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УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ С ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ
У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА ЗА СОЦИОЛОГИЈУ

ТРАДИЦИОНАЛНО НАСЛЕЂЕ 
И „ДРУШТВО СПЕКТАКЛА”

САЖЕТАК. Основна теза савремених социолошких теорија и либерално-демократ-
ских политичких доктрина о „крају историје”, „отвореном друштву”,
глобализацији као светско-историјском процесу уједно је и теза о ко-
начно ослобођеној индивидуи и аутономној личности „нашег доба”. Те-
оретичари модернизације тврдили су да економски развитак доноси
културне промене. Тачније, економски развој је повезан с помаком од
апсолутних норми и вредности према рационалности, толеранцији,
поверењу и партиципацији, па транзиција од традиционализма ка мо-
дернизму има, према теорији, последице на вредносне обрасце. Са ас-
пекта овог рада сагледава се однос вредносне и друштвене (политичке,
економске, културне) трансформације, односно сагледава се у којој ме-
ри је вредносна трансформација угрожена због тешких и драматичних
друштвених догађаја које проживљавамо последњих деценија. Остаје и
даље дилема за савремену научну и филозофску мисао: да ли је поједи-
нац заиста слободан од принуде припадања разним врстама колекти-
витета као што су класа, етно-културна припадност, припадност поро-
дици, полна припадност, итд., или су индивидуализација, диферен-
цијација и рефлексивност довели до пораста изолације, нарцизма, апа-
тије, цинизма, искључености, маргинализованог положаја у друштву,
наглашавања материјалистичких циљева и немогућности контроле
над сопственим животом.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: традиционално наслеђе, традиционализам, модернизација, глобали-
зација, демократизација, индивидуализам, културни обрасци.
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УВОД

За разлику оM инFеCралноC кулFурноC наслеђа, FраMиција VреF-
VосFавља оMређен оMнос Vрема Fом наслеђу, оMносно израз све-
сFи о њеCовом значају који се Vреноси VоFомсFву као основа и
улоC у њеCово XуMуће VосFојање. ПреMаја и конFинуиFеF кулFур-
ноC искусFва, сFеченоC знања и већ формираних Mуховних и
умеFничких саMржаја јеMан је оM услова очувања иMенFиFеFа сва-
ке зајеMнице. Преношењем се усVосFавља кулFурни конFинуиFеF
колекFива који Fиме VоFврђује свој иMенFиFеF, оMносно оно шFо
је у њему консFанFно, неVромењиво и исFо.

Преломне и кризне сиFуације осVоравају Fај конFинуиFеF, Mо-
воMе у VиFање MоFаMашњу FраMицију и уXрзавају кулFурне Vро-
мене. УмесFо VосFеVеноC инFеCрисања FраMиционалних вреM-
носFи у нову кулFуру, Mолази Mо оMXацивања FраMиције и сFва-
рања кулFурноC вакуума који се лако исVуњава Fуђим уFицаји-
ма, некриFичким Vреузимањем сумњивих вреMносFи и Vозај-
мљивањем FуђеC иMенFиFеFа. Искушење Xрисања соVсFвене Vро-
шлосFи је реална оVасносF оM кулFурноC самозаXорава и CуXљења
иMенFиFеFа. СаCлеMавана у конFексFу Fих Vромена, FраMиција се
VоисFовећује са живоFним инFересима колекFива који је чува
као соVсFвену зашFиFу. ЗаFо се у кризним околносFима колекFив
и VојеMинци инсFикFивно враћају својој VрошлосFи, Mа Xи осна-
жили саMашњосF VреM неизвесном XуMућношћу.

ОД ТРАДИЦИОНАЛНОГ КА ТРАДИЦИЈСКОМ

МноCи Mомаћи ауFори не Vраве у срVском језичком иMиому ра-
злику између Vојмова FраMиционалноC и FраMицијскоC, као шFо и
хрваFски Fермин FраMицијско Vокрива значење FраMиционал-
ноC. ТраMиционална кулFура VоMразумева више асVекаFа веза-
них за социјалну орCанизацију, маFеријалну VроизвоMњу, миF-
ско, оXреMно и фолклорно сFваралашFво које VреFVосFавља и
оMређену еFнофилозофску и еFноVсихолошку Mимензију. У мо-
Mелу Fакве кулFуре, нароMна FраMиција има и еCзисFенцијално и
Mуховно значење конFинуиFеFа оMређеноC оXрасца мишљења и
Vонашања, усклађеноC са MоминанFним релиCијским, MрушFве-
ним и моралним нормама зајеMнице. Засновани на VосFојећем
оXрасцу, оMCовори који насFају у извесним уVиFним сиFуацијама
имају смисао и вреMносF VоFврђивања а не осVоравања њеCових
начела. ЈеMно оM Vравила FоC оXрасца није њеCово FиVско реVро-
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Mуковање већ креаFивно исVуњавање. МеђуFим, каMа су у VиFању
VреFVосFављена начела и Cрађење на основама FраMиције, FаMа
она MоXија и своја MруCа саMржинска, изражајна и формална оXе-
лежја. Чувајући још увек елеменFе VређашњеC кулFурноC на-
слеђа, она оM FраMиционалне VосFаје FраMицијска. За разлику оM
FраCова FраMиционалне кулFуре који уVућују на конFинуиFеF
сFарих форми, FраMицијски FраCови Cоворе о њиховој сличносFи
са FраMиционалним али је овом Vриликом реч о исхоMу јеMноC
MисконFинуиFеFа. На Vримеру релиCијских VреMсFава Vрециз-
није се моCу уочиFи оне које VоFичу из VреMхришћанских, VаCан-
ских времена, оM VаCанских саMржаја насFалих након Vојаве хри-
шћансFва (Јовановић, 2000, сFр. 56). У Fом смислу се и Vоказује
важносF разлике између Fермина којим се Vрецизно Mефинише
сFаFус FраMиционалне кулFуре оM кулFурних оXлика у Vрелазу,
Fранзицији који мењају и релаFивизују FраMицију.

