феномену биополитике, која се разумева 
као мрежа управљачких и контролних механизама неоли-
берализма. Анализирајући различите облике политичких 
и (пост)правних пракси растакања суверенитета у либе-
ралним и постмодерним дискурсима,  аутор указује да 
оснивање ad hoc трибунала припада ширем опсегу делат-
ности усмерених или на покушаје успостављања нових 
или слабљења постојећих кључних међународних инсти-
туција. Штавише, скреће се пажња на чињеницу да се 
ове праксе испостављају као егземпларан израз доктрине 
интервенционизма, као и да је одговоре на овакву ситуа-
цију потребно тражити у новој рехабилитацији темељних 
институција и међународног права у целини. 

Кључне речи: ad hoc кривични трибунали, савремена 
биополитика, феномени, суверенитет, право, интернаци-
оналне институције,  либерална доктрина интервенцио-
низма.

*  Овај текст је настао као део рада у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
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САВРЕМЕНА БИОПОЛИТИКА И ЊЕНИ 
ФЕНОМЕНИ

Како би се питање оснивања, функционисања и резулта-
та интернационалних ad hoc кривичних трибунала размотрило 
у целости свакако је неопходан интердисциплинарни приступ 
или, прецизније, анализа која се истовремено усредсређује пре 
свега на правни, али и на политички, социолошки и политичко-
филозофски аспект овог сложеног питања. С друге стране, да су 
се ad hoc механизми испоставили као искључиво правна ствар 
тј. да су остали у домену права, овај присуп био би излишан и 
непотребан,штавише, неоправдан и непримерен. Теза овог текс-
та управо је следећа: ad hoc процес који је искорачио из сфере 
права последично је битно демонстрирао не само да ови меха-
низми садрже и неке различите компоненте, које онемогућавају 
редукцију на правну димензију пер се, већ да је, кроз дисперзију 
различитих фактора, управо сфера права на најозбиљнији начин 
доведена у питање. 

Из перпективе политичке филозофије питање међународ-
них кривичних ad hoc трибунала, у релевантном и најопши-
тијем контексту, појављује се у светлу онога што је још Фуко 
први обележио као биополитику – а то је неолиберализам. Или, 
другим речима, успостављање оваквих „привремених“ и „једно-
кратних“ механизама хронолошки и системски поклопило се са 
добом практично апсолутне доминације неолибералне парадигме 
– конкретно предвођене САД-ом - у политичком, друштвеном 
економском, технолошком, научном и културном смислу. Али 
док су, наиме, главна обележја неолиберализма од стране већине 
левих, чак и десних тј. либералних теоретичара, артикулисана 
до сада на разноврсне начине, специфичност Фукоовог приступа 
– који су усвојили и многи савремени теоретичари – састоји се 
у увиду да је неолиберализам биополитика, односно да је овде 
на делу изградња дискурзивних и управљачких механизама који 
имају особен, и непоновљив, историјски облик. Биополитику, у 
најбитнијем, пре свега, карактерише покушај успостављања влас-
ти над целокупним популацијама тј. сем пуке моћи над поједин-
цем, истиче се развијена форма управљаштва (governmentality) и 
контроле над различитим групацијама становништва (population) 
у целости, и у најразноврснијим аспектима polis-а и oikos-а тј. јав-
ног и приватног живота. Штавише, разматрајући како се неолибе-
рализам, односно биополитика, појавио као режим истине, Фуко 
апострофира релевантност анализе феномена биополитике, као 
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свепрожимајуће утилитарне праксе која се непрестано појављује 
у новим облицима. У овом светлу – особито обзиром на чиње-
ницу да је неолиберални „режим истине“ обележио крај 20. и 
почетак 21. века – питање артикулације ових феномена не само 
да представља политичко-филозофски императив првог реда, већ 
се испоставља и као правац за разумевање најсложенијих догађаја 
савремености.

Савремени неолиберализам – као филозофско име за моћ 
Запада која је теоријски и практично изнедрила мноштво импе-
ријалистичких и колонијалних импликација – етаблиран је, у из-
узетно битној мери, управо као својеврсно кретање с оне стране 
права. То значи да је Фукоов аргумент да је, наиме, са биополи-
тиком најпре посреди фрагментација и растакање суверенитета, 
овде не само добио на додатној снази, већ је потврдио да је један 
посебан конструисани дискурс тј. неолиберално-постмодерни пој-
мовни ланац, у конкретној политичкој и „правној“ пракси скоро 
доследно и без остатка спроведен у дело. 

Ово је, разуме се, било могуће тек на основу експанзије 
неолиберализма која је – како би се утврдила као пракса исти-
не тј. режим истине – временом престала да означава напросто 
један правац десне политике и, проширујући „поље означеног“, 
постала све-апсорбујући појам у којем и тзв. „левица“ и „десни-
ца“ на Западу, односно у САД и Европи, проналазе своје место 
јер, наиме, постоји неупитни консензус око успостављања истог 
система.1)  Тако се, рецимо, постмодерни дискурс пост-политике 
и „етике“ испоставио као изванредан допринос у борби против 
појмова државе, права и суверенитета, чак и појма народа, који су 
препознати као највећи непријатељи тзв. „најбитнијих“ одредби, 
попут сингуларности и индивидуалности, што је за последицу, 
поред осталог, имало и ширење идеологије људских права као 
једине неприкосновене нормативне референце. Овај конструиса-
ни теоријско-политички Stimmung савршено је кореспондирао са 
неолибералним дискурсом који је, крећући се од апсолутизовања 
вредности тржишта и слабљења значаја економске суверености, 
постепено све више инсистирао на „минималној држави“, као и 
на све мањој релеванцији народног и државног тј. правног суве-
ренитета.   

Управо полазећи од разматрања почетака ових процеса 
Фуко је записао да “управљање треба анализирати изван поља 
ограниченог правним сувернитетом и институцијама државе, 
треба га анализирати почевши од техника и тактика доминације. 

1)  Jacques Ranciere, Chronicles of Consensual Times, Continuum, New York, 2010.
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То је методолошка линија коју би према мом мишљењу требало 
следити...(курзив Б.К.)“2)  Анализирајући структурне и квалита-
тивне разлике између homo oekonomikus-а и правног субјекта тј. 
суверенитета и права на једној, и економије и либерализма на 
другој, супротстављеној страни, Фуко показује како биополити-
ка као стратешка релација, у најбитнијем, настаје кроз процесе 
фрагментације и растакања политичког и правног суверенитета.3)  

Савремена политичка генеалогија, као најизразитије фе-
номене биополитике на крају 20. и почетку 21. века препознаје 
серије војних интервенција (ратове који се воде „у име мира“, 
док су у стварности ратови за биолошко преживљавање одређе-
ног становништва) , тероризам – као и пратећи дискурс о тзв. 
„рату против тероризма“4)  – затим различите нове облике са-
можртвовања и покушаје формирања нових, односно, слабљење 
постојећих интернационалних институција. 

РАСТАКАЊЕ СУВЕРЕНИТЕТА И НОВА УЛОГА       
ИНТЕРНАЦИОНАЛНИХ ИНСТИТУЦИЈА 

Процес растакања суверенитета, дакле - и тек наоко па-
радоксално - појављује се у облику двоструког процеса, наиме, 
као једновремено слабљење најважнијих постојећих интернацио-
налних институција, попут , пре свега, Уједињених нација (УН) 
или Међународног суда правде у Хагу (ICJ) као основног правног 
тела УН, и као покушај стварања нових институција, које су par 
excellance биополитичке, а којима, релевантно, припада и осни-
вање међународних ad hoc трибунала. Кроз овакву подвојеност 
се, ерго, одвијало и вишедеценијско растакање права, обзиром 
да је де(кон)струкција суверенитета за консеквенцу имала отва-
рање поља арбитрарности тј. практично апсолутне произвољно-
сти  - чак и у погледу основних начела и правних норми. Тако 
се, рецимо, постепено и фазно, концепутално и конкретно, прво-
битна идеја о УН као политичко-правном topos-у равноправно-
сти и једнакости временом све више заправо експлицитно или 

2)  Michel Foucault, Society Must Be Defended, Picador, New York, 2003. стр.49.
3)  Michel Foucault, Naissance de la biopolitique, Seuil Gallimard, 2004. стр.395.
4)  У делу Polemics Бадју је артикулисао да тероризам представља радикални ни-

хилизам, али који произилази управо из либералног система који га је произ-
вео. Опширније у Alain Badiou,  Polemics Verso, New York, 2006. 
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имплицитно напуштала,  и то у име доминације најјачих, однос-
но софистичког „права јачег“. Или, прецизније, ако је почетна 
замисао била да се на интернационалном плану установи тело у 
којем би била афирмисана и институционализована сувереност 
и равноправност свих држава-чланица које су, стога, препознате 
и признате као аутономни политички субјекти који су једнаки 
међу собом, постепено експлицитно или имплицитно кршење 
усвојених норми довело је до слабљења легитимности, утицаја и 
значења целокупног система. 5)  

Биополитичке институције – у релевантној разлици спрам 
оснивања и замисли интернационалних институција попут УН 
– за сврху немају равноправност већ се кроз асиметричну фор-
му, која у себи већ претпоставља надређен положај једних спрам 
других о којима се просуђује, износи идеја да оне треба да „до-
принесу помирењу“, док у стварности то значи не праксе које 
правично утврђују истинитост, већ праксе успостављања доми-
нације и контроле на одређеном популацијом. Или, прецизније, 
неолиберализам је, због експанзије империјалистичких тенден-
ција, временом почео да трага за политичким виа „правним“ 
начинима да, или промовише нова правила за деловање унутар 
постојећих интернационалих институција или да дела сасвим не-
зависно од њих (тако рапидно смањујући утицај истих), или је, 
треће, настојао да их „прекомпонује“ и „реорганизује“ у тој мери 
да постану практично непрепознатљиве. Четврта опција, најзад, и 
ту смо на терену питања међународним ad hoc трибуналима као 
феномена савремене биополитике, била је садржана у оснивању 
потпуно нових, сталних или привремених институција (ово друго 
је својеврсни contradicio in adjecto), које би замениле тј. преузеле 
ингеренције за питања од стратешког интереса и ширења моћи 
највећих западних сила.   

5)  У том светлу, расправа која је у априлу 2013. организована у УН о међународ-
ним  ad hoc кривичним трибуналима изузетно је важна и због реафирмисања 
посебне улоге Генералне скупштине УН, баш као што је и чињеница да су 
једино три државе (САД, Канада, Јордан)  бојкотовале скуп показује да свест 
о потреби дебате међу једнакима расте. А да је одржавање оваквих легитим-
них и битних расправа у којима се сучељавају мишљења истовремено и борба 
за нови систем вредности, последично је посведочио и Теодор Мерон када је 
изрекао да „његово учешће не би допринело вредностима до којих му је ста-
ло.Обзиром да се вредности које су овом приликом потврђене тј. нормативна 
компонента скупа, односе на право и слободу мишљења и говора, равноправ-
ност, плурализам и дијалог, практично да не преостаје друга опција већ да се 
закључи да је противницима стало до афирмисања „вредности“ тзв. „права 
јачег“. 
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У овом светлу, потребно је присетити се замисли и ин-
цијативе за оснивање тзв. нове Лиге демократија (The Concert of 
Democracies), која је, експлиците, требала да представља савез 
западних (нео)либералних демократија, те да, као таква, у најбит-
нијем преузме на себе инстанцу одлучивости у практично свим 
кључним питањима међународне политике тј. светске политике 
као политике Запада у времену тзв. глобализације. Тако би се, по-
сматрајући у широј целини, овај савез, као савез јаких, испоста-
вио као паралелан бројним делатностима УН, док би се од њих, 
пак, фундаментално разликовао јер је заснован на арбитрарној 
бази која произилази из савремених интерпретација софистич-
ког „права јачег“. Идеја о Лиги демократија била је конципирана 
тако да је у њој, попут клуба више класе, требао да учествује 
мали број изабраних западних држава и, као што је артикулисао 
један од заговорника Гелб, релевантно је да су се „неке либерал-
не демократе овде удружиле са неоконзервативцима“, апостро-
фирајући, не мање важно, да овакав договор препоставља „да ће 
ту бити врло мало простора за Кину и Русију“. 6)  Свакако, раз-
вијање оваквих и сличних замисли per defi nitionem је полазило од 
претпоставке да се “у суочавању са грађанским ратовима, правни 
и институционални оквир Уједињених нација појављује не као 
помоћ, већ као препрека” јер “таква начела нису примерена за 
међународне санкције, а још мање за војне интервенције”. 7) 

Концепција о Лиги демократија у формалном облику није 
заживела али различите друге идеје – укључујући оснивање ad 
hoc трибунала – успоставиле су се као биополитичке праксе које 
покушавају да редефинишу постојеће правне и друштвене нор-
ме и polis-а и oikos-а. У овом светлу, пример Хашког трибунала 
егземпларан је у разноврсним аспектима: од начина његовог кон-
ституисања, преко формулисања, а затим и промена процедура, 
изречених пресуда, све до извршења санкција, овај суд показао 
се као жива инверзија идеје о међународној правди. Тако је, нпр., 
преношење замисли о „заједничком злочиначком подухвату“ из 
англосаксонског приватног права најнепосредније отворило мо-
гућност да се у поступцима крене од претпоставке кривице тј. 
да се де(кон)струише претпоставка невиности, баш као што је и 
акт оснивања, на основу одредбе УН о конституисању „помоћног 

6)  Leslie Gelb, „Necessity, Choice and Common Sense“, in Foreign Aff airs, vol.88.
no.3.Maj/June 2009.

7)  Gregory Reichberg, Henrik Syse, Endre Begby, The Ethics of War, Blackwell Pub-
lishing, 2006.стр.683. 
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тела“, заправо значио злоупотребу ове одредбе, обзиром да она у 
себе не укључује чин попут успостављања трибунала, једнако као 
је што, са треће стране, појам гоњења (persecution) у називу три-
бунала сасвим противан европским и цивилизацијским праксама.  
Серија других, не мање релевантних примера, тиче се и a priori 
извештаја „непристрасне експертске комисије“ која је утврдила да 
су једино Срби чинили злочине системски и плански, а што се се 
a posteriori рефлектовало и у пресудама Хашког трибунала, које 
су у 96,8% изречене управо Србима. Биополитички експеримент 
Хашког трибунала тако се испоставио као par excellence пример 
успостављања контроле и доминације над једном популацијом 
тј. становништвом и народом у целини, док је истовремено дело-
вао и у равни управљања над појединцем, укључујући и суђења 
болеснима који више немају моћ расуђивања, инсуфицијенцију 
лекарских услуга, чак и власт над голим животом појединаца.

Процес експанзије оваквих пост-правних постулата и прак-
си текао је паралелно са већ поменутим слабљењем институција 
попут УН (саставни део овог слабљења представља и подршка 
квази-држави која није чланица УН, док се у исти мах не штити 
држава-чланица) и, не мање битно, политичког утицања на главне 
интернационалне правне институције, попут Међународног суда 
правде у Хагу (ICJ). Тако је, рецимо, у историјском или, прециз-
није, првом случају у историји његовог рада у којем је поставље-
но питање о легалности сецесије дела територије једне суверене 
државе, овај суд заузео становиште неодлучивости, чиме је не 
само показао степен политичке контроле тј. видљиви недостатак 
аутономности, већ је и, још релевантније, практично отворио пут 
за афирмисање сецесионистичких пракси широм света.     

У овом светлу, Фукоово запажање да је у биополитици 
принцип интернационалне стратегије постао опстанак у посеб-
ном и новом облику тј „не више као правни опстанак суверените-
та већ као опстанак једне изабране популације“ постаје јасније и 
недвосмисленије – кроз анализу различитих аспеката савременог 
либералног функционисања тзв. „права јачег“. Конститутивни 
део артикулације овог дискурса и пракси садржан је у специ-
фичној биополитизацији непријатеља која произилази из његове 
криминализације: јер криминализација целих држава и народа 
конципирана је тако да скрене пажњу управо са сфере легалности 
тј. права, и тако посредно омогући промовисање „нових правила“, 
која треба да замене постојеће принципе – правила која најчешће 
почивају ни мање ни више него с ону страну права. Тако се нео-
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либерализам, како је обликован у последњим деценијама 20. и на 
почецима 21. века, у најбитнијем, испоставио као режим истине 
који апострофира серије политичких пракси против суверени-
тета, ergo, и против интернационалног права, док су последице 
ових деловања још увек до краја несагледиве. 

Рефлектовати смисао и меру у којој су неолиберализам и 
постмодерна у овој ствари деловали синхронизовано значи уочи-
ти комплементарност свих савремених дискурса Запада који су 
се представили и устоличили као тзв. mainstream. У политичким 
филозофијама Агамбена, Харта и Негрија тако се заступа идеја 
да суверенитет треба надићи како би се појавила „нова хума-
ност“.  Или, прецизније, растакање суверенитета код Агамбена 
дешава се кроз покушај изједначавања моћи суверенитета са би-
ополитиком, чак у тој мери да се и појам народа сада сматра 
бескорисним. 8)  Укинути политичко и правно, како би се отворио 
простор за хуманитарно, и указати да су тзв. „крај историје“ и 
„крај државе“ синоними, задатак је Агамбеновог постмодерног 
дискурса који је, стога, врло близак неолиберализму.9)  Штавише, 
ово су разлози због којих је савремена теорија Каливаса оправда-
но указала да је Агамбен заинтересован за једну „не-државну и 
не-правну политику...с оне стране правних норми“, те да се она 
због тога „опасно приближава нелегалном, перманентном ван-
редном стању“. 10)  

Код Харта и Негрија, слично, суверена моћ појављује се као 
моћ владара, а не као народни суверенитет, и стога се истиче да 
мноштво (multitude) не може да буде суверено11),  као и да је по-
требно створити „нове демократске интернационалне институци-
оналне структуре засноване на постојећим условима.“12)   Тако су 
аутори чувеног дела Empire, у којем су првобитно артикулисали 
како се право и закон редукују на питања чисте ефикасности, 
и штавише, како је „можда најзначајнији симптом те трансфор-
мације развој тзв. права на интервенцију“13),  у делу Multitude 

8)  Giorgio Agamben, Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life, Stanford Univer-
sity Press, Stanford, 1998. стр.176-178.

9)  Ibid. стр.60.
10)   Andreas Kalyvas, „The Sovereign Weaver“, у Politics, Metaphysics and Death, ed. 

A. Noris, Duke University Press, 2005. стр.109.
11)   Michael Hart, Antonio Negri, Multitude, The Penguin Press, New York, 2004. стр. 

329.
12)  Ibid. стр.354.
13)  Michael Hart, Antonio Negri, Empire, HUP, Cambridge, 2000. стр.13-18. Овом 

приликом аутори су исто тако артикулисали да се тзв. морални интервенцио-



75

МЕЂУНАРОДНИ КРИВИЧНИ AD HOC ...Богдана Кољевић  –  

битно променили становиште, и то у правцу који, обратно, најви-
ше говори о „недовољностима“ и „недостатцима“ националних и 
интернационалних правних система, чиме су отворили пут оним 
истим интерпретацијама које упућују на нужност тзв. „нових 
правила“.

Фукоов одговор на ове теорије је, пре свега, садржан у 
томе да је у савремености „однос између моћи, права и истине 
организован на један крајње специфичан начин“14)    Ова специ-
фичност појављује се у новим облицима, дискурсима и пракса-
ма који  „колонизују правне процедуре и разарају правни систем 
суверенитета.“15)  Најзад, и не мање важно, прворазредни задатак 
за Фукова, у циљу разумевања овог управљаштва, је „анализи-
рање моћи тамо где она постаје капиларна“16)  – а то су сада упра-
во институције попут интернационалних ad hoc трибунала.

МУЛТИПЛИЦИТЕТИ ЛИБЕРАЛНЕ
ДОКТРИНЕ ИНТЕРВЕНЦИОНИЗМА

Политичко-филозофска анализа, која истражује генеалогију 
савремених феномена биополитике, стога упућује да је заједнич-
ки именитељ ових процеса управо неолиберална доктрина ин-
тервенционизма, ergo, војног, политичког, друштвеног, културног, 
историјског и - правног интервенционизма, који је свакако један 
од најрелевантнијих облика ових процесa. Доктрина интервен-
ционизма, у спрези са специфичном идеологијом људских права 
коју подробно анализира Дузинас17) , требала је да до краја по-
ништи политичко и замени га хуманитарним, те је тако отворила 
простор за серију ратова и тзв. „интервенција“ на крају 20. и на 
почетку 21. века. Штавише, темељ ове хуманитарне пост-поли-
тике експлиците требала је да буде тзв. политика мира, док се у 
стварности испоставило да се управо ради о дискурсу рата раз-
личитим средствима.

низам најчешће појављује као припрема за војну интервенцију. Ibid. стр.37.
14)  Michel Foucault, „Two Lectures“, у Critique and Power, стр.31.
15)  Ibid. стр. 55.
16)  Michel Foucault, Society Must Be Defended, Picador, New York, 2003., стр.41-42. 
17)  Опширније у Костас Дузинас, Људска права и империја, Службени гласник, 

Београд, 2009.
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Тако је један од политичких предводника доктрине интер-
венционизма, Блер, екплицирајући значење феномена глобализа-
ције у светској политици, записао како „глобализација није само 
економска. То је такође политички и безбедносни феномен...Има-
мо нова правила за међународну кооперацију и нове начине да 
организујемо наше међународне институције.“18)  Штавише, ова 
изјава најнепосредније се надовезује на  претходно инсистирање 
да је рат НАТО-а 1999. био “праведни рат” јер се “не може се до-
пустити да зло влада”, такво зло које се правилно може описати 
као “претња међународном миру и безбедности”.19)  

Сада, ако је, према Фукоу, циљ биополитичких ратова, који 
се једновремено воде на неколико различитих нивоа, опстанак 
једне популације у разлици спрам неке друге популације, која се 
означава као непријатељ, можемо уочити да је управо матрица 
која се приписује онима које неолиберализам окривљује стварни 
основ његовог сопственог функционисања.  То је, у најбитнијем, 
крипто-шмитовска подела на пријатеље и непријатеље или, у ши-
рем друштвеном и нормативном смислу, квази-манихејска подела 
на добре и зле20) , и у оба случаја, сва средства су дозвољена (како 
би се победио непријатељ или искоренило зло). У том светлу, 
интернационални ad hoc трибунали, попут Хашког трибунала, 
у концепцији и у праксама испоставили су се као егземпларни 
примери ове бинарне логике: тако је српска страна означена за 
апсолутног кривца тј. проглашена не тек за непријатеља већ и за 
отеловљење зла. 

Други услов биополитичког дискурса, пост-политичких и 
пост-правних делатности, овде је исто тако испуњен – реч је о 
диспозитиву безбедности. Овај диспозитив, који почива у сре-
дишту управљаштва (governmentality), као регулације засноване 
на механизму безбедност/претња, управо значи да се једна по-
пулација препознаје као стална претња. У том смислу, апелује 
се да је, стога, потребно предузети све мере како би се спречило 
„увек већ“ лоше делање ове популације, што последично омо-
гућава ширење тзв. превентивних мера практично ad infi nitum. 
Штавише, и трећи аспект који је артикулисан у Фукоовој теорији, 
који рефлектује да је у биополитици принцип интернационалне 

18)  Tony Blair, The Guardian, 26 April 2007.
19)  Tony Blair, „Doctrine of the International Community“, Speech to the Economic 

Club of Chicago, Hilton Hotel, Chicago, April 22, 1999.
20)  Опширније видети Richard Bernstein, The Abuse of Evil: The Corruption of Poli-

tics and Religion since 9/11, Polity Press, Malden, MA, 2005.
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стратегије постао не правни опстанак суверенитета већ опстанак 
једне изабране популације, овде једнако проналази своје место.

У делу Историја политичких суђења (А History of Political 
Trials), Лоланд је, кроз анализу различитих историјских приме-
ра – укључујући и пример суђења Слободану Милошевићу пред 
Хашким трибуналом – теоријски показао како правни интер-
венционизам кореспондира са војним интервенционизмом, те 
како оба, штавише, кореспондирају са пристрасним политичким 
управљаштвом. Лоланд подробно аргументише и износи на виде-
ло како државе постају подређене специфичном „праву“ – које је 
скројено управо са циљем успостављања ефективне контроле над 
њима. Стављајући акценат, у овом смислу, на питање политичких 
суђења, Лоланд изводи закључак који је, у најбитнијем, садржан 
у инверзији Клаузевицеве формуле тј. истиче како су политич-
ка суђења наставак рата другим средствима. Или, прецизније, 
анализа установљава да су политичка суђења „заиста део нове 
тенденције према војном и правном интервенционизму, и влада-
вини супранационалних политичких и правних институција“.21) 
Фундаменталну тачку овог процеса тј. вишеслојног кретања на 
различитим нивоима, Лоланд препознаје у чињеници да државе 
постају (пост)субјекти у новом „правном телу“, које је формули-
ше у сврху практично потпуне доминације. Тако је нпр. управо 
„доктрина људских права брзо постала основа за рушење наци-
оналног суверенитета, који је до тада био темељ међународног 
система“, док се у политичким суђењима државници посматрају и 
третирају као криминалци, а њихове одлуке посматрају као при-
ватни злочини, иако су у већини савремених случаја политичари 
владали јер су били легално овлашћени да владају. „Послератни 
међународни поредак, створен на развалинама Другог светског 
рата, оснивао се на нирнбершким принципа према којима је нај-
већи међународни злочин започињање рата, и на пропратним 
принципима суверене једнакости држава. Напад НАТО на Југо-
славију изведен је управо са намером да се одбаце та правила...
алијанса између НАТО, ОВК и Хашког суда била је не само так-
тичка или чак стратешка већ идеолошка у најдубљем смислу те 
речи.“22)  На тај начин, Лоланд скреће пажњу да не само да је 
овај напред, према интернационалном праву, био нелегалан, јер 
није добио сагласност СБ УН,23)  већ арикулише да је посреди 

21)  John Laughland, History of Political Trials, Peter Lang, Oxford, 2008. стр.14-15. 
22)  Ибид. стр.221.
23)  У овом светлу, Кофи Анан је забележио да је „на Косову група земаља интерве-

нисала без сагласности СБ УН“ и да „такви преседани нису пожељни као мо-
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дубља веза која се базира управо на пост-суверености тј. указује 
да је „НАТО филозофија против суверености била је идентична 
оној коју је заступао Хашки суд“24) . Дело Историја политичких 
суђења Лоланд закључује анализом у којој се прецизно утврђује 
да је у овој историји проценат ослобађајућих пресуда нула, те да 
је, стога, реч о политичким, а не правним чиновима. 

Тако је најмањи заједнички именитељ за ове назначене 
различите примере – укључујући и оснивање ad hoc трибунала 
- садржан у референци на изузетак, на ванредност и посебност 
(exceptionalism), која омогућава да се низ пракси и делатности 
појави као привремена ствар, док се у стварности ради о ути-
рању пута и утемељењу интервенционистичке и хуманитарне 
крипто-политике која широко отвара квази-легалне просторе за 
насиље против другог тј. против популације или појединаца који 
се проглашавају за непријатеља. У том светлу, управљаштво сав-
ремене биополитике тежи да конципира и промовише дискурсе 
“апсолутног зла”, како би, у складу са сопственим интересима, 
произвела нове бинарне опозиције, а политика сталног рата, како 
је артикулисао Фуко, итекако може да узме облик најупечатљи-
вије хуманитарне реторике јер “читава једна нација може да 
буде изложена смрти како би се некој другој нацији обезбедио 
опстанак.“25) 

ПРАВО И ПОЛИТИКА ПОСЛЕ
НЕОЛИБЕРАЛИЗМА И ПОСТМОДЕРНЕ

Питање које се, посред бројних релевантних питања, по-
ставља, је шта чинити у ситуацији у којој се цела једна нација 
проглашава кривом26)  тј. када се, са правног аспекта, практично 

дел за нови миленијум“, јер „ако желимо да уживамо неспорну подршку људи 
у свету, интервенција мора да буде заснована на легитимним и универзалним 
принципима“.  Опширније у Kofi  Annan, „Two Concepts of Sovereignty“,The 
Economist, 352, September 18, 1999.

24)  Ибид.стр.225.
25)  Michel Foucault, Society Must Be Defended, стр.154.
26)  У овом светлу, егземпларна је Ахтисаријева изјава да су „Срби криви као на-

род“, али не мање и чињеница да је 96, 8% пресуда Хашког трибунала изгре-
чено Србима. Док је у првом случају реч о декларативном, политичком и нор-
мативном аспекту, у другом је реч о ономе што тежи да се покаже као правни 
аспект. 
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исти став афирмише и у оквирима тзв. привремених интернацио-
налних институција, попут ad hoc трибунала и, пак, у оквирима 
сталних интернационалних правних институција, односно онима 
које би прве требале да служе као узор међународног права у 
целини. Тако се, рецимо, аргументовано може тврдити да - иако 
ће се непристрасни теоретичари сложити да се будућност свакако 
не налази у концепцијама и праксама ad hoc трибунала – ствар 
не стоји добро ни са институцијама попут Међународног суда 
правде. Ипак, и без обзира на описани биополитички синхрони-
цитет покушаја стварања нових и слабљења постојећих институ-
ција, чини се да се решења за 21. век понајпре налазе на страни 
рехабилитације темељних међународних институција, почевши 
од УН – али такве рехабилитације која би означила структурне 
искораке из неолиберално-постмодерних парадигми тј. која би се 
успоставила као трансформација у облику повратка на сопствене 
изворне принципе.          

Такав повратак би истовремено означио и „ново рођење 
историје“, у смислу у којем је Бадјуова савремена политичка фи-
лозофија изнедрила овај појам.27)   Или, прецизније, повратак пра-
ва у сферу права, правде и универзалних принципа, у исти мах би 
указао на политизованост тзв. историјских ревизионизама екпли-
цитно повезаних са пресудама ad hoc трибунала. Јер, док је зва-
нично прокламовао „крај историје“, неолиберализам је био био-
политички ангажован на писању нове историје, битно укључујући 
покушај фундирања нове историје Балкана, а све са циљем не тек 
успостављања ефективне контроле и ширења управљаштва, већ, 
у релевантном аспекту, и са сврхом својеврсног ретроактивног 
оправдања свих интервенција Запада у протеклим деценијама. 
У том светлу, тренутак промене односа у пољу сила – уколико 
се испостави  и као пораст самосвести – евентуално би могао да 
артикулише да су концепције и праксе ad hoc трибунала биопо-
литички рефлекс политике Империје једног времена.

У сличном смислу, сарадња народа на Балкану, у аутентич-
ним правним и политичким формама, може постати делатна и 
само-универзализујућа једино уколико њен темељ више не буде 
препознат у крипто-институцијама попут Хашког трибунала већ 
базиран на легитимним субјективитетима усмерених ка објек-
тивном проучавању истине. Штавише, и ово питање неопходно 
је анализирати у контексту устајања против консензуса симула-

27)  Alain Badiou, The Rebirth of History, Verso, London-New York, 2012. 
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ције пост-политике тј. у спрези са чињеницом да су рационалне 
критике биополитичких пракси разноврсне и да могу доћи и са 
стране нове левице или нове деснице у Европи. Јер, у оба случаја 
реч је о супротстављању колонизаторској политици – о борби за 
политику и за право у времену у којем неолиберализам остаје иза 
нас и које се све више испоставља као време малих револуција.

             Теоријска нит водиља у изградњи политике и пра-
ва треба да буде садржана управо у увиду у њихов специфичан 
међуоднос, у смислу у којем Каливас артикулише да је „тканина 
политике исто тако легална тканина“, а „политичко ткање које 
игнорише легалне конце можда неће успети да створи чврсте везе 
и друштвено спојива везива. Ткач је увек у подручју права.“28)  То 
је смисао у којем се постепено разумевају и отварају хоризонти 
за промишљање политичког субјективитета, суверенитета, права 
и демократије, који извиру као потенцијал филозофије и праксе с 
ону страну биополитике. У том светлу, појам народног суверени-
тета, и веза у којој стоји са правом, и универзализацијом, упућује 
на демократске topos-е 21. века. 
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Bogdana Koljević

INTERNATIONAL AD HOC 
CRIMINAL TRIBUNALS 

AS A PHENOMENON 
OF CONTEMPORARY 

BIOPOLITICS

Resume

In this article the author critically examines the question of 
international ad hoc criminal tribunals from the perspective 
of contemporary political philosophy. More accurately, 
the main focus of the work is directed towards responding 
to the proposition how international ad hoc tribunals 
emerge in a theoretical framework. In such way, the author 
argues that this is the issue of a multi-dimensional and 
complex political,complex political, quasi-legal and social 
phenomenon of biopolitics i.e. that this discourse is the path 
for understanding the appearance and substantial functioning 
of such tribunals. The philosophical concept of biopolitics, 
therefore, is comprehended, fi rst and foremost – along the 
lines of Foucault’s decisive interpretation - as a perplexed net 
of governmental and non-govenmental control mechanisms of 
neoliberalism. The author traces the processes of dissolution 
of sovereignty and how they structurally correspond to the 
growing new role of various most signifi cant international 
instututions.  Analyzing diff erent forms of (post)political, 
(post)social and (post)legal practices of dissolution of 
sovereingty in liberal and postmodern discourses in the 
end of 20th an beginning of the 21st century, the author 
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emphasizes the point that the very foundation of ad hoc 
tribunals always already belongs to a broader context of 
activities. More precisely, such activities are usually directed 
either towards establishment of new or towards weakining of 
existing key international institutions, most notably the UN, 
but equally – no less relevant – to institutions such as the 
International Court Of Justice. Concerning the founding of 
new provisional insitutions the example of the ad hoc tribunal 
in the Hague is analyzed in detail: the argument is that this 
tribunal is a paradigmatic biopolitical experiment which is 
precisely the opposite of international justice (96,8% verdicts 
against the Serb population). This is in line with Foucault’s 
claim that the legal survival of sovereignty is replaced with 
survival of one chosen population and death of another. 
Furthermore, the appeal for such a „new humanity“ can 
also be traced in works of Hardt, Negri and Agamben. The 
reference to the mulitiplicity of aspects of the liberal doctrine 
of interventionism and political globalization is further 
accompanied by the analysis of its practices, with particular 
focus on Laughland’s articulations. In conclusion, the author 
outlines the concepts of law and politics after neoliberalism 
and postmodernity, stressing that in such a situation of 
creation of new epoch, the rehabilitation and revitalization 
of key international insitutions – and international law in 
general – appears as a task of uttmost relevance.   

Key words: ad hoc tribunals, contemporary biopolitics, 
phenomena, sovereignty, law, international institutions, 
liberal doctrine of interventionism.29)

*  Овај рад је примљен 11. маја 2016. године, а прихваћен за штампу на 
састанку Редакције 13. јуна 2016. године.
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С а ж е т а к

Ауторка отвара питање сувишних појмова чије је основно 
значење изманипулисано или измењено у мери да пред-
ставља супротност првобитном значењу. Полазећи од 
претпоставке да је појам интелектуалац стабилно фор-
мирана представа, заснована на искуству и конкретним 
примерима, у тексту се преиспитују услови који су довели 
до инверзије значења у уобичајеној употреби.   Створени 
несклад између основног значења и мимикријске употре-
бе појма постаје предмет анализе: иако се појму инте-
лектуалац приступа као једнозначности која се понавља 
независно од контекста, анализа је истовремено усмерена 
на питање могућности постојања интелектуалца у ери 
институционалне организације техничког друштва (сис-
тема) и његове политике истине. Разрешењу овог питања 
ауторка приступа из језичке и историјске перспективе, 
кандидујући испитивање познатих речи у језику и борбу 
за прецизна значења као неодложне и најважније послове 
хуманистике. 

Кључне речи: интелектуалац, сувишни појмови, полити-
ка истине, технички систем.

Речи не нестају са нестанком услова који су их произвели. 
И даље су ту, имају неку сврху,  по свему различиту од оне коју 
су првобитно имале. Промењеног значења или  испражњене, те 

ИНТЕЛЕКТУАЛАЦ – СУВИШНА, 
УКРАДЕНА ИЛИ

ПОНИЖЕНА РЕЧ?
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речи  су нечије штаке, помагала у овоме и ономе. А такве су 
постале јер се попут свега другог и речи посматрају у односу на 
своју околину.  Просуђујемо их по ономе што представљају сада,  
не према идеалном значењу или контексту у коме су настале. Па 
и када то знамо, ничему као сувишним речима не успева тако 
лако да завара наше мишљење и да открије његове слабости. 
Речи, и речи сувишне, одају више него што слутимо да бисмо 
икоме одали, а опет, поједностављују и оно што није за поједно-
стављивање. Отуда је њихово истраживање стални захтев хума-
нистике. Пропитивање познатог у језику, борба за јасна значења 
речи, ето, то су  послови за хуманисте, јер, повезане с појмовима, 
речи остају нејасне чак и онда када су у свакодневној употреби. 
Уосталом, мало тога је непознатије од речи које, не размишљајући 
и по навици, сваки дан изговарамо.

Интелектуалац је једна од тих преживелих речи која је 
одавно изгубила свој садржај и  значење. Данас она виси као 
кошуља без тела. С временом ослобађана од садржаја, и свега  
обавезујућег, сада и та истањена представа, на издисају, једва про-
изводи знакове свог привида. Отуда призивање гласа интелекту-
алца у овом веку све више наликује очекивању од часовника да 
крене уназад да мери време. А време се не враћа. Друга поливина 
20. века била је уводна песма за оно што ће се садржају који је 
носила ова реч десити у веку трговине привидом, када се на сва 
уста пропаганде кривотвори и понижава мисија интелектуалног 
позвања. То је време у коме се фигура интелектуалца не пре-
познаје у искуству, иако је јавни простор препун играча те улоге. 
Добар део заглушујуће буке потиче од провалника из те „куће“, 
која није ништа више  до синегдоха за многе и различите улоге  
формално образованих глумаца у јавности. 

Непромењена, без спецификације, употреба  речи интелек-
туалац  све више нас удаљава од онога што смо претпоставља-
ли да интелектуалац јесте. Позитивне конотације ове речи из-
губљене су са сновима оних који су давно били деца, али су 
запамћене, јер се прве мисли и представе не мањају на начин на 
који нас време иначе мења.  Као да је у једном једином   облику 
реч интелектуалац урезана у нашу свест, па сваки њен помен у 
савремености изнова изневерава почетну представу о њој. Мно-
го  тој речи данас недостаје, унутарњи основ, сам садржај; зато 
шкрипи и звекеће,   опстајући с догматском веродостојношћу. И 
даље звони као последица неумећа човека да мисли према до-
живљеним искуствима, јер му је лакше да се држи појмова, макар 
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превазиђених.   Или  је она још увек ту због својства мишљења 
да  ствара поретке, разликујући их углавном кроз уопштавање 
и карикатуру? Блиска овој била би теза да је реч интелектуалац 
једнако присутна  због лењости мишљења, што  претпоставља 
да све  одомаћено у језику не мора имати потврду у савременом 
искуству. Са тог становишта  појам интелектуалац само је  једна 
од језичких навика –  клише који може, ако се питамо о томе,  
нешто рећи о личним или о тежњама заједнице.  Изван тога мало 
значи или не значи ништа.  

Загонетку непромењене употребе речи интелектуалац у 
промењеним условима могуће је и другачије сагледавати – као по-
уздан траг да садржаја о коме говори  заправо  више нема.  Жива 
је не због истине или јасног садржаја који покрива, него што од-
говара одређеној политици истине, привиду одржања одумрлих 
а претпостављених хијерархија. Поједине историјске слике пого-
дују управо овом привиду. Одувек су близу  врха власти, влада-
ра и војсковођа, били људи који умеју с речима.1)  Потребни као 
Александру Великом – Аристотел, или Милошу – Вук, и обратно, 
људи од пера исписују  међузависност са владарима, било да је у 
питању мач или капитал,  у хиљадама слабих копија кроз време. 
Сва загонетка тих односа стаје у две речи:  моћ –  знање. Можда 
је специфична  позиција –  близина месту са ког се одлучује, 
мачу или капиталу –   разлог опстанка славе речи, ако не и оних 
који име интелектуалца носе. Или је у питању социопсихолошка 
функција? Ако један (изразит) дар надомешта недостатак дру-
гих, оријентације, онда је могуће да су људи који умеју с речима, 
захваљујући свом умећуи позицији,  за себе приграбили више 
славе него што им припада.  Или су себе преозбиљно схватили 
– запатили  се у својим сањама, изгубили контакт с реалношћу? 
Није немогуће и да су практично усмерени претенденти на стару 
славу интелектуалца  преузели његов домен –  украли му име  и 

1)  Амерички филозоф Роберт Нозик као интелектуалце препознаје једино твор-
це речи (wordsmiths) – међу првима песнике, писце, критичаре, поједине нови-
наре и професоре,  чије речи остављају трага на идеје. Сви остали интелигент-
ни људи одређеног нивоа образовања, који производе и преносе информације, 
нису интелектуалци према Нозику. Због давања првенства књижевним 
ствараоцима овакво становиште о интелектуалцима уже је и корисније од 
преовлађујућих одређења која углавном подразумевају личност високог 
степена образовања, развијеног појмовног апарата, посвећену питањима духа.  
Оправдана је Нозикова рестриктивност: бројни творци речи формално нису 
имали највише образовање, а утицали су на идеје, као што већина формално 
високообразованих не оставља у домену идеја ништа. 
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наставили лажно да се представљају. Ако је тако, нисмо ли зане-
марили профанисање речи интелектуалац, па нам се пропуштено 
враћа на окрутан начин? Уколико се, пак,  утицај људи од пера, 
иако промењен, само по инерцији претпоставља, враћамо ли се 
поново на значај речи, која од тако разнородних људи прави гру-
пу, друштвени слој? Није ли онда главно питање зашто се појам 
интелектуалaц и даље узима здраво за готово – због те политике 
истине, одржања одумрлих а претпостављених хијерархија,   или 
из навике: лењости мишљења и лексичког исклизавања које ни-
смо у стању да обуздамо? 

Управо  несклад између очекиваног садржаја и костима у 
којима се издаје данашња представа интелектуалца  постаје пред-
мет наше пажње: не само да  играчи улоге интелектуалца све 
више наличе коментаторима временске прогнозе, него се овом 
речју означава и  оно што према вокацији интелектуалац није. 
Отуда упитаност о процесу  преображаја или нестанка ове пред-
ставе, уз знање да  ни за важније представе од интелектуалца,  
попут љубави или слободе, нема прецизне ваге. Уистину, када 
се представе о интелектуалцу претварају у нешто друго? Још 
важнијим чине се питања у каквим су односима творци речи са 
околностима у којима стварају, да ли се и зашто укидају услови 
за њихово постојање. Говори ли се о дубљем пориву појединца и 
заједнице када се констатује да интелектуалца више нема и чије 
је „подбацивање“ – система или твораца речи – изазвало такав 
став? Оспољава ли се тиме осећање немоћи и сазнајне изолације 
у времену преобиља информација или  је и непрепознавање ин-
телектуалца у јавности  питање дискурса, пролазне реторике чији 
се предмет с времена на време мења? У исти мах, назначени не-
склад „тела“ и „кошуље“ отвара питање може ли  интелектуалац 
да буде оно што се мислило да јесте и зашто,   упркос свим 
променама система које тој појави не иду наруку, идеја о њему, 
баш таквом, идеалном, и даље постоји. Како год било, наше вре-
ме показује да је и празна ова реч корисна, бар као фантазија о 
човеку шта је био или би могао бити. Велика повест неке појаве, 
макар и сањана, има дубље последице на наша очекивања него 
што смо у стању да признамо. 

Полазишта

Најмање две узајамно опречне визије светле у корену таквих 
представа о интелектуалцу: једна је усмерена унутра, ка самом 
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себи, друга изван себе, према свету. Прва је настајала столећима 
–  својим поривом и талентом градили су је самосвојни поједин-
ци независно од профила основног позвања. Ова друга окренута 
је  заједници, њеном поправљању, претпостављеном утицају који 
глас интелектуалца има на друштво.  И док је ова прва расута 
попут звезда у свемиру, друга је прецизна и може се  лоцирати у 
једном  догађају, личности –   у речи оптужујем. Из писма Емила 
Золе, којим је тражио обнову процеса у „афери Драјфус“, израња 
представа о  ангажованом интелектуалцу.  Датум објављивања 
овог писма у јавности, 13. јануар 1898. године, сматра се даном 
рођења јавног интелектуалца. Овај не тако давни  а ипак митски 
догађај кључни је по свом утицају на разумевање домета јавне 
речи и представа о значају интелектуалца за заједницу. Изазвав-
ши до тада незапамћено интересовање јавности (новине у којима 
је штампано Золино писмо продате су у 300 000 примерака) све 
касније представе о јавном ангажману биле су сљубљене са овим 
догађајем, његовим актерима и исходом. До ревизије процеса и 
победе истине која се не може ничим зауздати, те промене пре-
суде и ослобођeња Алфреда Драјфуса (1906) дошло је  дванаест 
година након покретања познате „афере“ (1894) –  Золине, чини 
се данас, колико и злосрећног Јеврејина. 

Трајно надахнуће јавног ангажмана за тадашњу Француску 
значило је више од храброг одговора појединца на моралну и по-
литичку драму времена. Захваљујући подигнутом гласу против 
неслободе, естаблишмента, антисемитизма  и расизма, у времену 
када је већина уметника и књижевника била на другој страни 
(Пол Сезан, Жил Верн, Едгар Дега, Реноар, Гонкур...) вредно-
сти за које се Зола (и касније бројне присталице) јавно изборио 
постале су  вредности Републике. Али овај догађај утицао је 
истовремено на креирање појма интелектуалац, на његову улогу 
у културној историји и његово касније разумевање, блиско веза-
но уз феномен ангажованости.2) И то је очекивано, највише због 

2)  Најснажнији  утицај овакво разумевање интелектуалца у 20. веку оставило је 
на марксистички усмерене истраживаче, попут Ђерђа Лукача или Антонија 
Грамшија, мада су и многи други аутори  (Ками, Сартр, Расел, Кундера, Сол-
жењицин, Саид, Чомски...) у јавном ангажману видели део смисла интелекту-
ализма, или су се и сами укључивали у идеолошке борбе, дизали глас најпре 
против фашизма, касније империјализма, атомског наоружања, стаљинизма, 
тоталитаризма и културног расизма,  све до Харолда Пинтера који се јавно 
успротивио рату против тероризма и ранијим ратовима које су покретале за-
падне владе.  Поједини међу њима су се и теоријски бавили овим питањем, 
неки су делили претпоставку да је управо ангажованост услов интелектуалца, 
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човекове потребе за узорним појединцем заједнице, непокорним 
херојем који се бори против неправди система и који  истрајава 
у свом ставу. Да ли зато што у тој борби правда побеђује, или из 
других разлога, представа интелектуалца која потиче од „афере 
Драјфус“ романтизована је у научном дискурсу у толикој мери да 
се овај процес најчешће поистовећује са рођењем интелектуалца, 
као да их раније није било.  С друге стране, визија ангажованости 
и могућност утицаја на промене у заједници  затомила је ранију 
(прву или основну) визију интелектуалца окренутог себи, према 
којој је јавни интелектуалац напросто оксиморон. За једне услов 
интелектуалног постојања и  сама   повест од које почиње рачу-
нање времена  узорне слике интелектуалца, визија ангажованости  
постала је у исти мах медијум манипулације и извор највећих 
заблуда и злоупотреба  у разумевању овог појма. 

Отуда се јасно одређење појма интелектуалац јавља као  
проблем историје културе, као семантички и егзистенцијални 
проблем. Са толико различитих употреба и схватања, чак и у 
научним одређењима, сама реч осцилира у распону од констру-
исаности до подразумевања и практичног одржавања илузије o 
постојању заједничког садржаја иза појма. У семантичком бес-
пућу распршених и збуњујућих значења појма, улоге која се игра 
под  различитим маскама,  једино што можемо да посведочимо  
јесте да се реч интелектуалац не мења, чак ни онда када се од-
носи на апарат оправдавања политичких и економских одлука. 
Ни чињеница да се ова шифра за  наизглед превазиђену кон-
струкцију све чешће може чути у ироничном и шаљивом тону, 
не наводи заговорнике савремених политика истине да посумњају 
у примереност употребе ове речи или уверљивост улоге коју иг-
рају. И ту лежи изазов за истраживање, јер је луксуз терање по 
старом у ситуацији када и лаици подозревају крајњу неискреност 
и извештаченост таквог представљања. Ново пропитивање сад-

јер се и ћутање о текућим проблемима, наводно, може разумети као заузимање 
става. Осим Ерика Хобсбома (Hobsbаwm 2014) који је преиспитивао  пара-
доксе јавног интелектуалца у савремености, још један британски историчар, 
Тони Џат, испитивао је изборe  интелигенције, бавећи се студијама интелекту-
алне историје према принципима ангажованости и  одговорности (Judt 1992; 
Judt 2008).  Попут поделе на ангажоване и неангажоване интелектуалце, и 
већина других је бинарног карактера (интерпретатори и законодаваци, уни-
верзални и посебни,  идеолошки и утопијски интелектуалци) и све су од неве-
лике помоћи у промењеном систему. Такође, упркос бројним прилозима теми 
интелектуалца (Russell 1989; Said 1994;  Cummings 2005; Fuller 2005)  из  различи-
тих  перспектива,   ауторитет за ово питање не постоји.
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ржаја на који се појам интелектуалца односио, и на основу којег 
је настао, неопходно је најпре због прецизности значења и од-
говарајуће употребе, а онда и због тога што је нерефлектована 
употреба мимикријских речи  опасна бар колико и употреба но-
воговора,  карактеристична за сваки тоталитаризам. Како је реч 
интелектуалац у дословном смислу постала мимикријска, имамо 
разлог више за враћање уназад и подсећање на својства идеал-
типске представе интелектуалца, оне која је настајала столећима 
и чијом се могућношћу остварења надахњују и они који нису 
тако обдарени.  

Портрет интелектуалца

Не постоји нешто као „златно време“ интелектуалца, како 
се неретко сугерише у марксистички инспирисаној литератури.3) 
Свако време је за интелектуалца „златно“, јер је реч о појави 
која се ретко догађа – изузетку и неспоразуму, скоро изроду из 
реалног света. Нагласак је на спорадичности јављања интелек-
туалца, не на контексту, искуствено заснованој  претпоставци о 
сразмерно ретким људима инстинктивне интелигенције са снаж-
ним истраживачким и имагинативним поривом. Они су срећна 
случајност,  каже Жилијен Бенда. На такво закључивање наводи 
и Хозе Ортега и Гасет. Када је почетком прошлог века  писао о 
Интелектуалцу (насупрот свим Другим људима) сугерисао је са-
свим изнимну појаву човека посвећеног тражењу истине – онога 
који се томе посвећује неизлечиво, ради самога себе, упркос себи 
и против себе. Тражећи интелектуалца он је тражио истинољу-
бивог човека.

„Од свега чему ме је живот научио, мој најгори наук, онај 
што ме највише обеспокојава и узрујава, јесте уверење да су 
истинољубиви људи најређа врста на земљи. Вапијућим погледом 

3)  Нејасноће настају због прецењености и манипулативности феномена ангаж-
мана: када се у литератури о овом феномену као „златно доба“ интелектуа-
лаца наводи друга половина 20. века,  осим што се узимају или прешироки 
критеријуми за сам феномен,  или преуски (јавни ангажман)  у њој се  неретко  
мешају  професионалне или политичке улоге са  генеричким појмом интелек-
туалца, или се, у другом случају, овим улогама даје првенство (вид. Hobsbаwm 
2014). Према том критеријуму,  довољно је бити у опозицији оклеветаном ре-
жиму да би  опозиционар (студент, новинар, драмски писац) био проглашен 
интелектуалцем. 
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бродоломника тражио сам око себе људе којима би истина била 
важна, чиста истина, оно што ствари јесу саме по себи, а једва 
да сам нашао иједног“ (Ортега и Гасет 1998: 8).

