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ФРАГМЕНТАЦИЈА ПРОСТОРА

Сажетак: Аутор у овом тексту не аргументује са супарничким теоријама, већ их
ризомски повезује провоцирајући својеврсну картографију предела који се разоткрива
нашем погледу када се картезијанска традиција свођења сложеног на једноставно за-
мени неразрешивим преклопом (Делез). Виртуелно и стварно се више не могу разлучи-
ти. Оно што је некада било раздвојено сада се у тој каши хибридног, ризомског надо-
везивања, шири и путује интензивним простором. То је хибридни spatium у који све
стаје: друштвене мреже, медији, форуми, ратови, национално и наднационално, гло-
бално и локално, маргинално и тривијално. Умножавајући се, оно продире у друштве-
ни простор и коначно испуњава целину хоризонта. Флуидност (Бауман) је други израз
за испражњене социјалне просторе и за прелазак на друштва контроле које је наго-
вестио Мишел Фуко. Кроз стално „понављање разлике“ преклоп се овде замењује ње-
говим другим ликом - енволуцијом. Реч је о граници која нам стално измиче, упркос по-
кушаја њеног превазилажења. Граница је схваћена, с ону страну линеарне представе,
као „интензитет“ (Делез) и матрица која се непрекидно умножава и тако постаје
судбина постмодерне цивилизације, њен знак препознавања и њена коб. 

Кључне речи: Картографија, друштвени простор, границе, енволуција. 

Увод

Данас смо суочени са повратком простора и граница које су биле избриса-
не из “картографије“ европског рационализма. Историја се више не дефинише
линеарном матрицом, већ сменом лимеса, граница, блокова. Стратификација
различитих слојева је такорећи изронила из хомогене, централизоване предста-
ве историјског напретка цивилизације. Она не обухвата само територије, већ ре-
сурсе, људске и природне, културе, идентитете који се топе у хибридној смеши
религијско-етничких и других подела са којим поново оживљавају размеђа про-
теклих векова. Социологија треба да тематизује тај епистемолошки обрт, ту ка-
ртографију алтернације слојева који означавају крај европоцентричне матрице
развоја друштава. То преимуство простора над временском и утопијском пара-
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дигмом превладавања свих историјских противречности враћа се као бумеранг
заступницима једнодимензионалне модернизације. Један од главних догађаја ко-
ји је уздрмао а приорну претпоставку о доминацији једног модела модернизаци-
је јесте ускрснуће нових економских жаришта, њихово ширење и преобликова-
ње глобалне сцене уз слабење интензитета и урушавање бивших индустријских
жаришта. Центри некадашње економске активности на Западу, читави градови
са челичанама и високим пећима, светски центри аутомобилске индустрије пре-
творени су у аветињске просторе. То су простори одбачене индсутријске „чау-
ре“ глобализованог тржишта – сведоци расапа друштвене класе која је инду-
стријском капитализму удахнула нови живот у послератној Америци и не само
у њој. Тај каткотрајни успон „друштва благостања“ за собом је оставио опусто-
шене црне зидине радничких насеља и фабрика које данас подсећају на уклета
места о којима је говорио француски филозоф Мишел Фуко. Теорије простора
у делима Лефевра и Фукоа утицале су на богату литературу познату под име-
ном постколонијалистичке студије. Амерички теоретичар Едвард Соџа тврди да
је савремени капитализам опстао захваљујући производњи простора, његовој
хомогенизацији уз помоћ тржишне идеологије и коначно – хијерархијског
структурирања (Edward Soja, 1989: 115).

Динамика глобализације 

Када је реч о односу глобализације и фрагментације, која захвата многе
друштвене форме, па и државне границе, поставља се пре свега питање да ли су
један и други процес противречни или следе неку "скривену" логику. Глобали-
зација и фрактализација (односно фрагментација) у основи су динамике савре-
меног капитализма. Оне се допуњују, јер су резултат комплементарне логике, те
се може рећи не само да су међузависне, већ и да једна другу "храни". Супрот-
но тези о одумирању државе коју данас, уместо марксиста, највише промовишу
заговорници глобализације, сведоци смо нових реалности, а оне указују да су
"фрагментација и глобализација комплементарни, а не међусобно искључиви
процеси” (Sur, 1997: 423). Неопходно је наиме схватити да фрагментација и гло-
бализација нису контрадикторни процеси, јер се њихова динамика разликује од
оне која је владала светом пре пола века. Та нова реалност у којој се два, наиз-
глед противречна процеса допуњују управо изражава измењену слику света у
којем живимо, света који није више заснован на искључивости, раздвајању и
еквидистанци, већ на прожимању, хибридизацији и узајамности. 