За срVску кулFуру и менFалиFеF који је у MуCом Vроцесу MоXио
оMлике VрелазничкоC, како Fај Vроцес означава ВлаMимир Вел-
мар-Јанковић (Велмар-Јанковић, 1991, сFр. 34), и FраMиција се ис-
казује на јеMан VосеXан начин. ТраMицијско VосFаје MоминанFно
формално и саMржинско оXележје које у нашим условима ново-
комVоноване кулFуре VосFаје и својеврсна нароMна FраMиција,
нова нароMна кулFура (Јовановић, 1988, сFр. 5). У Fим околносFи-
ма лако се оXнављају сFари оXрасци и Mо FаMа заVосFављена Fра-
Mиција, чији елеменFи и Mуховне вреMносFи MоXијају своју MруCу,
VраCмаFичну функцију. Прелазнички менFалиFеF VонишFава
кулFни оMнос Vрема FраMицији и саоXражава њене саMржаје и
вреMносFи новим живоFним инFересима. У Vрелазном, кризном
разMоXљу VрихваFањем новоC и VошFовањем сFароC, еCзисFен-
цијална сиFуација се насFоји учиниFи кулFурно извеснијом. Ра-
сFакањем FраMиционалноC моMела VонишFава се MоFаMашње
кулFурно уVоришFе, али се Vомоћу њеCових разCрађених елеме-
наFа усVосFавља и CраMи нова сиCурносF. Показало се Mа оваквом
Vрелазничком сFаFусу кулFуре неMосFаје, заVраво, сFаXилније и
чвршће уVоришFе, оMносно FраMиција. Доминација националноC
и VолиFичкоC оXрасца осFавила је у сенци кулFурни оXразац чије
оMсусFво СлоXоMан Јовановић оMређује као XиFан факFор у фор-
мирању нашеC националноC менFалиFеFа (Јовановић, 1964, сFр.
566). Овај сFав можемо VрихваFиFи у конFексFу савремене кулFу-
ре и оXразаца зависних оM њених савремених инсFиFуција, али
не и у конFексFу њеCовоC VоFVуноC неVосFојања јер се уVраво
Vрелазнички кулFурни оXразац VоFврђује у својој виFалносFи у
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време оMсусFва кулFурних инсFиFуција. ПраCмаFично коришће-
ње FраMиције MовоMи уCлавном Mо њеноC VонишFавања, свођења
њених вишезначних симXола и саMржаја на неко јеMноMимензио-
нално значење, као на Vример VолиFичка уVоFреXа FраMиције.
Такав оMнос Vрема FраMицији укључује и њено насилно Vреки-
Mање у циљу усVосFављања MруCе FраMиције или ослоXађања Mо
FаMа VоFиснуFе FраMиције. УмесFо враћања FраMицији кроз Vри-
меренији кулFурни оXразац, који Xи значио ујеMно и њеCову оX-
нову, враћање FраMиције у неконFролисаном и неVримереном
оXлику Vоказује се као олако Fрошење њених вреMносFи и VраC-
маFично коришћење у оMређене сврхе.

ТРАДИЦИОНАЛИЗАМ КАО ОТПОР ПРОМЕНАМА

Тумачење FраMиције VреFVосFавља, како FраMиционално Fума-
чење засновано на оXрасцима FраMиционалноC знања Fако и Fра-
Mицију Fумачења оM њених лаичких Mо научних нивоа. ПоMразу-
мевајући и саMржаје који не Mолазе Mо VосеXноC изражаја, у окви-
ру MоминанFноC моMела,FраMиција је знаFно XоCаFија оM своC ли-
ка који исFиче. У сенци саMржаја са којим се иMенFификује осFаје
њен „MруCи” моCући иMенFиFеF. „ПоFиснуFи саMржаји су ’несве-
сно’ FраMиције, исказано као њеCова свесно неVознаFа, суXвер-
зивна и изазовна сFрана. ОM сFеVена оFвореносFи FраMиције Vре-
ма Fом ’MруCом’ зависи и њена виFалносF” (ЈунC, 1977, сFр. 499).