Стога је и трагање за  ликом интелектуалца упоредиво са 
потрагом за закопаним благом –  фантомским остацима прошло-
сти и литературом тих времена. Упуштање у овај посао ипак је 
најсличније очекивању од разбијеног огледала да покаже склад  
некадашње лепоте. Макар узалудно, крећемо одатле – исцрта-
вамо га том литературом и по сећању на  добро документоване 
биографије (М. Јурсенар, И. Секулић, Ф. Кафке...) – саставља-
мо огледало од разбијених фрагмената претпостављене целине.   
Олакшавајућа околност је да најизразитија својства човека који 
сам себе зида,  што је друго име интелектуалца, опстају неза-
висно од свих промена. Имамо ли среће у трагању,  закопано 
благо  откриће нам опстанак  запажања о личности која уместо 
у јавност излази у себе – из своје маште у поље учености. То 
је интелектуалац, потврдила је (уређена) расутост записа кроз 
време –  архетип слободног човека који се рађа у  одбрамбеном 
ставу и који, независно од околности, следи законе сопствене 
гравитације и напаја се сопственим  магнетизмом. 

Неке константе у одређењу или замишљању интелектуал-
ца – шта он јесте и како се односи према својој средини – дали 
су најпрепознатљивији међу творцима речи. Мора се, колико је 
више могуће, пише Фридрих Ниче, уклањати случају, надражају 
споља: „једна врста зазиђивања себе спада у прве инстинктивне 
мудрости духовне трудноће“ (Ниче 2009: 42).  Било стваралач-
ким поривом, било инстинктом, интелектуалац је несагласан са 
реалним животом, одмакнут од њега; повученији у понашању и 
наклоностима. Увек је изван ствари – посвећеник и контемпла-
тивна природа, чија животна енергија почива у потреби за соп-
ственим изразом. Из склоности ка самопонирању и у хармонији 
са тишином, његов пут води од избегавања обичних прилика до 
задовољства у осами.  Обично је то човек хладне уздржљивости 
и снажног карактера, интересно равнодушан. Не тежи да буде 
узоран, незаинтересован је за јавно мњење и без илузија да би 
за себе  пожелео моћ или славу. Зазире од актуелног. Друштве-
но скоро не постоји. „Бити интелектуалац је нешто што не мора 
нужно да има икакве везе са човековим друштвеним ја. Не по-
стаје се интелектуалац због других,  (...) са циљем да се згрне 
новац, стекне слава или не потоне на усковитланој пучини колек-
тивитета. Неко је Интелектуалац због самог себе, упркос самом 
себи, против самог себе“ (Ортега и Гасет 1998: 17). 



91

ИНТЕЛЕКТУАЛАЦ – СУВИШНА, УКРАДЕНА ... Гордана Ђерић  –  

Претпоставке интелектуалца су непрактичност и отпор-
ност на жеље које се материјално могу задовољити, као и живот 
на сопствени рачун – осим духовне и материјална  независност.  
Слободан је од пристрасности према свему што ствара хијерар-
хије, а што  евентуално ојачава и његову властиту позицију. Он 
је изван токова, посматрач са стране.  Његова  самосталност се 
подразумева.  Ниче пише да је мудрост интелектуалца, и истовре-
мено његова самоодбрана, у уздржавању да реагује и посебно у 
избегавању положаја и односа, како не би изгубио способност и 
моћ самосталног мишљења (Ниче 2009:  51). Овај, у исти мах, 
Радознали Варварин, Култивисани Лажов и Анатом Језика, има 
истанчан укус за идеје. Ствари које се претпостављају претвара 
у теме испитивања. Све може бити подстицај. Тајна је у присту-
пу, углу сагледавања и у отворености за игру.  У истрајности 
тражења узрока  појавама достојним испитивања у  свету духа 
и осећајности. И у ограничењима: не расипа се на проблеме који 
то нису и  наметнута питања, не прилагођава мишљење било 
ком ауторитету.  Стварајући сопствену слику света, свим својим 
бићем   сведочи своја уверења. Индивидуалиста је – не удружује 
се, не придружује  хору.  Немогуће га је сврстати. Без савезника 
је и потребе за следбеницима.  Интелектуалац је на  одстојању 
и према владајућим  идејама свог времена, због чега никада није 
знак тог времена него предзнак и наговештај долазећих промена. 
Глас је  који се ишчекује и одговор за који смо ускраћени.

Иако у неспоразуму са свиме око себе,  кадар је да  уљу-
ди свако непријатељство,  превазиђе антипатију свог времена, и 
њега,  овако или онако, на крају копирају и следе. Највише  због 
тога што  је био, и морао би да буде, уметник свога језика – писац 
par excellence,4) онај који наизглед лако постиже стилску спон-
таност, надређену и мишљењу и говорењу. Снажну интуицију 
интелектуалца прати потреба за савлађивањем себе,  најдубљи 
порив за исказивањем складних опажања о појави коју испитује. 
Срећан је у стварању,  тражи  и воли одједном. Осим Истине, 
Лепота је нит-водиља сваког некористољубивог  радозналца. Као 
што језик прави разлику између човека и животиње, стил писања 
одваја интелектуалца од осталих интелигентних људи. Тајну да 
је Истина, у потпуности и апсолутно, питање Стила, открили 
су најобдаренији међу творцима речи. У идеалном смислу, мера 

4)  „Интелектуалац је до сада био писац par excellence: универзална свест, сло-
бодни субјекат, супротстављао се онима који су били само стручњаци у служ-
би државе или капитала (инжењери, судије, професори)“ (Фуко 2012: 128).
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вредности  интелектуалног залога одговара мери његовог разли-
ковања у начинима тражења истине и језичким поступцима свог 
времена; будући да преобликује дотадашње знање, или књижев-
не поступке, иза њега остају дела која промене укуса не мењају 
много. Друга мера његове вредности није мера незадовољства 
окружењем него смелости и упорности да се пита и сумња у оно 
што се сервира као недвосмислено. Напослетку, његов порив, или 
љубав за немогуће, тера га да тражи одговоре  на питања и онда  
када ти одговори не постоје.

Самоусавршавање је претпоставка интелектуалца. Радије 
заувек остаје радознали ученик него што подучава. Уколико то 
и чини, он зна да оно вредно пажње тешко може да се прене-
се, да мали део семена пада на плодну земљу. Ако преиспитује 
знање или васпитање, не осврће се на особе које то васпитање 
практикују него на општост проблема и његове мало видљиве 
слабости.  Карактеришу га умеће излагања и јасан појмовни си-
стем. Поставља једноставна, скоро наивна питања, претпоставке 
проверава на човекољубив начин. Интелектуалцем се може назва-
ти човек који је у сталном почињању, који се труди, преиспитује 
навике мишљења, не марећи има ли наде. И посвећеник који је 
неуправљив у својим интересовањима, изван контроле. Трајно је  
истраживач, само  тако уме да живи. Или, како Ноам Чомски 
каже: ако данас предајете оно што сте предавали пре пет годи-
на, или је мртва ваша дисциплина, или сте мртви ви.  

Друштво без заједнице и систем без
интелектуалца

Упркос историјским примерима доследности и скромности 
људи од пера, данас је  популарно сумњати у веродостојност њи-
хове  идеалтипске представе (уп. Fuller 2005) како би се умањила 
савремена одступања и прикрили компромиси које симулакрум 
интелектуалца прави са истином, капиталом или друштвом спек-
такла (Дебор 2003/1967).Са тог становишта, прва замерка овак-
вом крокију интелектуалца могла би да буде  високо подигнута 
лествица. Оправдава га прецизност – у јасном поретку ствари, са 
наведеним својствима интелектуалца и тачкама ослонца којима је 
обликован дискурс о интелектуалцу кроз време, немамо ни нај-
мању дилему. Све испод тога било би замајавање и манипулисање 
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иначе изманипулисаним појмом интелектуалац. Уосталом, када 
говоримо о интелектуалцу реч је о вокацији.  Састављено огле-
дало идеалтипске представе више је оријентир који непосредно 
одсликава и шта он јесте и шта није; рефлектујући пун спектар 
слабости савременог привида интелектуалца, оно најбоље откри-
ва и сву вулгарност једне јавне илузије.

Прве сумње у изневеравање представе интелектуалца као 
вокације – изузетка и неспоразума овог света – настају с умножа-
вањем интелектуалних делатника и популарисањем ангажовано-
сти, већ на почетку прошлог века. Јављају се симултано, у фило-
зофији и књижевности, из неколико ауторских праваца, и свака 
на свој начин показује тенденције интелектуалног опадања, али 
и опадања оног људског, обичног људског. Роберт Музил пише да 
се човек од 1914. године показује зачуђујуће пластичном масом, у 
далеко већој мери него што се то обично претпостављало (Му-
зил 1993: 96). Да се у међуратном периоду све више растакала та 
пластична маса, припремала за нова обликовања, сазнајемо и из 
других извора. Пишући о  Инетектуалцу и Другом, између два 
рата, Ортега је наслутио да ће Други доћи на место Првог и преу-
зети улогу Интелектуалца. Сама реч у јавном говору, пише аутор,  
почела је да се односи на одређене професије, писаца и професора 
на пример, на њихове друштвене улоге или јавне профиле који 
нису гарантовали ни најмању аутентичност неспутане интелек-
туалне вокације (Ортега и Гасет 1998: 17). Осим видљивих про-
мена у означавању, у самом поретку ствари нешто се изменило, 
„устаљени укус поново је у много чему постао несигуран. Оштре 
границе свуда су се губиле, (...) превише лошег било је умешано у 
добро, заблуда у истину, прилагођавања у смисао“ (Музил 1995: 
59). Мало-помало,  изманипулисана је природа интелектуалног 
позвања и његово првобитно  значење. Глупаци су добијали глав-
не улоге у друштвеном животу, таленти су сматрани чудацима. 
Подстицана је осредњост. Док су некомпетентни унапређивани и 
представљани са саучесничким одушевљењем, за добре нико није 
марио.Снижаван је ниво образовања, хуманистика је приметно 
попримила профан и недухован начин гледања (Музил 1993:102), 
а полуписменост јавног мњења устоличена је на место врховног  
судије. Био је то одраније познат начин да се неукост заједнице 
организује и подигне на ниво физичке силе (Вајлд 2000: 143). И 
подигнута је, за рачун губитка Заједнице и гашења фигуре саве-
сти друштва или савести свих помало. Као окупаторска, бескру-
пулозна сила, зацарила је полуписмена јавност: испразност ове 
батине, с наизглед недужном страшћу, храниле су њене жртве. 
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Створена друштвена клима, вођена идејом напретка у мате-
матици, физици, трговини и политици, погодовала је постепеном 
потискивању духовних потреба и преокретању улога –  неумит-
ном маргинализовању твораца речи, гашењу високих идеала и 
инсталирању неинтелектуалца на место Интелектуалца. Реч је 
о полаганом развоју система у коме интелектуалци у дословном 
смислу постају сувишни људи. Индивидуализам, високи лични 
захтеви, карактери –  и посебно, непрактични карактери – из-
лишни су техничком систему у повоју, који ће организационо 
и преко својих институција  укинути  претпоставке за живот 
непрактичног радозналца да би га асимиловао са Другим.   На 
место духовног аскетизма ступила је жеђ за сензацијом, промо-
цијом и, уопште, саморекламерски рад  био је увод у нестајање 
интелектуалца као најдубље потребе друштва које је било Зајед-
ница. Идеја интелектуалца капитулирала је пред извесношћу да 
то, у новом систему, може бити свако.

Жилијен Бенда читав тај процес, карактеристичан по уно-
шењу политичких назора у списатељски рад, као и пракси по-
стајања познатим „интелектуалцем“ тек након изношења по-
литичких ставова, назива издајом интелектуалаца.  Аутор се 
усредсређује на феномен  потискивања личности5) и изневера-
вање свог позива у име прилагодљивог мишљења и савремене 
ангажованости (Бенда 1997/1927: 33). Активно повезивање улоге 
интелектуалца са друштвеним процесом  права је слика његовог 
самонестанка, према аутору. Спецификујући разградњу угледа 
интелектуалног позвања, из низа издаја Бенда издваја издају у 
име ангажмана у садашњости (тзв. егзистенцијалисти) насупрот 
безвременом или свевременом ангажману, који карактерише ин-
телектуалца од Аристотела. У било ком облику, опозиционом или 
позиционом, узимање учешћа у игри моћи која траје, према Бен-
ди, није интелектуално  него конформистичко становиште.  На 
крају крајева, пише аутор, интелектуалац је престао да буде ин-
телектуалац када је пожелео да буде практичан (Бенда 1997:159). 
Поставши овисан о земаљским добрима, подлегавши политичким 
страстима и учешћуу сензацији – што је циљ и узор свим инте-
лектуалцима у издаји– изједначио се са Другим6) или, још горе, 

5)  Роберт Музил у исто време пише свој роман Човек без својстава, антиципи-
рајући не само устоличење бескарактерног човека него и  дух надолазеће епо-
хе у којој се математика ђаволски увлачи у све поре живота, претварајући 
људе у робове машина и новца. Више: Ђерић 2014: 87-103.

6)  „Оно што Интелектуалац не може да поднесе јесу фалсификати којима је 
данас наша планета затрпана. Јер постоји Псеудо-Интелектуалац, који није 
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стрмоглавио се да буде нико и ништа  (Ортега и Гасет 1998: 20). 
Ту немогућу позицију за Интелектуалца, претенденти на  инте-
лектуалне послове, или на име интелектуалац и његову позицију,    
изабрали су  сами, онда када су одлучили да бране  партикуларне 
вредности, или  када су пристали на конформизам и корупцију. 
Коначно, и пре свега, када им се прохтело  да буду нешто друго 
–  пресудитељи, политичари, специјалисти, трговци, бизнисмени, 
забављачи – послуга и декор система. 

У међуратној атмосфери несигурности израстао је свет који 
је за реалне и поуздане држао само практичне и најниже особи-
не човека. Био је то свет који се спремао за најгоре преступе, и 
који је био спреман да чини и да опрашта до тада незамисливе 
злочине, али свет који Интелектуалцу, у дословном смислу, није 
могао да опрости ништа. Ни елементарно постојање. „Потпуно 
ми је јасно да Интелектуалац током историје, с времена на вре-
ме, бива задављен“, завршне су речи  Ортегине студије писане 
тихим гласом (Ортега и Гасет 1998: 27). Било је то баш такво 
време. Други светски рат Интелектуалац није преживео. Након 
њега изграђиван је систем у коме ће овај непрактикант  бити 
апсолутно недобродошао. Лета 1946. Бенда пише о човечанст-
ву које нема никакво духовно и морално  упориште, и које се 
тиме још хвали и поноси у својој вулгарној тежњи ка напретку. 
За зналца попут Бенде, који је веровао у статичност духовних 
вредности (Бенда 1997: 57) пропаганда култа напретка, као не-
духовног становишта, морала је имати значење смртне пресуде 
– Интелектуалцу. И не само њему. Било је то збогом миљеу у 
коме је постојала могућност за разазнавање Интелектуалца од 
Другог, због чега је прича о интелектуалцу пре и после тога без 
заједничког именитеља.

У том духу Мишел Фуко, седамдесетих година, невољно 
одговара на питања о интелектуалцу;  невољно, јер не верује да 
Интелектуалац више постоји. У диспозитиву моћи нема маргине 
за његов развој или му само маргина остаје. Интелектуалац је 
непотребан новом систему. Поништени су услови за његово дело-

ништа више до Други, скривен иза маске писца, научника, професора, фило-
зофа. Али што је најважније, данас се догађа следеће: Другог, правог Другог, 
веома је тешко срести. (...) (Други) сада жарко жели да промишља, зашта није 
створен. Мучно је посматрати како се рука те интелектуалне шимпанзе на-
преже да шчепа иглу идеје. Исход је неизбежан. Спонтано живећи Други је, 
на свој начин, био вредан дивљења, али почевши да размишља, постао је маљ 
што спљескава идеје, а како се оне мотају по главама Интелектуалаца, спље-
скава, успут, и главе Интелектуалаца“ (Ортега и Гасет 1998: 27-28).
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вање, миље у коме би могао да живи као Интелектуалац. Изван 
конструисане, недопадљиве приче о њему – интелектуалца нема. 
„Ја лично никада нисам упознао интелектуалце“, каже. „Упозна-
вао сам људе који пишу романе, или оне који лече болесне. (...) 
Упознавао сам људе који подучавају, људе који сликају, и много 
оних за које никада заиста нисам докучио чиме се баве. Али ин-
телектуалце, никад“ (Foucault 1990: 323-330).   

Симулакрум интелектуалца

Иако слабашну, Жилијен Бенда гајио  је наду да ће једном, 
после рата који је предвидео, човечанство одлучити да одбаци 
оружје и да ће престати да се убија, да може доћи до преображаја 
и опамећења света. И грдно погрешио. Најстрашнији рат до тада 
није донео забрану оружја – афирмисао га је кроз трку у развоју 
наоружања за масовно убијање. Управо у то време, предњи план 
позорнице  заузео је атомски физичар, не песник вечности него 
стратегија живота и смрти (Фуко 2012: 131). Појавио се неко 
кога нисмо очекивали у том реторичком оделуи на том месту. Ова 
инверзија имала је значење раскида са доменом духа и са универ-
залним интелектуалцем који верује у непроменљивост духовних 
вредности. Физичари, програмери, биолози и специјалисти свих 
врста преузеће домен онога који је био савест. Техника ће поче-
ти да имитира некада свемогућу уметност, а уметност и хума-
нистика подилазиће техничком систему, погађати му жеље. Ако 
не и деценију–две пре, с атомском бомбом свет је дефинитивно 
ступио у техно-епоху, а друштво постало систем без маргине за 
интелектуалаца – мегамашина или техничко друштво које влада 
страхом од употребе технике коју је створило.

Наметнути  систем моћи и планетарно учвршћивање ме-
гамашине (Mumford 1986: 311) потврдиће најпесимистичнија 
очекивања из међуратног периода  и тријумф механицистичког 
схватања света.7) Осим Интелектуалца, прва жртва тог преобра-
жаја, у коме ће техника контролисати друштво, а не обратно, биће 

7)  О технолошком и машинском поробљавању индивидуалности и друштвених 
институтуција највише је, и међу првима, писао амерички историчар, фило-
зоф и књижевни критичар Луис Мамфорд. Видети:   Mumford 1970; Mumford 
1986; Мамфорд 2009. 
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способност виђења.8) Од тада па надаље, у потпуно изокренутом 
свету, истинит ће бити једино  тренутак  лажног  (Дебор 2003: 
9).  Условивши виђење, уобразиљу и невидицу онога који гледа, 
овај систем  поучаваће човека и руководити свеопштом симула-
цијом, која није представа неке супстанце, неког референцијалног 
бића, него је производња, помоћу модела, нечега стварног без 
порекла и стварности (Бодријар1991:5). Као пројект  доказивања 
стварног путем имагинарног,  симулакрум интелектуалца постаће 
све оно  што Интелектуалац у основном значењу није. Упркос 
радикалној инверзији, закон јачег и општа симулција били су 
разлози што углавном није проблематизована крађа домена ин-
телектуалца. Други, који је преузео  име Интелектуалца, завидно 
је прилагођен новом систему. Он припада систему управљања, 
у владајућем је миљеу, успоставља или потпомаже хијерархије 
и нову економију моћи засновану на позитивном, и апсолутном, 
вредновању техничког напретка.

Како  се свет,  и интелектуалац, уосталом, доста добро 
прилагодио дуготрајном животу у подземљу (Бенда 1997: 163) 
пристаће, из конформизма, похлепе или страха, и на  систем у 
настајању;  саучествоваће у изградњи привида вредности и по-
ништавању људскости – свих традиционалних везаности човека. 
То је главни посао  хуманистичких претендената на име инте-
лектуалца; њихова улога  је   прилагођавање друштва процесу 
техничке акултурације и интегрисање специфично људског у 
безлично техничко (Елил 2015: 160-161). Још ближе, посао им је 
да прикажу конструисану стварност  као стварност и да се усавр-
шавају у производњи реалног. Да се не мешају у свој посао, да 
стварају без дела – то се подразумева. 

У потпуној саображености са главном, механицистичком 
струјом, хуманисти су оквире у којима раде и концепте свог раз-
воја уподобили техничком вокабулару,  академским и уметнич-
ким „индустријама“, са структурализмом, постструктурализмом, 
конструктивизмом, деконструктивизмом... Технологије хумани-
стима нису само „служиле“, како се обично каже,  него су им 

8)  Нове технологије условиле су радикално другачије односе између реалности 
и њених представа: ефект реалног замењује непосредну реалност, оно што 
је далеко одјекује као сасвим блиско, и обратно – блиско постаје далеко или 
невидљиво. Таква ситуација производи „страшну неравнотежу између чулно 
опажљивог и схватљивог, неравнотежу која може да проузрокује грешке уто-
лико фаталније пошто су средства теледетекције и телекомуникације извођа-
чи или, прецизније, видеоизвођачи“ (Вирилио 2011:  21). 
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наметале циљеве, одређивале курс  маргинализације. Места која 
су сматрана повољним миљеом за интелектуалца, попут универ-
зитета, полако су постајала као и сва друга: прво сведена на ме-
ста у којима се верификује стручност, претварала су се у места 
на којима се тргује – купује и продаје. Организована у мреже и 
оријентисана на специјалистичка знања која убрзано производе 
добит, изгубила су, заједно са угледом, и монопол у стварању 
знања. Интересно и механицистички оријентисан, са све безначај-
нијом улогом у диспозитиву моћи, универзитет је постао једна од 
функција техничког система, а хуманистика најуниженија и су-
вишна карика у овом систему. Иако је реч о континуираном про-
цесу у коме су хуманисти активно учествовали, тек последњих 
година, са неколико деценија закашњења, говори се  о светској 
кризи образовања и елиминацији хуманистичких дисциплина, о 
специјалистичком произвођењу генерација корисних машина и по-
тискивању имагинативног и самокритичког развоја (Nussbaum 
2010: 2-7).

Касно досећање не мења главни ток хуманистике: она се 
и даље повлачи, прилагођава диктату механизације, испуња-
ва жеље техничком систему. Кренувши  путем спектакуларне 
модернизације, задатак хуманистичког каоинтлектуалаца јесте 
разградња свега што би могло да се успротиви главној струји, а 
то је технификација система, његова апсолутизација и  кванти-
фикација свих вредности. Зато се симулакруми интелектуалца 
довијају како да не увреде силу моћи која произлази из технифи-
кације света. Ништа се не сме рећи против напретка, нити идео-
логија протеста  допушта да се протест окрене ка техници (Елил 
2015/1980: 85). Пишући о механизмима успостављања техничког 
друштва/система, Жак Елил анализира прилагођавање каоинте-
лектуалаца, радника у уметничким и академским индустријама, 
главној струји, која није никаква политичка оријентација него пре 
свега техничка, усмерена на енергију и њене изворе, продуктив-
ност, ефикасност, публицитет и профит (Mumford 1986). Њи-
хова врхунска издаја, и њихова лаж, каже Елил, састоји се у томе 
што су радикалној деградацији додали зачин слободе, присилили 
јавност да воли „слобуду“ и све чега нема. У погледу слобода, 
висококвалификовани  производи академског инжењеринга по-
стали су најназаднији људи, сматра аутор, будући да заговарају 
систем који укида и њихову личност и њихово позвање. „Али 
не само да ту нема никаквог избора, не само да нема ничега сем 
послушног прихватања унапред програмираних резултата већ, 
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штавише, понашајући се на такав начин, они издају и последње 
силе људског отпора“ (Елил 2015: 161).

Делујући  у функцији потчињавања људскости напре-
довању техничког система, привид  интелектуалца  произведи 
привид смисла. И само на тај начин он може да постоји –  као 
„функција врло строгог, уског и детерминишућег миљеа, који му 
намеће одређени код из кога црпи сву своју инспирацију“ (Елил 
2015: 185). Он реагује на конструисану стварност како би била 
прикривена она проблематична, груба стварност. Иницијативу 
његовог стваралаштва одређује неко други, сами код мегамаши-
не и важећи концепати идеологије напретка.  Саображен са си-
стемом који му гарантује каријеру, он без последица критикује 
репове система, све што није вредно пажње и критике – плаши 
јавност аветима прошлости, усмерава бес на тривијалности. У 
пози незадовољника, онога коме је мало слободе, каоинтелектуа-
лац позива на критику, дебату, глуми демократског посредника. 
Помешавши лични интерес са јавним, овај глумац изиграва пу-
блику тако што усмерењем критике на репове система најбоље 
чува његову „главу“ – апсолутистички систем технификације. 
Улогу парадног  критичара може да игра  било ко, зато што је 
систему потребно све више и више игроказа – симулакрума, 
спектакла, како би биле прикривене његове истинске напетости.  
Највернијим чуварима система и, истовремено, најгорљивијим 
критичарима његових маргиналија и утвара, показују се једни 
те исти људи. Према Елилу, први полицијски ред овог система 
су издавачи и уредништва, са армијом парадних критизера,  иза 
којих следе медији са  својом машинеријом. 

Сав тај инжењеринг каоинтелектуалног деловања игра у 
ужим костимима, заогрће се партикуларним заставама, извешта-
ва у туђе име, постајући реагенс питања који су други прогласи-
ли питањима од значаја. Његове способности су припитомљене, 
уподобљене нижим захтевима, ситним привилегијама. Он нема 
ни снагу ни знање да било шта доведе у питање. Нејасно пише. 
Посеже за мало познатим и компликованим речима, практикује 
најстрахотније форме исказа не би ли свој рад уподобио технич-
ком систему. Позван да игра игру јасних правила, овај привид, без 
умећа  за сопствену креацију, сличан је дрвеној лутки на концу. 

Његово деловање супротно је деловању Интелектуалца: си-
мулакрум интелектуалца пречесто реагује, јавља се по сваком пи-
тању. Уместо да избегава положаје и звања, он им хрли у сусрет, 
отима се за њих. Неспособан је за самокритику. Не пита се и не 
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сумња – увек има потребне одговоре. Умрежава се. Надређенима 
служи, подређене задужује. Интерпретатор, без иницијативе, пре-
носи подјармљена знања – прерађује прерађено с препознатљи-
вим имитаторским отпадом. Глорификује науку, чисту теорију9) 
– тако се он умиљава систему или се крије иза њега. Истиче важ-
ност јавног ангажмана: појављивањем на телевизији опчињенији 
је од неписменог човека.  Држи се најповршнијег дела ствари. 
Не прави разлику између свог и општег интереса, константно 
је збуњен у том погледу. Бахат је, материјалистички настројен: 
његова верзија истине је његов интерес од ње. Крила му покреће 
власт или њена могућност, читав оркестар невидљивих интереса. 
Када је најгласнији  критичар и незадовољник –  понајвише је у 
систему.

Безлични калуп привида интелектуалаца,  у који се свако 
може увући, галопира за властитим признањем. У том трчању, 
инстинктивно прелази на „мање вредне форме“, заобилази „висо-
ке“. С временом, престаје да буде корисна машина и све је више 
лако заменљиви шраф. Цена му рапидно пада од када о људима 
говори као о капиталу. Инстинкт саомоодржања упућује га на  
чачкање по површини, питања важна колико и вести дана. У са-
моунижавању и јурењу напретка, каоинтелектуалац преображава 
се у забављача. Том улогом и даље доприноси техничком систе-
му – систему спектакла. Служи  му боље од било чега другог, 
јер исмевањем неутрализује оно што је трагично у постављању 
питања (Елил 2015: 47). На крају крајева,  и хумор јеу овом кон-
тексту само средство нормализовања и оснаживања система који 
би суштински требало довести у питање.

Могућност језика након (не)језика

Захваљујући таквим улогама, блесавост је заменила 
мишљење, а појам интелектуалац постао комичан и понижен, 
губећи и најдаљу везу са изворним значењем. Доминантни   ди-
скурс довео је до релативизације и поништења сваког значења, 
брисања сваке разлике: обдарене духом помешао је са материја-

9)  „Чистој теорији одговара игра без дубине. Према томе, тај значај теорије мора 
нас непрестано подсећати на то да што се она више претвара како је научно за-
снована, утолико више онемогућава да се види стварност, он конкретна, глупа 
стварност“ (Елил 2015: 127). 
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листички настројеним, слободне са заробљенима и услужнима, 
независне са конформистима, снажне карактере заменио  беска-
рактерним привидима. Све је у истој равни у систему спектакла, 
и најудаљеније улоге уједначавају се под  кишобраном понижене 
речи интелектуалац. Систем спектакла прави се да не зна оно што 
зна –  симулира да ништа није измењено иако је измењено све. Он 
измишља, реферише на конструисану стварност као једину ствар-
ност. Изопачује виђење, недопустиво поједностављује. Сумњив, 
одбојан, наметнути дискурс  гура нас у  своје замке, изиграва  у 
својој игри знакова и стварању вештачких циљева. Трагична не-
издиференцираност његових појмова прикрива баналност улога 
и играча.

Насупрот језичком означавању, јасно је да у искуству не ма 
заједничке нити која би повезала Интелектуалаца са привидом 
интелектуалца у техничком систему. Од међуратног периода, и 
нарочито од Другог светског рата, када се организационо  уки-
дају претпоставке његовог деловања, Интелектуалац је сувишан 
човек –  немоћан и скоро немогућ. Реч која га је означавала отета 
је, прокријумчарена за означавање ангажованих армија система 
спектакла које нисмо очекивали у тој реторичкој униформи ни 
на предњем плану позорнице. Иако описана  инверзија – замена 
Интелектуалца Другим –  није прошла неопажено (Ортега и Га-
сет, Бенда, Дебор, Фуко...) победио је закон мегамашине и воља 
Другог. А отето се не враћа лако: политици истине мегамашине, 
са симулакрумом старих хијерархија, било је потребно име ин-
телектуалац, не и човек његовог карактера. Знајући то, питање 
је коме још служи нерефлектована, наизглед спонтана употреба 
речи интелектуалац. Само систему који је обесмислио смисао ње-
говог деловања и симулакрумима интелектуалца ангажованим од 
шегачења до озбиљне пропаганде шегачења као делотворне кри-
тике система. Свиђало нам се то или не, оно најгоре у систему 
спектакла данас, са каоинтелектуалцима као главним његовим 
ослонцем, биће наше  сутра.

Није ли онда баш ова реч једна од првих „истина“ чијих 
би се појединих употреба требало ослободити? Већине, заправо. 
Једнако важно као и детекција  поништавања услова за Инте-
лектуалца, јесте прецизирање основног значења појма и опсега 
његове употребе. У супротном, инертним  коришћењем појма за 
спектакуларни апарат оправдавања одлука система и глумљења 
противтеже тог апарата остаћемо ускраћени за разумевање по-
зиција и односа креираних привидом стварности. Из лавиринта 
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система спектакла, у коме се појам интелектуалца ваља са муљем 
других речи,  могуће је изаћи једино кохерентном и прецизном 
употребом  појмова. Лишавање једних значења и увођење нових 
императив је делом ради рашчишћавања реторичког нереда, а 
највише због сналажења у низу нових искустава креираних  од-
носима појединца и система. 

Попут осталих, и појам интелектуалац је једнозначност 
настала на искуству и специфичним примерима – карактерима, 
чије позитивне садржаје не треба мешати са низом улога у оправ-
давању или оспоравању одлука система. Како уопште један појам 
може да обухвати или објасни тако различите улоге? Све оне 
имају своје опсеге деловања, па би оправданије било користити 
директне,  подесне називе. Као што своја звања имају они који 
подучавају, доцирају, асистирају, истражују, сарађују или саветују, 
тако и заговараче и убеђиваче, пропагаторе, парадне придичаре 
и критизере, приказиваче стварности, усмериваче мишљења и 
скретаче пажње, произвођаче реалног, стандардизере мишљења, 
позере и козере треба називати одговарајућим именима.

Чекање или повлачење није најмудрије решење када ствари 
постану очигледне. Посебно када постану окрутне, не треба ћута-
ти. Ни кад нас надвладавају, или превладају,  устезање и ћутање 
не доносе ослобођење. Заправо, никада ништа не доносе. Питање 
над питањима сваке слободе јесте питање изражавања. Прецизног 
изражавања. Јер  избављење почиње с речима.  И  ропство и осло-
бађање долазе прво од речи. Оне сруше, као што саграде. Зато 
су њихова јасна значења  излаз из зачараног круга мимикрије. И 
кључ оздрављења. Сваком своје дати, јер све треба да има своје 
име. И све има своје име, ако се не претварамо. Реч интелектуа-
лац оставимо именовању оних који су били, и који се могу оче-
кивати, као ретке космолошке појаве. И у евокативној функцији. 
Оставимо је за срећне  случајности –  изузецима и неспоразумима 
овога света. Његовим изродима, коначно.
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Gordana Đerić

THE INTELLECTUAL – AN 
EXCESSIVE, STOLEN OR 

HUMILIATED WORD?

Resume

The author explores the issue of excessive terms whose basic 
meaning has been manipulated or altered to the extent that 
it now represents the opposite of original meaning. Starting 
from the point that the term “intellectual” is a stably formed 
notion, based upon the experience and concrete examples, the 
text reassesses the conditions that have led to the inversion of 
meaning in the common use. Created disharmony between 
the basic meaning and mimic-like use of the term becomes the 
object of analysis: although the term “intellectual” is being 
approached as a constant that re-emerges indepentently form 
the context, the analysis is directed, at the same time, towards 
the issue of the possibility of the intellectual’s existence in 
the era of institutionalized organization of technical society 
(system) and its policy of truth. The author approaches the 
resolvement of this issue from the linguistical and historical 
perspective, proposing the exploration of familiar words 
within language and the struggle for precise meanings as 
prompt and most important works of the humanities.

Key words: intellectual, excessive terms, policy of truth, 
technical system.10)

*  Овај рад је примљен 23. марта 2016. године, а прихваћен за штампу на 
састанку Редакције 13. јуна 2016. године.
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С а ж е т а к :

Постављајући Србију у референтни оквир Балкана, дајем 
напоредни приказ теорија у које је овај део света био 
постављан и указујем на специфичности позиције коју 
Србија, у овом контексту, заузима. Приказ теорија прати 
промишљање пропуштених и искоришћених прилика за  
смештање Србије и Балкана у оквире постколонијалне 
критике и теорије полупериферије.  

Кључне речи: Србија, студије Балкана, балканизам, 
постмодернизам, постколонијализам, постмодерне гео-
графије, полу-периферија.

ИЗМЕЂУ РЕГИОНА И ПРЕДСТАВА О ЊИМА

У складу са схватањима које данас обухватамо термином 
студије Балкана стварности су релативне, изместиве и зависне 
од угла гледања и позиције посматрача.1) Претпоставка да је оно 
што видимо, како видимо и начин на који доживљавамо усло-
вљено деловањем културних филтера, заузима значајно место у 
критичкој анализи дискурса. Оваква анализа омогућује декон-
струисање и поновно конструисање представа које значењски 
оптерећују културе, регионе и делове света. Овако схваћен, свет 
није састављен од објективних, опипљивих, јасно одређених обје-

1)  Роберт Јанг, Постструктурализам: сасвим кратак увод, Службени гласник, 
Београд, 2010. стр. 27.

ДЕКОНСТРУИСАЊЕ СРБИЈЕ:
ОД ПОСТКОЛОНИЈАЛИЗМА

ДО ПОЛУПЕРИФЕРИЈЕ
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ката и чврстих институција, већ од слика, начина сагледавања и 
конструката чији су творци култура, друштвени услови, а стога 
и социјализација као модус колективног уједначавања.

Постмодерни приступи омогућују разумевање начина на 
који Исток и Запад, премда су конструкти и део сложених мен-
талних процеса, делују попут стварности управљајући односима 
између центра и периферије, условљавајући пријатељство/непри-
јатељство према суседима, регионима, већим административно-
политичким целинама. С обзиром да је овај тренд израстао у 
оквирима такозваног лингвистичког заокрета, најпре се јавио у 
књижевности.2) Ослоњена на знања из социјалне психологије, нај-
пре оних која се тичу стереотипа, група француских књижевних 
критичара, историчара књижевности и лингвиста почела је, попут 
Франкфуртске школе, преиспитивати узроке за појаву  Другог 
светског рата, при томе се ослањајући на питање: „има ли реч 
одиста моћ да одржи и подстакне мржњу међу народима, култу-
рама, конфесионалним и другим социјалним групама“? Одговор 
је био афирмативан. Рату је претходила акумулација антисемит-
ских, антисловенских, ригидно еволуционистичких, расистич-
ких наратива који су достигли кулминацију фасцинацијом „на-
учном“ граном - еугеником. Пре но што је постструктурализам 
подстакао настанак нових истраживачких праваца, ова група се 
позабавила оним што данас најчешће именујемо дискурсом.  Од 
ових сазнања до конкретније примене постмодерних схватања на 
конструкте Оријент/Окцидент; Север/Југ; Црни/Бели; Центар/Пе-
риферија, прошла је једна и по деценија, а југословенски аутори 
који су себе сматрали истраживачима у области компаративне 
књижевности прикупљали су текстове, не улазећи у дубље  раз-
логе за присуство напетости између руралних/урбаних; јужњака/
северњака, а са њима у вези и других подела на „Нас“ и „Друге“ 
које су укључивале различите, махом конфесионалне и етничке 
критеријуме. Званична политика која је настојала да бар на ни-
воу доминантног дискурса одржи братство и јединство, једнако 
је избегавала теме о Центру/Периферији, премда је дозирано го-
ворила о интересима империјалног капитала и класној/идеолош-
кој разлици између Истока и Запада. Југословенска имагологија 
остаје на трагу француске школе, коју Жан Мари Каре одређује 
као проучавање слика и представа о туђем и страном.3) Све до 

2)  Joep Leersen, „Imagologija: povjest i metoda“, Kako vidimo strane zemlje: uvod u 
imagologiju, (prir. D. Dukić, Z. Blažević) Srednja Europa, Zagreb, 2009. str. 83-98.

3)  Даниел Анри Пажо, Општа и компаративна књижевност, Македонска кни-
га, 2002. стр. 101.
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објављивања књиге Марије Тодорове Имагинарни Балкан4) и до 
напетости које су претходиле распаду Социјалистичке Федере-
ативе Републике Југославије, имагологија чува имиџ безазлене, 
политички неутралне гране компаратистике која истражује та-
козвану слику Другог.

Разлози за ову уздржаност остали су политички. Но, управо 
је дуга уздржаност и избегавање тема које би могле ући у срж 
подела Југословена на „наше“ и „њихове“/ „ове“ и „оне“, запуш-
тање научног приступа националним, конфесионалним, а најзад 
и класним поделама, допринело несметаном заоштравању кон-
фликата.

ХРОНОЛОШКА ИНВЕРЗИЈА: БАЛКАНИЗАМ 
ПРЕ ОРИЈЕНТАЛИЗМА

Етничке напетости и слика Балкана и Србије која је до-
минирала западним медијима деведесетих година, умногоме су 
допринеле позитивној рецепцији и популарности књиге Имаги-
нарни Балкан, Марије Тодорове.5) Несумњиво богатство грађе 
кроз коју се ауторка зналачки креће и методолошка утемељеност 
њених аргумената, омогућили су да се убрзо нађе на списковима 
обавезне литературе. У овој студији, Тодорова полази од претпо-
ставке да је Балкан стабилно и географски опипљиво подручје. 
Репрезентације које издваја, а које потичу од страних дипломата, 
путника, извештача, тичу се балканске „сувровости“, „гранично-
сти“, „неуредности“, „културне инфериорности“, „емоционалне 
ексцитације“, „херојства“, „ратничког дара“. Оне показују како 
је регион конструисан као „инаџијски“, „отпоран“, „бруталан“ и 
надасве „граничан“.

Настојећи да проникне у корене балканизма и реконстру-
ише његову еволуцију, Тодорова примећује да је балканизам као 
скуп особина приписаних Балкану и мобилисаних у политичке 
сврхе, овладао западном перцепцијом региона почетком двадесе-
тог века, а своју снагу обновио падом Гвоздене завесе и после-
дичном могућношћу културног мешања Окцидента и Оријента.6)  

4)  Марија Тодорова, Имагинарни Балкан, ХХ век, Београд, 1999.
5)  Предраг Свилар, Медијска конструкција Западног Балкана, Mediterran 

Publishing, Нови Сад, 2011. стр. 11. 
6)  Сања Лазаревић Радак, Невидљиви Балкан: прилог историји постколонијал-

них географија, Мали Немо, Панчево, 2014. стр.101.
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Током комунистичког периода, највећи део Балкана схвата се 
као део монолитне Источне Европе, а после 1989. године, постаје 
Други у новоформираном конструкту Средње Европе.  Оно што 
даје посебност Балкану и одређује балканизам јесте његова лими-
налност, једнако критикована и глорификована у јавном дискур-
су. Премда је амбивалентна, те се може схватити као медијатор, 
али и као опасни међупростор на коме је све могуће – (од хи-
бридних сусрета, страствених заплета, љубави, мржње, убист-
ва), она Балкан чини јединственом репрезентацијом у дискурсу 
Окцидента.  Овако схваћен, Балкан има моћну онтологију која 
завређује комплексно проучавање, али је једновремено и слика 
о њему, независна, поједностављена и оптерећена стерeотипима 
који делују као одраз појавног света.7) Бaлкaн је геогрaфски део 
Европе, aли је културно конструисaн кaо унутрaшњa другост којa 
aпсорбује екстернaлизовaне политичке, идеолошке, историјске и 
културне трaуме остaткa Европе. Бaлкaнизaм тaко постaје нешто 
попут мрaчне остaве и зaмене зa емоционaлно прaжњене Европе. 
Он је стожер неприхвaтљивих особинa које су у процесу „циви-
лизовaњa“ морaле бити потиснуте. Све док тaј мрaчни део ев-
ропске, унутрaшње Другости не буде прихвaћен и aпсорбовaн, 
Бaлкaн остaје у тaми, a Европи недостaје целовитост. Асоцијaције 
нaс воде у прaвцу Слике Доријaнa Грејa где Оскaр Вaјлд користи 
метaфору слике уместо рефлексије. Нaиме, што су поступци Ев-
ропе морaлно дискутaбилнији, естетикa Бaлкaнa постaје ближa 
„ружном“, „нaкaзном“, „гротескном“.

Репрезентaције и стереотипи о Бaлкaну које aуторкa из-
двaјa, зaпрaво су погодовaле општој политичкој и друштвеној 
клими у већем делу регионa. Србијa и друге земље које су чини-
ле Социјaлистичку Федерaтивну Републику Југослaвију, у време 
дистрибуције ове књиге зaхвaћене су рaтовимa и економским 
кризaмa у којимa се одвијa нешто попут зaмрзaвaњa сaдaшњице 
и поврaткa у прошлост. Сaжимaње историје, позивaње нa „ресaн-
тимaн“, „оријентaлно нaслеђе“/“позицију брaнилaцa“ хришћaнст-
вa, изновa конструисaне кaрaктерологије, покaзују у којој мери 
рaтнa и економскa ствaрност доводе до срaстaњa репрезентaције и 
ствaрности. Филм, књижевност и квaзи-нaучне студије „докaзују“ 
дa је Бaлкaн „рaскршће између световa“, „уклето полуострво“, 
„простор осуђен нa међуетничке конфликте“ и дa је бекство од 
његове политичке судбине немогуће колико и изгрaдњa нове, 
„нормaлизовaне“ свaкодневице. 

7)  Ibid., стр.102. 
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Имaгинaрни Бaлкaн Мaрије Тодорове је подстaкaо и рефлек-
сију о процесу интернaлизaције који се до дaнaс тумaчи рaзли-
чито, у зaвисности од полaзишне пaрaдигме. Тодоровa смaтрa дa 
је глорификaцијa бaлкaнистичких особинa и придевa, последицa 
негaтивне слике коју стaновници Бaлкaнa имaју сaми о себи. 8) 
Онa се моглa схвaтити кaо нaметнутa aуто-перцепцијa коју је не-
могуће избећи из социјaлно-психолошких рaзлогa. Нaиме, Окци-
дент који је овде зaузео улогу сигнификaнтног Другог, медијским 
кaнaлимa нaмеће слику о инфериорности, a онa се прихвaтa кaко 
би се модификовaлa у прaвцу приписивaњa културне посебности: 
„Ми Бaлкaнци смо тaкви“. Док је интернaлизaцијa уклопљенa у 
популaрну културу и функционише у њој попут потпоре већ про-
изведеним сликaмa, постколонијaлни критичaри ово стaње пре-
познaју кaо једaн од симптомa постколонијaлног стaњa и доводе 
га у везу сa мимикријском идентификaцијом. 9) 

КАКО СЕ У СРБИЈИ ГНЕЗДИО
‘ОРИЈЕНТАЛИЗАМ’?

Зa рaзлику од Мaрије Тодорове којa Бaлкaн aнaлизује кaо 
геогрaфски, политички и физички опипљиво подручје нaсупрот 
сaидовски ефемерном Оријенту, Милицa Бaкић-Хејден износи 
тешко обориву хипотезу дa имaјући у виду интерес Бритaнске 
круне зa Индију, Оријент не може бити неопипљивa геосимболи-
кa. Нa тaј нaчин, aуторкa, релaтивизује поједине Сaидове зaкључке 
и aргументовaно преиспитује постaвке Мaрије Тодорове. Питaње 
односa Оријентa и Окцидентa, врaћa нaс корaк унaзaд, у домaћој 
нaуци, релaтивно зaнемaрено подручје Сaидовог Оријентaлиз-
мa који је на српском говорном подручју доживео кaсно пре-
вођење.10) Сaидово истрaживaње зaсновaно нa синтези Грaмшије-
вог схвaтaњa хегемоније и Фукоовог рaзумевaњa дискурсa полaзи 
од претпостaвке о неодвојивости текстa и доминaнтне идеологије. 
Његов зaкључaк дa је Оријент нaстaо прикупљaњем мaтеријaлa 
и aкумулaцијом „знaњa“ од стрaне Зaпaдa, истини зa вољу, есен-

8)   Марија Тодорова, Имагинарни Балкан, ХХ век, Београд, 1999.
9)  Сања Лазаревић Радак, Откривање Балкана, Мали Немо, Панчево, 2013. стр. 

37.
10)  Едвард Саид,  Оријентализам, ХХ век, Београд, 2009.
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цијaлизује обa делa светa.11) Но, Сaид убедљиво покaзује нa који 
нaчин нaгомилaне слике и стереотипи нaсељaвaју ментaлне мaпе 
друштвa дa би Зaпaд, служећи се имaгинaцијом, производњом 
сликa и њиховом дистрибуцијом кроз привлaчне и лaко схвaтљи-
ве форме, обликовaо Оријент који је употребљив у империјaлне и 
доцније, колонијaлне сврхе. Сaид нa обимној грaђи потврђује дa 
су мисионaри, стручњaци зa језике и културе, тaкозвaни оријен-
тaлисти, дипломaте, новинaри и књижевници зaмислили Индију, 
Кину, Египaт, Ирaк, Либију, кaо једaн део светa, подвргaвши 
их империјaлним сликaмa и учинивши их погоднимa зa коло-
низaцију. Колонијaлизaм, стогa, не подрaзумевa сaмо директнa 
средствa попут употребе технолошке моћи, већ мобилише ин-
телектуaлну снaгу.12) Хиљaде списa, књижевних делa, сликa, до-
кументaрних и доцније, играних филмова, говоре у прилог тези 
дa Оријент чекa зaпaдну интервенцију. Тaкaв „оријентaлизaм“ 
живи кроз доктрине и тезе о „Оријенту“ и „Оријентaлцимa“ дa 
би нaјзaд постaо зaпaдни нaчин доминaције и поседовaњa влaсти 
нaд Оријентом. Појaвa нa коју Сaид укaзује увођењем терминa 
„оријентaлизaм“, сaчињенa је од преклaпaњa геогрaфских, кул-
турних и идеолошких мaпa. Југословенски простор је био једaн од 
оних нa коме су се слaмaле последице геосимболичког и култур-
но-геогрaфског зaмишљaњa. У оријентaлистичком мaниру, југ се 
смештaо све јужније, зaпaд све зaпaдније, a Исток све источније. 
Нa овaквој логици зaсновaне су и дебaте између југословенских 
републикa које су сaдржaле елементе оријентaлистичког говорa. 
Поделе нa „рурaлно“/“урбaно“; сa ове и оне стрaне реке; „средње-
европско“ и „бaлкaнско“; „оријентaлно“ и „окцидентaлно“, пред 
почетaк дезинтегрaције Социјaлистичке Федерaтивне Републике 
Југослaвије узимaју снaжaн зaмaх чиме се сусед дискредитује, дa 
би се легитимизовaло нaсиље нaд њим. Током рaтa, влaдaју исти 
дискурси, aли сa неупоредиво јaчом снaгом. Зaмишљaње Друго-
гa кaо оријентaлног, инфериорног, не престaје по окончaњу рaтa, 
већ се нaстaвљa сa осудaмa и етикетирaњимa. Сусед је по прa-
вилу је источнији, прљaвији, културно инфериорнији, што гa и 
чини „кочницом нaшег прогресa“ и стогa  непријaтељем нaс који 
смо „зaпaднији“, „културнији“, „супериорнији“, нaдaсве „зaпaд-
нији“ и „европски“. Изнутрa овaј дискурс је у склaду с деловaњем 

11)  Daniel Martin Varisco, Reading Orientalism:Said and the Unsaid, Univesity of 
Washington Press, Seatle and London, 2006. p. 232. 

12)  Edvard Said, Krivotvorenje islama, TRIDVAJEDAN, Zagreb, 2003. str. XL



111

ДЕКОНСТРУИСАЊЕ СРБИЈЕ... Сања Лазаревић Радак  –  

интернaлизaције прихвaћен и коришћен, пa је репродуковaње 
оријентaлизмa често било сводљиво нa осмaнскa својствa уткaнa 
у ментaлитет и оног Другог. Ово је омогућило реторичко и јaчaло 
прaктично повлaчење грaницa између „нaс“ и „других“. У овом 
контексту, јaвило се и ново питaње које се нaдовезaло нa проблем 
идентитетa и позиције Србије у односу нa Европу: „Ко је у Ју-
гослaвији Европљaнин“? Ово питaње је уситњaвaло поделе јер је 
стaновништво Словеније и Хрвaтске себе смaтрaло европскијим 
од својих источних суседa који су етикетирaни кaо „бaлкaнци“, 
уз подсећaње нa њихово „бaлкaнство“ нaсупрот „европству“ „се-
вернијих републикa“.  Југословенско стaновништво усвојило је 
оријентaлистичку реторику коју је у процесу ментaлног освaјaњa 
светa нaметaо Окцидент, a Милицa Бaкић – Хејден, ову појaву 
нaзивa „гнеждењем оријентaлизмa“.13) Оријенталистичку пара-
дигму најчешће су примењивали истраживачи који живе изван 
Србије. Измишљање Руританије 14) Весне Голдсворти доживљaвa 
популaрност међу широком читaлaчком публиком. Озбиљнији, 
методолошки и теоријски подухвaти долaзе сa aмеричких уни-
веризетa и колеџa и опредељују се зa знaтно смелију пaрaдигму 
постколонијaлизмa којa се нaдовезује нa Сaидов Оријентaлизaм. 
Уколико је преплитaње бaлкaнизмa и оријентaлизмa имaло не-
гaтивне последицaме које су долaзиле од спољa, aли једнaко изa-
зивaле поделе и конфликте изнутрa, ово нaс обaвезује нa поврaтaк 
оријентaлистичкој пaрaдигми и њеној интелектуaлно рaзгрaнaтој 
и политички aнгaжовaној верзији постколонијaлизмa.