"Последњих година, пораст броја држава које су формиране посредством
раздруживања са већ постојећим државама развио је нову динамику, у новом
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контексту и духу. Могло би се рећи да је међународна заједница постала пре ма-
шина за разарање, него за стварање држава" (исто: 424).

Иако је фрагментација, посебно она која је у XX веку, као последица деко-
лонизације, произвела много нових држава, њена логика је посве другачија од
оне чији смо данас сведоци. Деколонизација се, наиме, може посматрати и као
довршавање процеса национално-ослободилачке еманципације која је почела у
Европи у XIX веку, али ту се не исцрпљује смисао производње периферије, као
суштинске динамике капиталистичке производње. "Репродукција унутрашњих
граница капитализма у све ширим размерама има више последица: дозволити у
средишту побољшања и пораст стандарда, преместити најгрубље облике екс-
плоатације из средишта на периферију, али такође умножити у самом средишту
енклаве хиперексплоатације…" (Delez i Gatari, 1990: 307). То јасно показује и
чињеница да фрагментацију политичког простора није пратило економско оса-
мостаљивање бивших колонија. Оне су, такорећи, остале у економској, а поне-
где и политичкој орбити бивших колонијалних метропола:

"…Трећи свет је детериторијализован у односу на средиште капитализма,
али он припада капитализму, представља његову чисту периферијску територи-
јалност" (исто: 307).

Често се говори о томе да капитализам ствара своју сопствену периферију
да би проширио основу за повећање вишка вредности. Имануел Валерштајн
своју анализу садашње структуралне кризе капитализма заснива на тој функци-
ји периферије. Фрактализација у време глобализације има ширу функцију оства-
ривања контроле и надгледања над већим делом планетарног простора. Кибер-
нетски паноптикон се тако удваја у геополитички паноптикон који се огледа у
обликовању својеврсне “историје садашњости” путем стварања све мањих и
ужих граница у које се збијају и дробе етничке, религијске и друге заједнице
(Bentam, 2014: 145-146). 

Наговештај поновног значаја територија, а тиме и граница у овом случају
управо је дошао са “тамним весником”, у овом случају идеологијом рушења гра-
ница у “најбољем од свих глобализованих светова”. За оне који су у ту логику
поверовали, данашња миграторна кретања су вероватно само одступања од иде-
ологије модернизације и њене крилатице “сламања граница”. Суштинска анали-
за говори, напротив, у прилог обнове интересовања за питања територија, како
у смислу геополитике, тако и у оквиру социолошке анализе феномена нових
граница. У складу с тим се сваким даном отварају нове катедре и дисциплине са
предзнаком границе под заједничким именом: Border Studies. Границе ничу та-
мо где смо их најмање очекивали, на путевима нових таласа миграната, усред
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Европе, тог готово до јуче хомогеног простора који је обећавао постепено бри-
сање граница између народа и култура… 

"Час приметно, час подмукло, границе су промениле место. Иако су грани-
це традиционално, у складу са својим правним утемељењем, као и "картограф-
ском" представом, нераскидиви део националне свести, и као такве морале би да
буду на крају територије где означавају тачку где она престаје, управо се де-
шава да се границе и одговарајуће институционалне радње премештају усред
политичког простора" (Balibar, 2001: 175). 

Ако се пође од схватања да је падом берлинског зида отворен нови поли-
тички простор у смислу у којем Етјен Балибар говори о територијама и просто-
рима, онда постаје јасно да је једна логика заменила другу и да се распад бипо-
ларног простора разложио у нове фрактале по линијама старих културно-исто-
ријских граница. 