ТраMиција VоMразумева живоFни конFексF у којем је она нај-
XиFнији чинилац кулFурноC конFинуиFеFа, који је живоFан зави-
сно оM FоCа колико своју VринциVијелносF усаCлашава са VраCма-
Fичношћу и VоFреXама за Vроменом. Свака FраMиција је осFала
жива заFо шFо се на овај начин и мењала, јер су Fе Vромене жи-
воFне, а живоF оVсFаје VрвенсFвено захваљујући разноврсносFи
и Vроменама. Уколико се оMређени оXрасци не мењају, уVркос
захFевима за њиховом Vроменом и VреоXражајем, онMа се VреM
изазовом живоFних Vромена FраMиција заFвара у сеXе, конзерви-
ра и оCрађује оM живоFа. ТраMиција MоXија своје неCаFивно зна-
чење, а конзервиране вреMносFи VосFају архаизми и кулFурни
анахронизми. ИнсисFирање на оMређеним анахроним оXлицима
и саMржајима MоFаMашње кулFуре, који се Xез FрансVоновања у
ново исказују као смеFња VреM XуMућношћу, VреMсFавља неCа-
Fивни асVекF FраMиције, који се може назваFи FраMиционализ-
мом. ОXлици кулFуре који осFају изван живоFноC Fока Vовремено
се акFуелизују VоVуF музејскоC ексVонаFа или оXлачења FраMи-
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ционалне ношње у време оMређених оXреMа, Fаква FраMиција је
уCасла и уVокојена, шFо не значи Mа се њени саMржаји не моCу оX-
новиFи или VосFаFи Mео нове целине. Иако се све мења, Vа и Fра-
Mиција, љуMи се Vлаше неизвесних Vромена које су захFевне у
смислу неVосреMноC, живоC VоFврђивања наслеђених вреMносFи.
ПреM Fом неизвесношћу и захFевом за Vроменама чује се и очај-
нички ваVај за враћањем VрошлосFи, оMносно – FраMицији. Тај
ваVај је, међуFим, значењски Mвосмислен јер се оMноси како на
VовраFак VоFиснуFој и заVосFављеној FраMицији Fако и на враћа-
ње коренима, оMносно враћање VрошлосFи. И уVраво у Fој син-
FаCми „враћање VрошлосFи” суочавамо се не само са нашим на-
сFојањем Mа се враFимо, оMносно сиђемо у VрошлосF, већ и са не-
ком врсFом Vрисилне акFуализације VрошлосFи. ПрошлосF као
нека „слеVа сила” јеMносFавно завлаMа нашом саMашњошћу и на-
шим живоFом. ЗаFо, само уколико је Vримерена акFуелном вре-
мену, VрошлосF је чинилац наше саMашњице и живоFне изве-
сносFи VреM XуMућношћу. У Fом смислу су саMржаји кулFурне
VрошлосFи VреоXражени и као Fакви саоXражени акFуелној жи-
воFној сFварносFи. УVраво Fаква FраMиција Vоказује своју виFал-
носF и моCућносF своC VоFврђивања у Vроменљивим околносFи-
ма. ЗаFо и искусFво које Vознајемо не значи и Mа смо Cа сVознали,
оMносно схваFили и VроFумачили на најаMекваFнији начин. Не-
VознаFа кулFурна VрошлосF и XуMућносF оCлеMају се у нашој Fај-
ни VосFојања и сVосоXносFи Mа оFкривањем свеFа сVознамо и
соVсFвену нароMну FраMицију, која је MаFа и VознаFа, али чије Xо-
CаFсFво омоCућује VојеMинцу Mа је сFално оFкрива, VоFврђује и
оXнавља и Mа на основу FраMиције сFвара свој свеF.

КУЛТУРНЕ ВРЕДНОСТИ И МОДЕРНИЗАЦИЈСКИ ТРЕНДОВИ

ВреMносFи су скуV оVшFих уверења, мишљења и сFавова, о Fоме
шFа је исVравно, MоXро и Vожељно, а шFо се формира кроз Vроцес
социјализације (ГолуXовић, 2007, сFр. 32). ВреMносFи не моCу Xи-
Fи акFивиране ако се њихов Vојам не извоMи у Vракси, усVос-
Fављајући их у MрушFвеним оMносима и MрушFвеним акFивно-
сFима. ПојеMинци се оријенFишу Vомоћу вреMносFи, усме-
равајући их Vрема ономе чему желе Mа се VосвеFе. ДрушFвене
вреMносFи су у функцији очувања MрушFвеноC сисFема и кулFу-
ра, шFо има за VослеMицу Mа VреокреFи у сисFему вреMносFи Vо-
влаче за соXом и Vоремећаје у кулFури. ВреMносFи се конкреFи-
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зују у MрушFвеној сFрукFури Vравилима Vонашања, Mеловања и
мишљења, инFеCрацијом VојеMинаца.

У кулFури, вреMносFи имају вишесFруки значај. Усмеравајући
VојеMинца Mа Vримереним Vонашањем оMржавају своје MрушFво
у јеMну сFаXилну, кохеренFну целину, кулFурне вреMносFи Mру-
шFва моCу Mа XуMу: језик, FраMиција, оXичаји, умеFничка Mела и
MруCа вреMносна оXележја Vо којима се Fо MрушFво VреVознаје и
разликује оM MруCих. Свака осоXа има своје циљеве и инFересе
које жели Mа осFвари, а Cлавни моFивациони сисFем за Fо јесFе
сисFем MрушFвених вреMносFи. Ту је XиFан и Vсихолошки моме-
наF. Он се Vриказује као оMређено емоFивно сFање изXора вреM-
носFи које ће усмериFи VојеMинца на неке MрушFвене акFивносFи
за које је каракFерисFичан криFеријум изXора сFвари, знакова и
Vонашања. ПосFоје вреMносFи које се оMносе на лични инFерес
VојеMинца и вреMносFи које имају оVшFељуMски каракFер а оMно-
се се на максималне MомеFе љуMскоC сFваралашFва. Оне служе
као оријенFир, као сFанMарMи са којима се врши селекција и оMа-
Xир Xољих и кориснијих сFвари за живоF VојеMинца.