ПОСТКОЛОНИЈАЛНА СРБИЈА?

Иaко Гaјaтри Чaкрaворти Спивaк, Хоми Бaбa и Роберт Јaнг, 
Сaидов Оријентaлизaм схвaтaју кaо бaшту из које проговaрaју 
субaлтерни субјекти, промишљaње Бaлкaнa кaо мaргинaлизовa-
ног регионa још увек није добило зaслужено место у домaћим 
aкaдемским круговимa.15) Изновa, међу именимa којa иступaју у 
име постколонијaлности Бaлкaнa препознaјемо стручњaке који 

13)  Милица Бакић-Хејден, Варијације на тему Балкан, Институт за филозофију 
и друштвену теорију, Филип Вишњић, Београд, 2006. стр. 20.

14)  Весна Голдсворти,  Измишљање Руританије, Геопоетика, Београд, 2005.
15)  Сања Лазаревић Радак, Невидљиви Балкан: прилог историји постколонијал-

них географија, Мали Немо, Панчево, 2014. стр. 131.
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живе и рaде у тaкозвaном Првом свету: Душaнa Бјелићa, Обрaдa 
Сaвићa, Томислaвa Лонгиновићa. 

У aкaдемској јaвности Србије, могућност дa је Бaлкaн 
нaрaтивно/дискурзивно колонизовaни регион, звучи попут не-
довољно опрaвдaне (неозбиљне) оптужбе нa рaчун технолошки 
моћнијих и културно супериорних господaрa. Полемикa о могућ-
ностимa примене једне примaрно књижевне теорије, или нечегa 
што и није теоријa у прaвом смислу већ облик пружaњa отпорa 
хегемонији, делује попут упуштaњa у опaсну aвaнтуру сa неиз-
весним исходом који би се мождa могaо окончaти гневом техно-
лошки моћних и нaдaсве цивилизовaног делa светa. Но, овaкaв 
стaв премa постколонијaлизму довољно сведочи о субaлтерном и 
мимикријском повлaчењу у љуштуру инфериорног субјектa који 
производи колонијaлни дискурс.16) Зa оне који још увек сумњaју 
дa би се Бaлкaн, a сa њим и Србијa могли уврстити у колонизо-
вaне делове светa, требa подсетити нa зaкључке које постколо-
нијaлни критичaри износе у протеклих десетaк годинa. Роберт 
Јaнг провокaтивним и донекле сугестивним пaсусом тестирa свог 
читaоцa, позивaјући гa дa се препознa или не препознa кaо субaл-
теритет:

 Дa ли живите у свету других, свету који постоји зa 
друге?17)

Излaзећи из строгих теоријских и методолошких оквирa, 
Роберт Јaнг допуштa дa се колонизовaним субјектом осећa онaј 
чије је друштво постaвљено нa периферију. Мa колико се ово, 
неретко субјективно осећaње, прећуткивaло у студијaмa Бaлкaнa, 
интернaлизaцијa погледa Другогa, оног доминaнтног Другог који 
се постaвљa кaо мерило свих ствaри, делилaц цивилизaцијске ми-
сије и прaвде производи субјекте који теже, aли не могу дa постa-
ну „део Европе“, „културнији“, „цивилизовaнији“, „европскији“ 
и „зaпaднији“. 

У Србији је овaј тренд aутомaргинaлизaције уочљив током 
скоро три деценије које су прaћене унутрaшњим, регионaлним, 
aдминистрaтивним, културолошким и многим другим поделaмa. 
Унутрaшњa подељеност друштвa сведочи дa се оно још увек 
није опорaвило од културних, економских, политичких трaумa 
и хумaних кaтaстрофa које су нaступиле деведесетих годинa, a 
нaстaвљене двехиљaдитих, током типских, готово стереотипних 
конфликaтa, нaизглед изaзвaних aпсурдима нa којимa је почивaлa 

16)  Bill Ashcroft, Gareth Griffi  ths, Helen Tiffi  n, The Empire Writes Back: Theory and 
Practice in Post-colonial Literatures, Routledge, London, New York, 2009. p. 6.

17)  Роберт Јанг,  Постколонијализам: сасвим кратак увод, Службени гласник, Бе-
оград, 2013. стр. 13. 
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изгрaдњa читaвог друштвa. Овaкви конфликти, прaћени рaзноврс-
ним облицимa интервенционизмa Окцидентa дaнaс се догaђaју у 
деловимa Азије и Африке. 

ТРЕЋИ ПРОСТОР, ТРЕЋИ СВЕТ?
Постколонијaлизaм који врaћa глaс мaргинaлизовaнимa 

није једини простор из когa може проговорити бaлкaнски субјект. 
Постмодерне геогрaфије Едвaрдa Соџе су критикa по себи јер 
укидaју поделе које се сa центрa репродукују нa мaргинaлизо-
вaнa друштвa. То су оне које Србију деле нa центaр и перифе-
рију, урбaно и рурaлно, цивилизовaно/нецивилизовaно, европско/
антиевропско, поделе на економски центар и периферију. Соџа 
уводи концепт Трећег простора као нечега што ремети устаљени 
поредак и такозване цивилизацијске принципе.18) Ослaњaјући се 
нa Мaрксово схвaтње aкумулaције кaпитaлa и Фукоово схвaтaње 
хетеротопије, он истиче дa је улогa овaквих местa дa формирaју 
простор који је други у односу нa „нaш“, дa буду некa врстa 
опозиције, игрaјући контрaстну улогу и постaјући „чист“, кaдa 
је „нaше“ „прљaво“, „уређен“ кaдa је нaше „неуређено“.19) Поје-
дини делови светa, постaвши мaргине и искусивши сиромaшт-
во, остaли су зaкључaни у стaњу мaргинaлности. Они гa изновa, 
опсесивно понaвљaју идентификујући се сa знaчaјним Другим и 
трaжећи опозицију којa је нaводни рaзлог њиховог незaдовољст-
вa. Ослоњен нa Фукоa, Соџa уводи термин „хетеротопијa“. Онa 
је зaсновaнa нa неколико принципa.20) Овaквa местa су попут жи-
вих бићa изложенa дугим и исцрпљујућим стaњимa које остaтaк 
друштвa именује кризом. С обзиром нa то, знaчaјно их је издвоји-
ти из просторa који морa дa функционише „нормaлно“, уобичaје-
ним, свaкодневним, рутинским током. У склaду сa овим, Србијa 
се пореди сa хaотичним простором којем стaлно прети опaсност 
од избијaњa нових економских и политичких кризa. Хетерото-
пијa је способнa дa споји неспојиво. У јaвном и привaтном дис-
курсу Србије, говори се о свaкодневици обележеној пaрaдоксимa, 
овaплоћењимa оксиморонa. 21) Хетеротопије су нaлик исечцимa 

18)  Edvard Soja, Thirdspace: Journeys to Los Angeles and Other Real and Imagined 
Spaces, New York, Wiley, 1996. p. 27-20.

19)  Amar Achearou, Questioning Hibridity, Postcolonialism and Globalization, 
Palgrave Macmillan, New York,  2011. str.119.

20)  Ibid.
21)  Сања Лазаревић Радак, На границама Оријента: представе о Србији у ен-

глеским и америчким путописима између два светска рата, Мали Немо,
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из рaзличитих временa.  У њимa је могуће отворити оно што је 
прошло и зaтворити проток историје.  Дискурси о историји којa 
се понaвљa и о зaмрзнутости у историјском презенту илуструју 
се бројним примеримa из политичког животa Србије.22) 

БАЛКАН И СРБИЈА НА ПОЛУПЕРИФЕРИЈИ

Једaн од нaјпровокaтивнијих приступa који би се могли 
применити нa студије Бaлкaнa и Србије у његовом референтном 
оквиру је концепт полупериферије. Он је неодвојив од постколо-
нијaлизмa и постмодерних геогрaфијa јер се фокусирa нa произ-
водњу знaњa кaо суштину свaког колонијaлизмa и неоколонијa-
лизмa.23) Овaј  концепт је неопходaн у циљу постизaњa нaучног и 
друштвеног консензусa у вези сa бројним проблемaтичним тaч-
кaмa у политичком и економском животу Србије. Истичући дa 
полупериферијa није ни геогрaфски ни искључиво геополитички 
појaм, Вaлерштaјн покaзује кaко се у социолошкој употреби њоме 
нaглaшaвa структурaлнa рaзликa једног ствaрног и симболичког 
делa светa, у односу нa центaр и у односу нa перифеију. Сaвре-
мени приступи препознaју тесну везу између геополитичке, исто-
ријске и економске позиционирaности српског друштвa између 
центрa и периферије. Између тaкозвaне Зaпaдне Европе и Источне 
Европе, несумњиво постоје структурне рaзличитости, a не сaмо 
симболичке, пa се полупериферијaлност огледa у хибридизaцији 
друштaвa и стaлним нaпоримa дa се достигну стaндaрди центрa. 
Кaдa је реч о српском друштву и другим полупериферним друш-
твимa, пaрaдигмaтичном би се моглa смaтрaти, зaдуженост. Овим 
особинaмa, придружују се сиромaштво, социјaлне рaзлике, ен-
демскa корупцијa, осећaње личне и колективне немоћи, повећaње 
стопе криминaлa, снижaвaње квaлитетa животa, реинтерпретa-
цијa историје, aгресивни нaционaлизaм, олигaрхијскa политичкa 
структурa.24) 

 Панчево, 2011. стр. 144.
22)  Ibid. 
23)  Immanuel Wallerstein, „Semi-Peripheral Countries and the Contemporary World 

Crisis“, Theory and Society, Vol. 3, No. 4 (Winter, 1976), Springer, New York, 
1976. p. 461-483  

24)  Марина Хјусон, Зоран Стевановић,  Криминал и друштво Србије: изазови 
друштвене дезинтеграције, друштвене регулације и очувања животне сре-
дине, Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 2015. 
стр. 18-20.
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‘СМЕШТАЊЕ’ СРБИЈЕ

Несумњиво је дa сaвремену Србију, у референтном оквиру 
Бaлкaнa дaнaс прaте културни и политички одјеци бaлкaнизaције 
којa допуштa дa се онa сaгледa кроз предстaву о грaничности и 
која мобилише стереотипе о измештености и последичној „зaо-
стaлости“ зa земљaмa центрa. Сликa земље смештене нa перифе-
рију бaлкaнизовaног Бaлкaнa једнaко утиче нa aутоперцепцију 
и од ње неодвојиву aутомaргинaлизaцију. Од бaлкaнизмa остaје 
неодвојивa постколонијaлност којa нaводи субјекте дa о себи јед-
нaко мисле кaо о инфериорнимa, онимa који никaдa неће досећи 
стaндaрде Окцидентa, сaгледaвaјући процес смештaњa у његове 
симболичке оквире кaо културну борбу којa трaје више од једног 
векa. Овa предстaвa културне борбе дaље полaризује друштво 
нa зaмишљене и „ствaрне“ пристaлице прогресa, демокрaтски и 
европски оријентисaне, колико и нa оне који нaводно отежaвaју 
„нaпредaк“, a овоме се могу додaти дaље политичке поделе које 
постaју све уочљивије врaћaјући друштво нa дискурсе који су 
доминирaли деведесетих годинa двaдесетог векa. Мaргинaлност 
Србије прaћенa било aутостигмaтизaцијом, било узaлудним по-
кушaјимa дa се онa сaмодефинише кроз aфирмaтивне термине о 
јединственом културном нaслеђу. Осећaње стaновникa Србијa дa 
су позвaни дa се сaобрaзе сa културом коју препознaјући кaо кул-
туру Окцидентa, зaпрaво доживљaвaју кaо Другу, мењa кaрaктер 
упоредо сa економским незaдовољством које је нaступило нaме-
сто очекивaног вишег стaндaрдa.  Србијa кaо постмодернa геогрa-
фијa спaдa у друштвa у којимa се кaпитaл није aкумулирaо и којa 
су последично остaлa извaн Центрa, носећи се сa последицaмa 
које овaквa позицијa подрaзумевa. Но узимaјући у обзир дa је нa 
тaј нaчин постaлa једно од друштaвa којимa доминирaју хибрид-
ност, поделе, роднa неједнaкост, мaргинaлизaцијa обрaзовaњa, 
културе, нaуке, у целини, једнa од оних земaљa чији стaновници 
теже дa се aфирмишу извaн ње, што води зaкључку дa је њено 
стaње постколонијaлно, мaргинaлно, изложено периферизaцији, 
aли и дa је онa симболички, културно, економски, измештени 
свет. Онa није Исток и није Зaпaд, aли стaње у коме се зaтиче 
није јединствено, већ се препознaвaло и препознaје се у другим 
друштвимa којa не уживaју центрaлну позицију. Све изрaженијa 
мaргинaлизaцијa друштвених нaукa које могу дa понуде концеп-
те, теорије и прaктичнa, конструктивнa решењa у превaзилaжењу 
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кризa којимa је ово друштво изложено не дaју оптимистичну сли-
ку њене будућности. Још увек изрaзитa несигурност приликом 
примене постколонијaлне теорије и теоријa полупериферије јед-
нaко сведочи о субaлтерности Србије и немогућности дa напусти 
кружење у оквиримa превaзиђених пaрaдигми што условљaвa и 
немогућност изнaлaжењa решењa које би могло променити стaње 
у коме се нaлaзи. 
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Sanja Lazarević Radak

DECONSTRUCTION OF 
SERBIA: THE BALKANS 

AND SERBIA FROM 
POSTCOLONIALISM TO SEMI-

PERIPHERY

Resume

Balkan Studies came into focus along with post-structuralist 
approaches in humanities.  „The image of the Balkans”; 
„The Image of Serbia”, „The Representations of the Others”, 
are just some of the common titles of constructivist papers. 
During the disintegration of the Socialist Federative Republic 
of Yugoslavia, one could testify the emergence of the fi rst 
scientifi c articles which draw attention to the practice of the 
orientalization and self-orientalizing. However, until the end 
of the twentieth century, these papers were still on the border 
between essentialism and the fi rst attempts of deconstruction. 
The fi rst  academic texts which were shifting in the new 
frameworks rely on so called Balkanist paradigm of Maria 
Todorova. While drawing attention on the stereotypes on 
the Balkans, they fall into the trap of self-exoticism and 
exaggeration of the political importance of the region. Milica 
Bakic Heyden became the fi rst to turn towards „orientalist” 
paradigm while using the concept of reproduction of 
orientalism. Her concept leads to the framework in which 
Serbia and the Balkans are placed. Despite this, the 
postcolonial approaches, which grows out of Orientalism are 
still regarded suspicious and theoretically unexploited. The 
selective use of this theory or its rejection, led to scientifi c 
slwodown comapring to the other academic environments 
which openly analyse political and cultural state in which 
they found themselves. In Serbia, the postcolonialism did not 
get the deserved place. The reason is the ambivalent attitude 
towards it, especially in academic circles. The refusal to 
accept, analyse and change the position of periphery testify 
the subaltern position of social sciences in Serbia. While 
other peripheries exploit advanced theories like postmodern 
geography or a concept of semi-periphery, Serbia stays on a 
margin once again. That margin is not only social, ecnonomic, 
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but it is scientifi c. It is a result of the anxiety and a fear of 
colonialism, a proof of the unwillingness to confront with 
own failures and marginality. 

Key words: Serbia, Balkan studies, balkanism, postmoder-
nism, postcolonialism, postmodern geographies, semi-peri-
phery. 25)

*  Овај рад је примљен 24. марта 2016. године, а прихваћен за штампу на 
састанку Редакције 13. јуна 2016. године.
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Оригинални научни рад 

Зоран Р. Ћирјаковић
Факултет за медије и комуникације, Београд

С а ж е т а к

Аутор анализира допринос постколонијалних студија 
супротстављању западној хегемонији, децентрирању 
света који су колонизовале евроцентричне идеје и субјек-
тивизацији незападних заједница. Нагласак је на пост-
кололонијализму као жестоко оспораваној платформи, 
својеврсној „теоријској локацији“ отпора, и начинима на 
које је доприносио демистификацији и оспоравању за-
падних привилегија у неоколонијалном свету. Значајна 
пажња је посвећена вези са постструктурализмом и ам-
бивалентном односу према марксизму, укључујући начи-
ине на које су марксисти покушавали да дискредитују и 
„сахране“ постколонијалну критику као непријатељску 
и саучесника доминације. Указано је зашто би постколо-
нијалне увиде требало посматрати као комплементарне 
марксистичким, до којих се обично долазило уз занема-
ривање културалних чинилаца. Као илустрација величи-
не изазова, у раду је дат кратак преглед начина на које да-
нас бивају легитимисане оријенталистичке бинарности, а 
западне интервенције уоквирене као спасилачке мисије. 
Аутор истиче да је колонијализам неопходно посматрати 
и као „колонијализам ума“, те да је борба против неоко-
лонијализма увек и „унутрашња“, захтева конфронтацију 
са аутоколонијалним актерима. Пажња је посвећена спо-
рењима и недоумицама везаним за есенцијализам, сенку 
која се надвија над постколонијалне увиде и могућност 

ДЕЦЕНТРИРАЊЕ СВЕТА ПОСЛЕ 
КОЛОНИЈАЛИЗМА: СТРАТЕГИЈЕ 

СУПРОТСТАВЉАЊА ОД 
КРАХА ЦИВИЛИЗАТОРСКЕ 

МИСИЈЕ ДО УСПОНА НОВОГ 
ОРИЈЕНТАЛИЗМА
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да буду искоришћени у различитим политикама субјекти-
визације и отпора. Затим су, у контексту светске економ-
ске кризе и глобалног „рата против терора“, преиспитани 
изазови већ етаблираној и институционализованој пост-
колонијалној критици. У завршном делу рада, истакнут је 
допринос постколонијалних студија разумевању после-
дица лиминалног положаја Балкана и указано на њихов 
значај у покушајима супротстављања неоколонијалим 
интервенцијама у Србији и остатку региона.

Кључне речи: постколонијалне студије, оријентали-
зам, неоколонијализам, марксизам, постструктурализам, 
есенцијализам, културализам, западноцентризам.

РАСТЕРЕЋЕНИ КОЛОНИЈАЛИЗАМ

На врхунцу колонијалног подухвата мало ко је помишљао 
да му може доћи крај.1) Радјард Киплинг (Rudyard Kipling) је 1898. 
године своју, данас озлоглашену, оду империјализму назвао „Те-
рет белог човека“. Затражио је да га наставе САД – сила у повоју 
која је неочекивано дуго оклевала да преузме овај „терет“ и тако 
демонстрира „светску моћ“ (Zakaria, 1999). Французи су били 
поносни на своју „цивилизаторску мисију“. Дејвид Ливингстон 
(David Livingstone), бајрактар британског колонијализма, про-
кламовао је мисију у име „три це“ – хишћанство, цивилизација 
и трговина.2) Идиличну слику колонијалног света реметиле су 
бруталности у „Слободној држави Конго“, које су шокирале чак 
и Запад. Али, ужаси су везивани за белгијског краља Леополда 
II, који је у Берлину 1884. године, на врхунцу „јагме за Африку“, 
као приватно власништво добио ову територију величине Западне 
Европе. Данас је то Демократска Република Конго, која је фор-
малну независност 1960. године дочекала са двадесетак људи са 
факултетском дипломом, много више илустрација недаћа које је 
Запад оставио за собом него изузетак.

Насиље и неред у постколонијама није могуће разумети без 
узимања у обзир природе и дубине колонијалне интервенције, 
али ни разлога зашто је бели човек „поклекнуо под теретом“ и 

1)  Неки аутори истичу да западни колонијализам није био једини са „глобалним“ 
претензијама и да се може говорити о исламском и османском империјализму 
и колонијализму (Karsh, 2006, 109).

2)  Енгл. Christianity, Civilization, and Commerce.
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кренуо да бежи из колонија истом оном брзином којом је ка њима 
хрлио, остављујући их зависним и рањивим. Колонијализам није 
окончан из моралних разлога већ зато што је постао прескуп, 
нарочито узимајући у обзир неисплативост огромних „бескорис-
них“ територија и стање у коме се Европа нашла на крају Дру-
гог светског рата. Његово сложено глобално наслеђе нашло се у 
центру пажње постколонијализма3) – различитих, често оштро 
сукобљених критичких теорија и приступа који су преиспитива-
ли дубину колонијалне трауме,4) меру и начине на које је (пре)
обликовала скоро све аспекте живота, деколонизацију5) и стање 
неоколонијалног света.6) У његовом оквиру развиле су различите 
гране, од којих треба истаћи најспорнију – субалтерне студије, 
које су се, између осталог, фокусирале на децентрирање света и 
„провинцијализовање Европе“, односно партикуларизацију њених 
искустава и историје (Chakrbarty, 2008).7) Ово су неке од идеја које 
су учиниле да постколонијализам буде жестоко нападан и опсо-
раван. Хамид Дабаши (Hamid Dabashi), на пример, сматра да је 
само легитимисао хијерархијске колонијалне бинарности и тиме 
очувао „колонијалну опресију“. Штавише, Дабаши је краткотрај-

3)  Већина аутора говори о постколонијализму, што истиче епистемолошку ди-
мензију, а не о пост-колонијализму, јер цртица сугерише да је реч о нечему 
што долази после (краја) колонијализма. У том контексту, често је истица-
на важност епситемолошке привилегије Запада, улога „знања“ и „теорије“ у 
одржавању и легитимисању неоколонијалних облика потчињавања, односно 
прелазак са „колонијализма моћи“ на „колонијалност знања“  (Schor, 2012: 8).

4)  Постколонијална теорија је прошла пут од једнодимензионог схватања ко-
лонијализма до инсистирања на амбивалентним структуралним везама и 
односима моћи, што је, по једнима, ојачало, а, по другима, фатално ослаби-
ло могуће домете и само поље у коме је концепт колонијализма имао статус 
„трансисторијске структуре“, слично патријархату у феминистичкој критици 
(Slemon, 1994: 24).

5)  Кваме Нкрумах, председник Гане, подсахарске колоније која је прва стекла 
независност 1958., реч неоколонијализам је употребио само седам година кас-
није (Ashcroft et al, 2007: 57).

6)  Схватања постколонијализма кретале су се у широком распону, од тога да је 
само грана (западног) постструктурализма и постмодернизма, преко тога да 
је „културални означитељ привременог боравишта интелектуалног кадра из 
Трећег света“ на Западу, до тога да је аутохтона опозициона критичка пракса 
(Slemon, 1994: 17-18).

7)  Субалтернисти су у почетку представљани као „иноватори унутар маркси-
стичке теорије“. Критика евроцентричности и економског детерминизма, 
праћена ослањањем на „историју одоздо“ и указивањем на гласове субалтер-
них који се не чују у јавном дискурсу, донела им је касније оптужбе за „замра-
чивање капитализма“ и „спасавање оријентализма“ (Chibber, 2013: 286-288).
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ни успех „Арапског пролећа“ искористио као повод да прогласи 
„крај постколонијализма“ (2012).

УДАР НА ОРИЈЕНТАЛИЗАМ

За разлику од (прижељкиваног) краја, који су призивали и 
конзервативни јавни интелектуалци, као што је историчар Бер-
нард Луис (Bernard Lewis), и утицајни левичари, као што је фило-
зоф Славој Жижек, постколконијализам има и родоначелника Ед-
варда Саида (Edward Said) и катарзични почетак – 1978. годину, 
када је објављена његова књига „Оријентализам“. Саид у њој пра-
ти трајекторију, која креће у 18. веку, од наивних репрезентација 
Оријента као простора другачијих, лењих и мистичних људи, 
лишених рационалности, па и сваке могућности разумевања 
историје и државе, до озбиљних, „учених“ схватања која више 
не могу бити дисквалификована као „провинцијски шовинизам“ 
јер су представљана и тумачена као увиди који долазе „из дубине 
европске културе“. Трансформација је у 20. веку завршена успо-
стављањем оријентализма као науке, „истовремено инструмента 
политике и начина како Европа може интерпретирати и себе и 
Оријент“ – „оријентализам је наметнуо границе размишљања 
о Оријенту“ (Said, 1979[1978]: 43). Он је културну, политичку и 
друштвену историју „Осталих“ есенцијализовао и представио као 
одговор на западну, њену мање или више закаснелу и успешну 
репризу. „Запад је актер, Оријент само пасивно реагује. Запад је 
посматрач, судија и порота свакога аспекта оријенталног пона-
шања“ (Исто: 108-109).

Саид истиче да је оријентализам „у себи већ носио урезан 
велики страх од ислама“ и да је, баш зато, имао капацитет да 
„води политичке покрете, управља колoнијама, изводи скоро апо-
калиптичне закључке који изражвају тешку цивилизујућу мисију 
белог човека“ унутар једне наводно отворене, плуралистичке и 
либералне културе (Исто: 253-254). Упорно указивање на њену 
суштинску нелибералност и двоструке стандарде Запада, не само 
према исламском свету, допринели су да Саид постане и један од 
најутицајних (опозиционих) јавних интелектуалаца 20. века. Он 
је, до тада респектабилни, оријентализам претворио истовремено 
у сумњиву академску дисциплину,8) патолошки начин мишљења 

8)  Саид је, на трагу Фукоа, сумњичав према научним истинама и ауторитетима 
који своје увиде представљају као објективне. Он истиче да је, „[у] најбољем 
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и хегемону институционализовану инфраструктуру која обез-
беђује и верификује западне ставове и политике према Оријен-
ту као симболу ужаса варварства и слици вечне претње, „трајне 
трауме“ Европе (Исто: 59). Саид сасвим експлицитно каже да је 
„оријентализам вид параноје“ (Исто: 72). Тешко је појмити меру 
утицаја овог компаративисте, професора књижевности и „књи-
жевног критичара“, на бројне дисциплине.9) Саидови доприноси 
су бројни, али посебно је важно да је указао да отпор захтева 
не само преиспитивање западног канона већ и супротстављање 
њему. Од самог почетка је било јасно да се покушај детронизо-
вања западних „знања“ и „истина“ неће завршити на „науци о 
Оријенту“.

МАРКСИСТИЧКА КОНКУРЕНЦИЈА

Епиграф „Оријентализма“ је цитат Карла Маркса: „Они 
не могу себе да престављају, они морају да буду представља-
ни“. Али, Саид Маркса наводи као егземпларног евроцентрич-
ног оријенталисту, мада роматичног и месијанског, и тврди да су 
„марксисти били слепи према постојању империјализма“ (Исто: 
3, 154, 178). Тако се постколонијализам у старту наметнуо као 
наследник и активистичка алтернатива, али, истовремено, и као 
непријатељ и конкуренција. Многим маркистима се чинило да је 
она нелојална и опасна и у њему нису видели савезника у борби 
против глобалне хегемоније.10) 

Саид је повезао Грамшијев (Antonio Gramsci)  марксизам, 
Фукоов (Michel Foucault) постструктурализам и Фанонове (Frantz 

случају, ‘прави’ Оријент подстакао визију аутора; врло ретко је водио“ (Said, 
1979[1978]: 22).

9)  Иако су у великој мери ослоњене на француске теоретичаре, постколонијалне 
студије су често описиване као „англосаксонске“. Тешко је наћи утицајног ау-
тора који је писао на француском и себе сматрао постколонијалним, што има 
везе са схватањем француске колонијалне мисије. Оно је оличено и у значењу 
„франкофоније“, на пример, у књижевности епитета који је обележје „за сва 
дела написана на француском изузев оних која су произведена у самој Фран-
цуској – што сугерише неоколонијалну сегрегацију и хијерахизацију култура 
која одржава бинарности... од којих је зависило ширење и консолидација ко-
лонијализма“ (Forsdick & Murphy, 2003: 3).

10)  Наслеђе марксизма је несумњивo присутно, а чак је сугерисано да постко-
лонијализам треба посматрати као кориговање „западних теорија марксизма“ 
помоћу постструктурализма (Murphy, 2007: 185).
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Fanon) идеје о отпору и створио заводљиву програмску мешави-
ну, спој теорије и позива на акцију који је произвео „ентузијазам 
поредив са оним који су према Марксу осећали неки од следбени-
ка“ (Howe, 2007: 50).11) И Саидови наследници су у постколонија-
лизму открили бунтовну, па и „устаничку“ академску мисао, „по-
литичку и етичку посвећеност оспоравању и довођењу у питање 
пракси и последица доминације и покоравања“, адекватан израз 
потребе за академским ангажовањем у циљу трансформације све-
та и схватања да теорија треба да служи радикалној пракси и бор-
би, између осталог, трагајући за „трансгресивним, непослушним 
и трансформативним облицима знања, начина репрезентације и 
погледа“ (McLeod, 2007: 7-10). При томе, идеолошка клима, об-
ележена разочарањем у „реално постојећи“ социјализам и сломом 
Совјетског савеза, ишла је на руку рецепцији Саидове књиге, док 
је „постколонијално“ деловало као одлична алтернатива и замена 
појму Трећи свет, који више није носио пожељни „професионални 
престиж и теоријску ауру“ (Shohat, 1992: 100). 

С једне стране, поједини истакнути (пост)марксисти су били 
наклоњени Саидовом раду, али, с друге стране, из марксистич-
ког естаблиштмента долазиле су и неке од најжешћих критика, 
па и потпуних дисквалификација Саида и постколонијализма у 
целини (Howe, 2007: 50). Многи су му негирали статус критике 
и тврдили да представља „корисног идиота“ капитала, локацију 
лажног отпора. Они су у постколонијализму од почетка видели 
производ „мистификаторске идеологије“, која редефинише „ан-
тиимперијализам не као социјалистички пројекат, који треба да 
остваре масовни покрети народних класа, већ као развојнистички 
пројекат који треба да остваре националне буржоазије слабијих 
земаља“ (Ahmad, 1994: 293). Оптуживан је да је, „инфициран“ 
постструктурализмом, нагласак преместио са „политичког / кон-
текстуалног на културално / текстуално, што је често описивано 
као померај од бинарних супротности антиколонијалне борбе ка 
разматрању амбивалентности постколонијалног стања“ (Murphy, 
2007: 182).12)

11)  Саид није прихватио Лиотарово (Jean-François Lyotard) схватање да је прош-
ло време великих наратива еманципације и ослобођења.

12)  Често је игнорисано да је показао да је колонијализам утемељујући за наста-
нак Запада каквог данас познајемо – „колонијализам и колонизовани народи 
нису маргинални за историју Европе, или њен додатак, већ леже у њеном са-
мом срцу“ (McLeod, 2007: 3).
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УТВАРА ПОСТСТРУКТУРАЛИЗМА

Едварда Саид, Хоми Баба (Homi K. Bhabha) и Гајатри Ча-
краворти Спивак (Gayatri Chakravorty Spivak), који су често на-
зивани „Светим тројством“ постколонијализма, аутори су који су, 
упркос значајних разлика, веровали да „теорија не би требало да 
постоји независно од деловања“ и „користили елементе теорије 
постструктурализма“, мада је Саид постао скептичан према тео-
рији и остао много више ослоњен на историчност и емпиризам, 
док су се Баба и Спивак окренули психоанализи и деконструк-
цији (Kennedy, 2000: 115). Саид је Фукоу замерао „пад у ‘тек-
стуализам’, опсесију моћи и структурализам који није оставио 
простор за деловање, а самим тим ни за отпор и промену“, као и 
софистицирани аналитички нихилизам, који је довео до неутра-
лизације политичког, и улазак у „лавиринт текстуалности“, који 
је спречио да Фукоова и Деридина (Jacques Derrida) „бунтовно 
мисао“ покрене политички бунт (Teti, 2014: 194-196). Утицај пост-
структурализма је и међу самим постколонијалним критичари-
ма тумачен као „деполитизација постколонијалних студија, које 
имају корен у лево оријентисаним националним ослободилачким 
покретима“, првенствено тако што је „уоквиравајући политички 
отпор у апстрактним терминима знакова, кодова и дискурсивних 
стратегија... свесно или не порицао деловање и глас колонизова-
них“ (Morton, 2007: 162).13) Не чуди да је Саид осетио потребу 
да већ у уводу „Оријентализма“ објашњава зашто је „употребио 
схватање дискурса Мишела Фукоа“ (1979[1978]: 3) или да је Спи-
вак истакла: „...када сам први пут читала Дериду нисам знала 
ко је, била сам јако заинтересована да неко стварно демонтира 
филозофску традицију изнутра а не од споља, јер смо, наравно, 
одгајани у образовном ситему у Индији где је име хероја тог фи-
лозофског система било универзално људско биће, и учени смо 
да, ако почнемо да се приближавамо интернализацији тог људ-
ског бића, онда можемо постати људи“ (Spivak, 1990: 7).

13)  Постколонијалне студије се не могу сводити на постколонијалну теорију, која 
је често игнорисала конкретне историјске и друштвене околности у различи-
тим земљама или скретала пажњу са њих, а неретко је писана жаргоном који 
је описиван као искључујући и непрозиран. Често је игнорисано да текстови 
и наративи нису укорењено само „у садашњости или прошлости“ већ и у ло-
калним околностима која захтевају „специјализована знања“ о културалним 
специфичностима, што је често игнорисано (Boehmer, 2005: 239-240). Многи 
аутори су губили из вида партикуларно и посматрали постколоније као кохе-
рентни и неиздиференцирани простор.
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Постколонијализам није успео да се извуче из загрљаја 
постструктурализма и постмодернизма – „западне теорије“. 
„‘Лингвистички обрат’ и ‘пад у дискусрс’ у постколонијалним 
студијама засенили су материјалне координате империјализма“ 
и одвели их ка „монотоним питањима дискурса, репрезентације, 
језика и идентитета“ (Scott, 2006).14) С једне стране, замерано је, 
посебно Баби и Спивак, да су постколонијалне студије у свом 
„ортодоксном облику“ гурнули ка неприступачном језику и ап-
страктности и тиме деполитизовали, онемогућили их да се носе 
са „идеолошким мистификацијама садашњих облика капитализ-
ма“, док су се, с друге стране, у „пост-9/11 свету“ нашле на удару 
заговорника неоколонијализма, „идеолога империје“ као што је 
Најл Фергусон (Niall Ferguson) (Scott, 2006). Саид и следбеници 
су били изложени и критици (левих) либерала, који постколонија-
лизам виде као напад на Запад, дисквалификацију универзалних 
вредности које симболизује и изговор за несупехе исламског све-
та да поврати стару моћ. Верне телеолошком схватању историје, 
марксистичка и либерална есхатологија не остављају простор за 
децентрирање света.

НЕВОЉА С ЕСЕНЦИЈАЛИЗМОМ

Оставши углавном „у власништву“ имиграната из приви-
легованих сталежа земаља Трећег света, постколонијална теорија 
је окренула леђа мање гламурозним аспектима, „неспектакулар-
ним темама“ које представљају важна обележја неоколонијализма 
(Shankar, 1994: 487). Поставља се питање колико су многи уопште 
желели да репрезентују субалтерне или покушају да говоре у њи-
хово име. Постколонијалне студије су платиле цену признања и 
нормализације гетоизацијом, коју треба посматрати и као после-

14)  Ашиле Мбембе (Achile Mbembe), који је писао о логици нереда у постколонија-
ма, али себе не сматра постколонијалним критичарем (2001: 128), уверљиво је 
легитимисао коришћење постструктуралистичких и других евроцентричних 
теорија за разумевање стања у Трећем свету, посебно у Подсахарској Афри-
ци, чије проблеме и изазове није било лако уклопити у кључне парадигме 
постколонијализма, развијане углавном кроз блискоисточну и јужноазијску 
призму. При томе, Мбембе је важан и за постструктуралисте јер је закључио 
„да режим биополитичке контроле који функционише у европском буржуа-
ском друштву не функционише у европским колонијама; зато је биополитичка 
контрола замењена некрополитичком“ (Morton, 2007: 171).
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дицу несклада између положаја „постколонијалног научника“ и 
стања „неоколонијалног света“ (Shankar, 1994: 482).15) Чини се да 
је и избор префикса условио домете постколонијалних студија у 
глобализованом свету – умирујуће и неутрално „пост“, што суге-
рише континуитет уз, наравно, преиспитивање и дестабилисање, 
уметнуто је уместо мобилизаторског „анти“ или бар „нео“, као 
мање амбивалентног означитеља који сугеришу ако не горе онда 
перфидније.16) Иако је постколонијализам задобио „активистичку 
ауру“, кључни аутори су остајали у удобној и неочекивано инсу-
ларној позицији.

Ту треба имати у виду да су од почетка водећу улогу имали 
компаративисти / књижевни критичари и историчари, који су се 
првенствено бавили текстом, библиотекама и архивама колонија-
лизма. Зато не чуди да су од половине деведесетих година, услед 
снажног убрзавања глобализацијских процеса, највећи допринос 
почели да дају научници, посебно антрополози, који себе нису 
сматрали постколонијалним иако су му много тога дуговали (и 
допринели) постколонијализму.17) Отпор утицајних антрополога 
према отвореном „прикључивању“ постколонијалној критици ве-
зан је за њену блискост са постмодернизмом, често баш за схва-
тање да се и у постколонијама може говорити о постмодерном 
стању. Заговорници тезе о постојању вишеструких алтернативних 
или вернакуларних модерности, који су сматрали да глобализова-
ну модерност не треба посматрати као сингуларно стање и исти-
цали важност идеологије и специфичних историчности, углавном 
су прихватили став који је изнео брачни пар (непостколонијалних 
антрополога) Комаров: „Можда највећу предност скорашње за-
падне научне преокупације са ‘постмодерношћу’ представља оно 

15)  Институционализација постколонијалних студија праћења је комодифика-
цијом и укључивањем у „‘индустрију другости’, коју истовремено сервисира 
и опире јој се“. Сугерисано је да су „профитирале на својој привидној марги-
налности док су саму маргиналност претварале у вредну интелектуалну робу. 
За то време, постколонијални писци, и неколико критичара, акумулирали су 
облике културалног капитала који су учинили да постану препознатљиве – 
чак и славне – личности упркос својим опозиционим ставовима.“ (Huggan, 
2001: vii-viii).

16)  Мада, могуће је да би адекватнији префикс, као што је „нео“ или „анти“, само 
још више отежао и гетоизовао покушаје децентрирања света и легитимисања 
незападних историја и епситемологија.

17)  Постколонијалне студије су понудиле битно другачији приступ глобализацији 
и истакле да је „укорењена у историји империјализма“ (Ashcroft et al, 2007: 
102).
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што је она открила о самој ‘модерности’“ (Comaroff   & Comaroff , 
1993: xi). Невоља с постмодерним, истовремено привлачним уто-
чиштем и нечим од чега је требало бежати зарад, егземпларно 
модерних, великих еманципаторских и ослободилачких аспира-
ција, обележила је целокупну интелектуалну историју постколо-
нијализма.

Очекивано децентрирање фиксираних идентитета није 
представљало ништа мањи изазов од односа према „великим на-
ративима“. Од бројних недоумица и спорења унутар дисциплине, 
треба истаћи да је Спивак прва покушала да се избори са амби-
валентношћу есенцијализма – оригиналног непријатеља који се 
претворио у сенку која је пратила целокупну постколонијалну 
критику – и некако разреши конфликт између корисности, еман-
ципујуће снаге есенцијализма у многим борбама за признавање, 
препознавање или ослобођење, и немалих опасности које носи 
(Ashcroft et al, 2007: 74).18) Уосталом, Спивак је сама  прошла пут 
од легитимисања стратешког есенцијализма19) до схватања да је 
субалтерност увек ситуациона, „позиција без идентитета“ (2005: 
476). Део њеног разочарања у стратешки есенцијализам везан за 
локалне злоупотребе, „опасност стварања аутхтоних елита које 
ће деловати као пуке неоколонијалне марионете старих снага ко-
лонизујућих сила“ (Ashcroft et al, 2007: 74), а део за глобалне, 
„међународно цивилно друштво, самоодабране моралне предузет-
нике који обављају дистрибуцију филантропије без демократије“ 
(Spivak, 2005: 482).

Ту не треба губити из вида заједнице које свој опстанак 
везују за успостављање или одржавање, а не „брисање граница“, 
што је била једна од главних преокупација и циљева савремених 
левичарских теорија и активизма. Постоје заједнице које не желе 
да у нацији виде нешто измишљено или замишљено нити да „де-
натурализују природно“, а за многе је појам светог наставио да 

18)  Питање је у којој мери је постколонијализам подрио есенцијализоване бинар-
ности а колико је само успостављао нове, подједнако круте. Поставља се и 
питање да ли је увек оправдано успостављати инверзне хијерахијске дихо-
томије, на које су многи постколонијални критичари одговарли позитивно, 
истичући, на пример, да за Африканце историја није била нека постструктура-
листичка „фантомска игра огледала већ мучно искуство“ (Pandit, 1992-93: 4).

19)  Као неизбежног бивања „есенцијалисте с времена на време“ у служби по-
прављања положаја и самовредновања субалтерних – што је изразила твр-
дњом „Ја мислим да је апсолутно на месту заузети став против дискурса есен-
цијализма... Али, стратешки не можемо“ (Spivak, 1984-85: 184).
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има огромну важност (Santos & Scohor, 2012: 16).20) Новија опсе-
сија хибридношћу, која је у великој мери одраз Бабиног олаког 
промовисања „хибридности у архетипско постколонијално стање“ 
(Murphy, 2007: 186), ојачала је тенденцију да потрага за предко-
лонијалним коренима буде дисквалификована као „фетишзована 
носталгија“ или „наивни есенцијализам“ (Santos & Scohor, 2012: 
22). При томе, Баба је у „колонијалној мимикрији“ видео оружије 
отпора, могућност подривања колонијалног ауторитета, и сматрао 
да она изражава несклад између „западног знака и колонијалног 
означеног“, нормативне евроцентричне визије и његове оријен-
талне имитације, „лоше копије“ (Bhabha, 1994: 95). „Беле маске“, 
које су за Фанона биле израз дехуманизације становништва ко-
лонија, потребе да се стекне какав-такав дигнитет у условима 
губитка културног идентитета, али не и да се „промени реал-
ност“ (2008[1952]: 174, 180), Баба је видео на другачији начин. 
Огроман одјек је имала његова тврдња да мимикрија „инаугу-
рише процес антиколонијалне самодиференцијације кроз логику 
неодговарајуће апропријације“ (Gandhi, 1998: 195). Мада, Бабин 
став да што је мимикрија успешнија, што „урођеник“ више личи 
на западног клона, то је већа је могућност субверзије, жестоко је 
оспораван.

АУТОКОЛОНИЈАЛНИ БЕДЕМ

Иако су колонизовани посматрани као супротност Евро-
пљанима, па и као мање људи, „без напора колонијализованих 
народа колонијализам не би могао да успе; у многим деловима 
света колонизатори су зависили од енергија, инпута и вештина 

20)  Док се за западну може рећи да је „историја не о [нама] већ за нас“, „Оста-
ли“, не само када су гурани у „неиздиференциране термине као што је ‘або-
риџинско’“, често осећају снажну потребу да „потврде своје преколонијалне 
културе“ позивајући се на локално и специфично, оно што има корене пре 
западноцентричне историје и „поврате своју културалну разлику“ (Griffi  ths, 
1994: 73-76). Та потреба може деловати наивно, као фетишизација или „мит 
о аутентичности“, али она је интегрални део напора многих колонијалних 
субјеката, који желе да коначно легитимишу и себе и своју историју. Зато у 
постколонијама треба бити врло обазрив са појмовима као што су ретроград-
но или ретрадиционализација, који су на Западу, нарочито у академским и 
активистичким круговима, добили неупитно негативне конотације. Ту лежи 
и један од разлога зашто је, не само политички, одговор левице на трагедију 
(„перманентну кризу“) бројних постколонија остао неадекватан.
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колонизованих да би могли да дођу до богатстава које су гања-
ли“ (McLeod, 2007: 4). Речи британског политичара лорда Томаса 
Маколија (Thomas Macaulay), иако написане 1835. године и данас 
звуче поражавајуће савремено: „[М]и сада морамо да учинимо 
све што можемо да створимо једну класу која би могла да буде 
преводилац између нас и милиона оних којима владамо; класу 
особа, индијску по крви и боји коже, али енглеску по свом укусу, 
ставовима, моралности и интелекту“ (цитирано према McLeod, 
2007: 4). „Концепт модерног запада“ прерастао је тако из „гео-
графског и темпоралног ентитета у психолошку категорију. За-
пад је сада свуда, унутар Запада и ван њега, у структурама и 
у умовима“ (Nandy, 1983: xi). Поистовећивања другости са по-
ложајем отуђених („европеизованих“) елита и привилегованих 
мањинских идентитета, најчешће родних, погодовало је бујању 
аутоколонијалних ставова, у распону од, привидно бенигних, ау-
тоoријенталистичких, преко ауторасистичких, до отворено ауто-
шовинистичких. Без ових аутохтоних, мада на различите начине 
охрабриваних одговора на глобалним (полу)периферијама није 
могуће разумети ни успон и логику новог оријентализма нити 
природу и механизме мекше, неоколонијалне доминације, коју 
аутоколонијални субјекти легитимишу и призивају.

Неоколонијално рецентрирање света одвија се под маском 
људских и мањинских права. Не чуди да су, понесени евроцен-
тричним фокусом постструктуралиста на маргинално, многи 
постколонијални критичари, макар то било имплицитно или 
неосвешћено, „служили интересима мултинационалног капита-
лизма тако што су привилеговали амбициозне грађанске елите, 
изједначене са постколонијалним простором, као аутентичне 
гласове са маргина“ (Mohan, 1992-93: 36). Сем када поклекне 
пред хибрисом или импулсом ка претераном империјалном рас-
тезању, савремени колонијализам људских права је неупоредиво 
јефтинији и делује морално. Легитимтет различитим „спасилач-
ким“ интервенцијама понудили су и „колонијални феминизам“ 
(Ahmed, 1992) и „хомоколонијални“ актери (Rahman, 2014), како 
западни тако и незападни.21) И данас, као и на врхунцу класич-
ног колонијализма, наличје сваке интервенције у име спасавање 
одабраних „добрих“ мањина (или „другости“), подразумева нову, 
релегитимисану „цивилизаторску мисију“ чији је објекат, на раз-

21)  Уоквиравање политичких питања као „проблема поштовања људских права“ у 
земљама на (полу)периферији представља моћно оружије десубјективизације 
и изговор за различите врсте неоколонијалних интервенција.
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личите начине есенцијализована, „лоша“ већина. Без обзира да 
ли је реч о авганистанским женама, косовским Албанцима или 
подсахарским хомосексуалцима, различите врсте интервенција, 
које су често имале трагичне исходе, истичу субјективитет за-
падних актера. „Остали“ могу имати само колатерну корист или 
штету, која бива легитимисана и релативизована, често прилично 
софистицираним, неооријенталистичким наративима. Резултат су 
десуверенизација држава и десубјективизација грађана, обележе-
на делигитимисањем њихових историја као не само аисторијских 
већ често и антиисторијских.22) Да је реч о континуитету сведочи 
и чињеница да су неки од темеља новог оријентализма поставље-
ни још у викторијанској ери, када је положај жена у „друштвима 
ван цивилизованог Запада“ стављен „у службу колонијализма“ и 
усмерен „према Другим мушкарцима и културама Других муш-
караца“ (Ahmed, 1992: 151). У све софистициранијим инкарнација-
ма неоколонијализма, негативна есенцијалиизација непокорних 
незападних актера само је прилагођена помодним парадигмама 
и изражена у подилажењу деконтексуализованим западноцент-
ричним преокупацијама. Бели људи су наставили да спасавају, 
само је фокус померен на црне и „браон“ жене и хомосексуалце, 
субјекте чије „оснаживање“ не само да не може да угрози западну 
хегемонију већ је снажно релегитимише.

ЧАРИ КУЛТУРАЛИЗМА

Постколонијализам је обележен израженом склоношћу ка 
културализму, схватању да је „култура одлучујући фактор када 
је реч о начинима како видимо свет и поступамо према њему“, 
односно „тенденцији да у први план стави и преиспитује централ-
ну улогу културе у одржавању (нео)колонијалне моћи и постколо-
нијалног неслагања“ (Procter, 2007: 173).23) Постколонијализам је 
истакао потребу да буду обједињени материјалистички и кулрту-

22)  Постколонијализам, који инсистира на историзацији, па и плурализацији 
историчности, данас се суочава са веровањем да „све што се десило се десило 
пре 1980. године представља праисторију“ и да ће „будућност једноставно 
бити бесконачно понављана садашњост – или, како кажу постмодернисти, 
‘садашњост плус више опција’“ (Eagleton, 2003: 7).

23)  Постколонијалне студије могу бити стављене и у контекст студија културе 
и посматране као „једно од најдрагоценијих достигнућа културалне теорије“ 
(Eagleton, 2003: 6).
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ралистички приступи, указујући да је „културализација академ-
ског зања“ важна јер указује на значај „субјективних искустава“ и 
„различитих облика знања за различите заједнице“ (Young, 2001: 
8).24) Дискредитовање културализма је често у левичарским кру-
говима било израз склоности да свако инситирање на различито-
сти у односу на западно-универзално буде протумачено не само 
као имплицитно легитимисање старих дихотомија о инфериорно-
сти „Осталих“ већ и као деполитизујуће. Али, културализам је, у 
великој мери, омогућио постколонијализму да постане „витални 
политички приступ демистификацији и оспоравању многих (нео)
колонијалних ‘истина’“ (Procter, 2007: 173). Антагонизам мар-
ксиста везан је и за чињеницу да значајан део постколонијалне 
критике одражава схватање да „култура представља кључно ме-
сто где друштвене ралности бивају конституисане и оспорене“ и 
да има важну улогу у „одређивању политике, колико год да то 
одређење може да буде контрадикторно и нестабилно“ (Procter, 
2007: 178-179). При томе, либерали су постколонијалне перспек-
тиве искористили да би легитимисали „површни мултикултура-
лизам који у ствари даје легитимитет монокултуралној перспек-
тиви“ која је „задовољена поједностављеним или добронамерним 
укључивањем различитости“ у уску евроцентричну парадигму. 
На тај начин, „претпостављени ‘Други’“ бива прихваћен тако да 
западни субјективитет остаје „затворен и независан“ (Carey-Webb, 
1992-93: 136). Резултат је рецентрирање западног субјекта и нату-
рализација његовог аутоколонијалног сапутника.25)

Постколонијализам нам указује, како пише Хоми Баба, да 
су од почетка деветнаестог века „снаге натурализације“, неведљи-
ве ударне песнице модерности, деловале на периферијама, и тера 
нас да размишљамо не само о „народима без историје“ већ и о 
томе како да „историзујемо дешавање деисторизованих“ и раз-

24)  Чак и стављање у исту раван, а камоли привилеговање културе науштрб еко-
номије / капитала, спорно је не само маркистички оријентисаним ауторима 
већ и у другим школама мишљења где културализам, културални плурализам 
и културални релативизам имају снажне негативне конотације.