Овде, међутим, није реч о дијалектици друштвених односа, јер она подра-
зумева помирење супротности у некој вишој синтези, већ о смени интензите-
та, о продору јачег интензитета у поље слабијег, другим речима о неочекива-
ном обрту - енволуцији. Ту границу која стално измиче, сваким новим поку-
шајем њеног превазилажења овде смо означили, супротно метафизичкој тра-
дицији опредмећивања, термином енволуције који треба да изрази неинтуи-
тивно двоструко кретање сажимања и дисеминације. Целокупна слика глоба-
лизације се тако мења а "хомогенизована подручја" слабог интензитета могу
уступити место плими (културног) дивезитета. "Страх од културне хомогени-
зације сузбија се фракционаштвом различитости и мултикултурализма који
гради своје сопствене гетое" (Ainsa, 1997: 189). Глобализација, као што су
увидели многи социолози, води "компресији", поништавању или ерозији про-
стора, али истовремено и распрскавању и дисеминацији времена, које отвара
ка паралелним животима који се не сусрећу, већ опстају у различитим култур-
ним матрицама.

Балканизација Европе

Глобализација у свом двоструком кретању од глобалног ка локалном и од ло-
калног ка глобалном ослобађа различитости, али се у том процесу истовремено
ослобађа интензитета и сад се поставља питање природе тог ослобађања, да ли је
оно потенцијално деструктивно или не. Ова појава регресије тумачи се на разли-
чите начине, као потенцијална "балканизација" европског простора или као "им-
плозија трећег света у првом" (исто: 191). Динамика преобликовања моларних у
молекуларне структуре (израз који за Делеза и Гатарија означава, на пример, од-
нос између државних, односно институционалних и неинституционалних флуксе-
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ва, токова) одиграва се у непрекидној интеракцији између глобалног и локалног.1

Са јачањем транснационалних фактора и брисањем границе између "спољне" и
"унутрашње политике", све више јачају процеси разградње чврстих институцио-
налних структура и појачава се утицај оних неформалних и ван-институционал-
них. 

Балкан, на ободу хришћанства је подручје које је одувек било гранично, а
истовремено и праг друге цивилизације. Граница истовременог раздвајања и до-
дира, измешаности и деоба. Ако се запитамо зашто је Балкан био и остао врућа
погранична област Европе не треба да се бавимо разликама, јер оне постоје сву-
где, већ интензитетима. Они су најјачи тамо где се сусрећу различите цивили-
зације, где се формирало гранично подручје у којем су интензитети концентриса-
ни и заоштрени. Интензитети опстају тамо где се социјални простори нису хомо-
генизовали. Овде нећемо говорити о сукобу цивилизација, веч о интензитету
фронта, линије додира цивилизација, јер је сукоб цивилизација исувише право-
линијски и не одражава комплексност данашње ситуације у којој су интензитети
дифузни.

Тамни весник се никад не разоткрива, већ својим одуством, дакле неопажен
наговештава оно што ће се тек појавити. “Еволуција се не догађа у празном про-
стору и еволуира само оно што је инволуирало” (Deleuze, 1972: 156). Другим ре-
чима, еволуција друштвеног система претпоставља инволуцију, а то значи да се
он диференцира да би се одржао и да се одржава захваљујући својој моћи да се
диференцира. 

Ако се упитамо како смо стигли до оваквог стања урушавања људских права
када смо се надали другачијем обзору слободне и еманциповане личности, осло-
бађању од принуде и еманципације човека, треба да уведемо појам тамног весни-
ка. “Муње пуцају између различитих интензитета, но претходи им невидљиви,
неопажљиви тамни весник (prйcurseur sombre), који унапред детерминише њихо-
ву путању, али у обрнутм смеру, као да је урезан” (према: Ћiћek, 2012: 119). “Због
тога што је пут који он утире невидљив, а постаје видљив једино у супротном
правцу, у мери у којој га преваљује и покрива феномен какав он уводи у систем,
он не заузима ниједно место које је друкчије од овог из којег је “нестао”…то је
управо објект=x, онај који “одсуствује” из свог места онолико колико му мањка
властити идентитет” (исто: 119-120). 