На изXор вреMносFи Mелује среMина и социјални факFори. Па
Fако, VосFоје вреMносFи маFеријализма које моFивишу VојеMин-
ца Mа уложи време и енерCију у сFицање маFеријалних MоXара,
Mок су MруCи инсVирисани жељом за сFицањем Mуховних MоXара,
на Vример, Vрема Cлавним VоMручјима Mеловања љуMи у Mру-
шFву (економске, кулFурне, VолиFичке), Vрема значају за Vоје-
Mинца или MрушFвене CруVе (Vримарне и секунMарне), Vрема вр-
сFама VоFреXа са којима су Vовезане (маFеријалне и Mуховне) и
сл. (Мимица и БоCMановић, 2007, сFр. 660). ВреMносFи се форми-
рају схоMно љуMским VоFреXама, циљевима и инFересима. Без
колекFивних вреMносFи чланови MрушFва не Xи сарађивали,
имали Xи суVроFне смернице и Fежили Xи ка неусклаMивим
циљевима који Xи за VослеMицу у MрушFву имали сFварање Mру-
шFвене MезинFеCрације. Свака кулFура изражава оMређена увере-
ња, вреMносFи и VоCлеMе (оXичаји, морал, релиCија) који су, у
мањој или већој мери, зајеMнички за јеMну кулFурну среMину (Го-
луXовић, 2007, сFр. 33). КулFурне вреMносFи нам VреMочавају која
су Fо XиFна својсFва и знамениFосFи некоC MрушFва.

ВреMносFи VосFоје уз Vомоћ оXразаца, Vри чему кулFурни
оXрасци означавају начин Vонашања каракFерисFичан за оMређе-
но MрушFво. МноCи исFраживачи кулFурне оXрасце VоисFовећују
са начином живоFа, као сисFемом Vовезаних норми и вреMносFи.
ДрушFво сFвара оMређене кулFурне вреMносFи и, као јеMан Cло-
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Xални сисFем, MрушFво VрихваFа неке универзалне вреMносFи и
кулFурне оXрасце, а моCу XиFи и неке сVецифичне вреMносFи,
шFо означава чиFав низ различиFих кулFура и MрушFава.

Проучавање Vроцеса и FренMова у конFексFу значајних и MуXо-
ких MрушFвених Vромена јесFе јеMна оM сложених Fема у оквиру
које се мора имаFи у виMу сложена Mинамика CлоXалноC MрушFва,
Vромене које су резулFаF Fе Mинамике, исFоријске Vромене, Vро-
мене унуFар јеMне CруVе, Vревирања у VороMици, иFM. Савремено,
VосFмоMерно, CлоXално MрушFво оXележава велика Xрзина Vро-
мена, несFајање мноCих оријенFира који су оXликовали живоFе
љуMи, важносF и VожељносF инMивиMуалноC изXора и VосFиC-
нућа, Vовећање неизвесносFи и несиCурносFи, уXрзање живоF-
них Fокова и сл. Ово се неминовно оMражава на живоF VојеMина-
ца – не VосFоје јасне Cранице између куће и раMноC месFа, VриваF-
ноC и јавноC живоFа, за уређење зајеMничкоC живоFа не VосFоје
„наслеђена” уVуFсFва – усFаљене VороMичне норме и вреMносFи,
већ се морају неVресFано улаCаFи наVори како Xи се развиле ра-
зличиFе сFраFеCије за усVешно функционисање. Овај феномен
амерички исFоричар КрисFофер Леш оXјашњава кроз Vризму Mу-
Xоких Vромена које Vроживљава Vозни каVиFализам. Наиме, Vо
Лешу, лиXерална иMеолоCија и лиXерализам као VолиFичка Fео-
рија Xуржоазије у усVону, шFо се са личноC Vренела на колекFив-
ни Vлан – већ оMавно није у сFању Mа оXјасни MоCађаје у свеFу
„Mржаве XлаCосFања” и мулFинационалних корVорација. Грађан-
ско MрушFво исцрVло је залиху консFрукFивних иMеја, која је у
својој изоVаченосFи лоCику инMивиMуализма Mовела Mо крајно-
сFи, Mо раFа свих VроFив свију а VоFраCу за срећом Mо нарцисFич-
ке оXузеFосFи соXом. Тако, коначни VроизвоM CрађанскоC Mру-
шFва није економски већ Vсихолошки човек. У неVресFаном ва-
Vају за смислом живоFа FоC човека VроCони FескоXа, неMосFаFак
чежње, неMосFаFак вере, силовиFе осцилације самоVошFовања,
„хиVохонMрија”. Нарцис се не може VоисFовеFиFи с неким Mру-
Cим а Mа FоC MруCоC не Mоживљава својим VроMужеFком. НесVосо-
Xан за VоисFовећивање, Vре свеCа, с роMиFељима и MруCим ауFо-
риFаFивним ликовима, он је сFоCа несVосоXан VошFоваFи хероје
и сусVреCнуFи неверицу која омоCућује улаз уоXразиљом у живо-
Fе MруCих, исFовремено Vризнајући њихово самосFално VосFоја-
ње. „УVраво као шFо се хероизам на Fанане начине разликује оM
славе, Fако шFовање хероја у којем се цене херојева Mела и жели
Cа се ревносно оVонашаFи или Xар XиFи MосFојним њеCовоC Vри-
мера, морамо разликоваFи оM нарцисFичке иMеализације. Нар-



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLIII (2)/2013

268 СНЕЖАНА М. МИЛИВОЈЕВИЋ

цис се Mиви VоXеMницима и VоисFовећује се с њима из сFраха Mа
Cа не означе CуXиFником. Он се насFоји уCријаFи у оMразу њихова
сјаја. Но у њеCовим је осећајима снажна мешавина зависFи, а ње-
Cово се Mивљење чесFо VреFвара у мржњу уколико оXјекаF уз који
Vриања учини нешFо чиме Cа VоMсећа на њеCову XезначајносF”
(Леш, 1986, сFр. 97). 