25)  Истицано је да евроцентричност различитих категорија, које су сугерисане 
или наметане као универзалне, доводи до десубјективизације незападних ак-
тера. Џозеф Масад (Joseph Massad) је био изложен нападима због довођења у 
питање универзалности хомосексуалности. Он се „супроставља трансформи-
сању сексуалних пракси у идентитете“ и оспорава епистемолошке и онтолош-
ке темеље схватања о „гејству“ као универзалном изразу различитих тради-
ција односа између особа истог пола, које их „фиксира у западну бинарност“ 
(Massad, 2007: 188-192). 
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умемо ирационално деловање субалтерних у околностима када 
је „парадигма друштвене акције дефинисана првенствено као ра-
ционална акција“. „Ако је, како кажу, историја страна земља, шта 
онда значи сусрести се с прошлошћу која је твоја земља ретерито-
ријализована, чак и терорисана, од стране других?“ (Bhabha, 1995: 
328-329). Одговор на ово питање, које пажњу усмерава на начин 
на који је постколонијална садашњост увезана са колонијалном 
прошлошћу, упућује на одустајање и од – што је важно за станов-
нике полупериферија као што је Балкан, које, такође, „касне“ или 
су „у чекаоници историје“ – телеолошког разумевања модерности 
и њеног идејног и институционалног пртљага, као и за препозна-
вањe механизама деловања и последица епистемолошког насиља 
које га легитимише.

ПОСТОВАЊЕ ПОСТКОЛОНИЈАЛИЗМА

После зенита постколонијализма – или, по некима, „по-
сле постколонијализма“, описиваног као „потрошеног“ и „јало-
вог“ (Lal, 2012: 191) – рецентрирања света је изражено и у два 
упоредна, често збуњујуће идеолошки испреплетана и увезана, 
процеса: снажног успона новог оријентализма и спорог повратка 
марксизму. Потребно их је посматрати у контексту краја „краја 
историје“ (Fukuyama, 1993) и идеологије, односно „краја уобра-
зиље“ (Chabal, 2012), веровања да ће у постхладноратовском све-
ту бити успостављена хегемонија западних схватања напретка 
и развоја. Иако су реформулације нових оријенталиста имале 
важно место и раније, у постмодерним текстовима и радовима 
водећих постструктуралиста,26) нудивши често „ништа више од 
нове окциденталистичке фасаде“ (Almond, 2007: 3),27) после на-
пада у САД 11. септембра 2001. године дошло је до експлозије 
егземпларно оријенталистичких ставова, често експлицитније 
расистички изражених него током 20. века и широко прихваћених 

26)  Постструктурализам и постмодернизам су често „у пракси оперисали на на-
чин на који је оперисала западна историзујућа свест, што значи тако да изврше 
апропријацију и контролишу ‘другог’ док привидно врше неку врсту великог 
културалног искупљења... реформисање или револуционарну промену запад-
них епистемолошких кодова и пристрасности“ (Tiffi  n, 1988: 170).

27)  Задржана је „хегемона структура производње и циркулације знања“, а „пе-
риферије су наставиле да фигурирају као конзументи теорије произведене на 
другом месту, што само репродукује постојећи поредак“ (Schor, 2012: 8)
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чак и у оним левим и либералним круговима који им раније нису 
били склони. Најављен у контраверзној тези о „сукобу цивилиза-
ција“ Самјуела Хантингтона (Samuel P. Huntington) (1996), нови 
оријентализам је на Западу после 11. септембра брзо пустио дубо-
ке корене, видљиве у медијима у монолитним и „демонизованим 
културалним репрезентацијама муслимана и ислама, праћеним 
претпоставком о супериорности западне културе“ (Amin-Khan, 
2012: 1595). 

Незавршена светска економска криза, тачније „нова нор-
малност“ која је почела 2008. године, али и растуће неједнако-
сти унутар САД (говори се и о „крају америчког сна“) и других 
западних држава, означила је почетак опадања интересовања за 
постколонијализам и друге „пост“ приступе и упоредног окре-
тања марксизму. Одлично га илуструје рецепција и популарност 
књиге „Постколонијална теорија и утвара капитала“, која је пред-
ставља као „небулозну“ и сугерише да што пре треба да „буде 
уклоњена“ (2013: 284, 295),28) и њеног аутора Вивека Чибера (Vivek 
Chibber), који је у рекордном року постао левичарска академска 
звезда. Чибер је, као и многи други марксисти, непријатељ децен-
трирања света и провинцијализације Европе и књига је фокуси-
рана на релегитимисање „светске историје“ у једнини са великим 
„И“ и „универзалног“, што су, како пише, клеветали првенстве-
но субалтернисти (2013: xi). Поред тога, широм света уврежено 
схватање активизма, како академског „отпора“ тако и повезаног 
интелектуалног и уметничког предузетништва „другости“, све 
чешће се везује за положај и проблеме радничке класе уместо 
за, и даље привилеговане, мањинске и друге, из перспективе бра-
нитеља неолибералне хегемоније, бенигне политике идентитета. 
Нова интелектуална мода је прихваћена и на Балкану и приметна 
је у радовима и јавним иступима активистичких научника фоку-
сираних на „другости“ (Бранислав Димитријевић у Србији или 
Дамир Арсенијевић у Босни и Херцеговини), као и уметника (на 
пример филм „Смрт у Сарајеву“ Даниса Тановића, добитника 
„Оскара“). Овај новорођени „марксизам“ обично бива или удро-
бљен у постмодернистички пастиш или фунционише као нова 
грана индустрије другости, оличене и у свеприсутној „синегдо-
хизацији зарад идентитетске експлоатације“, која је деструктив-
на чак и када је добронамерна (Спивак, 2005: 482). То су само 

28)  На насловној страни је цитиран Жижек: „Књига коју смо сви чекали, експло-
зија свежег вазуха која треба да одагна устајалу арому пресудо-радикалног 
академског естаблиштмента“.
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неки од разлога зашто је тешко веровати да ће у новој, помодној 
инкарнацији марксизам моћи сам да понуди одговоре на, често 
трагични, неоколонијални неред, обојен и хибридношћу и, редов-
но олако дисквалификованом, потрагом за котвама и ослонцима, 
коју не производе само оклеветане културалне различитости, ка-
рикиране онда када нису негиране, већ и структурално насиље 
„закаснеле“ модернизације и њених пратилаца, транзиције однос-
но „структуралног прилагођавања“.

Иако полупериферије, углавном лиминални простори, нису 
били у фокусу мејнстрима постколонијалне критике, она је дала 
огроман допринос разумевању њиховог стања и невоља, па и 
крвавог нереда који је обележио новије историје ових простора, 
редовно уоквираване као погрешне и неисторијске.29) И на окле-
ветаном Балкану смо од постколонијализма имали немалу (ко-
латералну) корист. У државоцентричном свету, понудио је нова 
оружија у борби против есенцијализације, десубјективизације и 
десуверенизације, али и за легитимисање аутохтоних исторично-
сти и развојних путева. Указао је да је и овде та битка истовре-
мено унутрашња – колонијализам је увек и колонијализам ума и 
ослања се на саучесништво колонлизованих субјеката, првенст-
вено елита. Постколонијализам је пажњу усмерио на значај спе-
цифичних манифестација неоколонијалне (и аутоколонијалне) 
моћи на различитим вернакуларним, географским и културал-
ним, локацијама. У својим радикалнијим и жестоко нападаним 
облицима, показао је оно што његови све гласнији марксистички 
непријатељи обично губе из вида – колико год да је доминација 
глобална, модалитети отпора су увек првенствено локални. Гло-
бално се не може ни посматратати ни мењати без децентрирања 
света, узимања у обзир вернакуларног, да употребим реч из пост-
колонијалног арсенала која истиче важност укорењености и кул-
туралног превођења,30) тог редовно игнорисаног локалног наличја 
и оптимистичке либералне транзиционе парадигме и, донедавно 
хибернираног, марксистичког револуционарног заноса.

29)  И Балкан и Латинска Америка су истовремено и јасно географски дефинисани 
и флуидни, епистемолошки несигурни због неухватљивости својих културал-
них локација,  које се опиру фиксирању и једнозначности, па редовно бивају 
другојачени и смештени у домен наличја западне изузетности као претећи 
„негативни изузеци“.

30)  Оно увек укључује и превредновање, критичко преиспитивање „стварне“ везе 
између „универзлног“ / западног означитеља и означеног на не-Западу.
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Zoran Ćirjaković

DECENTERING THE WORLD 
AFTER COLONIALISM: 

STRATEGIES OF RESISTANCE 
FROM THE TWILIGHT 

OF CIVILISING MISSION 
TO THE ASCENT OF NEW 

ORIENTALISM

Resume

The author analyzes the contribution of postcolonial studies 
to the resistance to Western hegemony, decentralization 
of the world colonized by Eurocentric ideas and 
subjectivization of non-Western communities. The emphasis 
is on Postcolonialism as fi ercely disputed platform, a kind of 
„theoretical location“ of resistance, and the ways in which 
it contributed to demystifi cation and challenged the Western 
privilege in the neocolonial world. Considerable attention 



139

ДЕЦЕНТРИРАЊЕ СВЕТА ПОСЛЕ ...Зоран Р. Ћирјаковић  –  

has been paid to poststructuralism and ambivalent attitude 
towards marxism, including the reasons why Marxists have 
been trying to discredit and even „bury“ postcolonial studies 
as an enemy and an accomplice of the capitalist domination. 
It is pointed out why the postcolonial insights should be 
seen as complementary to the marxist’s ones, which have 
usually been made with disregard for key cultural factors. To 
illustrate the size of the challenge today, the paper gives a 
brief overview of the ways in which Orientalist binaries have 
been being relegitimized and Western interventions framed 
as rescue missions. The author points out that colonialism 
should also be viewed as „colonialism of the mind“ and that 
the struggle against neocolonialism is always „internal“ in 
non-Western societies, requiring a permanent confrontation 
with autocolonial actors. Special attention is paid to the 
dilemmas and disputes regarding essentialism, a shadow 
that hangs over postcolonial insights and their applicability 
in the meaningful politics of subjectivization and resistance. 
Further on, in the context of the enduring fi nancial crisis and 
the „Global War on Terror“ the main challenges to already 
established and institutionalized postcolonial critique have 
been reviewed. In the fi nal part of the paper, the author stresses 
the contribution of postcolonial studies to the understanding 
of various consequence of liminal position of the Balkans 
and points to their importance for fl edgling resistance to the 
neocolonial interventions in the region.

Key words: postcolonial studies, Orientalism, neocolonia-
lism, marxism, poststructuralism, essentialism, culturalism, 
Westerncentrism, subjectivization31)

*  Овај рад је примљен 28. априла 2016. године, а прихваћен за штампу на 
састанку Редакције 13. јуна 2016. године.
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С а ж е т а к

У овом тексту анализиране су категорије субјективитета 
и идентитета и њихов однос према концепту разлике која 
се може сматрати једним од кључних појмова за разуме-
вање и промишљање проблема Другости. Доминантни 
дискурс класификује и категоризује субјекте на основу 
замишљеног норматива при чему се одређени типови 
субјективитета сврставају у домен Другости те бивају 
маргинализовани и дискриминисани. Позиционирање 
субјеката у оквиру друштвених структура и конституи-
сање неједнакости у друштву производ је специфичног 
начина тумачења и интерпретације разлике која пред-
ставља основу за креирање културалних значења и која је 
као таква уписана у тело и идентитет субјекта. У складу 
са тим проблем диференцирања друштвених група неод-
војив је од питања идентитета и разлике који су као про-
изводи дискурзивних пракси фундаментални за категори-
зацију и класификацију субјеката унутар друштва.

Кључне речи: тело, субјект, идентитет, разлика, Другост

Специфично промишљање и теоретизација феномена људ-
ског тела која је развијана у оквиру постструктуралистичке и 
касније постмодернистичке мисли отворила је могућност за 

ПИТАЊА ТЕОРЕТИЗАЦИЈЕ
СУБЈЕКТИВИТЕТА И 

ИДЕНТИТЕТА У ДРУШТВУ 
НАКОН ПОСТМОДЕРНОГ ДОБА: 

ДРУГОСТ И РАЗЛИКА КАО 
ПОЛИТИЧКЕ КАТЕГОРИЈЕ



142

СРПСКА ПОЛИТИЧКА МИСАО ПОСЕБНО ИЗДАЊЕ

истицање значаја концепта разлике као кључне тачке формирања 
људског субјективитета и позиције субјекта у друштву. Схватање 
тела као културалног текста, односно као површине уписа коју 
врши дискурс у оквиру ког субјект функционише као субјект, 
ослободило га је позиције фиксираног објекта и производа при-
роде коју му је доделио биолошки детерминизам и сместило га у 
домен друштвеног – додељујући му место у категорији производа 
културе.1) У складу са тим разлике међу телима и начини њихове 
интерпретације посматрани су и анализирани као производи ди-
скурзивних пракси карактеристичних за дато друштво. Теоријске 
платформе попут постфеминизма, постколонијалних студија, 
квир теорије, студија културе и пре свега теоријске психоанализе, 
приступиле су проблематизацији тела, субјекта и разлике дефи-
нишући и теоретизујући категорију Другости коју доминантни 
дискурс успоставља насупрот привилегованом субјекту који се 
налази на позицији моћи. Процес креирања поља Другости по-
дразумева означавање одређеног типа субјективитета и тела као 
нормативног универзалног модела у односу на који се сви други/
другачији облици субјектности и телесности сматрају мање вред-
ним и категоризују као Другост. Истицање разлике између нор-
мативног модела и Другости, као и њена натурализација, односно 
дефинисање и поимање њене позиције као природног својства 
уместо као културалног конструкта, води ка фиксирању разлике 
односно фиксирању одређених културалних и симболичких зна-
чења, чиме се инсистира на укидању могућности тумачења дате 
Другости ван те разлике.2)

Несумњиво је да се сва тела међусобно разликују, међутим 
не сматрају се све разлике подједнако важним да би се на основу 
њих субјекти категоризовали и разврставали у друштвене групе. 
Телесне карактеристике као што су пол, боја коже, физичка фукн-

1)  „Тело се мора посматрати као место друштвеног, политичког, културног и ге-
ографског уписа, производње односно конституције. Тело није супротставље-
но култури, отпорни противударац природној прошлости; оно само је један 
културни, културни, производ.“ Елизабет Грос, Променљива тела: ка телес-
ном феминизму, Центар за женске студије и истраживања рода, Београд, 2005, 
стр. 48.

2)  „Натурализација је дакле репрезентациона стратегија креирана да фиксира 
разлику и на тај начин је вечно осигура као такву. То је покушај заустављања 
неизбежног ’клизања’ значења, у циљу обезбеђивања дискурзивног или 
идеолошког ’затварања’.“ Stuart Hall, „The spectacle of the other“, Representa-
tion: cultural representations and signifying practices, (приредио: Stuart Hall), 
SAGE, London, 1997, стр. 223–290, 245.
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ционалност и старосна доб представљају обележја – маркере која 
је друштво конструисало као кључне за разликовање и катего-
ризовање тела, што је водило њиховом вредновању и класифико-
вању унутар друштвено-културалног контекста. За сваку од датих 
категорија везује се мноштво значења захваљујући којима субјект 
задобија одређену позицију унутар друштва у коме живи. Осим 
тога, на темељу ових карактеристика субјект гради свој иденти-
тет или му се он приписује од стране других приликом процеса 
идентификације, будући да се све наведене карактеристике могу 
визуелно ишчитати са површине тела у коју су уписане. Субјект, 
дакле, не може измаћи категоризацији и системима значења који 
му додељују одређено место на хијерархијској друштвеној лестви-
ци управо због тога што је тело носилац субјективитета. Тело као 
површина уписа, свакако, не нуди на читање само горе помену-
те карактеристике већ и мноштво других културалних обележја 
која, путем наслојавања на тело само,3) учествују у производњи 
значења захваљујући којима тело подлеже систему класифика-
ције. Нека од тих обележја тичу се религијске припадности, ет-
ницитета, класе или припадности одређеној поткултури.4) Она се 
за разлику од маркера који су означени као кључни могу лакше 
маскирати или сакрити. Међутим, оно што је заједничко свим 
типовима обележја је то да се налазе се у служби означавања 
разлика и да учествују у производњи Другости која стоји наспрам 
чистог и исправног субјекта чије тело представља нормативни 
идеал задат од стране доминантног дискурса. Механизми регу-
лације тела обликују тело субјекта према датом идеалном моде-
лу већ од тренутка самог рођења, будући да је субјект одмах по 
рођењу подвргнут различитим видовима надзора, контроле и дис-
циплине који функционишу као оруђе – инструмент мрежа моћи 
у које је тело уплетено.5) Резултати опирања овим механизмима и 

3)  Примери за ово били би специфично одабрана гардероба, накит, други типови 
украшавања или одевања тела.

4)  Јелена Ђорђевић, Посткултура: увод у студије културе, Clio, Београд, 2009.
5)   „Односи сила, моћи производе тело користећи различите технике (храњење, 

васпитавање, надзор, образовање деце у било којој датој култури) и упре-
зањем енергија и потенцијала за субверзију које је конструисала сама моћ 
(режими поретка и контроле укључени у модерно дисциплинујуће друштво 
имају потребу за стварањем прилагодљивог, послушног субјекта чије тело и 
кретње иду паралелно и у корелацији су са ефикасношћу машне или тела чија 
је жеља да исповеди све о својој најинтимнијој субјективности и сексуално-
сти институционално санкционисаним ауторитетима).“ Елизабет Грос, Про-
менљива тела: ка телесном феминизму, н. д., стр. 211.
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непристајања на регулативне норме јесу репресија, искључивање, 
дискриминација и уопште позиционирање субјекта као преступ-
ничког и недовољно валидног члана датог друштва. Следствено 
томе, иако су ови механизми успостављени тако да на субјекте 
делују споља – путем институција друштва, њих субјект (не)свес-
но усваја, интернализује и изнова репродукује чиме креира сопст-
вени систем самонадзора и самоконтроле како би себи обезбедио 
стабилну позицију у оквиру задатог норматива. Пристајање на 
полне односно родне нормативе један је од примера који говоре 
о томе на који начин и у којој мери тело као материјални носилац 
субјективитета представља не само пасивну површину уписа, већ 
има функцију активног чиниоца у оквиру процеса производње 
значења и (п)одржавања наметнутог норматива.6) Другим речи-
ма сâмо тело представља инструмент моћи будући да се његова 
материјалност конституише путем регулативних пракси које су 
му наметнуте и које се путем тела константно репродукују. Сва 
тела и субјективитети који се не уклапају у јасно дефинисане 
категорије бивају означени као Другост како би се указало на 
њихов преступ и на границу између онога што се сматра при-
хватљивим и неприхватљивим тј. како би се одбранила та кон-
струисана граница система и утврђеног поретка.7) Релација коју 
дискурс моћи приликом класификације субјеката успоставља у 
односу на доминантни друштвено прихватљиви стандард дефи-
нише се као разлика и уједно је садржана у датој разлици као 
таквој. „Она је инструмент и ефекат моћи пре него есенцијални и 
пасивни ентитет“8) и као таква уписана је у тело субјекта те пред-
ставља основу за развој и формирање субјективитета и основу 
за изградњу идентитета. Субјект је производ дискурса, односно 
идеологије и формира се на темељу дефиниција и правила које су 

6)  „Кад схватимо нормативност самог ’пола’, нећемо моћи да мислимо о мате-
ријалности  тела изван материјализације те регулативне норме. Дакле, ’пол’ 
није напросто нешто што неко има нити статичан опис онога што неко је-
сте: он ће бити једна од  норми које ’неком’омогућавају да живи, то јест које 
оспособљавају тело за живот у подручју културне интелигибилности.“ Џудит 
Батлер, Тела која нешто значе: о дискурзивним границама „пола“, Самиздат 
Б92, Београд, 2001, стр. 14.

7)  „Поредак се може створити једино пренаглашавањем разлике између унутра и 
напољу, горе и доле, мушког и женског, савезништва и непријатељства.“ Мери 
Даглас, Чисто и опасно, Библиотека XX век, Београд, 2001, стр. 13.

8)  Rita Dhamoon, Identity/Diff erence Politics: How Diff erence Is Produced, and Why 
It Matters, UBC Press, Vancouver, Toronto, 2009, стр. 12.
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унапред друштвено задате и припремљене за њега.9) Он се про-
налази у оквиру већ успостављених категорија чије постојање се 
заснива на разликама које на тај начин чине конститутивне еле-
менте процеса изградње субјективитета – субјект сам је дакле из-
веден путем разлике (у односу на оно што није субјект) и служи 
се разликама да успостави свој(е) идентитет(е)за себе и у односу 
на друге.10) Идентитети су такође „дискурзивне конструкције, а 
то значи друштвени производи дискурса или регулисаних начина 
говора о свету унутар културалних и друштвено презентованих 
односа“11) уз помоћ којих субјект артикулише представе и исказе о 
себи како би на одређени начин био препознат од стране других. 
Кроз процес идентификације субјект се поистовећује са одређе-
ним скупом културалних текстова усвајајући и интернализујући 
идентитет(е) који му обезбеђују наизглед стабилну позицију у 
друштву. У складу са тим, како наводи Стјуарт Хол (Stuart Hall) 
идентитет „реферира на тачку сусрета, место шава између са јед-
не стране дискурса и пракси који покушавају да нас ’интерпели-
рају’, да нам се обрате или нас прозову као друштвене субјекте 
одређеног дискурса, и са друге стране, процеса који производе 
субјективитете, који нас конструишу као субјекте који могу бити 
’изговорени’“.12)

Постмодерни субјект суочен је са актуелношћу мноштва 
различитих идентитетских модела које усваја или му се при-
писују у зависности од ситуације, места или релације у одно-
су на друштвено окружење у коме се тренутно налази. Како 
ни један од тих идентитета није стабилан, непроменљив и/или 

9)  Однос субјекта и идеологије разрадио је Луј Алтисер (Louis Althusser) у тексту 
Идеологија и државни идеолошки апарати у коме наводи да: „идеологија од 
самог почетка увек-већ интерпелира индивидуе као субјекте, што значи да је 
јасно да су индивидуе увек-већ интерпелиране путем идеологије као субјекти, 
што нас нужно води до последњег става: индивидуе су увек-већ субјекти.“ Луј 
Алтисер, Идеологија и државни идеолошки апарати, Карпос, Лозница, 2009, 
стр. 71.

10)  „Идентитети се конституишу у игри разлика, на основу њихове различито-
сти од других идентитета, извлачећи своје позитивно значење из онога што 
искључују.“ Јелена Ђорђевић, Посткултура: увод у студије културе, н. д., 
стр. 354.

11)  Мишко Шуваковић, Студије случаја: дискурзивна анализа извођења иденти-
тета у уметничким праксама, Мали Немо, Панчево, 2006, стр. 35-36.

12)  Stuart Hall, „Introduction: Who Needs ’Identity’?“, у зборнику: Questions of Cul-
tural Identity,  (приредили: Stuart Hall и Paul Du Gay, SAGE Publications, Lon-
don, 1996, 1-17, стр. 5-6.
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довршен,постмодерни субјект бива доведен у питање у односу на 
кохерентност свог сопства и сусреће се са нужношћу опстајања 
у пољу децентрираности или фрагментираности субјективите-
та.13) У оваквој поставци, концепт идентитета везан је за процес 
производње значења и актуелне репрезентацијске праксе; он није 
рефлексија и последица неког универзалног својства које субјект 
поседује, већ релациона категорија чије значење варира у завис-
ности од места, времена и/или контекста у коме се о њој говори. 
Субјект, дакле, присваја идентитете као мноштво, унутар кога 
може постојати и нешто што у друштвено-контекстуалном смислу 
може бити протумачено и као противречност;14) субјект изводи 
ове идентитете (као улоге, као позиције у дискурзивном систему) 
и располаже њима на различите начине мењајући одлуке о томе 
којима од њих ће се у одређеном тренутку заступати. Стјуарт Хол 
то назива артикулацијом идентитета, истичући да не постоји 
нешто што може бити дефинисано као идентитетска категорија, 
у смислу некадашње концепције идентитета као класе која може 
да заступа све (различите) индивидуе у циљу одбране интереса 
појединаца у друштву, будући да се „идентитет смењује у односу 
на то на који начин је субјект ословљен или репрезентован“15) 
те да у складу са тим „идентификација није аутоматска“.16) На-
станак бројних покрета који учествују у борби за права жена, 
расних и сексуалних мањина и других друштвених група које су 
маргинализоване и суочене са дискриминацијом, водио је ка де-
центрирању идентитета субјекта и редефинисању већ постојећих 
концепата идентитета. Борба за права и једнак положај у друштву 
подразумевала је пре свега поновно промишљање идентитетских 
категорија које су захваљујући есенцијалистичким схватањима 
свођене на биолошке категорије и природну датост. Њихово по-
везивање са материјалношћу тела сводило их је на универзалну 
непроменљиву нужност и чињенично стање.17) Међутим, приступ 

13)  Stuart Hall, „The Question of Cultural Identity“, у зборнику: Modernity: An Intro-
duction to Modern Societies, (приредили: Stuart Hall, David Held, Don Hubert и 
Kenneth Thompson), Blackwell Publishing, Malden, 1996, стр. 596-632.

14)  Тако се, на пример, субјект у исто време може идентификовати као црнац, 
републиканац и представник више средње класе. Исто., стр. 601.

15)  Исто.
16  Исто.
17)  Постмодернистичке теорије, а посебно трећи талас феминизма, понудиле су 

другачије виђење разумевајући тело другачије и од есенцијализма и од друш-
твеног констуктивизма, Према овим теоријама „тело се сматра политичким, 
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идентитету као дискурзивној категорији која је у нераскидивој 
вези са друштвеном/културалном производњом значења уводи га 
у домен политичког, будући да се он, осим као поље друштвене 
задатости, може перципирати и као симбол и место отпора и 
алатка деконструкције установљених норми и поретка заснова-
ног на идејама доминантне идеологије. И заиста, идентитет је 
постао политичка категорија која мобилише и окупља друштвене 
групе око заједничких интереса везаних за актуелни положај у 
друштву, око заједничких потреба и права на признавање њи-
хове различитости у односу на друге.18) Автар Брах (Avtar Brah) 
је анализирајући концепт разлике раздвојила концепт креирања 
идентитета као субјекатске позиције и концепт проглашавања ко-
лективног идентитета који је означила као политички процес.19)У 
случају колективног идентитета групе разлика се јавља као мар-
кер/обележје/одредница које уједињује припаднике или припад-
нице дате групе тиме што их на одређени начин позиционира 
у оквиру друштвених структура. Род/пол, раса, сексуалност и 
физичка функционалност неке су од карактеристика које пред-
стављају основу за формирање колективних идентитета који оку-
пљају људе унутар група. Ове групе деле заједничка искуства која 
представљају производ разлике схваћене као друштвене релације 
одговорне за положај припадника и/или припадница дате групе у 
друштву.20) Маргинализација и/или дискриминација заснована на 
полу/роду, боји коже, физичкој функционалности или сексуално-
сти мобилише људе да се окупљају у циљу борбе за своја права 
и бољи положај у друштву. Другим речима, оно што њих запра-

друштвеним и културним објектом par excellence, а не производом сирове, 
пасивне природе која је цивилизована, обложена, полирана културом. Тело 
је културно преплитање и производња културе“.Елизабет Грос, Променљива 
тела: ка телесном феминизму, н. д., стр. 42.

18)   „Питања идентитета и културалне репрезентације су ’политичка’ зато што 
су суштински повезана са питањима моћи. Моћ, као друштвена регулација 
производње сопства, омогућава неким врстама знања и идентитета да постоје 
док другима укида то право.“ Chris Barker, Dariusz Galasinski, Cultural Studies 
and Discourse Analysis: A Dialogue on Language and Identity, SAGE Publica-
tions, London, 2001, стр. 57.

19)  Avtar Brah, Cartographies of Diaspora: Contesting Identities, Routledge, London 
and New York, 1996.

20)  Према Автар Брах „разлика у смислу друштвене релације може бити схваћена 
као историјска и савремена трајекторија материјалних услова и културалних 
пракси које производе услове за конструкцију идентитета групе“. Исто. стр. 
117.
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во уједињује је однос који институције и уопште друштво има 
према њима а који је заснован на разликама. Међутим, поставља 
се питање да ли се у случају конкретно ових наведених група 
политика разлике може изједначити и/или свести на политику 
идентитета? Ирис Марион Јанг (Iris Marion Young) сматра да је у 
оквиру борбе за мањинска права таква пракса контрапродуктив-
на и да иде у прилог есенцијалистичким схватањима идентите-
та која припаднике и/или припаднице једне групе своде на скуп 
одређених карактеристика и дефиниција у које се морају уклопи-
ти како би били део групе, односно како би сами себе оправдали 
датој категорији. Осим тога, Јанг сматра да је за друштвене гру-
пе које се диференцирају на основу пола/рода, расе или физичке 
функционалности кључна чињеница то да су на одређени начин 
позициониране у оквиру друштвених структура, те да у складу са 
тими као резултат тога бивају дискриминисане и обесправљене. 
Како би указала на нужност дистинкције између конципирања и 
конституисања група на основу логике идентитета и на основу 
разлике као релације која издваја групу на основу структуралних 
разлика истумачених као неједнакости, она истиче да постоје две 
врсте друштвених група: културалне и структуралне. Без обзира 
на то што се дате две категорије могу преклапати, Јанг тврди да 
се културалне групе диференцирају на основу одредница веза-
них за културу, док се „структуралне групе конституишу кроз 
друштвену организацију рада и производње, организацију жеље 
и сексуалности, институционална правила ауторитета и суборди-
нације и конституисање престижа“.21) Свођење политика разлике 
на политике идентитета би, дакле, у случају структуралних група 
водило ка искључивању оних особа чији идентитет се не уклапа 
у строго дефинисану категорију замишљеног колективног иден-
титета и занемаривању чињенице да разлике постоје и унутар 
саме групе.22)

Амбивалентност концепта разлике који се може схватити у 
позитивном и у негативном смислу најбоље се може илустрова-
ти анализом положаја структуралних друштвених група. Наиме, 
разлика јесте релација која одређене групе смешта у домен Дру-
гости (заправо, друштвено-културална интерпретација разлике 

21)  Iris Marion Young, Inclusion and Demokracy, Oxford University Press, Oxford, 
2000, стр. 94.

22)  Особе које припадају на пример одређеној расној мањинској групи међусобно 
се разликују по полу/роду, физичкој функционланости, класној припадности, 
националности и тако даље.
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јесте оно што их смешта на дато место) и самим тим доприноси 
њиховој маргинализацији. Међутим, у исто време је идентифи-
ковање и признавање разлике оно што је неопходно у борби за 
превазилажење структуралних неједнакости и унапређење поло-
жаја особа које припадају овим групама. Инсистирање на једна-
ком третману и занемаривање разлика којима тежи доминантна 
либерална парадигма једнакости и инклузије, како наводи Ирис 
Марион Јанг, подразумева да сви чланови друштва имају исту 
полазну позицију што свакако није случај. Полна/родна разлика 
је, на пример, уписана у тело субјекта и у колективну историју 
друштвене групе којој припада и као таква не може се занемари-
ти, избрисати или негирати. Да би се негативне последице њеног 
дискурзивног тумачења анулирале она пре свега мора бити пре-
позната.

Питање разумевања и теоретизације друштвено-културал-
них концепата субјективитета и идентитета је, дакле, сложеније 
од пуке потребе за дефинисањем њихових параметара, чему до-
приноси и усложњена друштвена реалност, као и интерпретација 
исте у добу након постмодерне епохе. Колико год да су теорије 
деконструкције и релативизације категорија допринеле радикално 
другачијем разумевању потенцијала (или губљења потенцијала) 
коју сами појмови субјективитета и идентитета имају у друштве-
ном, културалном, политичком и теоријском смислу, субјективи-
тет и идентитет опстају као категорије у динамичном релационом 
односу са структурама моћи унутар увек променљиве друштвене 
реалности, и самим тим опстају као релевантне тачке савремених 
промишљања.
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Aleksa Milanović

THE QUESTIONS OF THE 
THEORIES OF SUBJECTIVITY 
AND IDENTITY IN A SOCIETY 

AFTER THE POSTMODERN 
TIMES: OTHERNESS AND 

DIFFERENCE AS POLITICAL 
CATEGORIES

Resume

In the following text the categories of subjectivity and identity 
and their relation with the concept of diff erence which can be 
perceived as one of the key concepts for understanding and 
rethinking the issue of Otherness are analysed. The dominant 
discourse classifi es and categorizes the subjects based on the 
perceived/imagined normative which places certain types of 
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subjectivity in a fi eld of Otherness hence marginalizing and 
discriminating them. The positioning of the subject within 
the societal structures and the establishment of inequality in 
the society is the product of specifi c manners of reading and 
interpretation of diff erence which represents the basis for the 
creation of cultural meanings which is embedded in body and 
identity of a subject in such way.

Hence, the problem of diff erencing societal groups is 
unalienable from  the issues of identity and diff erence that 
are as the products of discursive practices fundamental for 
the categorization and classifi cation of the subjects within a 
society. 

Keywords: body, subject, identity, diff erence, Otherness23)

*  Овај рад је примљен 26. априла 2016. године, а прихваћен за штампу на 
састанку Редакције 13. јуна 2016. године.
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Лука Бешлагић
Факултет за медије и комуникације, 
Универзитет Сингидунум

С а ж е т а к

У раду се филозофија Жан-Франсоа Лиотара тумачи као 
својеврсна постмодернистичка политичка теорија. Озна-
чавајући постмодерност као тренутак када метанарације 
модерне губе легитимацијску моћ, Лиотар објашњава 
да мноштво разнородних микронаратива замењује ве-
лике приче универзалистичког пројекта модерности – 
хришћанство, просветитељство, марксизам – а свеопшта 
фрагментарност укида сваку претпоставку успостављања 
тоталитета. Заснивајући своју политику постмодерне на 
трагу позних Витгенштајнових промишљања језика и ње-
говог концепта језичке игре, Лиотар у свом опису конфли-
ката плуралног света уводи појам раскола: сукоб између 
супротстављених позиција који се не може разрешити, 
јер изостаје универзални критеријум на основу којег би 
могла бити донета правична пресуда која би прихватила 
специфичност и несводивост сваке од укључених страна. 
У тексту се, коначно, преиспитује сама оправданост акту-
елног проучавања постмодерности у односу на рецентне 
појаве различитих приступа који нуде теоријску алтерна-
тиву постмодернизму. Но, Лиотарова филозофија пост-
модерне – интерпретирана, дакле, као једна политичка 
теорија – остаје релевантан теоријски дискурс који још 
увек уверљиво може објаснити плуралност, хетерогеност 
и несамерљивост мноштва језичких игара савременог – 
пост-постмодерног – света.

ЛИОТАРОВА ПОСТМОДЕРНА 
ПОЛИТИКА НЕСВОДИВЕ 

ПЛУРАЛНОСТИ И БЕСКОНАЧНО 
УМНОЖАВАЈУЋИХ 

ЈЕЗИЧКИХ ИГАРА
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Кључне речи: Жан-Франсоа Лиотар, постмодерна/пост-
модернизам, раскол, језичка игра, постмодерна политика, 
плурализам, пост-постмодерно доба

УВОД: ПОСТМОДЕРНИЗАМ И ЊЕГОВО
МЕСТО  У КОНТЕКСТУ САВРЕМЕНЕ 

ФИЛОЗОФИЈЕ И ТЕОРИЈЕ

Расправу о оправданости проучавања филозофије пост-
модерне Жан-Франсоа Лиотара (Jean-François Lyotard) у актуел-
ном – такорећи, пост-постмодерном1) – тренутку, односно једну 
савремену расправу о постмодерности, могуће је отворити по-
стављањем неколико, наизглед подразумевајућих и очекиваних 
питања. Пре свега, неопходно би било појаснити због чега би 
данас – приближно четири деценије од објављивања Лиотаровог 
Постмодерног стања (La condition postmoderne: rapport sur le 
savoir, 1979),2) својеврсног манифеста постмодернизма – требало 
говорити, писати и расправљати о постмодернoj. Јер, није ли пост-
модерна – као иначе, како то примећује Волфганг Велш (Wolfgang 
Welsch), такође једна велика прича3) – завршена, и то још пре из-
весног времена? Није ли, затим, током више протеклих година, 
радикална алтернатива коју је изворно нудио и обећавао хибрид-
ни, трансгресивни и неухватљиви концепт постмодерности истро-
шена у формалном чину његовог глобалног процеса академског 
институционализовања и, последично, пацификовања? Нису ли, 
на послетку, управо по окончању доминације постмодернистичке 
мисли, неки други савремени филозофски и теоријски дискурси 
снажно закорачили и ступили на сцену, као што је то, примера 
ради, био случај са такозваним повратком филозофији, иници-
раним, током последње деценије прошлог века, радом мислила-
ца као што су Ален Бадју (Alain Badiou), Жак Рансијер (Jacques 

1)  Упореди: Jeff rey T. Nealon, Post-Postmodernism, or, The Logic of Just-in-Time 
Capitalism, Stanford University Press, Stanford, 2012.

2)  Жан-Франсоа Лиотар, Постмодерно стање, прев. Фрида Филиповић, Братст-
во-Јединство, Нови Сад, 1988.

3)   „Ако желите, то је сада наша метаприча.“ Волфганг Велш, „Лиотаров про-
грамски текст или филозофске перспективе постмодерне“, у: Наша постмо-
дерна модерна, прев. Бранка Рајлић, Издавачка књижарница Зорана Стојано-
вића, Нови Сад, 2000, стр. 182.
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Rancière), Ђорђо Агамбен (Giorgio Agamben) и други?4) Но, тиме 
се, наравно, листа ових и сродних критичких питања нипошто 
не исцрпљује, а њихова могућа проблематизација тек отпочиње.

Постмодернизам,5) укратко, означава савремену филозоф-
ску и теоријску платформу – обухватајући и постмодернистичку 
уметничку праксу, као и архитектуру6) – која се својим анти-
хуманистичким и антиесенцијалистичким7) приступом противи 
окамењеној, окошталој и седиментираној метафизици различито 
присутној и имплицираној у дискурсима модерне. Према једној 
од темељних Лиотарових претпоставки, постмодерно доба првен-
ствено одликује неповерење према метанарацијама (métarécits), 
које сада замењује хетерогено мноштво и плуралност међусобно 
несводивих и непомирљивих микронаратива.8) Испоставило се 
да велике приче (grands récits) модерне – на пример, хришћан-
ство, просветитељство, марксизам – уместо постварења својих 
утопијских пројекција воде у тоталитаризам, прикривајући, под 
самолегитимишућим велом наводно свеопштег прогреса и еман-
ципације, бројне незамисливе ужасе.9) У таквој критичкој, али и 
критичној интерпретацији великог пројекта модерне, оштро се 
одбацује телеолошка идеја цивилизацијског и друштвеног на-
претка, која је, у складу са познатим Лиотаровим аргументом и 
илустрацијом, најснажније доводена у питање постојањем кон-

4)   Мишко Шуваковић, „Имати право на теорију и ићи право на теорију: о па-
радоксалним односима теорије и филозофије у савремној култури/друштву“, 
у: ТКХ, бр. 16, темат „Право на теорију“, ТкХ – Центар за теорију и праксу 
извођачких уметности, Београд, 2008, стр. 66–77.

5)  Требало би прецизно подвући појмовну дистинкцију између термина „пост-
модерна“ и „постмодернизам“, а то разграничење је, у основи, већ адекватно 
утврђено и установљено у српском језику, док се у неким другим језицима, 
односно у другим друштвено-културалним контекстима, ови термини често 
користе и као синонимни. Наиме, док постмодерна упућује на раздобље, 
односно једну временско-историјску епоху, постмодернизмом се означавају 
специфична филозофија и уметност постмодерне. Упореди, на пример: Миш-
ко Шуваковић, „Постмодерна“, у: Појмовник теорије уметности, Orion Art, 
Београд, 2013, стр. 556–558.

6)   Види, на пример: Чарлс Џенкс, Језик постмодерне архитектуре, прев. Ранко 
Радовић, Вук Караџић, Београд, 1985.

7)  О значењу термина „антихуманизам“ и „антиесенцијализам“ види, на пример: 
Вивијен Бер, Увод у социјални конструкционизам, прев. Слободанка Глишић, 
Zepter Books World, Београд, 2001.

8)  Жан-Франсоа Лиотар, нав. дело, стр. 6.
9)  Упореди: Волфганг Велш, нав. дело, стр. 189.
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центрационих логора у ХХ веку.1) Па ипак, независно од прет-
ходне тврдње, постмодерна на сложене начине успоставља свој 
необични однос са модерном, односно модернизмом.2) Наиме, 
није једноставно реч о томе да постмодерна прекида са модерном 
извођењем једног драстичног реза у њиховој историјској смени, 
нити се, сасвим супротно, директно некритички наставља на њу 
(у ствари, оба ова тумачења често су део поједностављујућих 
схватања комплексне и хибридне платформе постмодернизма). 
Отуд би, појмовно-терминолошки, можда најпрецизније било 
рећи да постмодерна деконструише модерну, остављајући за сада 
по страни, у односу на релативно скроман обим и проблемско-те-
матски оквир рада, додатно појашњење ове последње тврдње. При 
томе, филозофија постмодерне конституише се, у највећој мери, 
на основу мапирања и критичког испитивања корпуса текстова 
француске теорије3), симултано коегзистирајући, поред осталих 
теоријских дискурса, са постструктурализмом, те реферишући 
на бројне важне мислиоце послератне француске културе: тако 
се, поред Лиотара, у кључне ауторе потоње теоријске платформе 
истовремено убрајају и Жан Бодријар (Jean Baudrillard), Мишел 
Фуко (Michel Foucault), Жак Дерида (Jacques Derrida), Жил Делез 
(Gilles Deleuze) и Феликс Гатари (Félix Guattari).

Узимајући у обзир до сада изнете претпоставке, у настав-
ку се предочава једно могуће читање Лиотарове филозофије 
постмодерне као својеврсне политичке теорије. У том контексту, 
постмодерна политика – или, боље, политика постмодерности, 
односно политика постмодернизма – у овом раду се пре свега 
одређује, у односу на лиотаровску позицију, кроз осавремењену 
проблематизацију концепата као што су плуралност, хибридност, 
хетерогеност и несамерљивост. Истовремено, у истом теоријско-
перформативном чину, преиспитује се и актуелна релевантност 
Лиотарове филозофије у савременом, пост-постмодерном свету.

1)  Миле Савић, „Филозофска политика Ж. Ф. Лиотара, или о рефлексивном пи-
сању као облику дезангажмана“, у: Филозофија и друштво, XXIV, Институт 
за друштвену теорију и филозофију, Београд, 2004, стр. 9.

2)  Илустрације ради, у складу са једном значајном – али, чини се, не лако 
разумљивом – Лиотаровом тезом, могло би се рећи постмодерна прет-
ходи модерној. Jean-François Lyotard, Le Postmoderne expliqué aux enfants: 
Correspondance, 1982–1985, Galilée, Paris, 1988, p. 24.

3)  Види: Франсоа Кисе, French Theory: Фуко, Дерида, Делез & Co и преображај 
интелектуалног живота у САД, прев. Оља Петронић, Карпос, Лозница, 2015.
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ЈОШ ЈЕДНОМ О ПОСТМОДЕРНОМ СТАЊУ И 
ЊЕГОВИМ РАСКОЛИМА: ЛИОТАРОВА

ФИЛОЗОФИЈА ПОСТМОДЕРНЕ

Један од најзначајнијих француских мислилаца друге по-
ловине двадесетог века, Жан-Франсоа Лиотар, аутор је глобално 
утицајне студије Постмодерно стање, којом отпочиње своје ви-
шегодишње промишљање постмодерности и постмодернизма,4) 
а које ће потом изложити и кроз наредне књиге, као што су 
Раскол (Le Diff érend, 1983) и Постмодерна објашњена деци (Le 
Postmoderne expliqué aux enfants: Correspondance, 1982–1985, 
1986). Већ на првим страницама Постмодерног стања – књиге 
која је, иако настала са сасвим практичном наменом („извештај 
о знању“ написан и састављен по поруџбини канадске владе)5), 
препозната као један од утемељивачких текстова постмодерниз-
ма – Лиотар износи свој кључни опис савременог света: „Наша је 
радна хипотеза да знање мења статус у исто време када друштва 
улазе у такозвано постиндустријско доба, а културе у такозва-
но постмодерно доба.“6) Тај тренутак, као што је већ истакну-
то, карактерише престанак легитимацијске моћи великих прича: 
„Ако се изразимо крајње упрошћено, ‘постмодерним’ се сматра 
неповерење према метанарацијама.“7) Ова, небројено много пута 
истицана тврдња, односила се у једнакој мери на сасвим разли-
чите велике приче, јасно подвлачећи заједнички легитимацијски 
карактер свих метанаратива, који „прикривају чињеницу да су 
поопштени изрази партикуларних интереса који се маскирају 
под велом универзалности“8): отуд постмодернизам не нуди јед-
ну нову партикуларну метанарацију, већ доводи у питање саму 

4)  Од времена када се изворно појавило у дискурзивним оквирима француске 
културе (1979), преко северноамеричког превода (1984), те дисеминације кроз 
мање културалне контексте (југословенско издање објављено је 1988. године), 
Постмодерно стање оснажује глобално интересовање за појмовима као што 
су „постмодерна“, „постмодерност“ и „постмодернизам“, који су, у појединим 
теоријским дискурсима, већ и раније били присутни. Види, на пример: Ihab 
Hassan, The Dismemberment of Orpheus; Toward a Postmodern Literature, Oxford 
University Press, New York, 1971.

5)  Жан-Франсоа Лиотар, нав. дело, стр. 7.
6)  Исто, стр. 8.
7)  Исто, стр. 6.
8)  Миле Савић, нав. дело, стр. 10.
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логику која обезбеђује предусловe конституисања и формирања 
сваке велике приче. Сада, тако, наступа свеопшта фрагментар-
ност коју одсликава хетерогеност њених међусобно разнородних 
елемената, а плуралност, као један од најучесталијих термина 
постмодернистичког дискурса, постаје опште начело и кључ за 
разумевање свеукупне стварности. „Постмодерно знање“, тада, 
„изоштрава нашу осетљивост за разлике и јача нашу способност 
да подносимо немерљиво“9), истиче Лиотар; посматрано из ове 
позиције, рекло би се да политика постмодерности јесте изражено 
еманципаторска, иако би, на трагу лиотаровског читања, ипак 
требало бити опрезан и задржати дистанцу наспрам сваке могуће 
претензије на еманципацију, управо једну велику причу модерне. 
У кратким цртама, постмодерно стање одликује радикална несво-
дивост његових саставних елемената, као и противљење сваком 
покушају да се наметне једна тотализујућа, херменеутичко-ин-
терпретативна матрица.

Ова несводивост је, неколико година касније, директније 
елаборирана и експлицирана Лиотаровим концептом раскола, који 
је, као филозофски и теоријски проблем, био централни предмет 
његове истоимене књиге10): „За разлику од спора, раскол би био 
такав случај расправе између најмање две стране који не би мо-
гао праведно да се разреши, јер недостаје правило расуђивања 
применљиво на обе аргументације. То што је једна аргументација 
легитимна, не значи да друга није.“11) До раскола, дакле, дола-
зи приликом сучељавања две стране код којих се, услед њихове 
припадности разнородним друштвеним и дискурзивним контекс-
тима, ни на који начин не може одредити заједнички критеријум 
оцене исправности једне или друге позиције: реч је о фаталној 
несамерљивости која се противи и спречава успостављање јед-
ностране и једнообразне процене. Претпостављајући да пресуда 
коју доноси правно-формални систем не може бити правична, јер 
она не може разрешити раскол осим на штету једне од укључених 
страна, неопходно би било узети у обзир сингуларност и парти-

9)  Жан-Франсоа Лиотар, нав. дело, стр. 7.
10)  Назив „књига“ се, у овом контексту, употребљава као чисто технички термин 

како би се објединили – карактеристично лиотаровски – фрагменти и белешке 
различитог реда.

11)  Жан-Франсоа Лиотар, Раскол, прев. Светлана Стојановић, Издавачка књижар-
ница Зорана Стојановића, Сремски Карловци, 1991, стр. 5.
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куларност датог сукоба,12) у својој, речено савременим теоријским 
жаргоном, непоновљивој догађајности.

Лиотарова постмодерна политика и етика, стога, јесте пре 
свега антитотализацијска, јер неправда – схваћена на овом месту 
као насилно наметање вредносних и интерпретацијских образаца 
услед немогућности и одсуства воље да се разуме специфичност 
и јединственост свих супротстављених позиција – инхерентна је 
свим концепцијама тоталитета. Другим речима, у самом великом 
пројекту модерне, односно његовим појединачним метанарати-
вима, ова могућност тоталитарности већ је уписана и претпо-
стављена, пре него што је она консеквенца материјализације ап-
страктних замисли великих прича.13) Као последица тога, Лиотар 
непрестано покушава да на различите начине избегне идеје це-
лине, обухватности и тоталности. Тако се, чак и на плану соп-
ственог дискурса, односно своје текстуално-списатељске праксе, 
он одлучно опредељује за „дисконтинуиран[у] форму есеја“14). „Са 
становишта поетике, то је жанр запажања, примедаба, мисли, бе-
лежака, везаних за неки предмет“, пише поводом скупине раз-
нородних фрагмената обједињених књигом Раскол, мада, строго 
технички посматрано, „[ц]елину ипак треба читати редом“.15) У 
питању је, коначно, једно рефлексивно писање, односно „нешто 
између класичног одређења филозофије и књижевности“16), а та-
ква немогућност жанровског позиционирања текста – као једна 
политика језика – управо јесте типично постмодерна стратегија.

У сваком случају, даљи развој ове расправе не би био могућ 
без увођења појма језичка игра (Sprachspiel), који се у наставку 
укратко представља, а без кога се, у одређеном смислу, ни не 
може замислити сама Лиотарова филозофија постмодерности. 
Тако се у наредном поглављу додатно продубљује проблем по-
литике постмодерне у односу на референтни оквир лиотаровске 
позиције, која је претходно тек грубо опцртана. При томе, као 
што се већ сада дâ наслутити, иако се Лиотарова филозофија на 
различите начине може интерпретирати као једна политичка те-
орија, она је, за потребе овог рада, изражено партикуларизована, 
те првенствено сведена и сужена на питања плуралности, несво-
дивости и несамерљивости.

12)  Упореди: Миле Савић, нав. дело, стр. 35.
13)  Исто, стр. 12.
14)  Жан-Франсоа Лиотар, Раскол, нав. дело, стр. 7.
15)  Исто.
16)  Миле Савић, нав. дело, стр. 14.
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ЈЕЗИЧКЕ ИГРЕ ЛУДВИГА ВИТГЕНШТАЈНА И 
ПЛУРАЛНОСТ САВРЕМЕНОГ СВЕТА: 

ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКЕ

Мисао Лудвига Витгенштајна (Ludwig Wittgenstein) уоби-
чајено се дели на две, у основи јасно разграничене фазе. Након 
раних, утопијски оријентисаних замисли о покушају засни-
вања једног идеалног језика математике, логике и филозофије 
(Tractatus Logico-Philosophicus, 1921),17) Витгенштајн се у својим 
позним истраживањима окреће проучавању свакодневног или 
обичног језика (ordinary language). Ова каснија фаза рада аустриј-
ског мислиоца, парадигматски репрезентована његовим постхум-
но објављеним Филозофским истраживањима (Philosophische 
Untersuchungen, 1953),18) супротставља се идеалистичким прет-
поставкама претходећих испитивања природе језика, одбацујући 
замисао о постојању и успешном функционисању метајезика који 
би наводно адекватно објаснио првостепени говор, те наглаша-
вајући немогућност да се разнородност језичких и говорних пра-
кси подведе под само један, општи и њима заједнички именитељ. 
Управо из тог разлога, Витгенштајн тада конструише појам је-
зичке игре, показујући да се вербална размена може третирати 
као учествовање у својеврсном „такмичењу“,19) а сâмо „говорење 
језика“ као „део једне делатности или животне форме“20). Пола-
зећи од разнородности игара као што су шах или карташке игре, 
које немају много сродних карактеристика али се ипак означавају 
играма, Витгенштајн објашњава да не постоји једна мета-језичка 
игра која би обухватила све остале игре и била хијерархијска 
позиционирана изнад њих или би била спољашња у односу на 

17)  Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, prev. Gajo Petrović , Veselin 
Masleša, Sarajevo, 1987.