Проблем данашњег планетарног капитализма је како изнова пронаћи “уни-
тарно мноштво” (Ернесто Лаклау) (исто: 278), формулу која је обезбедила функ-
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ционсање светског капитализма у време колонијализма и деколонизације. Та фор-
мула је интегрисала мноштво (и светски пролетаријат и “пацификоване” колони-
је) у оквиру јединственог система акумулације капитала који је био једносмеран,
од периферије ка центрима економске моћи. Тај систем је престао да фунциони-
ше израстањем нових полова економске моћи, уз истовремену дисеминацију Гра-
нице – односно јаза према периферији, али и према некадашњим центрима еко-
номске моћи. Под дисеминацијом Границе подразумевамо креирање растућег де-
баланса у дистрибуцији глобалног богатства, другим речима, онога што Розенау
означава појмом Фронта (Rosenau, 1997). Капитал, наиме, више не успева да об-
једини, хомогенизује мноштво (мултиетничко, мултикултурно, мултирелигиј-
ско). Проблем раслојавања на “добитнике” и “губитнике” глобализма предмет је
многих аналза и теоријских конструкција. При томе се често губи из вида да от-
пор таквом раслојавању више не може да се формира као организовано мноштво
у смислу популизма, јер оно пред собом нема централизовану капиталистичку др-
жаву, већ напротив, дифузну мрежу глобализованог финансијског капитала која
се спорадично јавља у виду “чворишта” – мултинационалних корпорација. “Није
ли антицентрализација права тема “новог“ дигитализованог капитализма?” – пи-
та се Жижек (Žižek, 2012: 263). Та редукција политичког на економско (што пред-
ставља суштину савремене фазе капитализма) ствара демкоратски дефицит, с јед-
не, и острва благостања, с друге стране. Он је дугорочно неодржив и може дове-
сти до новог дебаланса: 

“Ако област економије, преживљавања, није посредована на другачијем ни-
воу, онда је она поприште борбе и насиља” (Vatimo, 2008: 154). 

Назнаке таквог стања већ видимо у масовном егзодусу ка центрима економ-
ског просперитета. То је само доказ да је процес уједначавања благостања огра-
ничен на развијени свет и фиктиван је из перспективе периферије, јер се логика
тржишта управо заснива на динамици центра и периферије и самим тим на њеном
овековечењу. Делез и Гатари су овај механизам јасно дефинисали у књизи Хиља-
ду равни: "Али било би погрешно мешати изоморфност са хомогеношћу. Као пр-
во, изоморфност допушта, па чак и подстиче већу хетерогеност између држава
(демократске, тоталитарне, и посебно "социјалистичке" државе нису фасаде). Као
друго, међународна капиталистичка аксиоматика делотворно обезбеђује изо-
морфност различитих формација само тамо где се домаће тржиште развија и ши-
ри, другим речима, у "средишту". Али оно толерише, и фактички захтева, одређе-
ну периферну полиморфност, у мери у којој ова није прекомерна…Када међуна-
родна организација постане капиталистичка аксиоматика, она наставља да импли-
цира хетерогеност друштвених формација, она ствара и организује 'Трећи свет'"
(Deleuze and Guattari, 1987: 437). 
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Глобализам и популизам