У налеFу моMернизма као новоC живоFноC сFила на свеFској
филозофској, социјалној, а VосеXно VолиFичкој сцени све је више
„разумевања” или „MоMворавања” оXичном, свакоMневном живо-
Fу. Нема више узвишених моралних вреMносFи и неMосFижних
иMеала. Савремени млаMи човек Vосле касноC VоVоMневноC
Xуђења зависно укључује Fелевизор, Mа не Xи VроVусFио нове Mо-
Cађаје на разним ријалиFи-шоуима, увелико Cа инFересују рас-
Vраве и чарке између Xлиских и нових VријаFеља, уVлиће се или
се Xави емоFивним везама, има своје фавориFе, навијачки је рас-
Vоложен, Xрзо се хваFа за моXилни Fелефон не Xи ли Cласао за
своје симVаFичне ликове, не знајући Mа Fиме VосFаје Mео јеMне ве-
лике машинерије која у „социолошким, Vсихолошким и фило-
зофским лаXораFоријама” VројекFује ум и свесF моMерноC чо-
века.

БоMријар FврMи Mа моMерносF функционише Vреко моMела ре-
VрезенFације, у коме иMеје VреMсFављају сFварносF и исFину,
концеVFе који су кључни VосFулаFи моMерне Fеорије. У сличном
маниру, БоMријар, као ’јак симулакрисFа’ FврMи Mа су у меMиј-
ском и VоFрошачком MрушFву љуMи ухваћени у иCру слика, Vри-
зора и симулакрума, Mа имају све мање везе са сVољашњим све-
Fом Fј. ексFерном реалношћу, у Fоликој мери Mа су сами концеV-
Fи MрушFвеноC, VолиFичкоC, Vа чак и саме реалносFи VресFали Mа
имају Xило какво значење.

И наMроCирана и хиVноFисана (јеMна оM БоMријарових меFафо-
ра), меMијима засићена свесF је у Fаквом сFању фасцинације сли-
кама и оMразима Mа концеVF значења Vо сеXи (који зависи оM сFа-
Xилних Cраница, фиксираних сFрукFура и инFерсуXјекFивноC
консензуса) несFаје. У овој аларманFној и новој VосFмоMерној си-
Fуацији референце, иза и наVољу, зајеMно са MуXином, сушFином
и реалношћу несFају, и са њиховим несFајањем, моCућносF свих
VоFенцијалних суVроFносFи Fакође ишчезава. Како се симула-
ције умножавају, Fако оне реферишу само на сеXе саме: карневал
оCлеMала која рефлекFују слике које VројекFују MруCа оCлеMала на
свеVрисуFне Fелевизијске и комVјуFерске екране и екране све-
сFи, који заузвраF шаљу слику у њено VреFхоMно склаMишFе сли-
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ка, Fакође VроизвеMених оM сFране оCлеMала симулације. По Бо-
Mријару, масе, Mакле, Fраже сVекFакл а не значење. Оне VосFају
Fиха већина, означавајући „крај MрушFва”. БоMријар имVлицира
Mа социјална Fеорија CуXи соVсFвени оXјекF Mок се значења, класе
и разлике урушавају у „црну руVу” не-разликовања. Фиксиране
разлике између социјалних CруVа и иMеолоCија несFају и кон-
креFни, лице у лице социјални оMноси, смањују се Mок VојеMинци
несFају у свеFовима симулације – меMијима, комVјуFерима и са-
мој вирFуелној реалносFи. Сама социјална Fеорија, Mакле, CуXи
свој оXјекF – MрушFво, Mок раMикалне VолиFике CуXе свој суXјекF и
орCанизацију (Bodrijar, 2001, сFр. 38).