18)  Лудвиг Витгенштајн, Философска истраживања, прев. Ксенија Марицки 
Гађански, Нолит, Београд, 1980.

19)  Наравно, језичке игре не односе се искључиво на „надметање“ које се одвија у 
форми стриктно говорне размене; илустрације ради, Лиотар у једном од својих 
текстова посвећених уметничкој пракси Данијела Бирена (Daniel Buren) пре-
цизно објашњава и јасно предочава начин на који функционише једна језичка 
игра (начин доношења одлука, повлачење одређених потеза и томе сл.) у пољу 
уметности. Jean-François Lyotard, „Preliminary Notes on the Pragmatic of Works: 
Daniel Buren“, u: October, prev. Thomas Repensek, Vol. 10, Autumn, 1979, pp. 
59–67.

20)  Лудвиг Витгенштајн, нав. дело, стр. 48.
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раван њиховог постојања. Због тога он интенционално избегава 
да понуди једносмислену дефиницију појма: једна језичка игра 
може се објаснити једино уколико се укаже на њу и изговори „то, 
и слично, назива се ‘играма’“21).

Жан-Франсоа Лиотар преузима Витгенштајнов појам, и 
своју филозофију постмодерне, поред осталих утицаја, гради 
управо испитивањем језичких игара савременог света.22) Тако, у 
својој најрадикалнијој – дакле, лиотаровској – форми, или фор-
мули, постмодерност претпоставља тоталну несамерљивост је-
зичких игара. Међутим, не ради се само о темељној несводиво-
сти једне језичке игре на неку другу игру, већ се, истовремено, 
број језичких игара непрестано увећава, а и постојеће игре се 
трансформишу (на пример, мењају се њихова правила), чиме се 
савремена плуралност незаустављиво шири. Последица тога јесте 
апсолутна непрегледност језичких игара, те немогућност њихо-
ве тотализације.23) Сада се уједно, кроз нову значењску димен-
зију коју појам језичке игре обезбеђује Лиотаровој филозофији, 
и концепт раскола прецизније може одредити: раскол, конкрет-
није, настаје услед разнородности две или више позиција унутар 
једне језичке игре, односно несамерљивости две или више разно-
родних језичких игара. Лиотар томе додаје две претпоставке које 
најјасније описују постмодерно стање раскола: „сукобе није мо-
гуће избећи“ и „нема универзалне врсте говора да их разреши“24). 
Другим речима, језичке игре, и њихови учесници, припадају тако 
различитим дискурзивним позицијама, да ниједан вредносни – 
политички, етички – критеријум не може гарантовати њихово 
успешно помирење којим би биле задовољене све стране. Пред-
стављена замисао, коначно, може се схватити као блиска кон-
цепту мноштва (moltitudine), о којем, у савременом филозофском 
дискурсу, расправља Паоло Вирно (Paolo Virno).25) Мноштво се 
тада одређује као огромна скупина разнородних појединачних 
елемената, чија се јединственост и аутономност не укидају за-

21)  Исто, стр. 67.
22)  Са тог становишта, иако је Витгенштајн историјски несумњиво припадао кул-

тури модерне, по својој позној филозофији и истраживањима језичких игара 
он јесте својеврсни прото-постмодерниста.

23)  „Тоталитет се не може показати.“ Жан-Франсоа Лиотар, Раскол, нав. дело, стр. 
66.

24)  Исто, стр. 6.
25)  Paolo Virno, Gramatika mnoštva: Prilog analizi suvremenih formi života, prev. Ja-

sna Jakšić, Jesenski i Turk, Zagreb, 2004.
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рад постварења некаквог апстрактног идеала синтезе, већ сви 
ти елементи опстоје и коегзистирају у својој међусобној разли-
читости – не-истости и не-истоветности. У најширем смислу, 
Лиотарова постмодерна политика могла би се управо објаснити 
кроз описано стање радикалне плуралности, а проблем сучеља-
вања несамерљивих језичких игара, са свим својим друштвеним 
консеквенцама (проблем расуђивања, правичности итд.), јесте par 
excellence питање политичке филозофије.26)

Но, расправа о политици у контексту филозофије постмо-
дерне захтева једно додатно појашњење и прецизно разграничење. 
Иако у српском језику постоји само један термин-означитељ – по-
литика – англосаксонско одређење карактерише терминолошка 
дистинкција politics/policy, како би се нагласила разлика између 
политике као формалног система управљања једном државом од 
малих – лиотаровски заснованих – микро-политика сасвим раз-
личитих друштвених и културалних пракси свакодневице: ове 
последње, узгред, уобичајено су предмет проучавања студија 
културе (cultural studies). У тој општој фрагментираности и раз-
ломљености на непрегледно и несагледиво много сингуларних, 
малих политика (политике идентитета, политике рода, политике 
разлике итд.), чини се да је данас све политизовано осим саме 
политике која је деполитизована27). У том чину уједно наступа 
и симболичка смрт „Политике“, са великим словом „Т“, која се 
сада трансформише у бескрајно много малих политика, а сама 
политика постмодерне тада се управо одређује кроз тако пре-
дочено, бескрајно мноштво појединачних политика и њихових 
несводивих језичких игара.

Временом, постмодерна плуралност је постала саставни део 
живота савременог света и његових најразличитијих политичких, 
друштвених, културалних, уметничких и свих других пракси. 
Тако хетерогеност и хибридност нису више само егзотични, ра-

26)  У ствари, Лиотару политика – и то у свом крајње традиционалном одређењу 
– никада није била сасвим страна. Тако се овај мислилац, након свог раног, 
директног политичког ангажмана и активизма, приближно после догађаја из 
1968. године окреће другачијем виду политичког деловања, које је пре свега 
везано за филозофско-интелектуалну активност. Миле Савић, нав. дело, стр. 
11. „За Лиотара то није више ни реална политика (политика политичара), ни 
нормативистичка политика (политика интелектуалаца), него филозофска по-
литика – писање о проблему политичког, писање као ангажман.“ Исто, стр. 
13.

27)  Мишко Шуваковић, „Имати право на теорију и ићи право на теорију...“, нав. 
дело, стр. 70.
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није готово утопијски концепти, већ су постали, исказано једном 
славном формулацијом, уобичајени животни модус културалне 
логике касног капитализма28), као синонима постмодерне. Но, 
упркос описаном стању тоталне плуралности у свим сферама 
и праксама друштва и културе, извесно је да и даље постоје, и 
опстају, доминантни и хегемони центри који диктирају своју по-
литику, у складу са традицијом модернистичке центрираности 
и псеудо-универзалности њених метанаратива. Да ли се, упркос 
многим доступним етикетама, један такав центар, или скуп неко-
лико центара, може означити – поједностављено, разуме се – као 
Империја, да се послужимо сада већ класичним појмом, односно 
називом истоимене књиге (Empire, 2000) Харта (Michael Hardt) 
и Негрија (Antonio Negri)?29) Једнозначни одговор ипак изостаје, 
а питање остаје отворено и препуштено неким наредним  про-
мишљањима и проблематизацијама епохе после постмодерне.

ЗАКЉУЧАК: РЕЛЕВАНТНОСТ
ЛИОТАРОВСКЕ ФИЛОЗОФИЈЕ 

ХЕТЕРОГЕНОСТИ И НЕСАМЕРЉИВОСТИ

Данас, Лиотарова филозофија представља тек једну тео-
ријску алтернативу, смештену поред бројних других теорија и 
интерпретација постмодерне: на пример, осим раније поменутих 
француских мислилаца, издвајају се и многи англосаксонски ау-
тори са својим – често и отворено критичним – партикуларним 
теоријама постмодернизма, као што су Фредрик Џејмсон (Fredric 
Jameson), Линда Хачион (Linda Hutcheon), Тери Иглтон (Terry 
Eagleton) и други. При томе, чини се да глобално влада све мање 
интересовање за филозофију постмодерне, као и, начелно, French 
Theory.30) Тако, у најбољем случају, уколико већ није у целости за-
борављена, филозофска платформа постмодернизма у савременом 
свету опстаје као само једна у мноштву расположивих теоријских 
дискурса, чија равноправна коегзистенција негира могућност до-

28)  Fredric Jameson, Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism, Duke 
University Press, Durham, 1991.

29)  Види: Michael Hardt i Antonio Negri, Imperij, prev. Živan Filippi, Arkzin i Multi-
medijski institut, Zagreb, 2003.

30)  Франсоа Кисе, нав. дело, стр. 328.
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минације једног или мањег броја приступа (у питању је – у доме-
ну хуманистичких наука – постварење пароле коју је Паул Фаје-
рабенд /Paul Feyerabend/ сковао још пре више деценија: anything 
goes)31). У сваком случају, упркос свим досадашњим, бројним и 
крајње различитим проучавањима постмодерности реализованим 
током протеклих деценија, може се слободно истаћи – парафра-
зом чувене тврдње Јиргена Хабермаса (Jürgen Habermas) – да је 
постмодерна један недовршени пројекат32), који тражи да додатно 
буде промишљен.

У односу на радикално антиметафизичке и антиуниверза-
листичке претпоставке постмодерне, раније описани савремени 
повратак релативно традиционалном модусу филозофије (Бадју, 
Рансијер, Агамбен) могао би се препознати као својеврсна „рег-
ресија“, због свог обнављања интересовања за концепте и појмове 
које је постмодернизам претходно већ темељно деконструисао. 
Међутим, једна таква необична смена конкурентских научних 
дисциплина и дискурса (снажан повратак филозофији након 
постмодернистичког деконструисања метафизичких импликација 
филозофије), која дакле није мотивисана нити условљена дијахро-
нијско-хронолошком каузалношћу, управо се може разумети као 
директна потврда нелинеарне логике стања постмодерности. Јер, 
реч је о несамерљивости самих епистемолошких, методолошких 
и идеолошких филозофско-теоријских позиција, која условљава 
постављање следећег питања: Како објаснити, а потом и разре-
шити, сукоб на линији између Лиотаровског дискурса беском-
промисне плуралности и мултиперспективизма, са једне стране, 
и савремених „реакционарних“ дискурса који се јављају после 
постмодерне и усмерени су против ње,33) са друге стране? Али, 
овај конфликт – исказан, на пример, формулацијом: лиотаровс-
ка језичка игра неконвенционалне постмодерне версус савремена 
језичка игра повратка традиционалној филозофији – заправо и 
не говори о сукобу нити линеарној смени платформе постмодер-

31)  Види: Paul Feyerabend, Against Method: Outline of an Anarchist Theory of Knowl-
edge, Verso, London/New York, 1993.

32)  Pamela M. Lee, „Introduction: Postmodernism, an Incomplete Project“, u New 
Games: Postmodernism After Contemporary Art, Routledge, New York/Lon-
don, 2013, pp. 1–35. За оригинални текст Хабермаса, види: Jürgen Habermas, 
„Die Moderne – ein unvollendetes Projekt“, u: Kleine politische Schriften (I–IV), 
Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1981, pp. 444–464.

33)  David Carroll, „Paraesthetics: The Displacement of Theory and the Question of 
Art“, u: Paraesthetics: Foucault, Lyotard, Derrida, Routledge, New York/London, 
1989, pp. XI–XII.
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низма неком касније формираном и наводно боље артикулисаном 
филозофском опцијом, већ управо сведочи о једној карактери-
стично постмодерној ситуацији, у коју су заједнички смештене 
и позициониране обе те језичке игре, равноправно егзистирајући 
у својим академским, као и ванинституционалним употребама. 
Тако би финални аргумент у овој расправи – прецизније, једном 
расколу – могао бити изложен на следећи начин: лиотаровска 
позиција управо и претпоставља сукоб између дијаметрално су-
протстављених савремених и традиционалних теоријских плат-
форми, због чега, баш као и у случају сваког другог раскола, ни-
мало не инсистира на његовом једнозначном или једносмерном 
разрешењу, претпостављајући коегзистенцију свих филозофских 
и теоријских позиција, докле год, практично гледано, дато су-
чељавање језичких игара то допушта.

Многе Лиотарове тезе, попут оне која указује на специфич-
ну позицију знања у савременим друштвима, и даље задржавају 
своју проблемску и критичку релевантност: модус стицања, предо-
чавања и дистрибуције знања, да се задржимо на истом примеру, 
радикално је трансформисан услед постмодерне делегитимације 
метанарација, али и великих потреса изазваних – маклуановски 
(Marshall McLuhan) посматрано – појавом нових медија и тех-
нологија (пре свих, интернета), и тај феномен, са своје стране, 
захтева да у будућности додатно буде лиотаровски проблематизо-
ван. Но, у конкретном контексту централног проблема овог рада, 
кључни концепти и појмови постмодерне – плуралност, хибрид-
ност, хетерогеност – који се управо проналазе у средишту Лиота-
рове мисли, показују се као неопходни за савремено филозофско 
и теоријско промишљање политичког, као и за разумевање света 
који се, услед непомирљивости разнородних микронаратива од 
којих је сачињен, не може више концептуализовати у категорија-
ма које претендују на свеобухватност и тоталитет. Стога Лиота-
рова филозофија постмодерног стања опстаје, упркос свему, као 
релевантан опис и дијагноза савременог света, чији конфликти 
првенствено произлазе из перманентне несамерљивости његових 
саставних језичких игара, конфликти који се, у догледно време, 
неће разрешити, нити би то било могуће уобичајеним наметањем 
једностраних дискурзивних и интерпретативних модела модерне.
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Luka Bešlagić

LYOTARD’S POSTMODERNIST 
POLITICS OF IRREDUCIBLE 

PLURALITY AND 
PERMANENTLY MULTIPLYING 

LANGUAGE GAMES

Resume

This paper interprets the philosophy of Jean-Francois Lyotard 
as a postmodernist political theory. Referring to the Lyotard’s 
Postmodern Condition (1979), postmodernity is marked as the 
moment when the modernist metanarratives – e.g. Christianity, 
Enlightenment, Marxism – lose their legitimizing power. A 
multitude of diverse, mutually irreducible micronaratives 
weaken the universalistic-oriented project of modernity, and 
a worldwide fragmentation eradicates any presumption or the 
possibility to establish social, cultural or any other totality.

Lyotard derives his explanation of this world of pluralism 
from the notion of the language games, a concept introduced 
by Ludwig Wittgenstein (Philosophical Investigations, 1953). 
According to the Austrian thinker there are many language 
games but in their respective heterogeneity it is not possible 
to reduce all of them to the common set of rules. Similarly, 
Lyotard’s politics of postmodernism – unimaginable without 
the infl uence of Wittgenstein’s philosophy of language – 
describes the state of our world in relation to unlimited 
number of disparate language games. At the same time 
Wittgenstein’s concept informs Lyotard’s theory of diff erend: 
a confl ict between two opposing sides which cannot be 
ultimately resolved since there is no universal criterion 
of evaluation. Injustice, in this context, is the result of the 
forceful imposition of particular framework incapable to 
recognize specifi c position and stance of each of the parties 
involved.



168

СРПСКА ПОЛИТИЧКА МИСАО ПОСЕБНО ИЗДАЊЕ

Finally, this paper questions the very justifi cation of the 
present examination of the philosophy of postmodernity. 
After recent emerging of various theoretical discourses which 
off er an alternative to postmodernism, the latter approach 
is recognized as one among many philosophical options 
within an interdisciplinary fi eld of contemporary humanities. 
However, Lyotard’s philosophy of postmodernism – 
interpreted as a political theory – proves to be a relevant 
theoretical discourse still capable of explaining pluralism, 
heterogeneity and incommensurability of modern language 
games in our – post-postmodern – world.

Key words: Jean-Francois Lyotard, postmodernity/
postmodernism, language games, diff erend, postmodernist 
politics, pluralism, post-postmodern world.34)

*  Овај рад је примљен 09. априла 2016. године, а прихваћен за штампу на 
састанку Редакције 13. јуна 2016. године.
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С а ж е т а к

У овом тексту аутор истражује могућност заснивања ра-
дикалних квир политика на појмовима дисагенсности и 
ахуманог. Са једне стране, такве квир политике крити-
кују хетеронормативни субјект и тело као организам, а са 
друге аксиоматику капитализма у њеном неолибералном 
облику. Појам дисагенсности указује на темељну асиме-
трију у конституисању субјекта у оном погледу да испод 
субјекта представе леже пасивне синтезе и ларвална соп-
ства која поседују другачије темпоралности од оне лине-
арне својствене субјекту представе и телу као организму. 
Појам ахуманог, пак, указује на нужност превазилажења 
онога људског (субјекта репрезентације/тела као орга-
низма) ради темељне критике како капитализма тако и 
хетеронормативности. Ахумано јесте оно пре/после чо-
века које је изван идентитета мишљења и бивствовања и 
као такво је онтолошки услов дисагенсности. Аутор ће 
показати да, с обзиром на то да су радикалне квир поли-
тике онтолошки утемељене на оном ахуманом, апсолут-
ној иманенцији, оне крећу од критике (неолибералног/
хетеронормативног) субјекта до изумевања нових форми 
живота (после човека као организма).

Кључне речи: квир, политика, капитализам, дисагенс-
ност, ахумано

У овом раду увешћу појмове дисагенсности и ахуманог као 
оруђа за критику неолибералног субјекта и (ин)дивидуе као раци-

РАДИКАЛНЕ КВИР ПОЛИТИКЕ: 
ОД ДИСАГЕНСНОСТИ 

ДО АХУМАНОГ
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оналног економског субјекта односно чисте моћи делања, а у по-
кушају развијања онтолошког оквира за радикалне квир полити-
ке. Почећу са Масумијевим (Brian Massumi) развијањем Делезовог 
(Gilles Deleuze) појма дивидуалног. По Делезу, најбитнија каракте-
ристика савремености, за коју релативна иманенција аксиоматике 
капитализма служи као нужни онтолошки услов,1) јесте друшт-
во контроле које ствара дивидуе путем модулације. Аксиоматика 
капитализма састоји се од неколико основних аксиома: изомор-
фија (државе и разне државне формације су модели реализације 
аксиоматике), аксиом сабирања/одузимања по коме аксиоматика 
непрестано додаје нове аксиоме што је уједно и суштина аксиома-
тике капитализма и суштина проблема изумевања нових форми 
живота, аксиом засићења (иманентна аксиоматика се увек суочава 
са властитом границом која се, са друге стране, увек помера све 
даље изумевањем нових територија), аксиом снаге (аксиоматика 
поседује више снаге од елемената који чине њени модели), аксиом 
укљученог средњег члана (неједнака размена флуксева), аксиом 
пребројивости (квантитизација флуксева) и аксиом неодлучивих 
исказа (потенцијалност за непребројивост унутар аксиоматике). 
Модулација, као технологија друштва контроле, заснована је на 
континуалној контроли кроз коју је појединци удвостручују. Поје-
динци постају дивидуе кроз специфичне механизме модулације: 
1) препознавање образаца (нове форме контроле не функционишу 
кроз пуку дисциплинарну опсервацију, већ кроз препознавање 
образаца или кодова), 2) антиципација активности („дисциплина 
контролише активност путем приморавања појединаца да усвоје 
специфичну форму или калуп, стабилни облик на одржавању 
којег појединци потом активно раде, нова форма контроле анти-
ципира активност и често је део агрегата или групе“,2) 3) орга-
низација антитеза (насупрот дисциплинарног форми моћи која 
је тежила да сегментира време, контрола конструише време као 
континуум и истовременост), 4) програмирање флуксева („док 
је дисциплина покушавала да конструише и просторно уједини 
силе на механички начин, модулација покушава, путем прора-
чунавања, да антиципира појаву образаца флукса или енергије 

1)  Вид.
2)  Gilles Deleuze and Félix Guattari: A Thousand Plateaus, Continuum, London/New 

York, 2004, стр. 509–522. David Savat, “Deleuze’s Objectile: From Discipline to 
Modulation”, u zborniku: Deleuze and New Technology, (priredili: David Savat, 
Mark Poster), Edinburgh University Press, Edinburgh, 2009, стр. 52.
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унутар турбулентног система“).3) Овако произведена дивидуа, по 
Масумију, састоји се од два нивоа. Први ниво је ниво индиви-
дуалног јединства, површинског нивоа, који је уједно и ниво на 
којем се оформљује субјект интереса. Други ниво је инфраинди-
видуални ниво који се састоји од „интензивних елемената у ин-
тра-делању. То су непосредно повезане варијације које се налазе 
у напетости и које се усклађују у непосредној близини“.4) Инфра-
индивидуални ниво је интензивни, афективни, виртуални ниво и 
он је суштински безличан и трансиндивидуалан, што значи да он 
непосредно и непосредовано комуницира између дивидуа. Када 
се изражава на површинском нивоу дивидуе, оно инфраиндиви-
дуално се региструје као расположење. Или друкчије речено, када 
се кодификује афект постаје афекција или емоција.

Испод нивоа  појединачног и рационалног субјекта, дакле, 
лежи инфраиндивидуални ниво виртуалних афектата који је 
уједно и субрепрезентациони ниво контемплирајућих јастава. У 
Разлици и понављању Делез пише да су прошлост, садашњост и 
будућност производе кроз пасивне синтезе које се одигравају ис-
под активних синтеза субјекта репрезентације.5) Ове пасивне син-
тезе производе мноштва контемплирајућих јастава које сачиња-
вају ларвалне субјекте пасивног сопства. Прва пасивна синтеза је 
кључна за конституисање других аспеката времена, као и за кон-
ституцију пасивног сопства и активног субјекта репрезентације. 
Она конституише садашњост као „живу садашњост“, али „она 

3)  Ibid., str. 53.
4)  Brian Massumi, The Power at the End of Economy, University of Duke Press, 

London/Durham, 2014, стр. 20.
5)  „Али у поретку конститутивне пасивности опажајне синтезе упућују на ор-

ганске синтезе, као што чулност чула упућује на првобитну чулност, на оно 
што јесмо. Сачињени смо од воде, од земље, од светлости и контрахованог 
ваздуха, не само пре него што их препознамо, односно представимо, већ и пре 
него што их осетимо. У својим рецептивним и перцептивним елементима, 
али и у унутрашњим меким органима телесне дупље, сваки је организам збир 
контракција, задржавања и очекивања. На нивоу те првобитне животне чул-
ности, доживљена садашњост у времену већ ствара прошлост и будућност. Та 
се будућност у потреби појављује као органска форма очекивања; прошлост 
задржавања појављује се у ћелијском наслеђу. Штавише: те органске синтезе, 
у комбинацији са опажајним синтезама које су надограђене на њих, развијају 
се у активне синтезе памћења, односно психо-органске интелигенције (ин-
стинкт и учење). Потребно је, дакле, да разлучимо не само форме понављања 
у односу на пасивну синтезу, већи и нивое пасивних синтеза, и комбинације 
тих нивоа међу собом, и комбинације тих нивоа са активним синтезама“, Жил 
Делез, Разлика и понављање, Федон, Београд, 2001, стр. 127–128.
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нужно образује садашњост извесног трајања, садашњост која се 
исцрпљује и која пролази, која је променљива с обзиром на врсте, 
индивидуе, организме и делове организма који се разматрају”.6) 
Битни увид који се може извући из овог цитата јесте да постоје 
различита трајања не само за различите врсте и појединце, већ да 
постоје различита трајања у зависности од „делова организма“, то 
јест да свако ларвално сопство или контемплирајући его поседује 
властито трајање. Из овог увида следи и одређена концепција 
онога шта организам јесте, то јест, онога што тело јесте и шта 
може да уради. Испоставља се да је тело мноштво различитих 
и диференцирајућих трајања која су уједињена једино на нивоу 
активних синтеза репрезентационог субјекта. Или, да употребим 
терминологију са почетка овог текста, јединство оног инфраин-
дивидуалног постиже се само на нивоу оног (ин)дивидуалног које 
је концептуализовано као рационални субјект чисте моћи делања.

Наредни корак је афирмација пасивности, насупрот нега-
тивној квир теоријској концептуализацији пасивности, која би 
нам дозволила да досегнемо ахумани ниво мноштвених трајања 
и, можда, развијемо различите форме живота на основу њих – 
оно што у овом раду називам дисагенсношћу (насупрот агенс-
ности или моћи деловања каква је дефинисана у аксиоматици 
капитализма и друштву контроле). Оно што називам негативном 
квир теоријском концептуализацијом пасивности можда је нај-
боље приказано у делу Леа Берсанија (Leo Bersani) и, нарочито, у 
његовом тексту „Is the Rectum a Grave?“.7) Берсани у овом тексту 
развија читање пасивности као онога што је асоцијално, као оно 
што раскида све везе које повезују (ин)дивидуе кроз разарање 
субјекта, и најбитније, као оно што следи не само логику већ и 
политику истог. Иако сам у потпуности сагласан са Берсаније-
вим позивом да се субјект теоријски и, још важније, практично 
разори, оно што је проблематично у његовом објашњењу јесте то 
што је квир политика у разарању субјекта заснована на логици 

6)  Исто, стр. 135.
7)  Вид. Leo Bersani, “Is the Rectum a Grave?”, Is the Rectum a Grave? and Other 

Essays,  Chicago University Press, Chicago, 2010, стр. 3–30. Али има бројних 
других укључујући Џека Џудит Халберстам (Jack Judith Halberstam) и његову/
њену теорију квир неуспеха и Ли Еделмана (Lee Edelman) и његову концепту-
ализацију квир негативности која негира будућност структурисану у складу са 
хетеросексистичком фигуром Детета. Вид. Judith Halberstam, The Queer Art of 
Failure, Duke University Press, London/Durham, 2011.; Lee Edelman, No Future: 
Queer Theory and the Death Drive, Duke University Press, London/Durham, 2004.
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истог.8) Концептуализујући квир политику у онтолошком оквиру 
истог, ми смо и даље превише људски, да парафразирам Ничеа, 
и стога још увек субјекти активне и чисте моћи делања у оквиру 
неолибералне форме. Другим речима, следећи онтологију истог у 
квир политици ми можда исклизавамо из стега хетеронорматив-
ности, али не измичемо и не можемо да измакнемо аксиоматици 
капитализма.

Видео рад британског уметника Ајзака Џулијена (Isaac 
Julien) The Attendant из 1993. године,9) али и O Fantasma порту-
галског редитеља Жоаа Педра Родригеша (João Pedro Rodrigues) 
из 2000. године,10) нуде пример мисаоно-осећајних стратегија, да 
позајмим појам Брајана Масумија, у приступу питању времена 
које га, са једне стране, чине квир у смислу да време престаје 
да буде линеарно, а са друге, непосредно повезују време са те-
лом и свим његовим пропратним не/дискурзивним категоријама. 
Најбитнији мотив за мој аргумент није само пракса садомазо-
хизма таква каква је приказана у овим радовима, иако важна за 
разарање субјекта путем исцрпљивања тела као организма, већ 
идеја да садомазохизам повезује тела преко различитих времена, 
класа, раса и сексуалности. Садомазохизам као мисаоно-осећајна 
стратегија омогућава отварање тела да би оно оформило односе 
који се крећу кроз простор и време логиком која није у складу 
са линеарношћу организма и аутономног субјекта. Темпорал-
ност и просторност садомазохизма у овом видео раду и филму 
разумљиви су једино ако их читамо у другачијем онтолошком 
оквиру, оквиру који не концептуализује пасивност као онтолошки 
негативну праксу која следи логику истог. Другим речима, The 

8)  „Сопство је практично средство; уздигнуто до статуса етичког идеала оно 
је забрана насиља. Ако је сексуалност друштвено дисфункционална у оном 
погледу да окупља људе да би их гурнула у саморазарајућ и солипсистички 
jouissance који их раздваја, оно се може мислити као примарна хигијенска 
пракса ненасиља. ’Опсесију сексом’ геј мушкараца далеко од тога да треба 
негирати већ је треба славити – не због њених врлина у погледу заједнице, 
нити због њеног субверзивног потенцијала за пародирање мачизма, нити због 
тога што нуди модел правог плурализма друштву које истовремено слави и 
кажњава плурализам, већ зато што никада не престаје да представља интерна-
лизованог фалусног мушкарца као бесконачно вољеног објекта жртве. Мушка 
хомосексуалност прокламује ризик самог сексуалног и чинећи то она пред-
лаже и опасно представља jouissance као облик аскезе“, Leo Bersani, “Is the 
Rectum a Grave?”, op. cit., стр. 30.

9)  За кратки опис филма вид. http://www.isaacjulien.com/fi lms/attendant
10)  За кратки опис филма вид. http://www.imdb.com/title/tt0239381
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Attendant и O Fantasma показују да нам је потребно још нешто 
да бисмо приступили квир политици у њеном пуном критичком 
потенцијалу, а то су појмови дисагенсности и ахуманог.

Винсент Вудард (Vincent Woodard) понудио је нарочиту 
теоретизацију простор-времена унутрашњости у његовој књизи 
Delectable Negro. Он указује на „потребу да се поново промисли 
генеалогија телесних отвора црног мушкарца, да се преиспита 
њихов политички значај, да се телесни отвори одвоје од црних 
геј тела и сексуалних пракси, и да се почне, на најкреативније 
могуће начине, лоцирати црно самообликовање и културално 
формирање унутар еротизоване мушке унутрашњости“.11) Уста и 
анус постају релационе структуре уместо утилитарних површина 
и сам тим унутрашњи простори ових телесних отвора постају и 
актуелна геополитичка места.12) „Предлажем да у анусу и усној 
дупљи пронађемо продуктивне и репродуктивне односе према 
земљи, пејзажу, месту, дому и домовини, између осталих места“, 
даље пише Вудард.13) Отуда у тело које није организам пронала-
зимо унутрашњост која прелази границе између телесних отвора 
и геопросторних места, док анални отвор постаје фигура/струк-
тура која (ре)продукује односе и отуда је агенсна или, прецизније, 
дисагенсна. Он је дисагенсан у смислу да компликује односе из-
међу активности и пасивности. Са једне стране, анус је телесни 
отвор који се уобичајено концептуализује као место пасивности, 
док са друге стране постајући продуктивна структура он је и 
активан у јаком смислу те речи.

Сажимајући и окупљајући Вудардову теоретизацију телес-
них отвора, Џулијанов и Родригешов приказ садомазохизма и Де-
лезову реконцептуализацију мазохизма, може се рећи да њихова 
триангулација производи нарочиту онтологију жеље. Наиме, ма-
зохизам изазива промену у односу између понављања и принципа 
задовољства: „Задовољство је сада форма понашања повезана са 
понављањем, она која прати и следи понављање, која је као таква 
постала снажна, независна сила... Задовољство и понављање су 
тако заменили улоге, као последица изненадног скока, то јест дво-
струког процеса десексуализације и ресексуализације. Бол у овом 

11)  Vincent Woodard, Delectable Negro: Human Consumption and Homoeroticism 
within U.S. Slave Culture, New York University Press, New York/London, 2014, 
стр. 211.

12  За теоретизацију усне дупље вид. Brandon LaBelle, Lexicon of the Mouth: Po-
etics and Politics of Voice and the Oral Imaginary, Bloomsbury, New York/London, 
2014. 
13)  Vincent Woodard, Delectable Negro…, op. cit. стр. 226.
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случају нема никакав сексуални значај: управо супротно, он пред-
ставља десексуализацију која понављање чини аутономним и даје 
му тренутну превласт над задовољствима ресексуализације“.14)

Задовољство, каже Делез пишући о Мишелу Фукоу (Michel 
Foucault), прекида иманентни процес жеље,15) оно долази да пре-
кине позитивност жеље и конституисање њеног поља иманен-
ције, што значи да у мазохизму, понављање (са разликом) то јест 
жеља насупрот задовољству, ствара линије бега од организације 
тела и тела као организма. Мазохизам као уговор који произво-
ди де/ресексуализацију тела нека је врста стратегије у смислу 
Фукоове тезе о садомазохизму као еротизацији моћи, то јест, 
еротизацији стратешких односа ради стварања задовољства или 
„употреби стратешких односа као извора задовољства (физичког 
задовољства)“.16) Мазохистичко исцрпљивање нормализованог 
тела води дисрупцији субјективизованог тела и, отуда, „смрти“ 
човека, то јест, оно води ка реконцептуализацији људскога тела 
због чега оно више не може бити структурисано на дуалистич-
ки начин (ако следимо просветитељско-рационалистичку линију 
мишљења), нити се његов развој може линеарно концептуали-
зовати као у фројдовској психоанализи. Наиме, Фројд (Sigmund 
Freud) је утврдио хронолошки развој од оралне преко аналне 
до гениталне/фалусне фазе, приписујући овој последњој кључ-
ни значај у оформљивању личности. Мазохистичко измештање 
ерогених зона са гениталија и/или ануса на цело тело узурпира 
нормативно разумевање развоја личности и омогућава уживање у 
властитом (и туђем) телу на начин који је посве другачији од оно-
га који је понудио Фројд, а који је, између осталих ствари, основа 
онога људског.17) По речима Феликса Гатарија (Félix Guattari), ово 
је измештање нагласка са симболичке кастрације, која се живи 
као постедипална потчињеност, на „контингентне изборе“ који 
дају егзистенцијалну конзистенцију новом прагматичким пољи-

14)  Gilles Deleuze, Coldness and Cruelty, Zone Books, New York, 1987, стр. 134.
15)  Вид. Жил Делез, „Жеља и задовољство“, QТ: Часопис за квир теорију и кул-

туру, 5-6/2011, стр. 54–62.
16)  Michel Foucault, “Sexe, pouvoir et la politique d’identité”, Dits et écrits II, 1976–

1988, Gallimard, Paris, 2001, стр. 1562.
17)  За више о изградњи линеарности као начину оријентисања и реконституцији 

„људског“ тела као и о ономе шта значи не следити уобичајено стандарди-
зовано линеарно кретање у свакодневном животу вид. Sara Ahmed, Queer 
Phenomenology: Orientations, Objects, Others, Duke University Press, Durham/
London, 2006.
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ма: „Истраживања морају обратити посебну пажњу на сингу-
ларна својства семиотичких веза које подржавају такве изборе 
(ritournelles, црте лица, постајања животињом итд.). Паралелно 
са њиховим семиотичким функцијама означавања и дезигнације, 
она развијају егзистенцијалну функцију која катализује нове уни-
верзуме референтности. [...] Она ће се усредсредити на развијање 
безбројних нетелесних, недељивих материјала који нас, како нас 
је искуство жеље научило, могу одвести далеко изван нас самих 
и далеко изван територијалних окружења ка неочекиваним, не-
чувеним универзума могућности“.18)

На почетку овог текста написао сам да капитализам про-
изводи људски субјект као чисту моћ делања. Таква моћ делања, 
с обзиром на то да је чиста уједно је и неукљана друштвом и 
историјом. The Attendant и O Fantomas показују да су тела увек 
већ импицирана у густе мреже односа различитог квалитета и 
квантитета и експлицирана кроз нелинеарну темпоралност и не-
стабилну просторност као епифеномени таквих односа. Појам 
дисангенсности какав сам овде развио указује управо на то, на 
идеју да је људски субјект само „врх леденог брега“ док испод 
њега (и изнад њега, ако се задржимо на овој просторној метафо-
ри) постоји непрестано превирање мноштва трајања различитих 
интензитета које оформљује пасивне субјекте или ларвална сопст-
ва. Са једне стране, ово води ка појму оног ахуманог које одбија 
капиталистичко схватање људске моћи делања, с обзиром на то 
да је ово ахумано увек већ имплицирано не само у историјско 
одређену друштвеност као њен онтолошки услов, већ прелази 
границе уско дефинисаног тела као организма и отвара се ка оно-
ме што више није људско. Са друге стране, субрепрезентативно 
или инфраиндивидуално мноштво одбија било какву идеју нега-
тивности и стога упућује на квир политику која није заснована 
на истом и превреднује идеју пасивности. Дисагенсност позива 
на заједницу пасивних субјеката која би се састојала од мноштва 
међузависних и узајамно одређујућих ахуманих сила на равни 
нерелативне иманенције.

Онтолошки услов дисагенсности јесте оно ахумано. Постоји 
више модела онога што називам ахуманим у распону од Деле-
зових трајања ларвалних сопстава заснованих на нерелативној 
иманенцији (односно апсолутној иманенцији) преко архифосила 

18)  Félix Guattari, “Entering the Post-Media Era”, Soft Subversions: Texts and 
Interviews, 1977–1985, Semiotext(e), Los Angeles, 2009, стр. 304–305.
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и хипер-хаоса као антикорелационистичких концепција Кенте-
на Мејасуа (Quentin Meillasoux),19) до реалног објекта као једног 
од четири пола онтолошке структуре ствари Грејема Хармана 
(Graham Harman),20) и антимиметичко-антибуржујске онтоло-
гије као математике и филозофије догађаја Алена Бадјуа (Alain 
Badiou),21) да поменем само неке.22) Реч је о веома различитим 
филозофијама и теоријама које наизглед често стоје на опречним 
позицијама, али једно им је заједничко – редефиниција односа 
између бивствовања и мишљења. Наиме, основа онога што Меја-
су назива корелационизмом јесте „идеја према којој имамо при-
ступ само корелацији између мишљења и бића, а никад једном 
од ових термина узетом засебно“,23) и управо су свест и језик, 
односно филозофије субјекта и језика (било у „континенталном“ 
или „аналитичком“ виду), кључне форме кроз које се ова коре-
лација успостављала. Корелација мишљења и бића кроз медије 
свести и језика укида спољашњост, односно све оно изван свести 
и језика дато је искључиво кроз свест и језик, за свест и језик. 
То споља, Велико Споља или апсолутно Споља јесте „оно Споља 
које нам није било релативно, које је било дато као индиферентно 
свом давању да би било оно што јесте, да би као такво постојало 
по себи, мислили га ми или не; оно Споља које мишљење може 
да истражи с оправданим осјећањем да се налази на страној те-
риторији – да се налази сасвим другдје“.24)

Апсолутно Споља јесте апсолутна иманенција у Делезовом 
случају,25) и у његовој филозофији овај појам стоји, условно рече-

19)  Кентен Мејасу, Послије коначности: Оглед о нужности контингенције, 
Друштво философа Црне Горе, Никшић, 2014.

20)  Graham Harman, The Quadruple Object, Zero Books, London, 2011.
21)  Alain Badiou, L’Être et l’Êvenement, Seuil, Paris, 1988.
22)  Могуће је, заправо, направити грубу поделу на оне филозофије и теорије 

усредсређене на процесс, такозвани нови материјализми, и оне филозофије 
и теорије усредсређене на објект, такозвани спекулативни реализми или ООО 
(онтологије оријентисане на објект). Вид. Tristan Garcia, Form and Object: A 
Treatise on Things, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2014.

23)  Кентен Мејасу, Послије коначности…, op. cit., стр. 15. Таква корелација је чак 
„изворнија“ и од корелације субјекта и објекта као, на пример, код Мартина 
Хајдегера (Martin Heidegger) који пише о саприпадности бивствовања и чове-
ка изван метафизике представе или субјект/објект односа.

24)  Исто, 18.
25)  „Рекло би се да је прави План иманенције у исти мах оно што мора бити 

мишљено и оно што не може бити мишљено. То би он био – немишљење у 
мишљењу, ослонац сваког плана, иманентан сваком мисливом, план који не 
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но, насупрот појму релативне иманенције. Релативну иманенцију 
конституише аксиоматика капитализма друштва контроле о којој 
је било речи на почетку овог текста, док је апсолутна иманенција 
управо оно Споља (иако онтолошки услов) релативне иманенције. 
Апсолутна иманенција је „материја [која је] раван конзистенције 
или тело без органа, другим речима, неоформљено, неорганизо-
вано, нестратификовано или дестратификовано тело и сви његови 
токови: субатомске и субмолекуларне честице, чисти интензите-
ти, превиталне и префизичке слободне сингуларности“.26) Управо 
на том (инфраиндивидуалном) нивоу долази до контракција које 
оформљују ларвална сопства пасивних синтеза и која су разуте-
мељујућа основа за активне синтезе репрезентационог субјекта 
чисте моћи делања.

Надаље, по Делезу и Гатарију постоји бар пет политика за-
снованих на кретању ка границама са апсолутном иманенцијом 
као оним ахуманим, односно постоји пет типова тела без орга-
на и то су хипохондрично, параноично, схизоидно, дрогирано и 
мазохистичко тело. Код хипохондричног тела сви органи су већ 
уништени и ништа се не дешава, код параноичног тела органи су 
изложени непрестаним нападима спољашњих сила док се схизо-
идно и дрогирано тело боре властитим снагама против својих ор-
гана. Мазохистичко тело покушава да се затвори да би приморало 
органе да престану да функционишу,27) и као што смо видели 
оно је карактеристично за неке видове радикалних квир поли-
тика. Делез и Гатари кажу следеће у вези са радом са границама 
апсолутне иманенције: „Постави се на слој, експериментиши са 
приликама које он нуди, пронађи пригодно место на њему, про-
нађи потенцијална кретања детериторијализације, могуће линије 
бега, доживи их, произведи коњункције тока ту и тамо, испробај 
континууме интензитета сегмент по сегмент, заузимај делић нове 
земље у свако време. Управо кроз пажљив однос са слојевима 
успевамо да ослободимо линије бега, проузрокујући да коњуго-
вани токови прођу и побегну и испоставе непрестане интензитете 

доспева да буде мишљен. То је оно најинтимније у мишљењу, а ипак апсолут-
но изван њега – једно изван које је најудаљеније од сваког спољашњег свега, 
зато што је у исти мах и унутар које је дубље од читавог унутрашњег света“, 
Жил Делез и Феликс Гатари, Шта је филозофија?, Издавачка књижарница 
Зорана Стојановића, Сремски Карловци, 1995, стр. 76.

26)  Gilles Deleuze and Félix Guattari. A Thousand Plateaus, op. cit., стр. 49.
27)  Исто, стр. 166–167.
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за тело без органа“.28) Радикалне квир политике онтолошки су 
утемељене на оном ахуманом, апсолутној иманенцији, и у том 
погледу крећу се од критике (неолибералног/хетеронормативног) 
субјекта до изумевања нових форми живота (после човека као 
организма).
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Andrija Filipović

RADICAL QUEER POLITICS: 
FROM DISAGENCY TO THE 

AHUMAN

Resume

In this text, the author explores the possibility of founding 
queer politics on the concepts of disagency and the ahuman. On 
the one hand, such queer politics critique the heternormative 
subject and the body as organism, and on the other they 
critique the capitalist axiomatic in its neoliberal form. 
Concept of disagency points to the most basic asymmetry 
in the constitution of the subject in the sense that there lay, 
underneath the subject of representation, passive syntheses 
and larval selves which possess diff erent temporalities than 
the linear one belonging to the subject of representation and 
the body as organism. The concept of the ahuman points to the 
necessity of overcoming the human (subject of representation/
body as organism) for a critique of both capitalism and 
heteronormativity. The ahuman is that before/after the human 
which is beyond the identity of thinking and being, and as 
such it is the necessary ontological condition of  disagency. 
The author will show that radical queer politics, considering 
that they are ontologically founded on the ahuman (absolute 
immanence), they move from the critique of (neoliberal/
heteronormative) subject to the invention of new forms of 
life (after the human as organism). Such move is based on 
the particular ontology of desire, conceptualized as positive 
and without lack, which leads toward re-conceptualization of 
body and sexuality as a whole and, thus, toward the possibility 
of imagining diff erent politics and communities.

Key words: queer, politics, capitalism, disagency, ahuman
29)

*  Овај рад је примљен 06 априла 2016. године, а прихваћен за штампу на 
састанку Редакције 13. јуна 2016. године.
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С а ж е т а к

Текст „Политике и дискурси савремених феминизама 
– модалитети могућног“ истражује савремене могућно-
сти формулисања политика и стратегија феминизама 
након њиховог проласка кроз три фазе – таласа, те кроз 
постфеминистичке критике реконтекстуализације фе-
министичких теорија. Користећи се теоретизацијама из 
оквира постструктурализама, теорија текста и већ раз-
рађиваних феминистичких платформи, рад покушава 
да укаже на нужност поновног промишљања и извесне 
реконфигурације како питања феминистичког, тако и 
питања родног, полног, идентитарног/идентитетског, па 
и самог политичког као таквог које је неопходно проми-
слити (и) ван динамике заједништва, односно ван дина-
мике пријатељ:непријатељ. Напослетку, текст разматра 
потенцијал модалитета могућног, односно отворености 
ка дијалошком односу феминизама са системом језика, 
писма и друштвено-културалне реалности унутар које 
феминизми егзистирају и делују.

Кључне речи: феминизми, политике, језик, писмо, алте-
рација, разлика, различно, могућно

ФЕМИНИЗМИ И ШТА ЧИНИТИ СА ЊИМА
Временска дистанца након постмодерног обрта са које да-

нас проговарају бројне теоријске платформе уводи могућност и 

ПОЛИТИКЕ И ДИСКУРСИ
САВРЕМЕНИХ ФЕМИНИЗАМА: 

МОДАЛИТЕТИ МОГУЋНОГ
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потребу поновног промишљања теорија које су обележиле сложе-
ну динамику модерно-постмодерно током претходних деценија. 
Чини се да и поред свих теоријских обрта измештања доминантне 
тачке са које се теоријски приступи током датих периода изводе, 
одређена питања остају у фокусу; међу њима свакако значајно 
поље заузима питање субјективитета у својим различитим појав-
ностима – текстуалним, телесним, изведбеним, чимбеним – пер-
формативним. Другим речима, питање субјекта испоставља се 
као трајно место фасцинације и трајно место трауме – будући 
да, враћајући себе на питање о себи и развијајући се(бе) кроз 
бројне модалитете текстуалног (теоријског, али и културално-
изведбеног), субјект не успева да залечи место сопствене неце-
ловитости.1)

Како се питање субјективитета не може одвојити од мо-
далитета његовог културалног исказивања, али ни од фактора 
његове материјалне потпоре – тела које препознајемо као мате-
ријалног, али и текстуалног носиоца замишљеног места са којег 
субјект (сматра да) одашиље себе и рефлектује своје презентације 
у читањима других, тачке пресека – интерсекције телесног и тек-
стуалног (културално читаног, укотвљеног у интелигибилно) се 
испостављају као посебно витална упоришта најразличитијих те-
оријских платформи; једно од таквих упоришта је свакако питање 
истраживања родности, полно-родних тела и њихових динамика 
унутар материјалног, (али и) текстуално-културалног простора.

Тело је место одакле.2) Говорим из свог тела (оно се гово-
ром трансформише у оно што зовем субјект, али што никада не 
испуњава очекивања субјекта-текста у целини; тело је оно што, 
сасвим парадоксално, смета чистом и исправном субјекту3)). Моје 
тело је место са кога су читане: моја полност, моја родност (оне 
се сажимају у једну сложену, значењима набијену масу под при-
тиском културалног читања), друге категорије. О таквом телу не 
престају да говоре различитим теоријским језицима. Такво тело 
се производи (и лепи на моје тело као кодирана, цивилизована 
кожа) унутар различитих политика и дискурса датог друштва 

1)  За теоретизацију субјекта-у-процесу видети Julia Kristeva, Powers of Horror – 
An Essay on Abjection, Columbia University Press, New York, 1982. 

2)  Hélène Cixous and Jacques Derrida, „Iščitavanje spolne razlike u književnom 
tekstu – dva monologa“, Treći program hrvatskog radija br. 36, Hrvatski radio, 
Zagreb, 1992, стр. 172.

3)  Julia Kristeva, Powers of Horror – An Essay on Abjection, н. д.
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унутар којих се такво тело указује. О таквом телу говоре и фе-
минизми.

Питање о коме се све чешће расправља у последње време 
како у академском дискурсу, тако и у дискурсу свакодневнице је 
следеће: да ли су феминизми и даље релевантни данас, након по-
стфеминизама и постмодерних обрта који су, чини се, до крајњих 
могућности деконструисали и релативизовали кључна упоришта 
теорија двадесетог века, а тиме и (важност) категорије рода и 
пола? Такође и: уколико јесу релевантни, према чему/у односу 
на шта се феминизми даље могу развијати и на који начин могу 
формулисати своје политике, дискурсе и стратегије тако да буду 
актуелне у савременом добу, за субјект који ће их изговарати (за 
субјект кога ће [дате политике] изговарати)? 

Постављајући слично питање пре двадесет година4) Гри-
зелда Полок (Griselda Pollock) примећује: „Феминизам је passé, 
сада смо уроњени у нешто ново-пост-шта год... Али феминизам 
је историјски пројекат и тиме се по себи константно обликује и 
реконструише у односу на конкретне, постојеће процесе женских 
борби (у оригиналу: struggles5)).“6) 

Како схватити реч борба у актуелним тачкама феминизама 
након три таласа њихових развоја и након постфеминистичких 
критичких промишљања? Шта су то заправо, и куда воде полити-
ке феминизама у историјском и, што је још важније, у савременом 
контексту? Да ли су феминизми и даље релевантна стратегија 
говора о женском? Пре свега, нема једног феминизма;7) како су 

4)  Што показује значајно временско трајање нечега што се може назвати и кри-
зом феминизама након трећеталасних феминизама и постфеминизама, те кон-
тинуирану потребу за дискусијом овог проблема.

5)  За разлику од контекстуализованости речи борба у српском језику која упућује 
на ратничко, ратоборно, милитантно, реч struggle у енглеском језику више се 
односи на хватање у коштац са баријерама, препрекама, дисфункционално-
стима, притисцима са којима се субјект може сусрести у процесу извођења 
себе кроз своје друштвено-културалне идентитете.

6)  Griselda Pollock, „Preface“, у зборнику: Generations & Geographies in the Visual 
Arts (приредила: Griselda Pollock), Routledge, London, New York, 1996, стр. xii. 
Сви преводи у овом тексту су ауторкини, уколико није назначено другачије.