Распад слике света која је садржавала друштвену еманципацију као и неста-
нак перспективе коју је реални социјализам пружао земљама у развоју, деловали
су попут бране која је попустила пред набујалом реком. Зато се с правом може ре-
ћи да је процес глобализације најавио еру популизма: “Глобализам и популизам
су повезани узрочном везом: у оном облику који нам је пред очима у многим зе-
мљама света које су укључене, у разним стадијумима, у процесу глобализације,
популизам је једна врста ендемске анархије која се испољава као једини могући
облик отпора овом процесу” (Vatimo, 2008: 153). Шта је у основи овог новог рас-
кола који је заменио блоковску поделу света? Социолошки и филозофски одговор
се разликује од досада познатих формула које се више баве епифеноменима ал-
термондијализма и тероризма него њиховим стварним узроцима. Не треба бити
велики експерт да би се схватио суштински недостатак у основи фрустрације мла-
дих из фрагментисаних и често непријатељских, а самим тим и културолошки не-
прихватљивих друштвених средина на Западу – то је велика и ненадокнадива пра-
знина коју су оставиле за собом друштвене идеологије и социјални покрети XX
века. Реч је о ненадокнадивом мотиву утопијског који је протеран гобалистичком
фразеологијом и њеним новим поделама на успешне и маргинализоване, одбаче-
не. У недостатку тих репера и општечовечанских вредности, настао је идеолошки
вакуум који су испуниле верска нетрпељивост, етничка и културна искључивост и
трагање за идентитетом који сеже у прошлост. Аксиолошки принцип, другим ре-
чима значај утопијских вредности које су покретале масе у XX веку је данас за-
мењен погледом у прошлост, трагањем за изгубљеним идентитетом и укорењива-
њем у одређену територију, у њеном стварном и преносном, фигуративном сми-
слу. Данашња глобализована стварност открива нам тај нови значај територије,
који поред оног историјског, националног, артикулише и њен друштвени и култу-
ролошки набој. Територијалност се истовремено може сагледати са њене дина-
мичке стране, као укопавање у одређеној традицији и прошлости или као отвара-
ње према другим културама и традицијама. Немогућност уклапања у мондијали-
стички образац често се манифестује искорењеношћу из сопствене традиције, уз
истовремену неитегрисаност у ново окружење и покушај поновног укорењивања
тј. “ретериторијализације”.

Анализом онтолошке основе глобализације као процеса константног искоре-
њивања, Де Ланда елаборира формалну страну овог процеса, служећи се кључним
појмовима Делезове филозофије територијализације и детериторијализације: "Је-
дан те исти склоп може имати компоненте које делују у правцу стабилизације ње-
говог идентитета или пак компоненте које га терају на промену или трансформа-
цију у различити склоп" (De Landa, 2006: 2). Прва тенденција означава територи-
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јализацију, а она друга – детериторијализацију. Концепти територијализације и
детериторијализације имају суштински значај када је реч о анализи процеса дру-
штвене хомогенизације која је карактеристична за популистичке режиме који под-
стичу национализам, што отвара пут јачању степена хомогености све до сегрега-
ције, односно издвајања етницитета. Супротни процес подразумева друштвене
промене које укључују самотрансформацију социјалог простора у правцу прихва-
тања различитости, мада он може довести и до дестабилизације. Немоћ поновне
територијализације, тј. препознавања новог друштвеног простора као сопственог
најчешћи је извор отуђења, што је често последица промашене политике инклузи-
је. Овако схваћена територијалност је оно што одређује функцију одређене тери-
торије у капиталистичкој машини у којој нема неутралне територије којој није
унапред "намењена" одређена функција. 

"Ако је капитализам спољна граница сваког друштва, то је стога што он сам
нема своју спољну границу, већ само једну унутрашњу границу која је сам капи-
тал и с којом се он сусреће, али је репродукује увек је премештајући" (Delez i Ga-
tari, 1990: 307). 

Шта значи то да капитализам репродукује своју унутрашњу границу постаје
јасно ако имамо у виду да се ова реченица односи на чувени пасус из Марксовог
капитала у коме је речено: "Капиталистичка производња стално тежи да савлада
ове своје иманентне границе, али она их савлађује само средствима која јој ове
границе наново и у силнијем размеру супротстављају. Права граница капитали-
стичке производње јесте сам капитал" (Marks, 1964). Јасно је и то да капитал ево-
луира у природним "границама" и да захтева стални доток енергије за своју захук-
талу машину. Само је питање када ће необновљиви извори енергије пресушити, а
њихова замена обновљивим изворима, поред тога што захтева велика улагања,
има и објективне границе. 