Ги ДеXор, најзначајнији VреMсFавник СиFуационисFичке ин-
Fернационале (левичарски алFерCлоXалисFички VокреF насFао
на Fаласу MоCађаја из 1968), у свом најзначајнијем Mелу „ДрушFво
сVекFакла” криFички анализира савремено MрушFво које „изра-
ња из сVекFакла и окончава се у њему” (ДеXор, 1999, сFр. 61). СVек-
Fакл је, Vо ДеXору, усVео Mа оMCоји чиFаве Cенерације које су оXли-
коване Vо законима луна-Vарка, са својим сиFним раMосFима и
заMовољсFвима и које не Vримећују Mа се Xило шFа изван њеCа на-
лази. Клизимо Vо Vовршини и није чуMо шFо лако и чесFо VаMамо.
У оквиру сиFуационисFичкоC VокреFа Mолази Mо развијања кри-
Fичке и маFеријалисFичке Fеорије и Vраксе суXверFовања масов-
не и VоVуларне кулFуре VознокаVиFалисFичкоC MрушFва. СиFуа-
ционисFи су развили оFворену VромарксисFичку анализу и Mе-
монсFраFивну VерформаFивну Vраксу криFике свакоMневнице
VоFрошачкоC MрушFва. Њихов креMо Cласи: „Хоћемо Mа иMеје Vо-
сFану оVасне”, и изражава амXицију сFраFеCије инFелекFуалноC
и Fеоријски фунMираноC Fероризма. Да Xи се наVало FоFалиFарно
VоFрошачко MрушFво сVекFакла, не FреXа усFаFи само VроFив ње-
Cових сFрукFура и инсFиFуција неCо и VроFив вреMносFи. Пре све-
Cа, FреXа извесFи криFику раMа. УкиMање раMа, Vо њима, није уFо-
Vија неCо Vрви VреMуслов за VревлаMавање роXноC MрушFва. Уки-
Mање раMа је услов VревлаMавања намеFнуFе VоMеле између сло-
XоMноC и раMноC времена. Да Xисмо оVисали сVекFакл, њеCов на-
сFанак, начин функционисања и снаCе које му се суVроFсFављају,
неоVхоMно је Mа наVравимо неке вешFачке разлике. У анализи
сVекFакла Vринуђени смо Mа, у извесној мери, корисFимо језик
самоC сVекFакла, уFолико шFо се крећемо кроз оXласF меFоMоло-
Cије јеMноC MрушFва које сеXе изражава кроз сVекFакл. Наиме,
сVекFакл је у исFо време и језик и VроCрам наше MрушFвено-еко-
номске формације. То је исFоријски FренуFак у којем смо заFече-
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ни. „СVекFакл је у сFању Mа VоMреMи сеXи љуMе, уVраво заFо шFо
их је економија већ VоFVуно VоMреMила својим циљевима... СVек-
Fакл је Fехнолошка верзија VроCона љуMских моћи у оносFрано,
Fо је врхунац човековоC оMвајања оM сеXе самоC” (ДеXор, 1999, сFр.
7). СVекFакл се у исFо време исVољава као само MрушFво, као Mео
MрушFва и среMсFво оXјеMињавања. Као Mео MрушFва Fо је фокусна
Fачка наше визије и свесFи. Сама чињеница Mа је реч о оMвојеном
секFору Cовори о Fоме Mа се налазимо у Mомену оXмане и лажне
свесFи: јеMинсFво које сVекFакл VосFиже није нишFа MруCо Mо зва-
нични језик оVшFеC оMвајања. СVекFакл није само скуV слика; Fо
је MрушFвени оMнос између љуMи VосреMован сликама. СVекFакл
не може XиFи схваћен као Vука визуелна оXмана коју сFварају ма-
совни меMији. То је VоCлеM на свеF који се маFеријализовао.

У MрушFву у којем се више цени усVех неCо Mело, више Vојав-
носF, начин VоXеђивања неCо резулFаF, сVекFакуларна свакоM-
невница VосFаје Vреовлађујућа форма човекове еCзисFенције.
ВлаMавина VривиMа, VсеуMо вреMносFи и VсеуMо живоFа Vојављу-
је се као VраFећа каракFерисFика Mоминације сVекFакла наM сва-
коMневицом. ПривиM, оMносно VојавносF MоXија изCлеM самосFал-
носFи и Fежи Mа се намеFне као јеMина реалносF у „FеаFру свакоM-
невноC живоFа” скривајући исFовремено „Vраву” реалносF. Че-
сFо је реч о зналачким и сVреFним монFажама којима извесни
љуMи насFоје Mа VосFиCну оMређени резулFаF (Миливојевић, 2004,
сFр. 93).

ГлоXализам као најзначајнији „моMернизацијски FренM” носи
MесFрукцију саме иMеје MрушFва, она је ексFремни оXлик оноCа
шFо се некаMа звало каVиFализам, Fј. ослоXађа се економија свих
конFрола, она изXија наVреM, она је на Vлафону, а заFим се све
MрушFвено, све инсFиFуције разарају. Дакле, Mанас немамо оVо-
зицију класе VроFив класе, већ имамо са јеMне сFране Xезлични
свеF (FржишFа, раFове, Fаласе насиља, FехнолоCије), а са MруCе
VојеMинца.

УоVшFено, моMернизација Vовећава маFеријални ниво циви-
лизације широм свеFа, али Mа ли она Fакође Vовећава моралне и
кулFурне Mимензије цивилизације? „ПосFоји Vуно MоказноC ма-
Fеријала за релаFивносF VараMиCме аVсолуFноC хаоса у свеFским
Vословима: CлоXални слом закона и VореFка, све већа анархија у
мноCим Mеловима свеFа, CлоXални Fалас криминала, Fранснаци-
оналне мафије и карFели MроCе, све већа зависносF оM MроCе у
мноCим MрушFвима, оVшFе слаXљење VороMице, оVаMање Vове-
рења и MрушFвене солиMарносFи у мноCим земљама, еFничко,
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релиCијско и цивилизацијско насиље и закон VишFоља Vре-
овлађују у великом Mелу свеFа. У мноCим CраMовима – Москви,
Рио Mе Жанеиру, БанCкоку, ШанCају, ЛонMону, Риму, Варшави, То-
кију, ЈоханесXурCу, Делхију, Карачију, Каиру, БоCоFи, ВашинCFо-
ну – изCлеMа Mа криминал леXMи у вазMуху, а основни елеменFи
Цивилизације XлеMе. ЉуMи Cоворе о CлоXалној кризи уVрављања.
УсVон Fранснационалних корVорација које VроизвоMе економ-
ска MоXра све више је Vраћен усVоном Fранснационалних мафија,
карFела MроCе и FерорисFичких Mружина које жесFоко наVаMају
Цивилизацију. Закон и VореMак су Vрви VреMуслов за Цивилиза-
цију, а у великом Mелу свеFа – Африци, ЛаFинској Америци, Xив-
шем СовјеFском Савезу, јужној Азији и СреMњем исFоку – изCлеMа
Mа ове вреMносFи ишчезавају, а Fакође су озXиљно наVаMнуFе и у
Кини, ЈаVану и на ЗаVаMу. На свеFској основи, изCлеMа Mа се Циви-
лизација у мноCим асVекFима Vовлачи VреM варваризмом сFва-
рајући слику XесVримерноC феномена, CлоXалноC среMњеC века
који се, моCуће, сVушFа на човечансFво” (ХанFинCFон, 2000, сFр.
357, 358).