7)  Уколико феминизме размотримо као модалитета говора о позицијама женског 
субјективитета (и из позиција женског субјективитета), феминизама је оноли-
ко колико и позиција женских субјективитета, али и позиција из којих се може 
говорити о женском субјективитету (што укључује и друге родне позиције). 
Погледати детаљније у Griselda Pollock, „Preface“, у зборнику: Generations & 
Geographies in the Visual Arts (приредила: Griselda Pollock), н. д, стр. xv.
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феминизми модалитети говора о женском8) телу, субјективитету 
и писмима који за циљ имају да осветле, тематизују, мапирају 
и интерпретирају питање жене и женскости из других (недоми-
нантних, алтерирајућих, меких9) или одсутних) перспектива, фе-
минизми обухватају широк опсег текстова, али и уметничких, 
активистичких, перформативних, политичких и свакодневних 
деловања која у фокус враћају место женскости унутар фалого-
центричне10) културалне структуре која иницијално изводи место 
женског као место одсутног, место нечујног. Феминизми су, да-
кле, писма којима се исписује место женског унутар структуре 
језика у најширем смислу речи (лингвистичког, визуелног, ау-
дитивног, бихејвиоралног и другог). „Историјски, о одсутности 
говори жена.“11) Но, иако је о томе подробно расправљано,12) то и 
даље не значи да само жена може писати феминистичко писмо. 
Такође, жена може писати и тврдо писмо, писмо доминантног 
дискурса (који је оставља по страни). Женски субјект је, дакле, 
постављен у парадоксалну позицију онога ко говори, али ко кон-
стантно бива изговаран (фалогоцентричним језиком који и [про]
изводи женскост у месту женскости). Стога су и феминизми, ако 
говоре о месту женскости језиком који производи женскост као 
одсутну или закривену13) (па и уколико говоре са места другог, 
алтернативног, алтерирајућег), центрирани око парадокса који их 
успоставља: наиме, како говорити о месту женског (субјективи-
тета, тела, деловања, писма) уколико постојећи – расположиви 
језик неминовно производи женско на исти начин – као оно што 
не може (из)говорити (себе)?

„Отуђене од језика, жене су визионарке, плесачице које 
пате док (про)говоре.“14) И заиста, сложена позиција женског тела 

8)  У свим модалитетима у којима се оно појављује, изводи, чита и/или интерпре-
тира.

9)  За концепте меког писма и женског писма видети Hélène Cixous, „The Laugh 
of the Medusa“, Signs, Vol. 1, No. 4, The University of Chicago Press, Chicago, 
Summer 1976, 875-893. 

10)  За објашњење термина фалогоцентризам видети текстове Жака Дериде 
(Jacques Derrida) и Елен Сиксу (Hélène Cixous). 

11)  Roland Barthes, Fragmenti ljubavnog diskursa, Pelago, Zagreb, 2007, стр. 26.
12)  Већ и у литератури наведеној у библиографији на крају овог рада, а свакако и 

шире.
13)  Заклоњену, сакривену, стављену са стране, по страни, склоњену, замењену 

илузијом која изговара идеал-модел Жене уместо жêна. 
14)  Julia Kristeva, “Women can never be defi ned”, у зборнику: New French Feminism 

(приредили: E. Marks и I. de Courtivron), Harvester, Brighton, 1981, стр. 166.
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и субјективитета унутар фалогоцентричног друштвеног дис-
курса (назовимо је: утишаном, заклоњеном, дискриминисаном, 
тегобном, болном, изазовном, нашминканом; назовимо је било 
којим именом које би жена [o] себи дала) указује на специфичну 
сложеност писма којом ова позиција може писати, као и писма 
којим се о овој позицији може писати (којим се она може испи-
сивати). Позиција женскости заправо је место разлике саме која 
у пуном смислу постаје видљива (значећа = постојећа) у пис-
му/говору, и стога се једино може извести као писање, односно 
ишчитати у писму.15) Стога је писмо (писање у најширем смислу 
те речи, што обухвата поље лингвистичког, визуелног, аудитив-
ног, бихејвиоралног и другог) можда једини (ефективан) начин 
извођења женскости и рада са местом женскости унутар поља 
културалног. Писати, стога, значи (про)изводити (место за [жен-
ски] субјективитет у језику). Писати, дакле, значи имати у рукама 
(у речима, у руци која пише) интервентни потенцијал, потенцијал 
промене, потенцијал одговора на актуелни друштвено-културал-
ни контекст, на актуелне политике и актуелни језик, јер „ако је 
субверзија могућа, то ће бити само она субверзија која долази из 
система закона…“.16) Другим речима, упркос и захваљујући свим 
парадоксима око којих је структуриран, језик је место трансфор-
мације, интервенције, уписа; језик је место нових могућности 
постајања и реконфигурисања субјективитета, и овде лежи кључ 
непрекинуте актуелности феминизама чак и након његовог раз-
воја кроз три таласа и критичке реконтекстуализације фемини-
стичких теорија у добу постфеминизама, кроз постмодерни обрт. 
Или, сасвим сажето: уколико у језику постоји место које се зове 
жена, и даље је оправдано писати о њему.

САВРЕМЕНА ЛИЦА ФЕМИНИЗАМА. 
ФЕМИНИЗМИ КАО ПОЛИТИКЕ. ПОЛИТИКЕ 

КАО ПРИЈАТЕЉСТВА. ФЕМИНИЗМИ КАО 
ПОЛИТИКЕ ПРИЈАТЕЉСТВА.

Питање које и даље остаје отворено јесте на који начин 
писати (феминизме), односно на који начин мислити, разговарати 

15)  Hélène Cixous and Jacques Derrida, „Iščitavanje spolne razlike u književnom 
tekstu – dva monologa“, н. д, 174.

16)  Judith Butler, Gender Trouble, Routledge, New York, London, 1990, стр. 93. 
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и преговарати о женској позицији данас – коју политику комуни-
кације одабрати у односу на савремени тренутак?

Различити таласи феминистичких теорија, активизама и 
струја кроз историју на различите начине су говорили, писали 
и промишљали позицију женског субјективитета и тела, одгова-
рајући на културални контекст и реагујући на егзистенцијалне 
проблеме, мапе и чворишта унутар којих је била позиционирана 
тачка женског. Од сифражетских првоталасних феминизама јед-
накости, преко теоријских, аналитичких и активистичких феми-
низама разлике другог таласа и трећеталасних рекапитулација 
и критика претходних феминистичких позиција, па све до отва-
рања питања радикалне индивидуације и релативизације (родног) 
идентитета као таквог у постфеминизмима, феминистичка писма 
заузимала су различите улоге – критике, сепарације, анализе, 
преговарања. 

Генерално, тешко је говорити о политикама комуникације 
уз тезу о систему језика као метасистему који унапред, како се 
чини, одређује све потенцијалне комбинације извођења субјек-
тивитета као таквог (субјект је унапред одређен, унаред задат, 
унапред одат и нужно одан језику). Суштински, таква поставка 
наизглед би значила да нема комуникације, будући да се она увек 
одвија путем трећег, захваљујући трећем – језику самом. Између 
ја и ти, дакле, стоји језик, који производи места путем кога ти 
постајеш – ти из позиције коју моје ја присваја као своју, и, слич-
но томе, ја за тебе постајем – ти. „Разговор у двоје (па и читање) 
увек је овакав: постоји ту и неко трећи, а то је језик сам. Тај 
трећи омогућује састанак И растанак који нас не супротставља, 
него омогућује проток жудње, континуитет. Један трећи увек се 
скрива у речи ТИ...“17) Како, дакле, извести комуникацију уколико 
се она увек одвија путем паравана (језика), а у случају феминиза-
ма, који расправљају о различитости родних позиција, и из поља 
које у међусобној релацији откривају полно-родну разлику као 
непреведивост?18)

“Испада по свему да је полна разлика неспоразум сâм, или 
фикција о неком неспоразуму...“19)

17)  Hélène Cixous and Jacques Derrida, „Iščitavanje spolne razlike u književnom 
tekstu – dva monologa“, н. д, 177.

18)  Исто, 173.
19)  Исто, 175.
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Како разрешити питање неспоразума у комуникацији места 
разликâ? Једна од политичких стратегија савремених феминиза-
ма могло би управо бити: политика (успостављања) дијалога из 
различитих полно-родних позиција, из самих мêста разлике, што 
се може извести једино кроз писмо (јер полно-родна позиција је 
позиција у писму, позиција у језику, позиција која се изговара 
и ишчитава; она је такође и та која чита),20) заједно са трећим, 
једино кроз писање – континуирано извођење места разлике као 
места дијалога, а не места непријатељски сукобљених позиција. 
Таква одговорност полази од сваког појединог субјекта понаособ, 
а не од друштвене (полно-родне) групе – заједнице.21)

Ипак, питање заједнице – заједничког иступања била су 
значајан аспект историјских феминизама, на чему су биле засно-
ване и ауторефлексивне политике феминизама, односно критич-
ки однос феминизама унутар феминизама и према феминизмима 
самим. Лаканово „Жена не постоји/нема Жене“,22) најпре крити-
ковано од стране феминизама као оно што обесмишљава читаву 
идеју на којој почивају феминизми (јер ако жена не постоји како 
[и зашто!] онда писати о њој?) испоставило се као кључна тач-
ка распада пројекта Феминизма као јединственог покрета током 
седамдесетих година двадесетог века. Нема Жене – нема једног, 
идеалног модела жене, нити је било која жена као друштвени 
субјект (п)одржан својим телом интерпретираним унутар дате 
културе идеална слика модела Жене каквом је производи фало-
гоцентрични језик. Место женскости је тако увек место нелагоде, 
неуклапања, исклизавања; стога једна, монолитна политика фе-
минизма не може мапирати, нити заступати подручје женског. 
Слично је и са маскулином родном позицијом – нема [поклапања 
актуелног говорећег субјекта са идеал-моделом] Мушкарца; стога 

20)  Hélène Cixous and Jacques Derrida, „Iščitavanje spolne razlike u književnom 
tekstu – dva monologa“, н. д, 176.

21)  „Не само да има рата међу људима, већ је тај рат произведен сексуалном раз-
ликом. И не само њом, већ и изазовима, парадоксима и изненађењима које 
сексуална разлика чува за нас. (...) Постоји сексуална разлика, и постоји оно 
што од ње постаје у свим њеним појавностима и расподелама у свакоме од нас 
појединачно.“ Cixous, Hélène, „Three Steps on the Lader of Writing“, у зборни-
ку: The Hélène Cixous Reader (приредила: Susan Sellers), Routledge, Taylor & 
Francis Group, London, New York, 2000, 199-205, стр.199.

22)  Jacques Lacan, On Feminine Sexuality – The Limits of Love and Knowledge, The 
Seminar of Jacques Lacan, Book XX, Encore 1972-1973, н. д, стр. 72.
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је раздела у две одвојене групе – заједнице фикција,23) ако не и 
странпутица у оквиру политике дијалога.

Дијалог је, дакле, полилог – говор који слуша друге говоре 
из места индивидуалности.24) „...Квантификација сингуларитета 
ће увек бити једна од политичких димензија пријатељства“,25) 
примећује Дерида (Jacques Derrida), и напомиње да политике 
пријатељства не кореспондирају са политикама заједништва. У 
српском језику реч заједница управо упућује на имплицитну из-
градњу политичког пријатељства наспрам (непријатеља?): зајед-
ница је тако скуп људи оријентисаних око једног (мишљења, 
позиције) – за једно; они иступају за(-)једно; но шта је заједничко 
заједници и у односу на шта је тај заједнички именитељ изведен? 
Да ли је и он, заправо – фикција (о неком неспоразуму)?

Уколико је заједница модел који условљава и производи 
политичко пријатељство наспрам непријатеља, што често прои-
зилази као теза и закључак из анализе друштвено-културалних 
динамика и расподела моћи,26) у контексту савремених разма-
трања родности, полно-родних позиција, идентитета и њихових 
дијалога, па и унутар феминизама самих, концепт заједнице се 
испоставља као контрапродуктиван, односно као оно што феми-
низме враћа у затворени круг идентитарних политика које су већ 
прошле кроз покушај разградње у теоријској фази постмодерниз-
ма. То нужно не значи одустајање од идентитета; али можда по-
ставља изазов одустајања од концепта непријатеља.

„‘Пријатељи, нема пријатеља!’, завапи умирући мудрац; 
‘Непријатељи, нема непријатеља’, повика жива будала као што 
сам ја“.27) И заиста, колико год то парадоксално звучало, тешко 
је растати се од непријатеља.28) Непријатељ(ство) дефинише при-

23)  Враћајући се на Дериду, сукоб – неспоразум је, дакле, фиктиван.
24)  Упоредити тезе у Julia Kristeva, „Women’s Time“, Signs, Journal of Women in 

Culture and Society, Vol. 7, No. 1, Autumn 1981, The University of Chicago Press, 
1981, 13-35.

25)  Jacques Derrida, The Politics of Friendship, Verso, London, New York, 2005, 22.
26)  Carl Schmitt, The Concept of the Political, University of Chicago Press, Chicago, 

1996.
27)  Жак Дерида, алудирајући на реченицу приписану Аристотелу. Jacques Derrida, 

The Politics of Friendship, н. д, 172.
28)  „Без непријатеља лудим, не могу више да мислим, постајем немоћан да раз-

мишљам самостално, да изговорим cogito, ergo sum.“ Jacques Derrida, The 
Politics of Friendship, н. д, 175. Такође и: „И шта (...) је ултимативно у пе-
симизму, ако се тако може рећи? Тврдити да ‘нема пријатеља’, или још увек 
јадиковати над чињеницом да нема непријатеља?“ Исто, 113.
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јатеља, производи заједништво у форми заједнице као политике 
истости, чиме се тензија враћа на питање једног/истог које је већ 
критички разматрано унутар феминистичких теорија. У таквим 
пријатељствима се ћути; у питању су пријатељства у репресији, 
пријатељства која забрањују разлику, истовремено инсистирајући 
на разлици као непријатељској.29)

Стога свако сестринство игра по једнакој оштрици као и 
братство; и питање није нужно „а где је сестра?“,30) вeћ на који 
начин превазићи модел заједнице као конституисане у односу 
на (фиктивног, фикцијом [п]оствареног) непријатеља. Уколико 
постоји политика која би представљала одговор на савремене 
изазове тензија у комуникацији све сложенијих родно-полних 
позиција у и даље актуелној језичко-културалној подлози фало-
гоцентричног, то је политика разговора као слушања, изговарања 
и размене (различитости, не разликâ), и то би била једна од стра-
тегија развојног и мултифацетног лица савремених феминизама.

МОДАЛИТЕТИ МОГУЋНОГ: ПУТЕВИ НАКОН 
ОНОГА ПОСТ-a

Уместо закључка, враћајући се на наслов (Политике и дис-
курси савремених феминизама) нудим питање: може ли политика 
бити ишта друго до вирилна и да ли је у том случају феминизме 
уопште конструктивно заснивати као политике?31) Другим речи-
ма, уколико (из)водимо политике (деловања, у шта спада и тео-
ретизација), одмичемо ли се икада од већ успостављене динамике 
језичког која је у основи динамика фалогоцентричног која изнова 
производи мушкарце и жене као категорије, све који од тога од-
ступају као преступнике, те која (п)одржава политике заједништ-
ва као политике (не)пријатељства? Може ли се замислити ради-
кално, или бар значајно другачија стратегија која би одступила 
од политика промене као револуције (извођења новог система на 
разрушеним темељима старог, што заправо представља замену 
система системом и као такво не доноси промену, алтерацију) и 

29)  Jacques Derrida, The Politics of Friendship, н. д, 53.
30)  Исто, viii, 96, 149, 157, 293.
31)  Политичко је, према Жаку Дериди, увек манифестација фалогоцентричног на 

делу, и стога је кроз историју и савременост разумевано као врлина вирилно-
сти. Jacques Derrida, The Politics of Friendship, н. д, 158.
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која би водила ка промени као континуираном раду са писмом?32) 
Може ли се тако нешто звати новом политиком или је у целини 
нужно одустати од тог термина?

Жак Дерида каже да је „мислити пријатељство отвореним 
срцем – то, када га мислиш што ближе његовој супротности – 
индивидуа мора бити способна да мисли оно можда, што ће рећи 
да мора бити способна да га изговори и да од њега учини, изго-
варајући га, догађај (...) који би се могао десити.“33) У питању је, 
дакле, модалитет могућног – не могућег, које стоји само у форми 
потенцијала, већ могућног као изводиве могућности – догађаја 
који мења, који чини разлику различитости, који антиципира 
политику различног у односу на политике разлике. Дерида пак 
напомиње да је овакво могућно можда немогуће; но додаје да је 
то немогуће можда и једина могућа шанса за успостављање нечег 
новог, неког новог концепта новог; „можда; можда, уистину, ово 
можда још увек именује ову могућност.“34)

У добу након лингвистичког обрта, постмодерног обрта и 
других сложених теоријских захвата који се уписују у контекст 
живљеног, феминизми се налазе пред изазовима нових, друга-
чијих, различних одговора на друштвено-културалну реалност 
унутар које делују. Политике феминизама, чини се, и даље о(п)
стају као појам, али не и као императив, наредба; дискурси фе-
минизама се растачу, реконфигуришу и реактуелизују у модали-
тетима могућног. Како је језик тачка континуитета који води ка 
могућој промени, писмо је место извођења новог. 

Лично је, дакле, још увек политичко35) – али на један сасвим 
други начин. 
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32)  Што је аналогно и подударно континуираном раду са друштвено-културалним 
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33)  Jacques Derrida, The Politics of Friendship, н. д, 30.
34)  Исто, 36.
35)  У преводу, феминизми нису изгубили на својој актуелности.
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Dragana Z. Stojanović

POLITICS AND DISCOURSES 
OF CONTEMPORARY 

FEMINISMS: THE MODALITIES 
OF PERHAPS

Resume

The text „Politics and Discourses of Contemporary 
Feminisms: the Modalities of Perhaps“ researches some new 
possibilities of achieving a diff erence within the feminist 
politics and strategies after their three-phased development, 
and also after the postfeminist time of autorefl exive critic 
and recontextualization of feminist theses. Using the 
poststructuralist, text-oriented and already present feminist 
platforms, this text points to the necessity of rethinking 
and reconfi guration of the questions of feminist issues, as 
well as the issues of gender, sexuality, identity and also the 
issues of political itself which has to be rethought outside 
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of the „community“ dynamics that too often slips into 
the friend:enemy tension. In the end, this text considers 
and theorizes the potential of the modality perhaps, which 
unravels itself in openness towards the dialogical relations of 
feminisms with the systems of language, writing and social/
cultural realities inside which it exists and (re)acts. 

Key words: feminisms, politics, language, writing, alteration, 
diff erence, diff érance, perhaps36)

*  Овај рад је примљен 30. мај 2016. године, а прихваћен за штампу на 
састанку Редакције 13. јуна 2016. године.
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С а ж е т а к

У овом тексту анализираћу пормену парадигме коју је 
донео деколонијални обрт у теоријском, геополоитичком 
и епистемолошком схатању савремених односа моћи. 
Централна теза овог текста да радикално епистемичко 
раздвајање мора имати кључну улогу у ослобађању од 
колонијалног матрикса моћи и промени постојећих гло-
балних односа моћи који су базирани на колонијалном 
наслеђу и као такви се одржавају кроз експлоатацију, ек-
спропријацију и производњу (расне) другости. У тексту 
ћу се најпре осврнути на однос деколонијалних теорија 
и постколонијалних студија да бих показала како деко-
лонијалне позиције представљају историзацију, али и ре-
политизацију постколонијалних теорија. Потом ћу дати 
историјско теоријску анализу деколонијалног обрта и ње-
гових импликација у западним и незападним академским 
контекстима и објаснити  однос између деколонизовања 
знања и ”промене географје ума”. Преко појма колонијал-
ног матрикса моћи као модела функционисања глобалног 
капитализма анализираћу проблеме колонијалне разлике, 
геополитике знања и рацијализације као производње рас-
ног другог. У централном разматрању ћу се фокусирати 
на  питање епистемичког раздвајање (epistemic delinking) 
као неопходног поступка за ослобађање и промену пара-
дигме који уводи деколонијални обрт. 

Кључне речи: деколонијалност, модерност, капитаизам, 
раздвајање, епистемологија, Еуроцентризам

ДЕКОЛОНИЈАЛНИ ОБРТ И 
ПОЛИТИКЕ ЕПИСТЕМИЧКОГ 

РАЗДВАЈАЊА
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КОЛОНИЈАЛНОСТ И САВРЕМЕНОСТ

Термин колонијалност1) према Валтеру Мињолу (Wal-
ter Mignolo), који почиње да га користи од средине деведесетих 
година прошлог века2), има знатно шире значење од сродних 
историјских пројеката империјализма и колонијализма. Увођење 
овог термина имало је за циљ да се изведе радикална критика 
модерности: колонијалност се дакле односи на епохално стање 
и епистемолошки оквир који неодвојиво повезује пројекте импе-
ријализма и колонијализма са модерношћу. Другим речима, доба 
Просветитељства и епоха модерности, које западна (европска и 
англоамеричка) цивилизација узима као стуб свог савременог 
идентитета преко мита о универзалном напретку, истовремено 
је било и доба империјализма у ком је спровођено најгоре насиље 
над колонизованим народима и територијама, при чему су се ек-
сплоатација и експропријација оправдавале преко конструисања 
представа о домородачким народима као ”примитивним”, заоста-
лим, ниже развијеним и надасве расно инфериорним. Мињоло, 
дакле, сугерише да модернистичка еуроцњнтрична идеја тота-
литета успоставља оно што је „изван“ европског и северно-Ат-
лантског простора, односно оно што је искључено из модерности 
дискурсом расизма. Реторика модерности стога неизбежно води у 
логику колонијалности чије импликације далеко превазилазе ужи 
појам колонијализма. Као што наводи Нелсон Малдонадо-Торес 
(Nelson Maldonado-Torres):

”Колонијалност се разликује од колонијализма. Коло-
нијализам представља политички и економски однос 
у ком је сувереност једне нације или народа препуш-
тена моћи друге нације која на основу тога постаје 
империја. Насупрот, колонијалност се оноси на дуго-
трајне моделе моћи који су се појавили као резултат 
колонијалнизма, али који и изван стриктних ограни-
чења колонијалне администрације дефинишу култу-
ру, рад, међуљудске односе као и производњу знања. 
Стога колоијалност надживељава колонијализам. 
Колонијалност истрајава у књигама, у кријтеријуми-

1)  Engleski coloniality. Važno je naglasiti razliku u odnosu na termin colonialism koji 
se prevodi kao kolonijalizam.

2)  Nelson Maldonado-Torres, “On the Coloniaity of Being”, Cultural Studies, 21:2-3,  
стр. 240.
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ма академског постигнућа, у културним шаблонима, 
у здравом разуму, у сликама које народи стварају о 
себи, у личним аспирацијам као и у многим другим 
аспектима нашег модерног искуства. На неки начин, 
ми као савремени субјекти свакодневно и непрестано 
дишемо колонијалност.”3)

Како би објаснио однос исмеђу историјског периода 
колонијализма и савремених односа моћи перуански 
теоретичар Анибал Кихано (Anibal Quijano) артику-
лисао је концепт ”колонијалног матрикса моћи”. Ко-
лонијални матрикс моћи означава начин на који се 
хегемоне структуре моћи и конторле успостављене 
током колонијализма репродукују и истрајавају у са-
дашњости. То значи да и након историјског пројекта 
колонијализма, колонијални односи моћи базирани 
на субординацији, експлоатацији и експропријацији 
територија и ресураса и континуирано функциони-
шу у постколонијално доба. Штавише колонијални 
матрикс моћи прецизно објашњава сет друштвено 
политичких и економских односа који представљају 
најбоље окружење за функционисање савременог гло-
балног неолибералног капитализма. 

Као што Кихано даље објашњава систем на који данас ре-
феришемо као на глобални капитализам представља кулминацију 
процеса који је започет успостављањем Амрике и Еуроцентрич-
ног колонијалног модерног капитализма као новог поретка моћи.4)  
То значи да колонијалост није пука последица биоло каквог ко-
лонијалног односа већ има порекло у специфичном друштвеном 
и историјском контексту освајања Амрика,5) када је капитализам 
(као већ постојећи облик економских и производних односа) по-
стао чврсто увезан са механизмима доминације и субродинације, 
који ће се потом пренети и на друге геополитичке просторе.6) 

3)  Nelson Maldonado-Torres, “On the Coloniaity of Being”, Cultural Studies, 21: 2-3, 
стр. 243. 

4)  Anibal Quijano, “Coloniality of Power, Eurocentrism, and Latin America”, Nepant-
la: Views from South 1.3, стр. 533-580.

5)  Како назив Америка најчешће (погрешно) посистовећује са Северном Амери-
ком односно САД, овде ћемо користити множину Америке како би указали и 
на Јужну и на Северну Америку.  

6)  Op. Cit. Maldonado-Torres, стр. 243.
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Приликом успостављања овог новог колонијалног капиталистич-
ког поретка био је одлучујућ процес рацијализације:

”Једна од фундаменталних оса овог односа моћи је 
друштвена класификаицја светске популације у од-
носу на идеју расе - менталне конструкције која по-
казује основно искуство колонијалне доминације и 
протеже се на све важније димензије глобалне моћи 
укључујући њену основну карактеристику: Еуроцен-
тризам. Расна осовина има колонијално порекло и ка-
рактер, али се показала као трајнија и стабилнија од 
колонијализма у ком је успостављена.”7)

Идеја расе у савременом смислу је према Кихану, успо-
стављена тек са колонизацијом Америка, када су конквистадо-
три створили менаталну концепцију о домородцима као другој  
билошки и другачијима, на основу чега су их сврстали у ”при-
родно инфериорну позицију”. На тај начин је преко конструкције 
менталног концепта расе успостављен нови модел моћи који је 
омогућио да се најпре становништво Америка, а потом и света 
разврста према категоријама доминације и субординације бази-
раним на ”природном поретку”.8) Кроз колонизацију историје и 
времена створена је идеја о домородачким народима као ”прими-
тивнним” и ”неразвијеним” базирана са једне стране на морфо-
лошким разликама, а са друге на културним и цивилизацијском 
специфичностима које у колонијалном дискурсу нису препознате 
као разлике већ као нижи ступапањ биолошког развоја. То је от-
ворило простор за дехуманизацију рацијалилзованих субјеката. 
Дехуманизација је била неопходан део процеса поробљавања за-
рад тоталне ексолпатације. Оног трунутка када су расно други 
успостављени као бића на нижем ступњу развоја од човека - а 
колонијалисти човеком сматрају само белог хришћанина - било 
је могуће да овај нови поредак моћи несметано буде укључен у 
пројекат модерности. 

Савремени расизам директна је последица историјског ко-
лонијализма. Рацијализација је према томе директно уписана у 
данашњи глобални капитализам који је чврсто увезан са  коло-
нијалним матриксом моћи. Људски живот је у таквом поретку 
схваћен као друштвени однос који није изван система капитала, 
већ је део глобалног процеса експлоатације, при чему је капитал 
повезан са политичком моћи и политичка моћ је повезана са ка-
питлом. Према Марини Гржинић:

7)  Ibidem. 
8)  Op.cit. Quijano стр. 534.
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„Ми смо усред прождрљивог, необузданог капитализ-
ма (који се поново назива ‘касни капитализам’ као 
1984., када је Ф. Џејмсон отпочео своју дискусију о 
постмодернизму и мултинационалном капитализму), 
– финансијски капитализам, који је више од пуког 
културног стања, јесте наша реалност. (...) Глобална 
ера у којој тренутно живимо је ера у којој се капита-
лизам и реалност потпуно подударају.“9)

Реалност глобалног доба, како Гржинић објашњава10), одно-
си се на глобализацију као тотални процес, који је створио мрежу 
међузависних функционалних односа, повезујући истовремену 
ретериторијализацију и детериторијализацију, односно интегра-
цију и фрагментацију. Да бисмо могли да мислимо субјективиза-
цију у данашње доба, морамо је мислити у контексту глобалне 
ере у којој се капитализам подудара са реалношћу.  У првом ка-
питалистичком свету на снази је биополитика, која успоставља 
регулативе живота са стилом, док се изван првог капиталистич-
ког света одиграва процес некрополитике11), где су беда и смрт 
главне регулативе живота. Поделом територија рада одређене 
групе људских бића, или чак читави народи сведени на ниво го-
лог живота. Парадоксално, иако су различити процеси у првом и 
трећем свету повезани и међузависни, из позиције процеса гло-
бализације уобичајена је перцепција као да постоји једнак режим 
за цео свет. Деколонијални приступ нам пружа могућност за кри-
тичку артикулацију постојећих односа моћи и отвара простор за 
мишљење другачијих светова и борбу за зарвезивање реалности 
од капитализма. 

ДЕКОЛОНИЈАЛНИ ОБРТ

Идеја о ”деколонијалном обрту” јавља се 2005. године12) из 
потребе за оснаживањем и артикулацијом промене парадигме 

9)  Marina Gržinić, Subjectivization, Biopolitics and Necropolitics: Where Do We 
Stand?, http://www.reartikulacija.org/RE6/ENG/reartikulacija6_ENG_grz.html  7/6/2013.

10)  Када говори о глобалном добу Марина Гржинић реферише на ”Santiago López 
Petit, „Reivindicación del odio libre para una época global“, http://sindominio.net/
spip/espaienblanc/Reivindicacion-del-odio-libre-para.html 15/6/2013..

11)  Mbembe Achile (2003), Necropolitics, Duke University Press https://www.dartmouth.
edu/~lhc/docs/achillembembe.pdf 10/5/2016.

12   Формулисао га је Нелсон Малдонадо Торес приликом конференције чији је 
био глвни организатор на Беркли Универзитету у Калифирнији (University of 
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коју је донео теоријски и епистемолошки пробој у радовима тео-
ретичара из такозваног Трећег света.13) У складу да антиуниверза-
листичким приступом деколониалних теорија, промена парадиг-
ме коју називамо деколонијални обрт не подразумева јединствену 
теорију или школу у традиционалном смислу, већ укључује скуп 
различитих али сродних позиција. Оно што је обједињујући фак-
тор за све ове позиције, а што препознајемо као ”деколонијални 
обрт” јесте: а) чврсто уверење да је колонијалност фундаментал-
ни проблем у модерном, постмодерном и савременом информа-
тичком добу; б) да је колонијалност процес који није завршен, те 
да је спрам тога деколонизација један од главних задатака сав-
ремености. 

За разлику од разних других обрта у теорији, филозофији 
и уметности (лингвистичког, прагматичког, критичког, корпорал-
ног, исл.) деколонијални обрт је одавно присутан са је са својим 
специфичном карактеристикама, кроз различите формаме супро-
тстављња ”колонијалног обрту” у западној мисли. Другим ре-
чима, теоретичари деколонијалне опције су најпре препознали и 
артикулисали постојање ”колонијалног обрта”, да би поставили 
захтев за одговором у виду ”деколонијалног обрта”. Ово је важно 
јер истиче да еуроцантрични систем знања и моћи није никакав 
”природан поредак ствари” или неупитна почетна премиса, већ 
само једна од могућих парадигмил, али која је успостављена као 
хегемона и неупитна захваљујући специфичним историјским и 
политичком околностима. Пре деколонијалног обрта колонијална 
парадигма је подразумевала да сва теоријска, фиозофска и научна 
знања која претендују да буду препозната као таква морају да 
буду прилагођена Европским концептима, дисциплинама и мето-
дологијама. Према Малдонадо-Торесу колонијални обрт у запад-
ној мисли базиран је на парадигми открића и новине преко којих 
се шири капитализам, али и расизам, колонијални систем родних 
односа и натурализација убилачке етике рата.14) Успостављање 
асиметричног другог, кроз истовремено ућуткивање и проуча-
вање колонизованог субјекта, у сржи је колонијалног обрта. Ово 
се такође преноси и на однос између етике и епистемологије, због 
чега се као одговор на колонијалну етику поставља етика непро-

California, Berkeley). 
13)  Nelson Maldonano-Torres, ”Thinking through the Decolonial Turn: Post-continen-

tal Interventions in Theory, Philosophy, and Critique—An Introduction” in Trans-
modernity (Fall 2011), стр. 5.

14)  Op.cit. Maldonano-Torres, стр.1
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видности. Као што Малдонадо-Торес објашњава позивајући се на 
Кори Вокер (Corey Walker) и Чарлса Лонга (Charles Long): 

”За колонијалну етику и епистемологију је каракте-
ристично или ућуткивање субјекта или његово / њено 
/ њихово успостављање као потпуно транспарентних 
или дознатљивих. Етика непровидности истиче но-
могућност потпуног сазнавања субјекта, као и непо-
жењност покушаја претварања да је таква спознаја 
могућа. Ово се не односи само на субјекте већ и на 
локална знања.”15)

Деколонијални обрт укључује артикулацију политичке епи-
стемологије, поновно промишљање коцептата и дела историјских 
мислилаца и актера деколонијалног покрета (нпр. Франц Фанон) 
у односу на савремени контекст, преписпитивање улога етике и 
естетике у колонијалном пројекту, те успостављање деколонијал-
не етике и деколонијалне естетике. Оваква борба за за промену 
геополитике знања, међутим не искључујњ и полемички дијалог 
са европском критичком теоријом. Важно је приметити да деко-
лонијални обрт не подразумева потпуно искључвање или одба-
цивање западних епистемологија. Донекле неочекивано можемо 
приметити да не заговара ни дистанцирање од западних иснисту-
ција знања као што су универзитет, академија, музеј и слично,  
јер би такав поступак само произвео понављање (само)маргина-
лизације. Напротив, деколонијални обрт захтева директну инте-
ренцију у хегемоне просторе зања и моћи, као стратегију за рад 
на промени доминантне колонијалне парадигме. У том смислу 
не треба да нас чуди што се данас деколонијалне теорије изуча-
вају и развијају (и) у западним високообразовним институција-
ма. Наиме, деколонијални обрт је постао пристуан у западном 
академском простору после деколонизације већих делова Азије 
и Африке, али и захваљујући покрету за грађанска права у САД, 
црном феминизму, борби за формално окончање сегрегације у 
школама, институционалном препознавању домородачких језика, 
као и покретању академских програма попут Женских студија, 
различитих подврста Етничких студија, Студија рода и сродних 
области које су имале за циљ да артикулишу промишљање о ко-
лонизованим народима, али и маргинализованим групама у ши-
рем смислу.16) Као што Мадонано-Торес истиче, једно од главних 

15)  Ibid. стр. 10.
16)  Ibid. стр. 3.
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постигнућа деколонијалниг обрта је ”промена географије ума” 
односно схватање да не морамо да се прилагођавамо производњи 
знања према стандардима и потребама само једне географске ре-
гије и то оне која је навикла или да колонизује или да игнорише 
све остале. У том смислу као важан се јавља термин постконти-
ненталне филозофије, који тежи да избегне доминантне поделе на 
континенталну, англо-аналитичку и америчку филозофију. Мал-
донадо-Торес истиче значај постконтиненталности за ”промену 
географије ума” као концепта који се појавио из потребе да се 
дефинише специфични карактер теорија и филозофија које долазе 
из простора маргинализованих у одосу на владајуће формације 
знања и моћи, као што су афричке или карибска филозофије:

”Постконтиненталност изражава идеју да континенти 
нису природни простори већ пројекти који се односе 
на специфична схватања духовности. Уместо тражења 
дијалектике између Европе и других континената, 
постконтинентална филозофија сугерише много-
струке могућности генерисања и утемељења теорије 
и филозофије које укључују разноврсност просторних 
и телесних референци: брод који превози робове и 
плантажу, црна и чикана тела, острво и архипелаг, 
резерват и интернат, затвор и логор.”17)

Деколонизовање знања подразумева одбацивање еуроцен-
тричног модела производње знања, укидање хијерархија међу 
различитим знањима, препознавање ”других епистемологија” и 
”других знања” као и ослобађање од западних методолошких и 
дисциплинарних стега. Другим речим, политика деколонијалног 
обрта бори се делолонизовање знања кроз  ”промену географије 
ума” која треба да нас ослободи од схватања да су одређена тела 
или простори епистемички ирелевантни.

Стога је један од главних циљева деколониалног пројек-
та управо раздвајање (delinking) од колониалног матрикса моћи. 
Појам раздвајања од колонијалности и модерности међутим, не 
односи се само на области економије и политике, већ и на хитну 
потребу за епистемолошким раздвајањем.

ЕПИСТЕМИЧКО РАЗДВАЈАЊЕ
Први корак ка деколонијалном мишљењу захтева еписте-

молошко раздвајање од евроцентричног знања. Ово није пука 

17)  Ibid. стр. 5.
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теоријска бравура већ конкретна политичка борба против епис-
темичког насиља које је спровео колонијализам успостављањем 
западног евроceнтричног модела знања као највреднијег и јединог 
валидног, при чему су концепти знања, учености и науке интри-
стично повезани са моћи и расним ауторитетом. Афро-порту-
галска теоретичарка, психоаналитичарка и списатељица Града 
Киломба (Grada Kilomba) разоткрива епистемичко насиље по-
стављајући сет једноставних али прецизних питања:

”Које знање је препознато као знање? А које знање 
није? Које знање је ушло у академске програме? А 
које знање није? Чије је то знање? Ко је препознат као 
онај који поседује знање? А ко није? Ко има право да 
предаје знање? А ко нема? Ко је у центру? А ко остаје 
споља, на маргини?”18)

У овим питањима рефлектује се критика белеог хегемоног 
академскох дискурса  и реторике којом се знање ”других” враћа 
хазад на маргину, тако што се препознаје као некакво девијантно 
”ненаучно” знање, насупрот нормативног белог ”научног” дис-
курса који остаје у центру19). Таква реторика успоставља се преко 
следећих дихотомија (како их наводи Киломба) где лева колона 
припада званичном научном дискурсу, а десна се негативно при-
писује  колонизованим субјектима:

универзално / специфично;
објективно / субјективно;

неутрално / лично;
рационално / емоционално;
непристрасно / пристрасно;

чињенице / утисци;
знање / искуства.20)

У оваквој категоризацији Града Киломба препознаје епи-
стемичко насиље које подржава бели суперматизам и одржава 
успостављене хијерархијске позиције које одређују ко може да 
говори, а чији је говор рендерован као ирелевантан.21)

18)  Grada Kilomba, Plantation Memories. Episodes of Everyday Racism, UNRAST, 
Münster, 2010, стр. 27.

19)  Термине маргине и центра Киломба користи онако како их схвата Бел Хукс 
(Bell Hooks): ”Бити на маргини значи бити део целине али изван њеног глав-
ног тела.”

20)  Kilomba, Op.cit. стр. 28
21)  Ibid. 
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Захтев за епистемолошким раздвајањем, дакле, представља 
захтев за фундаменталним раскидом са модернистичким уни-
верзалистичком концептом тоталитета. Деколонијалне позиције 
позивају се на радикалне еманципаторске идеје као што су Мар-
ксова идеја пролетерске револуције и идеја мноштва (multitude) 
Мајкла Харта и Антиоиа Негриа (Michael Hardt, Antonio Negri), 
као и различите пост-структуралистичке, постмодерне и постко-
лонијалне теорије. Међутим, у ову теоријску формацију Мињоло 
уводи пројекат деколонијалности који подразумева радикално 
раздвајање од колонијалности и модерности. У том смислу појам 
раздвајање претендује да означи праксе које превазилазе проблем 
Марксистичког универзалистичког пројекта, који такође подра-
зумева радикалну еманципацију, али ипак остаје унутар рето-
рике модернизма, па тиме и логике колонијалности22). Можемо 
рећи да Марксистички политичко-економски приступ раздвајању 
није довољно концептуализован, јер не задире у фундаментални 
ниво мисли – не успева да преузме епистемолошку моћ. Са друге 
стране, постколонијалне теорије, које су развијали Едвард Саид, 
Гајатри Спивак, Хоми Баба, и други, укључују епистемолошко 
преиспитивање концепта тоталитета и могу бити критичне у од-
носу на модерност. Међутим, њиховим интензивним епистемо-
лошким рефлексијама може се замерити да су сувише апстрактне. 
Полемичка критика коју постколонијалним позицијама упућује 
Валтер Мињоло односи се на то да су оне утемељене на пост-
структурализму (Фуко, Дерида, Лакан исл.), те су самим тим још 
увек део „пројекта трансформације унутар научних академија“ 
који остаје својствен Европи. Други речима, поставља се питање 
како да изађемо изван ограничења ”еуроцентричне критике еу-
роцефнтризма”. Оносно, како да мислимо нову епистемологију. У 
том погледу деколонијалне теорије су понудиле нову савремену 
позицију којом је изведена реполитизација постколонијалних те-
орија али и њихова историзација. 

За разлику од постколонијалних студија, деколонијалне по-
зиције усмеравају фокус пажње ка другим изворима, као што су 
критика и активизам различитих значајних фигура из Африке, 
Латинске Америке и Азије (као што су Фанон, Карбал или Ганди) 
које би подразумевале „радикални политички и епистемолошки 
заокрет“.23) Овакав пројекат захтева постављање искустава деко-

22)  Pheng Cheah,  The Limits of Thinking in Decolonial Strategies, http://townsendcen-
ter.berkeley.edu/article10.shtml   12/09/2006.

23)  Ibid.
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лонизације и антиколонијалних борби у Азији, Африци и Латин-
ској Америци као и искуства субјеката које Франц Фанон назива 
”презрени на свету” (Les Damnés de la Terre) у нови епистемолош-
ки оквир. Мињоло нуди једно прилично неуобичајено схватање 
да епистемолошко мора да поприми материјалну димензију, која 
није материјалност структура политичке економије већ телесно 
искуство оних који су током периода модерности били искљу-
чени из процеса производње знања.24) То значи да се простори 
за епистемолошко раздвајање појављују у геополитици као и у 
специфичном отеловљеном знању. Поставља се питање какво 
разумевање моћи имплицира овакво схватање епистемолошког?

Проблем епистемолошког раздвајања у први план стављен 
логоцентризам власти и моћи која, било да је репресивна или ли-
берална, поседује логику коју можемо шематизовати, дешифрова-
ти и коначно и „исправити“. То је логика колонијалности којој се 
треба успротивити деколонијалношћу. Раздвајање од колонијал-
ног матрикса моћи не значи да треба одбаци модерност као ши-
роко распрострањени концепт, већ предлаже успостављање  новог 
граничног начина мишљења односно граничне епистемологије. 
То значи да пројекат епистемолошког раздвајања признаје да је 
западни корпус знања неизбежан, али истовремено препознаје и 
упозорава да је тај исти корпус знања веома ограничен и као 
такав опасан, поготово у епистемолошком поретку моћи у ком 
је успостаљен као универзалан, узоран и једини валидан.  У том 
смислу колонијалност можемо схватити и као неуспех знања, 
мисли и логике. Разумевање историјских појава и различитих 
догађаја који су се одиграли до данашњих дана (укључујући и 
савремено доба) утемељени су у логици која је опасна или / и по-
грешна. Стога таква логика модерности треба да буде ”поправље-
на“ интервенцијом других логика које потичу од свих оних мно-
гобројних разнородних субјеката, који су били искључени и / или 
покорени колонијализмом. Деколонијалност подразумева заокрет 
на нивоу геополитике знања, који би довео до успостављања епи-
стемолошке плуриверзалности. Деколонијалност, дакле, позива 
на другачији модел размишљања који се базира на плуриверзал-
ности и интеркултурном дијалогу. Овај концепт претпоставља 
свет плуриверзалности у ком многи светови коегзистирају. Свет 
у ком се укида хијерархија између различитих епистемологија, 
где другачије формације знања са специфичним изворима и ме-

24)  Mignolo, Walter (2003), The Geopolitics of Knowledge and the Colonial Diff erence 
http://www.unice.fr/crookall-cours/iup_geopoli/docs/Geopolitics.pdf , 5/5/2016.
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тодологијама које потичу изван еуроцентричног подручја, нису 
мање вредна, маргинална или ”недовољно научна”. Свет у ком 
се у епистемологију укључује материјално отеловљено знање у 
виду проживљеног (историјског) искуства. 

Међутим проблем интервенције у евроцентричну форма-
цију знања и моћи јесте у томе што колонијални матрикс моћи 
контролише читав корпус савременог знања у име развоја, тех-
нолошког напретка и привилегија економског и војног прогреса. 
То је знање које је базирано на евроцентричном моделу посматра-
ча који не може бити посматран. Уместо плуриверзалности, оно 
што нам се нуди јесте неолиберални концепт плурализма, који 
погодује слободном тржишту, њуејџовској (new age) езотерији, те 
понављању колонијалног империјалног геста кроз културну апро-
пријацију.  Колонијализам је концептом модерности и „споља-
шњости“ у односу на хегемони западни свет, успоставио лажну 
другост. Они који су билои искључени, сада се у настојању да 
се укључе, појављују као гласови који уводе друге космогоније у 
доминацију хегемоних западних космолошких варијација, али у 
оквиру исте реторике модерности и логике колонијалности. Пре-
ма Bалтеру Мињолу:

„Широм света, натурализовано је уверење да су про-
грес и развој добри за све; што више производите, 
то више људи конзумира ваш производ, чиме постају 
‘срећни потрошачи’. У оквиру те структуре, људи 
живе да би радили и трошили, а успех је крајњи хо-
ризонт.“ 25)

На тај начин ствара се болесно и опасно друштво, у ком су 
људи од најранијег детињства – почев од породице, преко шко-
ловања и образовања, до медија и општег друштвеног окружења 
– научени да је крајни циљ успех по сваку цену, који подразу-
мева што већу акумулацију материјалних богатстава и стицање 
„престижа“. Систем вредности који промовише овакво друштво 
поставља императив „живети боље од других“ уместо „живети 
добро са другима“.26)

Оно што желим да истакнем јесте да поменути механизми 
нису скривени, већ су, напротив, постављени као сасвим очиглед-
ни, производећи на тај начин општу климу у којој се „живети да 
би радио и трошио“ представља као једини избор. У транзицио-

25)  Marina Gržinić, conversation with Walter Mignolo, „De-linking Epistemology 
from Capital and Pluriversality“, u: Intersections, Wien, Locker, 2009, стр. 88.

26)  Ibid.
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ним друштвима која пролазе кроз турбо-капитализам ови меха-
низми се појављују у још бруталнијем, вулгарнијем и опаснијем 
облику. Могли бисмо рећи да проблем није у ниској свести о 
експлоатацији, већ у чињеници да се дато стање доживљава као 
једини избор. Огољивањем ових механизама ствара се стање оп-
ште апатије, које, парадоксално, погодује очувању успостављеног 
система моћи. Докле год верујемо да постоји „само једна игра у 
граду“ – а то је оно што нас колонијални матрикс моћи учи да 
мислимо – без обзира на то колико радикалну критику предузе-
ли, и даље ћемо бити заробљени унутар система. Стога је нео-
пходно да изнова промислимо начине на које капитализам контр-
олише субјективности и да истражимо могућности за раздвајање 
од форми живота које он намеће. Иако се пројекат епистемолош-
ког раздвајања може критиковати као утопијски, идеалистички 
или чак месијански, Мињоло истиче примере као што су устанак 
Амаруа у Перуу, револуција на Хаитију, те деколонизација Афри-
ке и Азије, као показатеље да почетак 21. века има потенцијала 
за његову реализацију.  
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Aneta Stojnić

DECOLONIAL TURN AND 
POLITICS OF EPISTEMIC 

DELINKING

Resume

In this paper I have analysed paradigm shift introduced by de-
colonial turn in theoretical, geo-political and epistemological 
understanding of contemporary power relations, as well as 
problems of colonial diff erence, geopolitics of knowledge 
and racialization. I have argued that radical epistemic 
delinking has key role in liberation from the Colonial Matrix 
of Power and change in the existing global power relations 
which are based in the colonialism and maintained through 
exploitation, expropriation and construction of the (racial) 
Other. Those are the power relations render certain bodies and 
spaces as (epistemologically) irrelevant. In order to discuss 
possible models of struggle against such condition, fi rstly I 
have addressed the relation between de-colonial theories and 
postcolonial studies, arguing that decolonial positions are 
both historicising and re-politicising the postcolonial theory. 
In that context I have analysed Anibal Qiano’s concept of 
the Colonial Matrix of Power and colonialism as a perfect 
environment for the contemporary global capitalism. Then 
I have off ered a historical theoretical analyses of decolonial 
turn and its implications in the Western and non-Western 
academia, as well as the role of the “shifting geography 
of reason” (Nelson Maldonado-Torres) in decolonizing 
knowledge. In my central argument I have focused on the 
epistemic delinking and political implications of decolonial 
turn. With reff ernce to Grada Killomba I have argued for the 
struggle against epistemic violence through decolonising 
knowledge. Decolonising knowledge requires delinking 
form Eurocentric model of knowledge production and 
radical dismantling the existing hierarchies among diff erent 
knowledges. It requires recognising “Other epistemologies” 
and “Other knowledges” as well as liberation from Western 
disciplinary and methodological limitations. One of the main 
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goals of decolonial project is deinking from the Colonial 
Matrix of Power. However, delinking is not required only 
in the areas of economy and politics but also in the fi eld of 
epistemology. 

Key words: decoloniality, modernity, capitalism, deloinking, 
epistemology,  Eurocentrism1)

*  Овај рад је примљен 11. мај 2016. године, а прихваћен за штампу на 
састанку Редакције 13. јуна 2016. године.
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С а ж е т а к

У тексту се бавимо анализом репрeзентације рата про-
тив тероризма у британсkој серији Spooks.  На самом 
почетку наглашавамо да је настала у контексту феноме-
на комплексне телевизије, који подразумева комбино-
вање неколико тематских наративних токова. Будући да 
је произведена убрзо након што су Сједињене Америчке 
Државе и Велика Британија прокламовале „рат против 
тероризма“,  овај феномен је у средишту наратива серије.  
У анализи употребљавамо теорију медија и културалне 
студије да бисмо показале како серија Spooks користи 
савремене дискурсе који колају у медијској сфери, којој и 
сама припада, а повезани су са ратом против тероризма, 
функционисањем шпијунских служби и њихових агена-
та. Мада је наратив серије структуриран око парадигме 
„сукоба  цивилизација“, у којој се Западна алиjaнса су-
протставља тероризму свих осталих незападних друш-
тава, пре свега оном који долази из муслиманског света, 
суптилнија анализа открива да серија указује и на друге 
могућности углавном маргиналним  наративним линија-
ма.    

Кључне речи: рат против тероризма, медији, дискурси, 
Други, хибридизација, хомогенизација, глобализација,  
Запад, незападни свет. 

МЕДИЈСКЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 
РАТАПРОТИВ ТЕРОРИЗМА У 

БРИТАНСКОЈ СЕРИЈИ SPOOKS
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ТЕРОРИЗАМ КАО ФЕНОМЕН ГЛОБАЛНОГ  
ДРУШТВА

Очигледно је да су у протеклој деценији телевизијске се-
рије постале најважнији и најпопуларнији глобални медијски 
производ. Зато смо одлучиле да се бавимо анализом британске 
серије Spooks у продукцији BBC-ja, која је емитована између 
2002. и 2011. године.  Наш чланак се фокусира на анализу ме-
дијских репрезентација рата против тероризма у овој серији, која 
се у великој мери ослања на актуелне дискурсе које производе 
глобални политички и економски центри моћи. Корисно је овде 
поменути Улрика Бека (Urlick Beck), који је савремено друштво 
глобализације назвао друштвом ризика у смислу тродимензио-
налног феномена: просторног, темпоралног и друштвеног. Наи-
ме, процеси глобализације су ослабили границе нација/држава, 
те одлагање нуклеарног отпада, генетски модификована храна 
или терористички напади имају непредвидиву темпоралну и 
просторну димензију. Друштвени ризици су повезани са чиње-
ницом да је тешко на легално релевантни начин утврдити ко је 
„узрочник“ загађења животне средине, финансијске кризе или ко 
је извршио терористички напад, јер ови феномени настају као 
последица деловања великог броја актера.1) У серији Spooks су 
на специфичан начин представљени поменути проблеми друштва 
ризика уско повезани са темом рата против тероризма. Серија 
је с једне стране настала у контексту онога што Џејсон Мител 
(Jason Mittell) назива комплексном телевизијом, коју одликују 
телевизијске серије које развијају наративну комплексност.2) Са 
друге, снимана је непосредно након терористичког напада 9/11 у 
Сједињеним Америчким Државама, након чега је проглашен рат 
против тероризма. Поред серије којом се бавимо, настаје низ дру-
гих које имају сличне карактеристике у погледу наративне ком-
плексности и актуелне политичке ситуације, на пример 24 (Fox 
2001-10), Хероји (HBC, 2006-10) или Homeland  (Showtime, 2011, 
која се још увек снима). Све су оне наративни хибриди јер спајају 

1)  Urlick Beck, „The Terrorist Threat: World Risk Society Revisioned“, у: G. Ritzer 
and Z. Atalay (Eds), Readings in Globalization: Key Concepts and Major Debates, 
Miley-Blackwell, Oxford, 2010, стр. 263-270.