Европски идентитет 

Граница истовремено искључује и укључује, ограничава "посед" или "право
власништва" које је истовремено и лишавање власништва за оне који нису у посе-
ду. Целокупна историја човечанства састојала се до сада у сламању једних и по-
дизању других граница. Истовремено и само значење границе се трансформисало
од забране, искључења, дискриминације, препреке, поделе, фронта, прелаза…
Граница се јавља час као територијална, језичка или културна, час као граница из-
међу научних дисциплина или појмовна (Дерида). Покушај превазилажења грани-
ца у лику мултикултурализма – неуспеле крилатице Западног модернизма, све ви-
ше се претвара у трансформацију самог идентитета Европе. 
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Данашња избегличка криза је пример те хибридне динамике према којој се
економска емиграција која је била доминантна у време индустријског капитализма
стопила са политичком емиграцијом, са тим избегличким цунамијем који се јавља
као последица покушаја насилног успостављања нових граница на Блиском Исто-
ку. Остатак биполарног света са његовом матрицом суверенитета судара се са ви-
хором глобализације. Некадашња логика преливања благостања од развијеног За-
пада ка неразвијеној периферији замењена је преливањем периферије ка посуста-
лим центрима некадашњег просперитета. Њеној привреди са хронично ниским
стопама раста потребна је свежа радна снага која више не рачуна на ефекат пре-
ливања, на повратак у завичај, јер је завичај претворен у пустош, по узору на не-
кадшњу Картагину. За разлику од теорије spill-over (или преливања благостања из
развијеног у неразвијени део света), данас се све чешће полази од својеврсног
схватања структуралних граница развоја и чињенице да је некадашњи економски
оптимизам пољуљан услед најтеже економске кризе у последњих сто година и по-
јаве квалитативно нових и несводљивих глобалних процеса.

Усред Европе подижу се нови зидови подела на верској и културној основи,
али кључ тих подела је јаз између староседелаца и имиграната, између "нас и
њих", оних који су се интегрисали и "дошљака", који говоре неким "неразумљи-
вим језицима" и живе у сивој, "пограничној" зони. Зимел је увео у социологију по-
јам странца који се разликује од аутсајдера и од луталице, номада. Странац је, пре-
ма њему, члан групе у којој живи и учествује у њеном животу али се, са њом не
може идентификовати, с обзиром на различито порекло. Странац је, самим тим,
виђен као неко ко је у групи али јој истовремено "не припада". Он је, међутим,
"потенцијални луталица" - "иако се не сели, он није превазишао слободу одласка
и доласка. Ситуиран је у посебној просторној групи, или унутар групе чије су гра-
нице сличне просторним границама. Али његова позиција у овој групи је суштин-
ски одређена чињеницом да јој није припадао од самог почетка" и да у њу уноси
својства која су јој страна и која не може да прихвати (Simmel, 1950: 401-408). 

Оно што модернизација није успела да интегрише у оквире матрице органи-
зоване рационалности и предвидљивости постаје тема Бауманове анализе у књи-
зи Модернитет и амбивалентност у којој метафора странца игра ту непознату
и неодлучиву страну модерног друштва. Ту се Бауман инспирише социологијом
Георга Зимела и филозофијом Жака Дериде. Странац персонификује оно што се
не може контролисати ни уредити, а самим тим, он изазива страх јер је виђен као
особа изван друштвених граница која угрожава то друштво. Странац је по дефи-
ницији различит, он се не уклапа и носи у себи фундаменталну опасност. Та неа-
декватност странца изникла је из Прокрустове постеље бинарних опозиција. 

"Оно што чини аутсајдера странцем то није неуспех у савладавању домаћег
знања, већ је неподударна егзистенцијална конституција странца, као неког ко
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није ни "унутра" ни "ван", ни "пријатељ" ни "непријатељ", ни укључен ни искљу-
чен, оно што чини асимилацију немогућом" (Bauman, 1991: 76-77). 