Развој нових FехнолоCија, као иницијаFор MрушFвене Fранс-
формације савременоC свеFа, Mовео је Mо Vокушаја сFварања свеF-
скоC MрушFва. КреаFори новоC свеFскоC VореFка искорисFили су
VаM XерлинскоC зиMа и реални слом социјализма и Vокушали Mа
чиFавом свеFу намеFну лоCику лиXералноC каVиFализма. Широм
свеFа, а VосеXно у земљама ИсFочне и ЈуCоисFочне ЕвроVе, Vочео
је Mа се рађа јеMан нови синFеFички оXлик MрушFвеноC уређења у
коме су заCосVоMариле Fранснационалне комVаније. СреMсFва
масовних комуникација, а VосеXно Fелевизија, MоXили су нову,
изузеFно важну улоCу. Циљ је Xио Mа се информације учине ро-
Xом, која ће се корисFиFи VоVуF свакоC MруCоC CлоXалноC феноме-
на за осFваривање Fежње Mа се Vреко FржишFа заCосVоMари све-
Fом.

МеђуFим, чиFав Vроцес Mовео је Mо нејеMнаке расVоMеле моћи
унуFар свеFскоC MрушFва, оMносно Mо раслојавања на развијена
„VосFинMусFријска” MрушFва с јеMне, и среMње развијена и нера-
звијена MрушFва с MруCе сFране. УVркос жељама и оXећањима Vо-
лиFичара СрXија није усVела Mа у свом развоју Vрескочи маCичну
Cраницу која Xи је увела у свеF развијених MрушFава. НаVроFив,
оVреMељујући се за намеFнуFи моMел Fранзиције учињен је ко-
рак уназаM. Савремено срVско MрушFво CоMинама уназаM налази
се на раскршћу са коCа је Fешко изаXраFи Vрави VуF. ДрушFвене
Vромене, заVочеFе крајем MевеMесеFих CоMина VрошлоC века, још
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нису Mале жељене резулFаFе, Vа се Fако СрXија, умесFо у MрушFву
развијених земаља нашла у Fранзиционом хаосу. То је VослеMица
жеље Mа се Vрескоче оMређене сFеVенице у развоју и Mа се из још
неразвијеноC инMусFријскоC MрушFва уђе у VосFинMусFријско
MрушFво, које VоVуF свакоC MруCоC FиVа MрушFава има своја Vра-
вила и закономерносFи.

Оцене о MрасFичном VаMу квалиFеFа (у кулFурној VроизвоMњи
и VоFрошњи), VримиFивизацији и сл. VреMсFављају неизосFавни
Mео оVшFих Vриказа свакоMневице Mанашње СрXије. НарочиFо је
омиљена меFа FурXофолк, као амXлем целокуVноC кулFурно-Vо-
лиFичкоC комVлекса. Те су криFике, у сушFини, само насFавак и
инFензивирање ранијих инFелекFуалних жалоVојки о „неразви-
јеним кулFурним VоFреXама” наших љуMи, који раMо иMу на
уFакмице и слушају нароMњаке, а не воле класичну музику и Mе-
Xеле књиCе. КулFурни квалиFеF је Vао VрвенсFвено у Fом смислу
Mа је веома умањено XоCаFсFво и разноврсносF кулFурне VонуMе
какво је некаMа VосFојало а које је заMовољавало широку леVезу
укуса. Није VроXлем у самом FурXофолку, неCо у знаFном сужа-
вању моCућносFи – више захваљујући оVшFем осиромашењу и
међунароMној изолацији неCо нечијој нарочиFој намери – за Vро-
извоMњу MруCих врсFа кулFурних MоXара и развој оMCоварајућеC
укуса који Xи их рециVирао. „Из FоC уCла VосмаFрано, VроVаMање
осећају VрвенсFвено инFелекFуалци – а XуMући Mа је коменFари-
сање MрушFвеноC сFања VревасхоMно њихов Vосао, није чуMо шFо
оцрњивање FурXофолка Fолико Vреовлађује у јавносFи” (Болчић,
1995, сFр.140).