2)  Jason Mittell,  Complex TV: The Poetics of Contemporary Television Storytelling. 
New York University Press, New York, 2015,  стр. 17.
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различите жанрове: шпијунску серију, трилер, научну фантасти-
ку, мелодраму, полицијску серију, итд.3)  И као што је Кристијан 
Вилијам Ериксон (Christian William Erickson)  истакао, пишући о 
серијама 24 и Spooks, ове телевизијске драме настале су у „кон-
тексту све раширеније дебате о релативном поверењу у службе 
безбедности.“4) Због тога су оне често анализиране у односу на 
питање „легитимности и нормалности агената и служби“5) и њи-
хових метода рада у глобалном друштвеном контексту означеном 
синтагмом „рат против тероризма“.

Пошто је рат против тероризма средишња тема серије 
Spooks, најпре ћемо се бавити дефиницијама тог савременог фе-
номена,  да бисмо касније прешли на анализу самог наратива се-
рије. Постоје многобројне дефиниције тероризма, а немогућност 
да се он као феномен једнозначно одреди рефлектује његове брзе 
и непредвидљиве промене и облике (Бонгар/Bognar/, Kреншоу/
Crenshshow) што се може видети на примерима напада  од 9/11 у 
Америци до недавних терористичких деловања у Паризу и Бри-
селу. Прецизно дефинисање феномена тероризма је додатно оте-
жано чињеницом да терористи користе широки распон стратегија 
како би консеквенце напада биле што озбиљније. То показује да 
је главни стратешки циљ модерног тероризма стварање огромног 
броја секундарних жртава које трпе физичке и психичке после-
дице напада већег и мањег обима.6) Па ипак, корисну дефиницију 
дао је Фатали М. Могадам (Fathali M. Moghaddam) који сматра 
да је тероризам „политички дефинисано насиље које извршавају 
појединци, групе или агенти које финансирају државе како би 
код становништва изазвали осећај панике и беспомоћности и на 
тај начин утицали на процес доношења одлука као и на промену 
понашања.“7) Очигледно је да се тероризам разликује од традици-
оналног начина ратовања управо по томе што циљ није уништа-

3)  Derek Paget, „Ways of Showing, Ways of Telling“, у The ‘War on Terror’ – Post-
99/11 Television Drama, Docudrama and Documentary, Stephan Lacey and Derek 
Paget (eds.), University of Wales Press, 2015, стр. 18-19.

4)  Christian William Erickson, „Thematics of Counterterrorism: Comparing 25 and 
MI-5/Spooks“, Critical Studies on Terrorism, Vol. I, No. 3, December 2008, стр. 
353.

5)  Исто, стр. 353-4.
6)  James N. Breckenridge and Philip G. Zimbardo. 2007. „The Strategy of Terrorism 

and the Psychology of Mass-Mediated Fear“, у: Bruce Bongar et al. (eds.), 
Psychology of Terrorism, OUP, Oxford, стр. 3.

7)  Fathali M. Moghaddam, „The Staircase to Terrorism: A Psychological Exploration.“ 
American Psychologist. Vol. 60, No. 2, стр. 69.
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вање материјалних ресурса непријатељске нације нити преу-
зимање целокупне територије. Смисао тероризма је изазивање 
психолошког ефекта на популацију, јер терористички акти имају 
за стратешки циљ стварање несигурности и осећаја страха.1)

Па ипак, појам „рата против тероризма“ је под знаком пи-
тања јер, по Ерин Стеутер (Erin Steuter) и Дебори Вилс (Deborah 
Wills) доводи до три негативна ефекта. Прво, његовом употребом 
се проблем поједностављује и одлаже се неизбежно суочавање са 
тим шта он стварно представља, друго, промовише се аполити-
чан приступ овом феномену, чиме се спречава отворена дискусија 
у јавности о њему и, треће, обесхрабрује се потрага за правим 
изворима проблема. Из тих разлога владе се често служе истом 
метафором када проглашавају рат против дроге, сиромаштва, 
болести итд. како би се обезбедила подршка грађана у погледу 
неких друштвених или политичких тема и њиховог третирања.2) 
Анализа начина како су европски, канадски и амерички медији 
извештавали о тероризму и повезаним проблемом имиграције, 
нарочито муслиманских имиграната, показује да се користи чи-
тава плетора дехуманизујућих метафора те се имигранти перци-
пирају као инфективна болест, (смртоносни) вирус, канцер, ган-
грена, прљавштина, пацови, бубашвабе и змије. Дехуманизујуће 
метафоре у јавним дискусијама о рату против тероризма утичу 
на то како размишљамо и деламо. На тај начин се одређене групе 
људи систематски лишавају људских карактеристика, ствара се 
културна платформа којом се оправдава рат, као и моћни когни-
тивни оквир за интерпретацију тог чина.3)

Имајући ово на уму, у нашој анализи серије Spooks по-
стављамо следећа питања: какву културну функцију она има у 
односу на феномен рата против тероризма, које врсте дискур-
са артикулише и њима оперише и како успоставља однос према 
дискурсима рата против тероризма. Серија артикулише доми-
нантну парадигму која се може концептуализовати фразом „Ми 
(под овим Ми мисли се на Запад) насупрот свих других“, али 
ћемо указати и на маргиналне дискурсе, који мање приметним 
наративним линијама у серији, указују на комплексније односе 
супротстављених страна и на тај начин отварају могућност успо-

1)  James N. Breckenridge and Philip G. Zimbardo. 2007. „The Strategy of Terrorism 
and the Psychology of Mass-Mediated Fear“, у: Bruce Bongar et al. (eds.), 
Psychology of Terrorism, OUP, Oxford, стр. 3.

2)  Erin Steuter and Deborah Wills, At war with metaphor: media, propaganda, and 
racism in the war on terror. Lexington Books, Lanham, 2008, стр.427-8.

3)  Исто, стр. xii.
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стављања мање насилних односа између различитих глобалних 
подручја. 

РАТ ПРОТИВ ТЕРОРИЗМА У СЕРИЈИ SPOOKS

У нашој расправи о серији  Spooks занима нас да укажемо 
на  дискурсе глобализације, који су у њој активирани, а повезани 
су са чињеницом да су у њој приказани протагонисти из различи-
тих геополитичких подручја који заступају различите интересе, 
користе различите дискурсе, којима су одређене и њихове праксе. 
У средишту наше пажње биће чињеница  да се наратив серије 
усредсређује на приказивање  рата против тероризма, који  по-
чива на дискурсу о сукобу западне цивилизације са незападним 
цивилизацијама. У серији су показани конфликти у геополитич-
ким подручјима широм света са широким спектром облика те-
роризма. Наративном структуром серија позиционира различите 
етничке групе као терористе (као Друге), који су претња Запа-
ду, док Велика Британија симболизује Запад. Будући да у рату 
против тероризма важну улогу имају медији, показаћемо на који 
је то начин приказано у серији. Медији имају огроман утицај 
на конструкцију доминантних дискурса једног друштва, део су 
дневне рутине, инструменти помоћу којих појединци и различи-
те групе (класе, родне групе, нације итд.) стварају свест о себи. 
Слике су одувек имале важну функцију у различитим пољима 
људске делатности као што су политика, војни сукоби и колек-
тивна перцепција о облику и значењу прошлости, садашњости 
и будућности. Имајући у виду рат против тероризма,  Вилијам 
Џон Томас Мичел (William John Thomas Mitchel) је закључио да 
смо сведоци рата сликама који се води помоћу „радикално раз-
личитих перцепција могућих будућности“.4) Оне се „користе да 
шокирају и трауматизују непријатеља, њихова сврха је да ужасну 
и деморализују, створене су како би се бескрајно умножавале и 
инфицирале колективну свест глобалне популације“.5)

У том контексту, серија Spooks рефлектује околности рата 
против тероризма и јачања одбрамбених моћи западних држава 
након напада 11. септембра у Њујорку и 7. јуна у Лондону. Ја-

4)  William John Thomas Mitchel,  Cloning Terror: The War of Images, 9/11 to the 
Present. The University of Chicago Press, Chicago, 2011,  стр. 2.

5)  Исто,  стр. 3.
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чање одбрамбених моћи се види у појачаној контроли и цензури 
целога друштва, увођењу широке мреже надзорних система као 
и доношењу нових закона и правилника у области безбедности. 
У  дискусији о представљању процеса секуритизације у серија-
ма Spooks и 24, Кошкун (Coşkun) наводи да телевизијске серије 
играју важну улогу у конструкцији наратива у макропроцесима 
које иницирају глобалне хегемоне силе.6)

Још један битан тренд приказан у серији Spooks јесте кри-
минализација маргинализованих група, пре свега муслиманске 
популације, које се перципирају као сумњиве и потенцијално по-
везане са терористима. Ортега Бретон (Ortega Breton) примећује 
да је „тероризам запалио машту не само политичара, већ и пи-
саца и продуцената.“7) Чињеница је да су рат и тероризам по 
себи својеврсни визуелни спектакли, те не чуди да се редовно 
и конзистентно појављују као тема у британским и америчким 
телевизијским програмима након 1990.8) Spooks је био прва бри-
танска шпијунска мелодрама која је шокантним садржајем по-
зивала гледаоце да се критички укључе у глобалну политику и 
учествују у идеолошкој дебати ако то желе.9) Кошкун сматра 
да је серија Spooks на британској телевизији „успешно обновила 
жанр шпијунске драме са тематским наративним токовима који 
као да су истргнути из новинских наслова.“10) Сценаристи и про-
дуценти серије су се у интервјуима хвалили заплетима за које су 
инспирација били најновији догађаји приказани на вестима што 
доприноси да серија недвосмислено одаје утисак да је актуелна.11) 

6)  Bezen Balamir Coşkun,  „Words. Images, Enemies: Macro-Securitization of the 
Islamic Terror, Popular TV Drama and the War on Terror“. Turkish Journal of 
Politics, 2012, 3 (1), стр. 38.

7)  Hugh Ortega Breton, Screening for Meaning: Terrorism as the product of a 
Paranoid Style in Politics and Popular Culture, 2011. Интернет http://epubs.
surrey.ac.uk/7305/2/Ortega%20Breton%20_2011_%20Screening%20for%20
Meaning%20Terrorism%20as%20the%20product%20of%20a%20Paranoid%20
Style.pdf. 06/05/2015.

8)  Исто.
9)  Robin Nelson, State of Play: Contemporary ‘High-End’ TV Drama. Manchester 

University Press, Manchester, 2007.стр . 147.
10)  Bezen Balamir Coşkun, „Words. Images, Enemies: Macro-Securitization of the 

Islamic Terror, Popular TV Drama and the War on Terror“. Turkish Journal of 
Politics, 2012, 3 (1), стр. 45.

11)  Angella Johnson, Creator of TV drama Spooks reveals the secrets of her success. 
Daily Mail. Интернет: http://www.dailymail.co.uk/news/article-415854/Creator-
TV-drama-Spooks-reveals-secrets-success.html_2006. 06/05/2015.
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С друге стране, важно је нагласити да наративи у телевизијским 
драмама нису „пука репрезентација неке објективне стварности, 
већ на њих велики утицај имају савремене идеологије“.12) Као и 
било који други медијски производ, телевизијске серије имају 
комплексан однос према ономе што зовемо стварност. Уместо 
да само преносе политичке и културне вредности, медији, међу 
којима су и телевизијске серије, „структурирају услове под којима 
се одвија учествовање у политичком животу, као што утичу и 
на јавне дискурсе о томе ко треба а ко не треба да буде сматран 
грађанином једне државе“.13)

У нашој дискусији серије наглашавамо везу између рата 
против тероризма и културе страха коју генерише, као и начине 
како се телевизијске серије (заједно са другим медијима)  кори-
сте у конструкцији савремених дискурса. Већина серија које се 
баве савременим ратом против тероризма има глобални домет и 
самим тим огроман утицај на публику. Рат против тероризма је 
у серији Spooks представљен тако да обухвата не само терори-
стичке групације и недемократске  заједнице којима припадају, 
већ и нације које се перципирају као цивилизоване и демократске. 
Проблематизација теме рата против тероризма и његових дис-
курса, проистиче из чињенице да је тероризам све присутнији са 
својим катастрофалним последицама. Зато се у медијској сфери 
све више програма њиме бави, а серије као што је Spooks у први 
план стављају сукоб различитих нација и етничких група засно-
ван на њиховим различитим политичким и економским интере-
сима, који се објашњавају разликама у културним и религијским 
традицијама.

Тероризам се у серији Spooks прелама кроз призму разли-
читих друштвених, економских, културних и политичких фак-
тора. Серија истражује британску историју у распону од периода 
Хладнога рата (понекад се радња враћа чак и у Други светски 
рат) и анимозитета са Русијом до савремене историје глобалног 
рата против тероризма при чему се у наративним заплетима дра-
матизују различите британске геополитичке стратегије. Серија је 
нарочито критички настројена према јакој алијанси између влада 
Тонија Блера (Tony Blair) и Џорџа Буша (George Bush) и анти-

12)  Bezen Balamir Coşkun, „Words. Images, Enemies: Macro-Securitization of the 
Islamic Terror, Popular TV Drama and the War on Terror“, Turkish Journal of 
Politics, 2012, 3 (1), стр. 44.

13)  Мichael Kackman et al. Flow TV Television in the Age of the Media Convergence. 
Routledge, New York, 2011, стр. 181.
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ципира потез удаљавања британске владе од америчког утицаја 
до којег је дошло када је на чело владе дошла Конзервативна 
партија Дејвида Камерона (David Cameron). Главна тема заплета 
неколико епизода је потенцијални напад на Буша, али је много 
интересантније то што се у подзаплетима тих епизода исмевају 
„посебни односи“ између Велике Британије и САД кроз љубав-
не везе америчких и британских агената при чему су британски 
мушкарци увек жртве Американки. Серија деконструише и пред-
ставу о хомогеној западној алијанси помоћу ликова агената ЦИА 
који наносе више штете британским интересима него терористи-
ма, као и темом конспирација с циљем да се промени светски 
поредак које организују амерички агенти. 

У серији је јасно да Ал-Каида не функционише као главна 
претња. Од шездесет и пет терористичких напада који су при-
казани, осам изводе одбегли агенти ЦИА, седам агенти кинеске 
тајне службе, четири агенти руске тајне службе ФСБ, а само 
четири агенти Ал-Каиде. Остале нападе организују различите 
терористичке организације од ИРЕ, британских десничарских 
организација, Курда, Авганистанаца до организација које су по-
везане са различитим кримогеним групама. Што је још важније, 
осим што проблематизује односе унутар западне алијансе, серија 
Spooks преиспитује претпоставку на којој почива рат против те-
роризма да терористичке претње могу да се успешно предупреде 
или елиминишу. Управо супротно, у неколико епизода претња 
није успешно отклоњена и животи агената и цивила су трагично 
изгубљени. Главни актери у серији су британска влада као енти-
тет, МИ-5, МИ-6, МСС, британски финансијски сектор и безбед-
носне службе других земаља (Русије, Америке, Кине итд.) као и 
терористичке организације са различитим агендама и етничком 
и националном позадином. 

Проблематизација тероризма у серији Spooks и њене им-
пликације се могу најуспешније анализирати ако се има у виду 
чињеница да начини на које користимо дискурсе да би разумели 
неки проблем постају неодвојиви део процеса интерпретације и 
разумевања. У серији су видљиви дискурси конфликта, тероризма 
и Другог, али и савремени светски поредак у којем су НАТО и 
САД водеће силе док су у успону различити облици терористич-
ких организација као што су Ал-Каида и Исис који све више узи-
ма примат.  Ликови у серији који припадају различитим странама 
(блоковима/организацијама) и њиховим фракцијама преиспитују 
како ови супротстављени дискурси учествују у смештању теро-
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ризма у одређене оквире и како долази до промена у односима 
снага у сфери политике и економије. Серија нарочито указује 
на хипокризију западне војне силе и политичке парадигме која 
оправдава одбрану западних интереса по било коју цену, укљу-
чујући инвазије на друге државе, манипулацију економским, по-
литичким и људским ресурсима, убијање цивила дроновима или 
у биткама без формалног проглашења рата. У том смислу, Spooks 
одговара на нови захтев који се поставља испред телевизијских 
серија како њихова популарност расте: антиципирати догађаје. 
Генерисани наративни светови14) који имају своју паралелу у 
стварности постају наративна машина помоћу које се антиципи-
ра будућност чиме је њихов утицај на публику још јачи јер даје 
целој серији пророчки аспект. 

ТРИ ПАРАДИГМЕ ТЕОРИЈЕ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ И 
СЕРИЈА SPOOKS

Новије теорије су генерисале различите наративе о глоба-
лизацији. Јан Недервен Петерс (Jan Nederveеn Pieterse) их кон-
цептуализује помоћу три парадигме. Парадигма коју је називао 
„Мекдоналдизацијом“ реферира на наслов књиге Џорџа Рицера 
(George Ritzer) Мекдоналдизација друштва15) (1996) која се бави 
хомогенизацијом савремених друштава у смислу вестернизације 
или американизације.16) Ова парадигма наглашава растућу гло-
балну стандардизацију културе и глобалну повезаност, нарочито 
видљиву у потрошачкој култури и у глобалној распрострањености 
средстава масовних медија и комуникација. Она је инкорпорира-
на у серију Spooks, на пример када приказује степене модерниза-
ције свакодневног живота у различитим деловима света у којима 
се одвија радња. Тако ликови који припадају различитим, често 
супротстављеним културама и нацијама, користе исту техноло-
гију (интернет, мобилне телефоне, компјутере, надзорне системе, 
телевизоре) и наоружање,  док се културне парадигме на којима 

14)  Jason Mittell,  Complex TV: The Poetics of Contemporary Television Storytelling. 
New York University Press, New York, 2015,  стр. 22.

15)  George Ritzer, The McDonaldization of Society. Pine Forge Press, Thousand Oaks, 
CA, 1996. 

16)  Jan Nederveеn Pieterse, Globalization and Culture: Global Melange. Rownman 
and Littlefi eld, Lanham, 2009, стр. 51.
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почива њихов свет дијаметрално разликују. Овим серија указује 
на истовремене процесе хетерогенизације и хомогенизације кроз 
употребу савремених медија и технологија али и дискурса који су 
у њима имплицирани. Тако долазимо и до трећег Петерсоновог  
модела о којем ће тек бити речи, који говори о томе да су све 
културе хибридне.

Парадигма коју је Пeтерс означио синтагмом „сукоб ци-
вилизација“ указује на утицајан, мада често критикован, текст 
Семјуела П. Хантигнтона (Samuel P.  Hungtington) „Сукоб циви-
лизација“ (1993). Са есенцијалистичког гледишта Хангтингтон 
је објаснио да ће извор конфликта међу различитим цивилиза-
цијама у будућности бити заснован на чињеници да се друштва 
разликују у погледу историје, језика, културе, традиције и што 
је најважније, религије. По његовом мишљењу, Запад је угрожен 
и  користи „међународне институције, војну силу и економске 
ресурсе“17) како би задржао доминацију, заштитио своје интересе 
и промовисао западњачке политичке и економске вредности. Ова 
позиција је битна будући да наративна структура серије Spooks 
константно неке етничке групе представља као терористе, а друге 
као отелотворење вредности цивилизованог и демократског (по-
дразумева се западног) друштва. У том смислу Кошкун је пи-
сао да је серија играла битну улогу у оснаживању рата против 
терора и конструкцији тероризма као главне претње западном 
друштву оправдавајући легитимизацију уведених ванредних мера 
и демонизацију непријатеља, нарочито муслиманских фундамен-
талиста.18) С једне стране, агенти МИ-5 (а опште узевши и целе 
Велике Британије и западне алијансе коју представљају) констру-
ишу своје деловање као праведно кажњавање терориста за њихов 
напад на британско тло и западну цивилизацију. С друге стра-
не, терористи често правдају своје покушаје да подрију западну 
алијансу наводећи да је то њихов одговор на напад западних тру-
па на њихову земљу и начин живота. Стога све сукобљене стра-
не, као и њихове тајне службе, користе исте аргументе како би 
оправдали  право на своју садашњост и на креирање будућности. 
Штавише, током серије они агенти који почињу да преиспитују 

17)  Samuel  P.Hungtington, 2010. The Clash of Civilizations? у: G. Ritzer and Z. 
Atalay (Eds), Readings in Globalization: Key Concepts and major Debates, Miley-
Blackwell, Oxford, стр. 28.

18)  Bezen Balamir Coşkun, „Words. Images, Enemies: Macro-Securitization of the 
Islamic Terror, Popular TV Drama and the War on Terror“, Turkish Journal of 
Politics, 2012, 3 (1), стр. 47.
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легитимност разлога МИ-5 за отпочињање рата против терориз-
ма као и стратегија које се у њему примењују (нарочито мучење 
заробљеника ради добијања информација, манипулације, лажне 
изговоре за акције МИ-5 и жртвовање цивила као и жртвовање 
живота самих тих агената и њихових породица и колега) су ра-
жаловани или уклоњени. Једини лик који преживљава из епизоде 
у епизоду је Хари Пирс (Harry  Pearce)  јер се он перцепира као 
непоколебљиви бранилац британске нације и њених интереса чак 
и када се у себи не слаже са одлукама и методама владе. 

Трећа Пeтерсова парадигма се односи на „хибридизацију“ 
у којој се у први план ставља мешање култура и локализација 
глобалних трендова.19) Поред наведеног примера употребе сав-
ремених технолошких достигнућа, принцип хибридизације се 
у серији Spooks може препознати у томе да мада тематизује 
конфликт између западних вредности и оних који се њима су-
протстављају, пажљивија анализа открива да западна алијанса 
није представљена као да има кохерентан и хомоген став. Још је 
важније то што серија даје увид у конструкцију терориста као 
Других, док истовремено нуди различите мотивације за њихо-
во деловање. Анализа наративне комплексности наводи нас да 
закључимо да се дискурси и праксе генерисане ратом против 
тероризма у серији суптилно доводе у питање. Она указује на 
трансформативни потенцијал различитих страна у конфликту: 
укључени су гласови и протагонисти који крију да сумњају у 
ставове и деловања блока којем припадају. Oва упитаност се у 
серији види у ућуткивању агената који се противе илегалним и 
неетичким средствима у рату против тероризма и, што је још 
израженије, у контроли коју британска влада има над различитим 
секторима безбедности, укључујући ту и МИ-5.

Мада су терористи несумњиво позиционирани као Други, 
супротстављени западним/британским вредностима отелотворе-
ним у агентима МИ-5, често су третирани као људска бића, то 
јест њихови разлози за терористичке чинове су узети у обзир, 
а серија се бави и узроцима (политичким, економским, исто-
ријским и личним) који су до њих довели. Најчешће се терористи 
представљају као жртве западног/британског уплитања у сферу 
политике земаља из којих долазе па стога ликови терориста у 
серији објашњавају своје учешће у терористичким јединицама 

19)  Jan Nederveen Pieterse,Globalization and Culture: Global Melange. Rownman 
and Littlefi eld, Lanham, 2009.стр. 44.
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као одмазду за губитке које су преживели као и штету нанесену 
њиховој земљи. На тај начин се показује да је деловање поједин-
ца у функцији идентификације са колективом, чији је појединац 
органски део. То што се представљају као жртве ПТСД синдрома 
чини њихове радње разумљивијим иако не могу бити опроште-
не. Штавише, агенти МИ-5 у серији Spooks често покушавају да 
разумеју позицију терориста и да им помогну, чак и да их спасу, 
поготово ако се ради о цивилима који су заврбовани на страну 
терориста управо тако што је коришћен губитак блиског члана 
породице који су претрпели. Чињеница да и терористи и агенти 
британских безбедносних служби користе исту аргументацију да 
оправдају своје поступке замагљује границу између тероризма и 
морално оправданог рата против тероризма. Скрећемо пажњу на 
то да се једино у случају руских специјалних агената публици не 
дозвољава да види њихову човечнију страну као ни разлоге који 
стоје иза њихових поступака чиме се смањује могућност иден-
тификације гледалаца са овим ликовима. За публику у Србији је 
занимљиво на моменте противречно представљање ликова по-
реклом из Србије у три епизоде серије. При првом појављивању, 
Срби имају улоге терориста и ратних криминалаца који делују 
као непријатељи Запада што је прилично традиционалан приступ 
често коришћен у америчким филмовима и серијама. У друге 
две епизоде које су касније уследиле, Срби су представљени као 
жртве НАТО бомбардовања што даје мотивацију њиховој жељи 
за осветом која се онда реализује кроз терористичке нападе. Када 
узмемо у обзир грађанске ратове на подручју бивше Југославије 
који су имали утицај на упитаност Србије над својом позицијом 
у новој глобалној подели моћи и оклевање да се отворено сврста 
или на страну ЕУ или Русије, јасно је да серија рефлектује  оно 
што се перципира као политичка неодлучност Србије.

УМЕСТО ЗАКЉУЧКА

Циљ нам је био да покажемо на који начин серија Spooks 
учествује у савременим расправама о тероризму приказивањем 
његових различитих аспеката и метода примењених у рату про-
тив тероризма. Као медијски производ настао у периоду након 
проглашења рата против тероризма,  Spooks показује све ургенте 
тачке овог савременог феномена. Истражујући дискурсе рата про-
тив тероризма у серији, закључиле смо да се доминантни дискурс 
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у њој може исказати парадигмом „сукоба цивилизација“. Он гене-
рише наратив о томе да терористи угрожавају западне интересе 
и западне вредности које по сваку цену треба одбранити. Зато су 
главни актери  у серији агенти безбедоносних служби (пре свега 
Велике Британије и Сједињених Америчких Држава) ангажовани 
у борби против тероризма, који се из епизоде у епизоду супро-
тстављају различитим терористима и терористичким организа-
цијама из незападног света. Поред анализе доминантних дискур-
са, истражиле смо и маргиналне линије заплета, који компликују 
репрезентацију односа Запада и незападних култура, доводећи 
у питање бинаризам наратива „сукоба цивилизација“. У серији 
се показује да ни једна страна ове бинарне опозиције није кохе-
рентна, јер увек постоје протагонисти који се својим назорима и 
деловањем не уклапају у очекивани стереотип о агентима и још 
више о терористима пре свега муслиманским фундаменталисти-
ма. Наше истраживање показује да серија, с једне стране, користи 
широки спектар мотивација ликова терориста као и етничких и 
верских заједница којима припадају, а  с  друге стране, доводи у 
питање и хомогеност западне алијансе, као и оправданост метода 
којима се користи у рату против тероризма.  Управо је ова про-
блематизација дискурса „сукоба цивилизација“ на којима почива 
рат против тероризма један од најбитнијих квалитета серије. На 
тај начин се гледаоци позивају да се активно укључе у идеолошку 
дебату о тероризму као најактуелнијој безбедоносној претњи у 
већем делу света. Ово сукобљавање различитих дискурса кроз 
укључивање великог броја гласова са  често дијаметрално су-
протних позиција је један од аспеката којим се ова серија уклапа 
у производе комплексне телевизије која данас увек мора да укљу-
чује концепт наративне комплексности.    
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Dubravka Đurić, Aleksandra Izgarjan

MEDIA REPRESENTATIONS 
OF THE WAR AGAINST 

TERRORISM IN THE BRITISH 
SERIES SPOOKS

Resume

The objective of our article was to examine the ways the 
British series Spooks participates in the contemporary debates 
on terrorism through presentation of its various aspects as 
well as problematization of the methods used in the war on 
terror. Our analysis particularly focuses on the war on terror 
as a global phenomenon and the most urgent issue at present. 
The scholars dealing with the phenomenon of terrorism 
often remark upon its indefi nability since it gains new and 
unexpected forms due to the rapid changes in the political 
and economic spheres. The narrative lines in Spooks rests 
upon the assumption that the confl icts in the contemporary 
societies happen because non-Western states jeopardize vital 
interests and values of the Western alliance and that these 
interests have to be protected at all cost. The primary aim 
of the modern day terrorist attacks on the Western societies 
is not only a high number of casualties as well as material 
waste, but more importantly, instigation of the sense of 
panic, insecurity and helplessness in the public. The series 
Spooks presents a wide spectrum of the contemporary forms 
of terrorism confi guring the terrorists as non-western Others 
who are the constant threat which has to be eliminated through 
the process of macro-securitization. However, although the 
narrative of the series revolves around the paradigm of “the 
confl ict of civilizations” which stereotypically represents the 
terrorists as Muslim fundamentalists, the deeper analysis of 
the complex narratives in the series reveals that it points to 
other possibilities by utilizing marginal story-lines. It shows 
that neither side in this binary opposition of “the West against 
the Rest” is coherent since the series features a number of 
protagonists whose actions and opinions do not fi t into the 
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typical representations of the agents of the western secret 
services and the members of the terrorist organizations. 
On the contrary, our article shows that Spooks uses the 
characters of terrorists with very complex motivations and 
allegiances both to their ethnic and religious communities 
and Western societies. On the other hand, the agents of the 
Western alliance often mistrust the illegal and unethical 
methods used in the war on terror as well as the process of 
macro-securitization which includes heightened control in all 
spheres of the society. Precisely this problematization of the 
confl ict of civilizations which is the foundation of the war 
on terror is one of the most important aspects of the series 
since it undermines homogeny of the Western alliance. The 
series invites the viewers to become actively involved in 
the ideological debate on terrorism. Juxtaposition of various 
discourses through the inclusion of many, often  completely 
opposite, voices is one of the features of the series which 
make it a product of complex television which always has to 
include the concepts of narrative complexity. 

Key words: war on terror, media, discourses, Other, 
hybridization, homogenization, globalization, the West, non-
western world. 1)

*  Овај рад је примљен 19. мај 2016. године, а прихваћен за штампу на 
састанку Редакције 13. јуна 2016. године.
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С а ж е т а к

Ако се пође од Бењаминове тезе да су документи култу-
ре истовремено и документи варварства, чини се да то 
најдиректније показују управо споменици у јавном про-
стору. Јавни простор представља конститутивни моменат 
политике видљивости иза којег стоји држава. Следећи 
бењаминовску линију, ова теза се може даље пробле-
матизовати, пре свега, постављањем питања како доку-
менти варварства постају документи културе и које су то 
стратегије маскирања насиља инхерентне оваквом обрту 
што је полазиште овог текста. Полазећи од схватања W. Ј. 
Т. Мичела да је насиље “укодирано” у концепт и праксе 
уметности у јавном простору теза овог текста је да је то 
насиље заправо системско, “нормализација” објективног 
насиља у процесу конституисања традиције, односно јед-
не политике видљивости унутар доминантне реалности 
неке историјске формације. У прилог овој тези, у тексту 
су анализирани радови Бенксија, Мауриција Кателана и 
Ханса Хакеа у јавном простору који се баве мапирањем 
трагова системског насиља. 
Кључне речи: савремена уметност, јавни простор, сис-
темско насиље, стари фашизам, нови фажизам, уживља-
вање, ретериторијализација, анксиозни објект, Бенкси, 
Маурицио Кателан, Ханс Хаке

ПОЛИТИКЕ ВИДЉИВОСТИ:
УМЕТНОСТ У ЈАВНОМ 

ПРОСТОРУ
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Јавни простор је традиционално повезан са споменичким 
скулптурама. Оне имају меморијални карактер, што је наглашено 
њиховим постављањем на одређеном месту које је у симболич-
кој релацији са прослављањем одређеног догађаја или личности. 
Функција постамента је у том контексту не пратећа, већ кључна, 
јер представља спону између физичког и симболичког, односно, 
места и онога што оно представља, а то је у функцији одређене 
политике видљивости и репрезентације самог друштва у офи-
цијалним оквирима државе. То је, истовремено, полазиште за 
Бењаминову тезу о документима културе као документима вар-
варства. Бењамин реферира на културне артефакте у најширем 
смислу, мада би се могло рећи да то најдиректије показују управо 
споменици у јавном простору.

У модерној уметности излажење у јавни простор повезано 
је са, пре свега, критиком институција: излагачких - идејом да 
уметност може бити изложена само у одређеном, омеђеном и за-
твореном простору (као што су то галерија и музеј) - и критиком 
уметничког тржишта које уметничко дело изједначава са робом. 
Дестабилизовање ексклузивности затворених простора одвија-
ло се у различитим фазама које су доводиле у питање одређе-
не конвенције повезане са начином њиховог функционисања, а 
могу се пратити од авангарде. На авангардном искуству уводе се 
различите стратегије које, ретроактивно гледано, представљају 
прелазне модела између затвореног/уметничког и отвореног/јав-
ног простора. На пример, увођење неуметничких предмета у га-
лерије, предмета који реферирају на оно споља, вануметничко, 
свакодневно; затим, додавање неизлагачких функција галеријском 
простору, такође с циљем децентрирања затвореног простора и 
његово отварање ка споља, па тако галерија добија функцију спа-
ваће собе (Олденбург), радне собе (Самарас) или болничке собе 
(Кинхолц); најзад, излазак из специфичног уметничког простора 
у неинституционални простор као што су складишта, магацини, 
продавнице, приватне куће и улица - јавни простор. Најрадикал-
нији одмак од затвореног, просторно дефинисаног излагачког 
простора представља излазак не само у вангалеријски простор, 
већ у изванградски, ненасељен простор, што је једна од страте-
гија ленд арта.

Један од кључних догађаја који представља рез између 
традиционалног и модерног схватања уметности директно је у 
вези са простором, тачније, разликом између јавног и затвореног 
простора, а то је оснивање првог музеја. Показало се да кључну 
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улогу у промени симболичких, идеолошких и друштвених коно-
тација владарских споменика има њихово измештање из јавног 
простора. Реч је о догађају у постреволуционарној Француској, 
када су сви споменици и предмети повезани са краљем и краљев-
ском породицом - тачније они који још увек нису били уништени 
- премештени у Лувр на предлог једног од посланика у скуп-
штини.1) Самим чином измештања у затворени простор њихова 
симболичка улога - прослављање краља и монархије - избрисана 
је и сведена на уметничку, естетску. Сам догађај потврђује да је 
постављање у јавном простору конститутивни моменат политике 
видљивости иза којег стоји држава (или како би Бењамин рекао: 
победник) што се задржано до данас, јер је за свако постављање 
уметничких дела у јавном простору неопходна дозвола “надлеж-
них” органа. 

У савременој уметности управо то је полазиште за рад у 
јавном простору: реферирање на оно што у датим околности-
ма, одређеном контексту може – или не може – бити видљиво. 
Свако деловање у јавном простору, а то не мора нужно да буде 
постављање одређеног објекта, већ и интервенција или перфор-
манс, а које није уз дозволу (државе, односно органа у њеној над-
лежности) истовремено је политичко односно субверзивно - чин 
деструкције у односу на оно што је официјелно - у симболичком, 
а понекад и у дословном смислу. Иако је излагачки простор одав-
но изгубио ексклузивност у презентовању уметности, тако да, на 
почетку 21. века уметност може да буде готово свуда – на улици, 
згради, у природи, homepageu или у виртуелној реалности - изла-
гање у галерији/музеју и даље има ауру заштићености, издвојено-
сти као “простор уметности” који не мора нужно да тангира оно 
споља. Насупрот томе, рад у јавном простору, не само да успо-
ставља различите везе са “оним споља”, већ директно оцртава 
простор дефинисан актуелним политикама видљивости. 

Радови који се данас подводе под одређења као што је 
“уметност у јавном простору” несумњиво би за Бењамина били 
тек неки од докумената културе који, без обзира ком медију или 
времену припадају, на емфатички начин осветљавају неки по-
весни догађај. Попут јавне слике мишљења или, бењаминовски 
речено, дијалектичке слике, у тим радовима догађај се криста-

1)  “Оног тренутка када се нађу у музеју, краљевски споменици ће изгубити своју 
свету моћ, престаће да буду симболи који указују на нешто изван себе самих и 
биће сведени на пуку уметност.” Л. Шинер, Откривање уметности, Адреса, 
Нови Сад 2007, 213.



228

СРПСКА ПОЛИТИЧКА МИСАО ПОСЕБНО ИЗДАЊЕ

лизује у једној констелацији која повезује хетерогене фрагменте 
или честице догађаја. Самим тим што је доступан јавном погледу, 
документ културе је истовремено и конститутивни моменат једне 
политике видљивости која учествује у конституисању доминант-
не реалности. За историјског материјалисту, свако размишљање о 
ономе што се назива културним добрима није могуће без “ужаса-
вања”. Разлог због чега је за такав поглед конститутиван моменат 
“ужаса”, лежи у томе што тај поглед укључује њихово порекло 
као плена. Управо због тога је за свако промишљање уметности 
у јавном простору незаобилазна она Бењаминова опаска из сед-
ме Историјско-филозофске тезе: “…нема документа кутуре који 
истовремено не би био и документ варварства”2). Исто тако не 
треба превидети да ни сам процес традиције, у коме су та до-
бра прелазила са једног на друго, није ослобођен тих момената 
варварског. Није ли онда, следећи ову бењаминовску линију, не-
опходно другачије поставити питање: како документ варварства 
постаје документ културе, тачније, које су то стратегије маски-
рања насиља инхерентне оваквом обрту? 

На тај начин постаје јасна Мичелова (W. J. T. Mitchell) кон-
статација по којој је насиље у неком смислу «укодирано»3)  у 
самом концепту и пракси уметности у јавном простору, док је 
специфична улога коју има, политички или етички статус и фор-
ма у којој се манифестује повезана са одређеним историјским 
околностима. То укодирано насиље Славој Жижек назива систем-
ским и симболичким, односно објективним насиљем и сматра да 
га је много теже детектовати од субјективног. По његовом суду, 
субјективно и објективно насиље није могуће посматрати са исте 
позиције, јер се субјективно насиље доживљава као нарушавање 
“нормалног”, мирног стања ствари, док је објективно насиље 
инхерентно “нормалном” поретку ствари. Објективно насиље је 
невидљиво јер подржава, “нормализује” такво стање ствари: оно 
је нешто попут “тамне материје” у физици, друга страна суви-
ше видљивог субјективног насиља. Тако је бењаминовски ужас 
који историјски материјалиста препознаје у документима култу-
ре као моменат варварског, заправо “нормализација” објективног 
насиља у процесу конституисања традиције, односно једне поли-
тике видљивости унутар доминантне реалности неке историјске 
формације.

2)  В. Бењамин, Есеји, Нолит, Београд 1974, 82.
3)  W. J. T Mitchell, Art and the Public Sphere, University of Chicago Press, Chicago 

and London 1992, 37.
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Документ културе, захваљујући различитим политикама 
видљивости, пре свега маскирању, нормализује системско и сим-
боличко насиље, како у прошлим историјским формацијама тако 
и у савременим. Функционисање таквог маскирања Бењамин пре-
цизно оцртава у седмој филозофско-историјској тези наводећи 
Fustel de Coulangesove препоруке историчару. Да би доживео неку 
епоху историчар би, наиме, требало да заборави или остави по 
страни све што зна о даљем току историје и препусти се једном 
поступку “уживљавања”. Сам појам Einfühlung има дугу историју 
у естетици и психологији уметности, међутим, оно што Бењамин 
у овом случају има у виду је могућност да се овакви појмови 
користе за потребе прераде чињеничног материјала у фашистич-
ком смислу. Он шансу фашизма види у томе да га противници 
дочекују, па дакле и прихватају и толеришу, у име напретка као 
историјске норме. Проблем је, међутим, у томе што се често до-
гађа да овај напредак само маскира назадовање друштва.

Где Бењамин види естетско-политички проблем у оваквој 
стратегији Einfühlunga? Пре свега у његовом прећутном захте-
ву за фокусирањем на једно, затечено стање ствари, на актуел-
ни догађај, згоду, који елиминише сваку могућност да се сагле-
да констелација у којој се кристализира неки повесни догађај. 
Могло би се рећи да је у основи оваквог приступа прихватање 
ретериторијализације у којој се хоризонт догађаја изједначава 
са границом неке сцене, што је први корак сваког симболичког 
насиља, односно предуслов за свако даље симболичко насиље. 
Ретериторијализација тако ограничава видљивост на селективна 
повезивања фрагмената односно честица догађаја који иду у при-
лог постојећој констелацији моћи.

За Бењамина је одговор на питање у кога се то, у ствари, 
уживљава историчар који припада школи историзма, недвосми-
слен: у победника. Тако се емфатички оцртава историјска ли-
нија победника која за собом, као што је то обичај, вуче и плен 
кога су пуни западњачки музеји и многи јавни простори. Због 
чега Бењамин сматра да “историјски материјалиста” мора оста-
ти на позицији дистанцираног посматрача? Пре свега зато, јер 
је уживљавању инхерентна једна логика искључења која настоји 
“прекинути” све везе неког културног артефакта како са власти-
том епохом, тако и са било којом каснијом или претходном исто-
ријском формацијом. По Бењаминовом суду, заборавља се да сва 
културна добра настају, не само на муци генија који су их ство-
рили, већ и безименом тлачењу њихових савременика. Маргина-
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лизација или чак заборав “безименог тлачења” је конститутивни 
моменат “нормализације” системског и симболичког насиља које 
је неодвојиво од кретања капитала.

Са уживљавањем се успоставља асиметрија када документ 
културе сведочи о некој генијалности или културној и расној до-
минацији, али истовремено маргинализује или чак у потпуности 
суспендује моменат варварства. Интензитет уживљавања се мери 
степеном суспензије системског и симболичког насиља, како пре-
ма онима споља тако и према оним потлаченим унутра. Тај мо-
менат варварства временом нормализује објективно насиље које 
отимачину (плена) представља као бригу о култури, а властиту 
интерпретацију као једино валидно разумевање. Тако је логика 
искључења истовремено и постављање границе у повезивању раз-
личитих честица догађаја, која за ефекат има успостављање и 
стабилизовање неког стања ствари или сцене. На известан начин, 
“нормализација” је непрекидни рат за постављањем границе, од-
носно прихватање неког затеченог стања ствари као “нормалног” 
исхода једног историјског следа догађаја. 

Логика искључења није ништа мање укодирана и у савре-
мене документе културе који на различите начине конституишу 
јавни простор. Због тога свако уживљавање у победника иде на 
руку тренутној констелацији моћи или како би то Бењамин рекао 
- властодршцима. Моћ се у овом случају маскира у зависности 
од степена искључења или пресецања оних веза које неки умет-
нички артефакт као документ културе има, како са актуелиним 
тако и са виртуелним варварским честицама-знацима-догађаја. 
Уживљавање је само друго име за промену рада машина видљи-
вости, које за ефекат има суспензију кластера оних варварских 
честица-знакова-догађаја које су попут друге стране истог нов-
чића, уписане у сваком документу како прошле, тако и савреме-
не културе. Логика искључења тако је конститутивни моменат у 
процесу “нормализације” системског и симболичког насиља и у 
савременој продукцији артефаката који унутар капиталистичке 
машине функционишу као документи културе.

Могло би се рећи да код овог Бењаминовог приступа постоје 
две линије успостављања уметности у јавном простору. Прва ли-
нија неодвојива је од различитих стратегија репрезентације моћи, 
од тога да маскира и тако чини невидљивим најчешће неко објек-
тивно насиље и варваризам представљајући поједине артефакте 
уметности у јавном простору као документе цивилизацијских 
достигнућа. Таква репрезентација претпоставља Einfühlunga, 
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са његовом логиком искључења, као политички несвесно које 
је иманентно свим, па и савременим интервенцијама у јавном 
простору. У том случају Einfühlunga је за Бењамина својеврсна 
симболичка ретериторијализација, затварање која се успоставља 
захваљујући исецању оних линија које је могуће повући изван 
поља датог стања ствари што као ефекат има заборав “безиме-
них тлачења”. Оваква промена политике видљивости је услов за 
могућност будућих најфантастичнијих ретериторијализација, у 
којима се стање духа и стање ствари преклапају. У том случају 
естетизација политике је у функцији успостављања различитих 
микрофашизама.

Друга линија, насупрот првој, доводи у питање Einfühlunga 
заједно са његовом логиком искључивања као предуслова за про-
мену рада машина видљивости и успостављања фантастичних 
ретериторијализација различитих интензитета. Не-уживљавање 
предпоставља најразличитије уметничке стратегије де-маскирања 
маргинализације и заборава оних склопова варварских фрагмената 
који припадају некој епохи, не скривајући насиље или игре моћи 
које су јој инхерентне. Код таквог приступа уметнички артефакти 
ре-конструишу констелације тако што настоје да мапирају че-
стице-знаке-догађаја и тако учине видљивим моменте системског 
или симболичког насиља. Не-уживљавање претпоставља једну 
уметност-мапирање која непрекидно умножава различите линије 
повезивања хетерогених ентитета, који гравитирају око неког до-
кумента културе. На тај начин, уметници картографишу чести-
це-знаке-догађаја изван било ког актуелног стања ствари, које је 
тек ефекат уживљавања у победника, настојећи да мапирају саме 
догађаје. Уметност-мапирање суспендује логику искључења тако 
што полазећи од неког стања ствари, не остаје унутар његових 
граница, већ повезује хетерогене честице догађаја и успоставља 
другачију политику видљивости. Свака епоха у оном фукоовском 
кључу чини све видљивим и изрецивим. Захваљујући различи-
тим техникама моћи, нешто од тога бива маргинализовано до 
невидљивог или чак заборављено. Свака политика видљивости 
је различити склоп машина видљивости и режима исказивости 
који је неодвојив од техника моћи, али и од стратегија опирања 
и измицања које се супротављају оваквим политикама.

Ова друга линија је прилично дисперзивна у свом преи-
спитивању неког повесног догађаја. На једној страни би се могло 
рећи да минимална уметност, ленд арт или различите инстала-
ције настоје да преиспитају догађај губитка вере у свет који је 
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настао након ужаса два светска рата. Унутар ове линије, међутим, 
развија се и приступ који тежиште ставља на не-уживљавање 
тако што посредно или непосредно указује на логику искључења 
и износи на видело варварске моменте системског и симболич-
ког насиља позног капитализма. Критички потенцијал овакав 
приступ се развија у радовима многих уметника од Ханса Хакеа 
(Hans Haacke), преко Мауриција Кателана (Maurizio Cattelan) све 
до Бенксија (Banksy). Радови ових уметника често емфатички ре-
активирају оне линије које су логиком искључења суспендоване 
како би указали на постојање различитих фантастичних ретери-
торијализација.

Како разумети неку фантастичну ретериторијализацију? 
Шта је конститутивно за тај моменат фантастичног унутар овакве 
ретериторијализације? За Делеза и Гатарија фашизам је најфан-
тастичнија економска и политичка ретериторијализација унутар 
капитализма, а могућност његовог поновног појављивања уну-
тар савремене капиталистичке формације оцртава обрисе новог 
фашизма. Позивајући се на Вилхелма Рајха, они констатују како 
масе нису невино преварене. Напротив, под одређеним условима, 
оне су желеле фашизам и та перверзна жеља маса конститутивни 
је моменат оваквих затварања. Исто тако, фашизам је неодвојив 
од чвориштâ која се множе у различитим тачкама, која су у не-
прекидној интеракцији „прије него што ће одјекнути сва заједно 
у националсоцијалистичкој држави“4). Могући су најразличитији 
фашизми: рурални фашизам, фашизам града, четврти, фашизам 
младих, фашизам пара, породице, школе или канцеларије… Сва-
ком од тих фашизама одговара нека црна микрорупа која је само-
стална и комуницира с другим пре него што почне резонирати у 
великој средишњој црној рупи. Сви ови микрофашизми могу се 
кристалисати у макрофашизам, али исто тако могу плутати сами, 
често занемарени или неопажени, унутар друштвеног поља.

Оно што фашистичку ретериторијализацију чини најфан-
тастичнијом јесте таква промена у раду капиталистичке машине 
која тежи да се стање духа и стање ствари у потпуности пре-
клопе у неку доминантну реалност. Отуда дегенерисана умет-
ност и еугеника, које у сваком од тих регистара треба да ука-
жу на оно девијантно, аномалије, на све ненормално што треба 
одстранити. Управо се са идеалним преклапањем та два стања 
успоставља доминантна реалност као апсолутно чиста изнутра и 

4)  G. Deleuze i F. Guattari, Tisuće platoa, Sandorf & Mizantrop, Zagreb 2013, 238.
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затворена према споља, према свему што достигнути степен чи-
стоће може на било који начин довести у питање. У том смислу, 
фашизам успоставља референтни оквир оног најфантастичнијег, 
према којем се одређује степен затварања свих других, мање или 
више фантастичних ретериторијализација унутар капиталистич-
ке машине. Културна еугеника која функционише као контрола 
дистрибуције блокова чулних утисака претпоставља два корака 
која се надопуњују. На једној страни, чишћење од дегенерисане 
уметности: у исказивом преко спаљивања књига, а у машинама 
видљивог преко избацивања авангардних и модернистичких дела 
из музеја, до забране рада појединим уметницима. На другој, пре-
ко сакупљања уметничких дела која припадају тако очишћеној 
култури на свим освојеним територијама.

Свака фантастична ретериторијализација именује се или 
преименује у зависности од свог интензитета у односу на ту нај-
фантастичнију – фашистичку. Свака у неком повесном тренутку, 
у неком сплету околности може да имплодира у црну рупу, с 
јасно оцртаним хоризонтом догађаја – границом. Што је ретери-
торијализација мањег интензитета, њене границе су нејасније и 
замућеније, као и могућност њеног одређења. Најзад, овакве рете-
риторијализације варирају у интензитету у зависности од околно-
сти, нестају и поново се враћају, некада снажније, а некад слабије. 
Чини се да је капитализму иманентно то непрекидно осцилирање 
интензитета, тако да је код ових фантастичних ретериторијали-
зација основно питање: колико фашизама? 

По Делезовом суду стварни проблем са којим се данас су-
очавамо је настајање новог фашизма5)  у односу на који фашизам 
старог стила изгледа старомодан, скоро фолклорни. Тај нови фа-
шизам који нам се спрема није политика и економија рата, већ је 
то глобални споразум о сигурности, о одржавању “мира”, који је 
исто тако стравичан као и рат. Сви наши мали страхови ће бити 
организовано усаглашени, све наше ситне анксиозности биће 
хармонизоване да начине од нас микрофашисту: бићемо позвани 
да угушимо сваку малу ствар, свако сумњиво лице, сваки дисо-
нантан глас, у нашим улицама, у нашем комшилуку, у нашим 
локалним позориштима. Овај “нови фашизам је много више при-
гушен, прерушен (маскиран)”6) у односу на фашизам старог сти-

5)  B. Evans and J. Reid, Deleuze & Fascism: Security: War: Aesthetics, Routledge 
2015, 39.

6)  G. Deleuze, Two Regimes of Madness. Texts and Interviews 1975-1995, Semiotext(e) 
/ Foreign Agents) 2007, 137.
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ла и утолико је те нове фантастичне ретериторијализације теже 
детектовати унутар топологије друштвеног поља.