Те ван-граничне, маргиналне групе су управо оне које нису супсумиране,
подведене под заједнички супстрат или именитељ глобализације. А глобализаци-
ја не генерише једнакост, братство или јединство, као што је то чинила буржоаска
револуција, већ јаз између нација, култура и вера који је буржоаска револуција на-
стојала да превазиђе. Како се, међутим, десило да се разлике из времена ancien
rйgime-a поново пробуде? Како је дошло до тога да ширење планетарне цивлиза-
ције заоштри национални, етнички, верски и културни идентитет? Да ли је овде
реч о привременом, реверзибилном процесу, или смо суочени са дугорочном тен-
денцијом која би могла да продуби наведене поделе између људи, без могућности
изналажења некаквог новог обједињавајућег, наднационалног космополитизма?
Глобализација неће поништити поделе јер је укинула вредносне системе који су
били потпорни стубови грађанске културе, а са њима и оно што је Блох означио
термином “принцип нада”. Нивелисање путем глобалног тржишта људски опста-
нак је учинило крхким и подложним флуктуацијама (финансијска криза је милио-
не оставила на улици!). У тој ситуацији, перспектива коју је нудила друштвена
еманципација замењена је некадашњим “чврстим” вредностима предмодерне епо-
хе – религијом, нацијом и верским фанатизмом. Зато се може рећи да поделе не
нестају, већ су измениле форму – постале су нестабилне, флуидне. Присуство и
блискост у доба глобализације више нису потврда грађанства или културне при-
падности одређеној средини. Раздеобе се непрекидно стварају и растварају. Сусед
постаје странац, а странац сусед. Игра инклузије и изопштавања пропорционално
је обрнута напретку глобализације. Као што каже Делез, староседелац је странац
у својој сопственој средини. Он више не препознаје топониме који су били део ње-
говог личног и друштвеног идентитета.

Закључак

Док је сегментирање политичког простора XX века имало за циљ раздвајање
друштвених класа, нарочито у градовима, у којима је радничка класа била лоци-
рана у индустријским предграђима, данашње линије разграничења, посебно у за-
падноевропским градовима, су изразито етничке и културне. Европа се данас
фрактализује изнутра, као да је доживела да је бик, на чијим се леђима поносно
уздизала, збаци са вековног трона. Она данас ослобађа идентитете који су били
пригушени унутар различитих националних структура, јер је економија у међу-
времену запосела укупну сферу политичког живота. Нивелисање путем глобалног
тржишта, без социјалних коректива, учинило је људски опстанак крхким и подло-
жним флуктуацијама. Глобализација је, наиме, суштинска редукција политике на
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економију. Другим речима, излаз из садашње ситуације могућ је само у оквиру из-
градње новог политичког простора кроз идеју о „политичкој глобализацији која би
умела да буде противтежа економској глобализацији мултинационалних компани-
ја“ (Ватимо, 2008, 153-6). Без аутономије политике, глобализација води јачању
анархије, а тиме и „аномије“ (Диркем). Ако се на час вратимо Диркемовом поима-
њу друштвене солидарности као споне која држи на окупу чланове друштва, може-
мо да изведемо парадоксалан закључак да се глобализовано друштво налази на си-
лазној путањи, услед јачања индивидуалности и слабљења друштвене солидарно-
сти. Пошли смо, у Лефевровом и Фукоовом смислу, од поимања простора као по-
литичке категорије која представља производ одређеног типа владавине и структу-
рисања одруштвених односа ка схватању друштвеног простора као средства кон-
троле, а самим тим и доминације. Из те перспективе, данашње сужавање политич-
ког простора, услед доминантног положаја транснационалних компанија у односу
на појединца и државу, представља кључни изазов за демократске процесе.
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GLOBALISATION VS. FRAGMENTATION OF SPACE

The author does not argue in the present paper with rival theories; instead he links them
in a rhizomatic fashion provoking thereby a cartography of the landscape we are facing whi-
le the Cartesian tradition of reduction of complexities to simples is shifting towards the irre-
ducible fold (Deleuze). The virtual and the real is not discernible. Entities isolated in the past
are now part and parcel of the hybrid and rhizomatic network expanding and flowing throug-
hout the intensive space. They form the hybrid spatium which includes everything: social net-
works, media, fora, wars, the national and the supranational, global and local, marginal and
trivial. Disseminating itself, it invades social spaces, and finally encompasses the whole hori-
zon. Fluidity (Bauman) is another expression for emptied social spaces and the shift to the so-
cieties of control anticipated by Michel Foucault. Through constant reiteration of the differen-
ce, the fold shifts to its alternative - envolution. This very frontier has constantly evaded us, in
spite of the effort to overcome it. It is conceived, not according to the linear model, but as an
“intensity” (Deleuze) and matrix which constantly reproduces itself and becomes, by the sa-
me token, the fate of the postmodern civilization, his own trademark and destiny. 

Keywords: Cartography, Social Spaces, Frontiers, Envolution.
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