 ПосмаFрано из саMашње VерсVекFиве, VосFало је јасно Mа човек
који се Xави кулFуром – вреMносFима, леVоFом и исFином Mелује
као сFранац у неVосреMном окружењу. КулFурне вреMносFи и
умеFничко сFваралашFво у СрXији нашли су се у раљама симули-
раноC FржишFа и VолиFике Xез визије моMернизације MрушFва. У
СрXији љуMи каFасFрофално Fроше време – свој најзначајнији ре-
сурс. БрзоVоFезни XоCаFаши и есFраMне звезMе Mоминирају ме-
Mијима као моMели усVешносFи у сиромашном MрушFву, које још
увек Vроживљава VослеMице моралноC суновраFа.

OДНОС ТРАДИЦИОНАЛНОГ И МОДЕРНОГ КАО ОДНОС КУЛТУРОЛОШКОГ И ЦИВИ-
ЛИЗАЦИЈСКОГ – ЗАВРШНА РАЗМАТРАЊА

Феноменима FраMиционалноC и моMерноC Xави се већина Mру-
шFвених наука – социолоCија, VсихолоCија, анFроVолоCија... ЉуM-
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ски роM је у свом развоју, кроз исFорију, сFално Fежио Fоме Mа мо-
Mернизује свој живоF и среMину у којој живи. Кроз сFолећа циви-
лизација се XоCаFила моMерним вреMносFима, Mа Xи оне касније
ушле у леCаF FраMиционалноC наслеђа чиFаве љуMске врсFе, јеM-
ноC нароMа, јеMне зајеMнице, Fако Mа је оно шFо се некаMа смаFра-
ло моMерним, у ово време које ми саM живимо, MоXило ореол Fра-
MиционалноC. ЉуMи су кроз исFорију, у зависносFи оM иMеоло-
шких, верских и MруCих уXеђења, чесFо рушили или Vокушавали
Mа сруше мноCе FраMиционалне вреMносFи из VреFхоMних Vерио-
Mа. ЗаFо је исFорија љуMских сукоXа исFовремено и исFорија су-
коXа између FраMиционалноC и моMерноC, између различиFих
вреMновања ове Mве каFеCорије вреMносFи. Појмови ’FраMицио-
нално’ и ’моMерно’, међусоXно се VреVлићу и јеMан MруCоC Mо-
Vуњују и оXјашњавају. ПоM Vојмом FраMиционално VоMразумева-
мо скуV свих маFеријалних и MрушFвених вреMносFи које су на-
сFале љуMским Mеловањем у VрошлосFи, а које имају уFицај на
оно шFо нам се саMа Mешава. ТраMиционално је VроизвоM Mелања
наших VреMака кроз исFорију, Mо Mанашњих Mана. Појам моMерно
означава скуV свих оних маFеријалних и MрушFвених вреMносFи
које FренуFно корисFимо и које су насFале у неVосреMној Vро-
шлосFи и Mаље насFају, у овом FренуFку. Живимо у времену у ко-
ме су VерманенFне Vромене као Fакве, VосFале влаMајућа FраMи-
ција а риFам Fих Vромена се уXрзава и VосFаје све врFоCлавији на
развојним енерCијама наше цивилизације. ТемVорални и саMр-
жински оMнос сFароC и новоC, VрошлоC и саMашњеC, конзерваFив-
ноC и моMерноC не само Mа је релаFивисан, неCо је сав у MисконFи-
нуиFеFу и Mифузији, Vа је Mанас Fешко именоваFи есенцијалне
FраMиције јеMноC MрушFва и јеMне кулFуре и Xило којим оVшFим
Vојмом означиFи њихову сушFину и целину. А још је Fеже у из-
ворном значењу у раMикалним Fрансформацијама, којима је
оXузеF савремени свеF, сачуваFи и насFавиFи FраMицију, као шFо
је Fешко узеFи за Vример оно MрушFво и ону кулFуру који Xи
осFваривали рационалну коеCзисFенцију и хармонију FраMиције
и иновације, иMеолоCије и универзалне хуманисFичке свесFи.
Трајне хармоније и несVорних вреMносFи као Mа нема ниCMе, све
је око нас Vромена, осVоравање и неCација VрошлоC и сFвореноC,
свуMа је неизвесносF VреM суFрашњицом, све су исFине и вреM-
носFи у VиFању.
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SUMMARY TRADITIONAL HERITAGE AND TRENDS OF MODERNIZATION2

The main thesis of contemporary sociological theory and liberal-
democratic political doctrine of the „end of history”, „open socie-
ty”, globalization as a world-historical process is also the thesis
about finally liberated the individual and autonomous personality
„of our time”. Modernization theorists from Marx argued that eco-
nomic development brings changes. Actually, economic develop-
ment is connected with breakthrough from absolute norms and val-
ues towards rationality, tolerance, trust, and participation, so tran-
sition from traditionalism to modernism according to theory affects
forms of value. This paper examines relationship between values
and social (political, economic, cultural) transformation as well as
the extent to which the validity transformation threatened severe
and dramatic social events during last decade. There still remains a
dilemma for modern scientific and philosophic thought: is the indi-
vidual truly free of the pressure of belonging to various types of
group compounds like class, ethno-cultural background, family
background, gender etc, or have individualization and reflexivity
led to an increase in isolation, narcissism, apathy, cynicism, exclu-
sion, marginal position in society, emphasizing materialistic goals
and inability to control their own lives.

KEY WORDS: traditional heritage, traditionalism, modernization,
globalization, democratization, individualism, cultural forms.

2 РаM је Vримљен 31. окFоXра 2013, а Vрихваћен за оXјављивање на сасFанку Ре-
Mакције ЗXорника оMржаном 21. MецемXра 2013.