Док Бењаминова естетизација политике свој врхунац до-
стиже у фашизму старог стила и рату као највишој тачки овог 
кретања, дотле нови фашизам пробија у различитим формама  
естетизације капитала, а своје тачке интензитета достиже у пер-
манентном рату против тероризма. Рат против тероризма, као оно 
што се никада не завршава, само упућује на то да је интензитет 
естетизације капитала расут по читавом друштвеном пољу, да је 
нови микрофашизам инхерентан новом режиму рада капитали-
стичке машине. На једној страни, он је провоциран односом сила 
унутар неког ограниченог поља - нека локална паравојна форма-
ција или банда терорише становништво; на другој, спољашњим 
упадима као што је интервенција великих сила у неком региону. 
Тероризам постаје ствар интензитета, а не сукоба непомирљивих 
блокова. Због тога он избија у различитим регистрима и на раз-
личитим местима унутар умреженог света. 

Савремена уметност са својим стратегијама не-уживљавања 
на различите начине детектује те фантастичне ретериторијализа-
ције, било да укључују естетизацију политике и фашизам старог 
стила (Хаке) или естетизацију капитала и нови фашизам (Кателан 
и Бенкси). 

Ханс Хаке

Рад Ханса Хакеа UND IHR HABT DOCH GESIEGT - And you 
were victorious after all на Штајерским јесенима 1988., поводом 
прославе шездесетогодишњице Anschlussa, припајања Аустирије 
Трећем рајху од стране нациста, није тек пуко подсећање на тај 
тренутак. Нацисти су 25. јула 1938. организовали велику просла-
ву у најпрометнијој улици у Грацу, на тргу са спомеником из 17. 
века Mariensäule (Стуб девице Марије) посвећеном победи над 
Турцима. За потребе прославе, нацисти су постојећи споменик 
маскирали енормним наци-обелиском, једном привременом кон-
струкцијом од црвене тканине која је саграђена преко постојећег 
артефакта. На обелиску се налазила нацистичка инсигнија и на-
тпис “UND IHR HABT DOCH GESIEGT”. Хакеов рад се састојао 
у реконструкцији овог обелиска на основу документарне фото-
графије из 1938. са једним минималним додатком, бројем “по-
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беђених” у Штајерској: убијено је 300 Рома, 2.500 Јевреја, 8.000 
политичких затвореника, 9.000 цивила, 27.900 војника и несталих 
1.200. Управо се овим навођењем “побеђених” оцртава онај кла-
стер варварских честица, “ужас” о којем говори Бењамин, када 
указујује како је “уживљавање” тек један од момената “нормали-
зације” објективног насиља. 

Недељу дана пре затварања изложбе, на ову реконструк-
цију бачена је запаљива бомба која је уништила највећи део 
тканине и озбиљно оштетила статуу. Повезивањем варварских 
честица догађаја Хакеова реконструкција је наново детектова-
ла кластер тих честица које су још увек присутне у послератној 
историјској формацији, ма колико се фашизам чинио побеђеним. 
Ова реконструкција недвосмислено упућује на притајено прису-
ство нових микрофашизама који у одређеним околностима могу 
наново преузети читаво друштвено поље. Радови који настају из 
стратегија неуживљавања су реконструкције оних веза које до-
кументи културе имају са моментима варварског које настоје да 
прикрију. Управо захваљујући тим реконструкцијама маскираних 
и маргинализованих веза са објективним насиљем они постају 
анксиозни објекти, јер чине видљивим “малу прљаву тајну”, онај 
“ужас” који се унутар неке културе или историјске формације 
жели заборавити.

Хакеов рад Германија на 45. Венецијанском бијеналу (1993), 
необична је реконструкција анксиозности која раскринкава ону 
“прећутну присутност” фашистичке историјске формације у сав-
ремености. Ова интервенција је неодвојива од необичне историје 
немачког павиљона на венецијанском бијеналу који је оригинал-
но пројектовао Данијел Донги (Daniele Donghi) 1909. Павиљон је 
био затворен за време Првог светског рата и наново је отворен 
1922. када су у њему излагани радови уметника тадашње Немачке 
Републике. Немачка влада 1938. преузима павиљон од венецијан-
ског градског већа (концила) и по Хитлеровом наређењу Ернест 
Хаигер реновира павиљон у стилу new sachlichkeit класицизма 
тридесетих година. Све до Хакеове интервенције - осим што је 
1945. године изнад улазних врата скинут фашистички орао са 
свастиком - павиљон је остао нетакнут од реконструкције из 1938.

Хаке ће на месту где се налазио фашистички орао са свасти-
ком поставити огроман (пластични) новчић од једне deutschemark, 
док ће се на самом улазу налазити црвени зид, конструкција која 
заклања поглед на унутрашњост павиљона. На том зиду се на-
лазила Хитлерова фотографија од 14. јуна 1934. године за време 
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његове посете бијеналу. Посетилац је морао да обиђе ову кон-
струкцију како би ушао у павиљон чији је под био смрскан, а 
остаци мермерних плоча и крхотина су остали недирнути док је 
на великом зиду било исписано GERMANIA. Мермерни под у 
павиљону био је разбијен, па је због акустике простора, кретање 
посматрача производило звук који је подсећао на аплауз масе. 
“Аплауз” је постајао све интензивнији са повећавањем броја по-
сматрача подсећајући на ону Рајхову констатацију да су масе 
желеле фашизам. Хакеов рад, готово делезовски, показује да је 
политика много мање ствар веровања, а више ствар жеље, оних 
несвесних инвестирања жеље у друштвено поље. Због тога се 
сасвим “неутрални” и незаинтересовани посматрач, који “само 
шета” кроз изложбу трансформише у учесника, онога који пар-
тиципира, чак и ако не верује у читаву причу. Анксиозност на-
стаје када се посматрач нађе у таквој ситуацији да више не може 
да задржи своје веровање у неутралну позицију и суочава се са 
својом властитом жељом.

L.O.V .E.

Уобичајене реакције на Кателанову скулптуру L.O.V.E. 
(2010) крећу се од тога да је у питању увредљив стејтмент уметни-
ка, до тога да је у питању одговор на бика који се налази испред 
Волстрит, дакле;  “Why Not? Wall Street Has a Bull”. Скулптура 
бика позната као Charging Bull, Wall Street Bull ili Bowling Green 
Bull, рад је герила арт уметника Артура Ди Модика (Artura Di 
Modica). Овај рад се најчешће интерпретира као величање моћи 
капитала да преброди сваку кризу, па се и његово постављање 
повезује са “црним понедељком” 19. октобра 1987., када је дошло 
до глобалног пада тржишта деоница. Насупрот оваквом при-
ступу, Кателанова огромна мермерна скуптура на тргу Афари, 
на месту где се налази средиште миланске берзе, реакција је на 
финансијску кризу из 2008. Скулптура рађена у маниру старих 
ренесансних мајстора, састоји се само од уздигнутог средњег пр-
ста који је окренут према згради. Остали прсти, међутим, нису 
савијени, већ одсечени, што указује на то да уколико би статуа 
имала све прсте онда би се добио фашистички поздрав. Сам 
назив рада L.O.V.E. - скраћеница од «Либерта, Одио, Вендета, 
Етернита», односно «Liberta, Odio, Vendeta, Eternita» - упућује на 
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готово циничну “љубав” која се може очекивати са новим духом 
капитализма. Али, слично Хакеовој Германији и L.O.V.E. отвара 
питање партиципације и инвестирања у друштвену машину ка-
питалистичког реализма.

Читав се Кателанов рад креће око те немогућности уживља-
вања у неку ситуацију или стање ствати. Код њега се та немогућ-
ност структурира као неки анксиозни склоп комичног и језивог 
(unheimlich) из којег настаје нелагодност и узнемиреност. Комич-
но готово тренутно пробије, када посматрач схвати да је средњи 
прст окренут према средишту миланске берзе, али и нешто језиво 
када се схвати да прсти нису савијени већ одсечени или поломље-
ни. Анксиозност је ефекат неке врсте “кратког споја”, који настаје 
у пресеку две линије хумора и језе чији ефекат је немогућност 
затварања у неко одређено стање ствари. Напротив, посматрач 
је измештен из јасног разумевања стања ствари у неку нејасну 
ситуацију, нелагоду, јер више не постоје јасне координате и след 
догађаја. Најпре се средњи прст види као знак протеста, као потез 
који би могао да значи да се неко ипак извукао из неке опасне 
ситуације, неки зез, оно што се показује када се слабији провуче 
или измакне притиску јачег. Али се врло брзо схвата да је то оно 
што остаје од фашистичког поздрава када су прсти одсечени, да 
је тај поздрав ипак претходио показивању средњег прста. Нела-
годност је тада продукт препознавања ухваћености субјекта у ону 
најфантастичнију политичку и економску ретериторијализацију 
капитализма, у неки микрофашизам за који је веровао да га се не 
тиче. За Кателана једини начин да се одупре најфантастичнијим 
ретериторијализацијама, које су у капитализму завршавале фа-
шитичким поздравом јесте да му се покаже средњи прст, али тада 
остаје отворено питање, оно које открива језу: како су поломљени 
остали прсти да би дошло до показивања средњег прста?

Бенкси

Једна серија Бенксијевих радова оцртава линију постајања-
пацовима, као оно што упркос свим токсичним творевинама ка-
питала још увек опстаје у урбаним просторима мегалополиса. 
Његове интервенције показују да оно ”Noting lasts forever» не-
прекидно, попут дима, лебди изнад читавог устројства капитали-
стичког система, као потенцијал који се у сваком трентуку може 
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актуелизовати. То, донекле, подсећа на оне документарне емисије 
о свету без људи, где највеће шансе за опстанак имају управо жи-
вотиње попут пацова. Својим пацовима Бенкси маркира урбане 
тачке, једну топологију поништавања и маргинализовања људско-
сти. Његови пацови су понекад готово неприметни на појединим 
местима или пак грандиозни на неким фасадама. То постајање-
пацовом грађанина ефекат је капиталистичке машине у којој сва-
ко, без обзира на занимање, живи један пацовски живот јер је гур-
нут у свет пуког опстанка и размножавања. Из угла система, он је 
заморче над којим се непрекидно врше најразличитији опити, од 
културних и економских до генетских и информацијских. Човек-
пацов је непрекидни објект једног погледа моћи, чак и онда када 
поверује да је сигуран или слободан. Бенксијеви пацови рефери-
рају на данашњу популацију: једна аморфна биомаса коју систем 
непрекидно претвара у хорде пацова као огледне животиње, над 
којима је могуће вршити најразличитије опите социјалног или ге-
нетског инжињеринга. На другој страни, пацов је интелигентна, 
жилава, ризомска животиња која непрекидно измиче том погле-
ду, појављује се на неочекиваним местима, преживљава у готово 
немогућим условима и непрекидно изналази путеве да побегне. 

Чини се да за Бенксија читав систем функционише на оном 
обрасцу догађаја које је Хана Арент назвала «баналношћу зла». 
Слику The Banality of the Banality of Evil, Бенкси је 2013., за време 
свог «боравка» у Њујорку, донирао организацији Housing Works 
Charity; продата је за 615.000$ на добротворној аукцији и сада се 
налази у приватној колекцији. Слика је, наравно, сасвим банална: 
на једноставној дрвеној клупи на обали језера, фашистички офи-
цир, окружен брезама, ужива посматрајући планински предео под 
снегом. На овом кич пејзажу набављеном за 50 долара, Бенкси је 
досликао клупу са немачким војником који ужива у пределу. Поза 
коју фигура заузима на слици готово се нимало не разликује од 
позе коју има неки од посматрача у великом музеју, док седи на 
клупи и посматра неку од монументалних слика. Начин на који је 
слика урађена најближи је академском кичу који се продаје по ев-
ропским туристичким центрима, али и “еминентним” галеријама.

У називу слике се два пута појављује баналност - Банал-
ност баналности зла - као да је Бенкси желео да нагласи да ба-
налност зла није могућа као нешто аутономно и самостално, већ 
да се та баналност увек умножава са сваким следећем посма-
трачем и тако формира мрежу. Уживање у неком псеудоалпском 
пејзажу је баналност, али када у томе ужива неки мали фашиста, 
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који је само оличење баналног, онда је то баналност баналности 
зла. Имајући у виду да је слика продата приватном колекционару, 
нагласак се ставља на то како се баналност умножава попут виру-
са или одраза у наспрамним огледалима. Тако ће власник слике, 
који можда на сличан начин седи у својој библиотеци или сало-
ну неке виле, продужити ту серију посматрача која започиње са 
фашистом на клупи, а онда се наставља са сваким следећим. Но, 
управо чињеница да је слика продата на добротворној аукцији 
Housing Works Charity, оцртава се линија функционисања банал-
ности зла. На једној страни, то је контемплативно уживљавање/
уживање у слици, као не-мишљење, не-постојање никаквог афек-
та нити честица-знака-догађаја које присиљавају на мишљење. На 
другој страни, «charity» је оно што непрекидно маскира банал-
ну и свакодневну продукцију зла која је инхеретна измењеном 
режиму рада капиталистичке машине, а чија промена управо 
убрзава са настанком фашизма. Баналност зла се репродукује са 
сваким следећим посматрачем као што се, попут оверене копије, 
понавља у сваком следећем “револуционисању производње”. Због 
тога, није толико у питању фашизам других, колико фашизам нас 
самих, као што у Зиберберговом филму није у питању Хитлер, 
већ је то питање о Хитлеру у нама, о некој мање или више успелој 
копији јер, ако је веровати Рајху, масе су желеле фашизам.

Није ли баналост зла управо мрежни концепт, феномен чији 
се обриси оцртавају тек из повезивања и умрежавања копија? То 
би донекле објаснило зашто Хана Арент није успела да га раз-
вије као концепт. Са Бенксијевом интервенцијом, овај феномен 
задобија тај смисао копије зла, али и зла које је инхерентно ко-
пији, које је у основи арборесцентних пре-цртавања. Зло пробија 
и у оном насиљу над прављењем карата малог Ханса, Ричарда 
и хиљаде деце, како би их вратило у слике-копије - тате, маме, 
учитеља, шефа, капиталисте… Баналност зла је образац догађаја 
који непрекидно умрежава и повезује копије, чији је алгоритам 
уписан у свако контемплирање као опуштајуће не-мишљење које 
суспендује све честице-знаке-догађаја које терају на мишљење, 
на продукцију карти које прелазе оквире неког стања ствари и 
измештају реалативни хоризонт догађаја. 

Због тога је неопходно продуковати знаке-пацове, на неоче-
киваним местима у граду, на зараћеним подручјима, на платнима 
као најкласичније слике, било где, јер они су честице-знаци-до-
гађаја, који оп/стоје насупрот баналности зла. Они чине једну 
подземну мрежу која се опире тој баналности чак и када су при-
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сиљени да је живе и подносе, јер ипак «noting lasts forever». Онда 
је баш због тога, у самом центру глобалне уметности - ако је 
Њујорк то још увек - неопходно још једном размислити о ба-
налности зла, јер систем својим машинама апропријације и сли-
кама-копијама, непрекидно банализује, чак и само промишљање 
баналности зла.

Анксиозни објекти

У интервенцијама које не прихватају уживљавање, већ на-
стоје да ре-конструишу читаво поље сила и игре моћи, документи 
културе придодају неки вишак смисла оним уметничким делима 
које је Харолд Розенберг називао анксиозним објектима. По ње-
говом суду, дела модерне уметности код посматрача изазивају 
анксиозност, пре свега, у погледу извесности онога што виде: 
да ли се ради о уметничком делу уопште? Стварајући тензију, 
нејасну, конфузну и неизвесну ситуацију, анксиозни објекти по-
стављају питања о томе шта посматрач перципира, посебно што 
се перцепција не везује само за оно што посматрамо, већ исто 
тако и за то како интерпретирамо оно што видимо. Са стратегија-
ма не-уживљавања које тежиште измештају управо на тај интер-
претативни моменат, сваки артефакт који доминантна реалност 
конституише као документ културе постаје анксиозним објектом, 
јер истовремено чини видљивим онај бењаминовски “ужас” као 
моменат варварског: системско и симболичко насиље. Еманципа-
торске политике видљивог најпре дестабилизују “важеће” интер-
претације које успоставља доминантна реалности, а потом чине 
видљивим оне моменте системског и симболичког насиља на 
многим тачкама одвијања “нормалног” историјског следа ствари. 
Ре-конструкција инхерентна стратегијама не-уживљавања запра-
во је ре-конекција која урачунава суспензију логике искључивања 
и наново успоставља оне веза које су маргинализовале или чак 
сасвим искључили фрагменте системског и симболичког насиља. 
Овим поступком, уметнички артефакти постају анксиозни објек-
ти јер линије које упућују на склоњене или маскиране честице 
догађаја, конститутивне за документе варварства, чине поново 
видљивим.

Ако се са промењеним режимом рада капиталистичке ма-
шине на почетку 21. века успоставља култура страха, онда је, 
за разлику од страха, анксиозност оно што тера на мишљење, 
на другачија повезивања изван доминантних интерпретативних 
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оквира које успостављају победници унутар неке историјске 
формације. Ови анксиозни објекти означавају одбијање да се 
било који облик насиља “нормализује”, да се прихвати као део 
уобичајеног, објашњивог и урачунљивог протока ствари, да се 
интегрише у “конзистентну и смислену животну приповест”7). 
Отуда анксиозни објекти указују на пукотине унутар плана кон-
зистенције догађаја, односно конзистенције света, оних наратива 
које су исплели победници као ткања која чини потку као услов 
за продукцију смисла унутар доминантне реалности.

Анксиозност и нелагода долазе отуда што непрекидно 
упућују на опасност од затварања у неку од фантастичних ре-
територијализација у име “борбе за одржање мира”. Анксиозни 
објекти оцртавају прве обрисе новог фашизма и њима инхерентне 
различите степене фантастичних затварања, у име безбедности, 
смањења неизвесности и повећања степена сигурности уопште. 
Доминантна реалност непрекидно маргинализује појаву анкси-
озних објеката у култури како би “нормализовала” системско и 
симболичко насиље које се оцртава у њиховим кластерима хете-
рогених честица догађаја. У духу оне рансијеровске поделе, по-
лицијска политика видљивости пробија у сваком хијерархиском 
разврставању степена видљивости и начина повезивања честица 
догађаја. Насупрот таквом приступу еманципацијска политика 
видљивости је могућа као непрестана продукција анксиозних 
објеката. Ти артефакти више нису документи културе већ доку-
менти непристајања на било какве “нормализације” системског и 
симболичког насиља у име успостављања доминантне реалности 
која маскира настајање нове културе страха. 
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ПОЛИТИКЕ ВИДЉИВОСТИ:
УМЕТНОСТ У ЈАВНОМ 

ПРОСТОРУ

Resume

The famous sentence from Benjamin’s seventh thesis on 
the philosophy of history describing documents of culture 
as documents of barbarism appears in the context of a 
refl ection on culture as the plunder of history’s victors. This 
is particularly applicable to the art in the public sphere. Public 
space is the constitutive moment of politics of visibility, 
backed by the state. Benjamin’s thesis could be problematized 
further by questioning in what way documents of barbarism 
become documents of culture and what are the strategies of 
masking the violence inherent in such a shift.

This could be connected to W. J. T. Mitchell’s statement 
that the violence associated with public art is not simply an 
undiff erentiated abstraction, any more than is the public sphere 
it addresses, but it is “encoded” in the concept and practice 
of public art. Slavoj Žižek also calls this “encoded” violence 
systematic, symbolic and objective violence – inherent in 
“normal” state of aff airs. In that matter Benjamin’s violence 
which he recognized in cultural artefacts is normalization of 
objective and systematic violence in the process of constitution 
of the tradition, and a policy of visibility within the dominant 
reality of some historical formation. Systematic and symbolic 
violence and diff erence between old fascism and new fascism 
are discussed and analyzed in relation to some contemporary 
artworks in public space: Banksy, Maurizio Cattelan and 
Hans Haacke.

Key words: contemporary art, public space, systematic 
violence, old fascism, new fascism, Einfühlung, 
reterritorialization, anxious object, Banksy, Maurizio 
Cattelan, Hans Haacke8)

*  Овај рад је примљен 24. марта 2016. године, а прихваћен за штампу на 
састанку Редакције 13. јуна 2016. године.
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A b s t r a c t

In this article we are examining the necessity and 
characteristics of modern cultural projects in connection 
with the politics as the management of culture. We analyze 
the experience of creating a unique project “Boris Yeltsin 
Presidential Center” (“Yeltsin - Center”) in Yekaterinburg 
(Ural region capital of Russia on the border of Europe and 
Asia) as a complex and controversial mega-project in the 
world of cultural politics of the fi rst decades of the XXI 
century. Boris Yeltsin (01.02.1931 - 23.04.2007) was the 
fi rst President of Russia (1991 - 1999) who created a kind 
of phenomenon of the “Yeltsin era”, which now aff ects the 
current policy of his associates and successors.The newly 
created Yekaterinburg grand multipurpose cultural-political 
complex (comprising, as a fundamental principle of “Yeltsin 
Museum”) is the largest in Russia and truly tries to express 
the spirit and image of this era.  

Key words: cultural projects, contemporary politics by 
culture, Yeltsin cultural center, Yekaterinburg (Russia).
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У позадини веома очигледне кризе у савременој културо-
логији која се све више претвара у схоластику и „игру стаклених 
перли“ (Х. Хесе), закономерно се трудећи да изађе из безизлазног 
положаја, и која се све више замењује „студијама културе“ (које 
су, чини се, директно везане за савременост), значајни су поку-
шаји да се теорија и пракса културе преведу у принципијелно 
нову, перспективну димензију.

При томе је важно како схватање карактеристика нове 
пројективне парадигме хуманистичког мишљења, тако и искуст-
во стварних културних пројеката везаних за политику која се све 
више претвара (ако се већ није претворила) у „менаџмент култу-
ре“. У таквим условима одлучујућу улогу у савременом друштву 
и хуманистичким наукама неће играти културологија (и поли-
тикологија у том контексту), већ културоника, која не тежи да 
објасни, на пример, шта је политичка култура, већ се ослања на 
мишљење кроз културне пројекте. У аспекту који нас интересује, 
ради се о мишљењу кроз културне пројекте у вези с политиком 
и менаџментом културе.

Све речено се, очигледно, у пуној мери односи и на поли-
тикологију.

Наш покушај да се у предложеном контексту осмисли 
искуство јединственог пројекта стварања Председничког центра 
Б. Н. Јељцина (Јељцин-Центра) у Јекатеринбургу, главном граду 
Уралског региона на граници Европе и Азије, заправо није само 
покушај да се саопште утисци очевидаца и спроведе одговарајуће 
културолошко истраживање и, утолико пре, да се да оцена тог 
феномена, већ и тежња да се он представи као значајан не само 
за савремену Русију, већ и глобално, као сложен неједнозначан 
мегапројекат у светској културној политици у првим деценијама 
XXI века.

За почетак само нешто мало информација о самом догађају 
и културно-политичкој историји у вези с њим. Борис Николаје-
вич Јељцин (1. II 1931.–23. IV 2007.) био је први председник Ру-
сије (1991–1999), што је доста добро познато, али ако се не бисмо 
удубили у историјске детаље, већ се потрудили да уопштимо 
значајан материјал на ту тему, онда је он створио својеврстан 
феномен Епохе Јељцина, која је већ у прошлости, али на овај или 
онај начин утиче на садашњу политику његових сарадника и на-
сленика, укључујући и, наравно, садашњег председника Русије, 
Владимира Владимировича Путина.

Недавно створени, грандиозни културни комплекс, Јељцин-
Центар, који је отворен 25. новембра 2015. године, управо тежи 
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да улови и изрази лик те епохе. Тренутно у њега улазе две међу-
собно повезане зграде – двоспратна зграда Првог председника 
Русије, Б. Н. Јељцина и седмоспратна пословна зграда с неколико 
унутрашњих панорамних лифтова и великим холом. Још увек се 
граде велика Сала за конгресе и Председничка библиотека.

Зашто је за мегапројекат изабран управо Јекатеринбург? 
Ту постоји како културно-историјски, тако и политички смисао. 
„Успешни менаџмент“ у тој културно-политичкој сфери објашња-
ва се и географским положајем града и заступљеношћу будућно-
сти Русије у њему кроз лице њеног првог председника.

Јекатеринбург, који се сматра трећом престоницом Русије, 
заузима водећи положај међу руским градовима. Историјски гле-
дано, настанак града везан је за настанак Руске империје за време 
Петра Великог. Настао у XVIII веку као град-фабрика на просто-
ру Урала, на прелазу из XX у XXI век Јекатеринбург је постао 
велики привредни, научни и културни центар Русије. Савремено 
пространство културе таквог града треба да представља његову 
посебну улогу у новој и савременој политичкој историји.

Од самог почетка све најзначајније у Јељциновом животу 
било је везано за Јекатеринбург. Пореклом из уралске провинције 
(с карактеристичним нагласком до краја живота – понимаш уме-
сто понимаешь), овде је добио високо образовање грађевинског 
инжењера у политехничком институту (који сада носи његово 
име), тамо је срео своју верну жену Наину Јосифовну (која је от-
ворила Јељцин-центар заједно с политичким лидерима и послов-
ном елитом савремене Русије – спонзорима пројекта), направио 
каријеру на комсомолско-партијској линији, поставши први секре-
тар обласног комитета Комунистичке партије Совјетског Савеза. 
Осим тога, саградио је најкраћи метро на свету и срушио здање 
Дома Ипатијевих где је 1918. године на суров начин стрељана по-
родица последњег руског цара. Али најважније с тачке гледишта 
напредовања Јељцина према председничкој функцији је подршка 
коју је уживао у том граду од будућих сарадника који су се за 
време Перестројке изјаснили као „демократе“. Почев од страсних 
и искрених дискусија о судбини земље, они су рачунали на веома 
неједнозначну, али како се касније испоставило, јаку фигуру свог 
„народног цара“ Бориса.

Велику улогу у томе одиграла је тада створена Трибина 
за дискусије и њени руководиоци на челу са Г. Е. Бурбулисом, 
од којих ће многи касније прећи у Москву и обновити владајућу 
политичку елиту, а сам Бурбулис ће постати Јељцинова „десна 
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рука“ деведесетих година, веома сложених за Русију, заузевши 
кључну функцију државног секретара. Он још увек подржава 
„Јељцинов курс“ активно учествујући у реализацији пројекта 
Јељцин-Центар: Народни универзитет руског конституционализ-
ма, који је створио и који се позиционира као културни пројекат 
„Јељцин Универзитет“ тежи да обнови дух и настави традицију 
Трибине за дискусије с краја веома бурних осамдесетих година 
Перестројке, када је почео крај совјетске епохе.

Присетимо се основних етапа и датума 1991. године, кључ-
не године за историју Русије „Јељцинове епохе“. Та цифра није 
случајно крупно наглашена на фасади зграде Јељцин-Центра и 
понавља се у његовом интеријеру:

 - Оснивање институције председника у Русији: гласање 
на сверуском референдуму о увођењу функције пред-
седника у Русији – 17. март;

 - Општенародно бирање првог председника Русије – 12. 
јун (сада је то Дан независности Русије);

 - Неуспех завере пучиста – од 19. до 22. августа;
 - Оснивање и стварање Уставног суда РСФСР – 12. јул 

и 31. октобар;
 - Формирање и почетак рада Владе реформи – од 6. до 

15. новембра;
 - Беловешки консензус и потписивање споразумā о ства-

рању Заједнице независних држава – од 8. до 21. де-
цембра;

 - Саопштење председника СССР-а М. С. Горбачова о 
оставци и саопштење Врховног Савета о распуштању 
СССР-а – 25. и 26. децембар;

Историја стварања Јељцин-Центра веома је сложена, као да 
понавља сложено време и необичну личност којој је посвећен. 
Првобитно се на месту будућег музеја градио пословни центар 
који није завршен, те се његове пренамене прихватио архитекта 
Борис Бернаскони који је успео да практично безличан простор 
преобрази у симболични културни центар, да створи његов пре-
цизан лик и органски га уклопи у градску средину. Ево шта каже 
сам Бернаскони у интервјуу: „Нова зграда је доста неутрална и 
скромна у односу на околне зграде. Али ако се пажљиво погледа,  
види се да се њена јасна силуета својом површином разликује се 
од свега осталог у граду. Не бих посматрао ту форму као архи-
тектуру, то је својеврсна градска суперграфика. Дизајн фасаде 



247

САВРЕМЕНИ КУЛТУРНИ ...Ирина Лисовец, Борис Орлов  –  

прелази у ентеријер – у навигацију и сувенире. На пример, окру-
гли елемент фасаде постао је значка која се може купити у му-
зејској продавници, тако да се графика среће и споља и унутра. С 
тачке гледишта програма, зграда осим музеја и архива предлаже 
кориснику и велики број различитих градских функција. Ту се 
могу уговарати сусрети и шетати. Јељцин-Центар је на тај начин 
природна средина и наставак града.“

Тај лаконски графички приступ „природна средина и наста-
вак града“ „легао је“ у концепт Јељцин-Центра – архитектонска 
визуализација преломног времена и значајне политичке фигуре. 
Примећујемо да је веома важна изражајност архитектуре култур-
них центара престоница држава названих у част истакнутих лич-
ности, чији су рад и живот директно везани за тај град. Схватање 
доприноса политичара, чије име носи центар, почиње и траје кроз 
освајање простора који одговара уникалности и сложености такве 
личности. С тим у вези сетимо се, а то поређење је настало нео-
чекивано после друге посете Јељцин-Центра, Центра Помпиду у 
Паризу, чија је архитектура кроз нови стил представила културу 
последње трећине XX века у историјском делу француске пре-
стонице.

А ево и изјаве о Јељцин-Центру Жана Пистра, саоснивача 
бироа Valode & Pistre, председника градског савета Сколкова, који 
је изградио Музеј савремене уметности у Бордоу: „Изражавање 
живота и политичке каријере шефа државе кроз архитектонско 
здање један је од најсложенијих задатака за архитекту. Животни 
пут таквих људи обично је толико сложен, да га је тешко свести 
на један статичан и заокружен обим. Борис Бернаскони не пред-
лаже публици зграду, већ пут изграђен у простору око обима 
који формирају периоде живота. Он одступа од канона класичне 
композиције и обраћа се метафори која изражава нови пут Ру-
сије, а тај пут отворио је управо Борис Јељцин. Архитетура тог 
здања не може се назвати ни официјелном ни помпезном. Таква 
форма доводи до новог схватања Јељцинове личности јер се и он 
осмелио да изађе ван оквира уобичајеног пута и успео да убеди 
у то своје савременике. Сложена и деликатна, а истовремено за-
творена и отворена фасада илуструје вишестраност човека, којем 
одаје част.“

Архитектонско решење Јељцин-Центра нашло је успешан 
наставак у концепцији и просторно-временској композицији Му-
зеја првог председника Русије Б. Н. Јељцина који представља је-
дро и простор који даје смисао центру.
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Формирањем изложбеног дела музеја који говори о Јељци-
новом животу и историји Русије у преломном моменту бавила се 
америчка компанија Ralph Appelbaum Associates. Та компанија је 
у првом реду позната по пројекту Музеја холокауста у Вашингто-
ну (1993), а током последњих 20 година њени дизајнери сврстали 
су се међу најпознатије стручњаке за разраду музејских изложби. 
Они су осмислили дизајн и концепцију изложбеног центра код ва-
шингтонског Капитола, урадили амерички Музеј Првог светског 
рата у Канзасу и лондонски Музеј саобраћаја. RAA је у Москви 
припремила изложбени простор Јеврејског музија и Центра за 
толеранцију.

Новина изложбеног простора у Јељцин-Центру састоји се 
у томе што је замишљен као путовање кроз деведесете. Дра-
матургију урањања у „Јељциново време“, тј. слику пута првог 
председника Русије, одредио је руски филмски режисер Павел 
Лунгин стављајући нагласак на драматизам времена у неочеки-
ваној организацији и динамичност музејске експозиције. Лунгин 
је створио свеобухватну метафору библијских дана Постања обје-
динивши догађања из деведесетих око кључних седам дана деве-
десетих, при чему је сваком од њих посвећена по једна сала: Дан 
први – „Ми чекамо промене“, Дан други – Августовски пуч, Дан 
трећи – Непопуларне мере, Дан четврти – Рађање Устава, Дан 
пети – „Гласај или ћеш изгубити!“, Дан шести – Председнички 
маратон, Дан седми – Опроштај с Кремљом и посебно, завршна 
Сала слободе, сала отворене дискусије о грађанским правима и 
слободама у новој Русији.

Свака сала опремљена је мултимедијалним комплетом и 
комплетом артефаката – од нуклеарног кофера до полице про-
давнице, опустошене дефицитом и тролејбуса којим је Јељцин 
некада ишао на посао како би осетио атмосферу узбуркане Мо-
скве. Ево шта каже Павел Лунгин као аутор идеје изложбе Се-
дам дана: „Када су ми Јумашеви (брачни пар Јумашеви – кћерка 
и зет председника) предложили да направим музеј, одмах сам 
се сложио. Сматрам да је однос нашег друштва према Јељци-
ну један од најнепромишљенијих и најнезахвалнијих. Мој дуг је 
био да испричам његову причу. Концепција музеја у XXI веку се 
променила. Из хангара у ком су сложене поређане ствари музеј 
се претвара у време које се у њему проводи. Али та два сата у 
музеју треба да буду организована на одређен начин – човек с 
нечим долази и с нечим треба да оде. У том смислу савремени 
музеј личи на филм. Нисам имао снаге да изложим фотографију 
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Бориса Николајевича из седмог разреда и причам како се Јељцин 
родио и оженио. Концепција је настала када сам посетио место 
будућег музеја и видео недовршен масив с округлом шајбном у 
средини где је дувао ветар. Схватио сам да шајбну треба исећи 
као колач – на седам дана, на седам тренутака из живота. Хтео 
сам да узмем тешке дане, када је Јељцин био у критичним си-
туацијама, јер је својство његовог карактера да излази из криза. 
Настала је прича о седам дана који су променили Русију. Свака 
сала је један дан и у свакој су информације везане за тај дан, 
где се уједно могу чути приче из живота Бориса Николајевича. 
Настало је нешто попут серије од седам епизода која толико даје 
да се жели и даље гледати. Она доводи причу до краја и као да 
тражи наставак. Тања Јумашева је рекла да се код њих сачувао 
амбијент Јељциновог кабинета, те сам помислио да на крају, по-
сле невероватне какофоније гласова, звукова, песама и говора, 
треба да доспемо у празан кабинет, у коме нема човека за столом, 
али настаје утисак као да је тек изашао. На столици је његов сако, 
шоља чаја на столу, а ради камера која емитује његово обраћање 
у празнину – ‘Одлазим’ – али њега више нема.“

Свако ко дође у простор музеја, одмах се нађе непосредно 
укљученим у вртлог времена захваљујући динамици пролаза и 
скретања и сусрету с људима који оживљавају на многобројним 
екранима. На пример, после изласка из сале-стана, где се преко 
телевизора емитује Лабудово језеро доспева се на барикаде из 
времена пуча с буком и светлосним блесцима.

Посетилац музеја постаје интерактивни учесник преломних 
времена, јер Павел Лунгин истиче на филмским екранима нај-
важније смисаоне резултате деведесетих година, међу којима је 
и Устав Руске Федерације, који је усвојен свенародним гласањем 
12. децембра 1993. године. Текст Устава, на пример, члан 2. који 
утврђује највишу вредност људских права и слобода, читају по-
знати руски глумци на екранима у висини људи директно испред 
посетилаца, и то сваки са својом интонацијом која обавезно пози-
ва на комуникацију. Сложен пут политичких и правних промена 
тог времена, које трају и данас, као да оживљава за посетиоце у 
Музеју Јељцина.

Савремени културни центар не може постојати без галерије 
савремене уметности. На првом спрату, нимало случајно близу 
улаза у сам музеј, смештена је изложба посвећена уметности де-
ведесетих. То је привремени пројекат који је организовала управ-
ница „XL галерије“ Јелена Сељина. Укупно је представљено 50 
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радова из приватних фондова на овај или онај начин везаних за 
политику или реакцију на политику тог времена.

Из интервјуа Јелена Сељине: „Упозорила сам организаторе 
да ћу показивати изложбу без скраћивања – као да је пројекат 
реализован у Москви у најбоља времена. Сложили су се. И то је 
дивно зато што ми је било важно да покажем и кажем да деведе-
сетих година није било цензуре и уметност се развијала слобод-
но. Она се само тако и може развијати. Организациони елемент 
Деведесетих чини хроника која иде наизменично – друштвено-
политичка и уметничка. То је било потребно да би се показао 
изузетно јак интензитет уметничког живота како би радови исту-
пали као равноправно документарно сведочанство. Изложба има 
своју атмосферу, али је и неизбежно тематски уска зато што су 
ми биле важне везе које су настајале између уметничких догађаја 
и догађаја у друштвеном животу земље.“

Већ је початак 2016. године показао да популарност Јељцин-
Центра међу гостима и становницима града расте, јер га посећују 
људи свих узраста, националности, професија и, што је важно, 
културни комплекс предвидео је простор за све, ширећи тако 
сферу културног пројекта у мегапројекат.

Осим експозиције музеја и галерије, у Јељцин-Центру по-
стоји архив, функционише образовни центар и дечији центар 
„Њутн“, сала за конференције у приземљу постала је центар за 
документарне филмове, градске дискусионе трибине, место рада 
Народног универзитета конституционализма, одржавања поет-
ских и музичких вечери, отворена је књижара „Пиотровски“ који 
предлаже литературу за посетиоце најразличитијег интелектуал-
ног и образовног нивоа, а такође редовно организује сусрете са 
савременим како руским, тако и страним интелектуалцима. У 
Центру ради кафе „1991.“ у ком у понуди није само кафа, већ и 
јела совјетске кухиње и колач од срмеже према рецепту Наине 
Јељцин. Постоје и други перспективни савремени пројекти који 
конкретизују и допуњују савремену концепцију.

Јељцин-Центар се за пола године рада претворио у важну 
градску знаменитост и нови привлачни туристички објекат. На-
равно, његова оцена и дожиљај нису једнозначни, и то је раз-
умљиво, јер су деведесете биле превише тешке, реформе су биле 
разорне и болне, а и сада је реакција на њих противречна. Али 
очигледно је да је Јељцин-Центар принципијелно нови много-
функционални културни комплекс, који развија хуманитистички 
простор Јекатеринбурга и даје могућност становницима града и 
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гостима из целог света да осете и схвате значај места у ком је 
отпочео делатност будући први председник Русије и драматичну 
својеврсност „Јељциновог времена“.

Актуално преживљавање политичке историје совјетске и 
постсовјетске Русије, које могу да изазову надпросечне личности, 
схватање њеног наставка у данашњици, идентификација људи са 
значајем града, у коме они сада живе, и на крају осећајно пред-
стављено оличење политике и културе најважнија су мисија Јељ-
цин-Центра. У Јекатеринбургу је по први пут у Русији на основу 
мегапројекта створен уникални свеобухватни многофункционал-
ни културни центар за чије је посетиоце узбудљиво представље-
на недавна историја борбе за слободу, независност и будућност 
земље.

Упечатљиво је да се експозиција музеја завршава у Сали 
слободе где посетиоци одједном из лавиринта полутамних излож-
бених експозиција неочекивано доспевају у веома широку високу 
салу, која је цела заливена светлошћу, с панорамним прозорима 
и лепим погледом на град. У том ентеријеру „осмог дана“ нема 
скоро ничега, само зид са огледалима с једне стране и платно 
величине зида с друге стране. То је слика Слобода Ерика Була-
това. Вероватно управо чудна експозиција Сале слободе најтач-
није представља не само њену основну политичку тему Отворена 
дискусија о правима и слободама у новој Русији, већ и смисао 
основног културног хронотопа самог Јељцин-Центра.

Напомене:

1) Видети опште информације о Јељцин Центру на сајту: 
www.yeltsin.ru

2) Интервју:  https://daily.afi sha.ru/cities/253-elcin-centr-
kak-sdelat-mzej-iz-torgovogo-centra/ (приступљено 29. 2. 
2016.)

3) Проспект „Музеј првог председеника Русије, Б. Н. Јељ-
цина“, Јекатеринбург, 2016.

4) Фотографије магистранта Уралског федералног универ-
зитета названог у част првог председника Русије Б. Н. 
Јељцина и сарадника Галерије савремене уметности у 
Јељцин-Центру, Стасје Дементјеве:

5) Фотографије Бориса Орлова
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(Табла спонзора пројекта Јељцин-Центар)

Михаил Швиткој, Дмитриј Хворостовски, Евроцемент, 
Удружење Уралтранспецстрој, Анатолиј Чубајс, Игор Крутој, 
Олга и Јелена Ростропович, Група Сумма, Владимир и Олга 
Груздев, Друштво Малишева, 73, Борис Минц, Режевски комби-
нат за хлеб, Арас Агаларов, Група компанија ИСТ, Фосарго, До-
бротворни фонд „Надежда Брежњева“, Група компанија Русарго, 
Компанија за бензин Твел, Сергеј Адоњев, Сбербанка Русије, Вла-
димир Јевтушенков, Новолипецки металуршки комбинат, Вагит 
Аликперов, Роснефт, Роман Абрамович, Михаил Прохоров, По-
лус Злато, ВТБ, Владимир Путин, Гаспром, Дмитриј Медведев, 
Осигуравајући фонд „Социјална заштита“, Алишер Усманов, 
Транснефт, Владимир Потањин, Башнефт, Олег Дерипаска, Ан-
дреј Рапопорт, Добротворни фонд „Ренова“, Михаил Куснирович, 
Фонд породице Блаватњик, Атомстројкомплекс, Андреј Вавилов, 
Универсалттрансстрој, Александар Волошин, Игор Долгополов, 
Трговинска мрежа Монетка, Дмитриј Пумпјански, Олег Малис, 
Шамиљ Тарпишчев, Наталија Тимакова, Игор Ковпак, Алексан-
дар Вудберг, Ала Пугачова
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Резюме

В статье  дан анализ особенностей  мышления современ-
ными  культурными проектами на примере Президентско-
го центра Б.Н.Ельцина («Ельцин – Центра») в Екатерин-
бурге (столице Уральского региона на границе Европы и 
Азии), представленного в качестве опыта успешно реали-
зованного культурно-политического проекта. 

Авторы статьи расценивают создание этого многофунк-
ционального культурного центра как знаковый проект не 
только для современной России, но и в качестве мегапро-
екта мировой культурной политики первых десятилетий 
XXI века. Успешный менеджмент в данном случае  объ-
ясняется и геоположением города, и представленностью 
в нем будущего России в лице ее первого президента, и 
точной архитектурной визуализацией в пространстве 
центральной части города значимой политической фигу-
ры переломного времени 90-х в истории России. 

Среди российских городов  Екатеринбург, считающий-
ся третьей столицей России, по праву занимает ведущие 
позиции. Исторически становление города было связано 
со становлением российской империи, созданной Пет-
ром Великим. Возникший в XVIII веке как город-завод 
на далеких от Санкт-Петербурга пространствах горно-
го Урала, на рубеже XX и XXI веков Екатеринбург стал 
крупным промышленным, научным и культурным цент-
ром России. Современное пространство такого города не-
обходимо должно представлять его особую роль в новой 
и новейшей политической истории. 

Непосредственное переживание истории советской и 
постсоветской России, которую могут делать и делали 
незаурядные личности, понимание ее продолжения в 
сегодняшнем дне, идентификация людей со значением 
города, где они сейчас живут, наконец, наглядно пред-
ставленная связь политики и культуры - важнейшая мис-
сия «Ельцин – Центра». Впервые в современной России 
в Екатеринбурге создан такой уникальный масштабный 
многофункциональный культурно-политический центр, 
посетителей которого искренне захватывает  недавняя 
история борьбы за свободу, независимость и будущее 
страны.9)

*  Овај рад је примљен 15. март 2016. године, а прихваћен за штампу на 
састанку Редакције 13. јуна 2016. године.
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рада, коришћене теоријско-методолошке приступе, резултате и закључ-
ке рада.

Кључне речи се пишу испод текста сажетка малим словима 
(фонт 12), и одвајају зарезом. Наводи се од 5 до 10 кључних речи.

Поднаслови се пишу на средини, великим словима - Bold (фонт 
12) и нумеришу се арапским бројевима. Уколико поднаслов садржи 
више целина, оне се такође означавају арапским бројевима, и то: 1.1. – 
малим обичним словима Bold (фонт 12). 

Начин цитирања:
Фусноте у форми напомена се дају на дну стране у којој се на-

лази коментарисани део текста или навођене литературе. Фусноте уно-
сити командом Insert – Reference – Footnote. Фусноте се пишу у фонту 
Times New Roman, величина слова 10. Фусноте треба поравнати по 
левој и десној маргини, односно изабрати опцију Justify
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Приликом навођења фуснота руководити се следећим 
упутствима:

• приликом навођења монографије/књиге фуснота мора
садржати: 

 - Име и презиме аутора, наслов рада курзивом (Italic), 
назив издавача, место, годину издања и број стране.

 - Пример: Кристофер Кокер, Сумрак запада, Досије, Бе-
оград, 2006, стр. 54.

• приликом навођења чланака из часописа:

 - Име и презиме аутора, назив чланка под наводницима, 
назив часописа курзивом (Italic), назив издавача, место 
издавања, број, година излажења и број стране.

 - Пример: Миша Стојадиновић, „Од теорије социјалних 
конфликата до њихових решења“, Политичка ревија, 
Институт за политичке студије, Београд, бр. 04/2009, 
стр. 67.

• приликом навођења зборника радова/поглавља из књиге: 

 - Име и презиме аутора, назив рада под наводницима, 
назив зборника/поглавља курзивом (Italic), имена и 
презимена приређивача зборника у загради, назив из-
давачa, место издања, година издања, број стране.

 - Пример: Дејана Вукчевић, ,,Србија и придруживање 
Европској унији‘‘, у зборнику: Србија – политички и 
институционални изазови (приредили: Момчило Суб-
отић, Живојин Ђурић), Институт за политичке студије, 
Београд, 2008, стр. 239.

• приликом навођења извора са Интернета (не смеју прећи 
више од 10% коришћене литературе):

 - Име и презиме аутора, наслов чланка курзивом (Italic), 
пуну интернет адресу и датум приступа. 

 - Пример: Karen Devine, Stretching the IR theoretical 
spectrum of debate on Irish neutrality: arguments and 
evidence in favor of a critical social constructivist 
framework of understanding, Internet, http://doras.dcu.
ie/609/1/int_pol_sci_29_4_2008.pdf, 05/03/2013 

• приликом навођења архивске грађе:
 - мора да садржи назив институције у којој се грађа 

чува, фонд, фасциклу (уколико има), назив документа 
(ако нема назива документа одређује се тако да одгово-
ри на питања: ко? коме? шта?), место, датум. 
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 - Пример: Архив Србије, МИД, К-Т, ф 2, р93/1894, Из-
вештај Министарства иностраних дела о постављењу 
конзула, Београд, 19. април 1888.

• приликом навођења прописа/закона:
 - Пуним називом прописа/закона, курзивом гласило у 

коме је пропис објављен, број и година објављивања.

 - Пример: Закон о извршном поступку – ЗИП, Службени   
гласник РС, бр. 125/04.

• приликом навођења публикација у новинама:
 - Име и презиме аутора, назив чланка под наводницима, 

назив новине курзивом, датум објављивања

 - Пример: Слободан Кљакић, „Черчилов рат звезда про-
тив Хитлера“, Политика, 21. 12. 2004.

• Код поновљеног цитирања истог извора узастопно на 
истој страни користити: Исто, број стране

 - Пример: Кристофер Кокер, Сумрак запада, Досије, Бе-
оград, 2006, стр. 54.

 - Исто, стр. 55
• Код поновљеног цитирања истог извора уколико није уза-

стопно и на истој страни користити: Име, презиме аутора, 
назив извора, нав.дело, број стране.

 - Пример:  Кристофер Кокер, Сумрак запада, Досије, 
Београд, 2006,  стр. 54.

 -  Кристофер Кокер, Сумрак запада, нав.дело, стр. 54.

Код уноса табела и графикона користити: 
Изнад табеле/графикона центрирано пише се Табела/Графикон, 

редни број, назив табеле, величина фонта 10.
Испод табеле/графикона пише се Извор: навести извор по прави-

лима цитирања за фусноте, величина фонта 10.
Литература се наводи на исти начин као и у фуснотама, с тим 

што се прво наводи презиме, па име аутора. Литература је поређана по 
азбучном реду за изворе на ћириличном писму, који се први наводе, а 
затим по абецедном реду за изворе на латиници. 

За чланке из часописа, зборника као и за поглавља у књигама 
потребно је навести од које до које стране је чланак или поглавље у 
зборнику/књизи.

Литература садржи само изворе који су наведени у 
фуснотама.

Након литературе, латиничним писмом навести име и презиме 
аутора на средини - Bold (фонт 12), испод тога наслов рада на енгле-
ском великим словима - Bold (фонт 14).
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Резиме (Resume) се пише на средини, малим словима – Bold 
(фонт 12). Испод тога пише се текст резимеа на енглеском језику у 
обиму до 1/10 дужине чланка. Резиме садржи резултате и закључке 
истраживања до којих је аутор дошао у свом раду и то знатно шире 
него у сажетку.

Кључне речи (Keywords) се пишу малим словима (фонт 12) и 
одвајају зарезом.

Аутори су у обавези да приликом слања радова доставе и изјаву 
да тај рад није раније објављиван, тј да рад није аутоплагијат или 
плагијат. Изјава може да се преузме на интернет презентацији часописа, 
http://www.politickarevija.rs

Текстове слати у електронском облику на адресу redakcija@
politickarevija.rs.
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УПУТСТВО РЕЦЕНЗЕНТИМА

Улога рецензената је да доприносе очувању високог квалитета 
нашег часописа. Рецензије су анонимне у оба смера. Рок за рецензирање 
је седам дана од пријема рада. Садржај рецензије је поверљив, те се не сме 
откривати особама које нису у уредништву часописа. Уколико рецензент 
у било ком тренутку схвати да постоји било који вид конфликта интереса 
у вези са радом који треба да рецензира потребно је да о томе што пре 
обавести редакцију. Приликом рецензије рукописа, рецензент треба да 
попуни рецензентски лист у прилогу.

Име, презиме и звање аутора текста:
Назив рада:
Актуелност, друштвени и научни значај разматране теме:
У којој мери је аутор јасно назначио теоријски, методолошки 

приступ у раду:
Да ли је рад заснован на савременој и релевантној литератури, 

посебно у којој мери је аутор користио најновије резултате објављене 
у научним часописима и зборницима (посебно часописи и зборници из 
политикологије).

Научни и друштвени допринос рада.  Општи коментар о квалитету 
рада:

Ваша сугестија аутору за побољшање квалитета рада, ако је 
потребно:

Молимо Вас да одаберете једну од препорука за категоризацију 
рада:

1. Оригинални научни рад 
2. Прегледни рад 
3. Научна критика, полемика и осврти 

Молимо Вас да одаберете једну од препорука о публиковању овог 
рада:

1. Објавити без измена
2. Објавити уз мале измене
3. Након корекције, рад послати на нови круг рецензије
4. Одбити
Додатни коментари за уредника који се тичу етичких (плагијаризам, 

превара, итд.) или неких других аспеката рада, а који ће уреднику помоћи 
у доношењу коначне одлуке о даљем статусу рада.

Датум оцене рада           Име, презиме и научно звање рецензента:
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