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Гло ба ли за ци ја је ви ше знач ни и отво ре ни по јам ко јим по ку
ша ва мо да име ну је мо не пре ста но из ми чу ће и пр о тив реч не 
фе но ме не, ко ји се од и гра ва ју са ве ћим или ма њим ин тен зи
те том по сле Дру гог свет ског ра та.1 Ње не спо ре али ви дљи
ве пр о ме не, ка ко у са мим сво јим зах те ви ма та ко и у све ту 
ка ко ме су ти зах те ви упу ће ни, до дат но су фраг мен ти зо ва ле 

1 Рад је на стао у окви ру пр о јек та „Аспек ти иден ти те та и њи хо во об ли ко
ва ње у срп ској књи жев но сти“ (178005) ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство 
пр о све те и на у ке Ре пу бли ке Ср би је.
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свет де ле ћи га на до бит ни ке и гу бит ни ке, оне са на дом и оне 
без ње.

Реч је о је дин стве ном пој му ко ји те жи све о бу хват но сти и 
све та и ње го вих зна че ња, а чи ни се да по сти же су прот но 
од то га. Је ди но ста бил но у го во ру о гло ба ли за ци ји је не пре
кид ни зах тев да се о њој ми сли: би ло да се при хва та или 
од ба цу је ње но по сто ја ње, да се ње но ра ђа ње по ме ра ка све 
да љој пр о шло сти или се тек оче ку је у бу дућ но сти, да се гло
ба ли за ци ја пр о мо ви ше и обе ћа ва или се до жи вља ва као ко
шмар од ко га се бе жи и по це ну ору жа ног су прот ста вља ња. 
Суд би на пој ма гло ба ли за ци ја је је дин стве на: сво ју ра ши ре
ност ду гу је са мом се би, а не ра зу ме ва ње (не мо гућ ност раз у
ме ва ња?) – сва ком по ку ша ју са гле да ва ња ње них зна че ња и 
по сле ди ца. По јам ко ји се ти че свих и све га, и ко ји би за то 
мо рао да ин те ре су је чи тав свет, без об зи ра да ли му се при
да је вред ност по бољ ша ња усло ва жи во та или се ви ди упра
во као пре пре ка ка бо љем жи во ту, рас та че се у ме та фо ра ма 
раз ми шља ња, као и у ем пи риј ским ана ли зма еко но ми ста. 

У без број ним тек сто ви ма о гло ба ли за ци ји ко ји су пи са ни 
са по зи ци ја нај ра зли чи ти јих зна ња, нај че шће се по на вља 
ми сао да је гло ба ли за ци ја при сут на већ ду же вре ме, али да 
свој ин тен зи тет по ја ча ва у усло ви ма по сле Дру гог свет ског 
ра та, а мак си ма ли зу је га по сле па да Бер лин ског зи да; као 
и да је реч о пр о це су ко ји об у хва та це ло куп ни жи вот по је
дин ца и за јед ни це: од еко но ми је до кул ту ре, од од но са пре
ма пр о шло сти до на чи на на ко ји ће жи вот би ти об ли ко ван у 
будућно сти. 

Да нас сва ки го вор о гло ба ли за ци ји, на ста јао он из по зи ци ја 
хи пер гло ба ли ста, скеп ти ка или тран сфор ма ци о ни ста2 укљу
чу је – ан ти гло ба ли сте, од но сно ан ти гло ба ли стич ке по кре те 
њо ме и омо гу ће не. Не са мо да се ан ти гло ба ли сти по ја вљу ју 
на су сре ти ма по ли ти ча ра ко ји пред ста вља ју нај моћ ни је еко
но ми је све та као и оне ко ји су исто риј ском слу чај но шћу ту,3 
већ се чи ни да и сва ки го вор о гло ба ли за ци ји, без об зи ра да 
ли је за го ва ра, кри ти ку је, те жи ње ном пре о бли ко ва њу или 

2 Ка лу ђе ро вић Ж., По и ма ње гло ба ли за ци је, Филозофска истраживања 
бр. 113, За греб 2009, стр. 19. Ка лу ђе ро вић се осла ња на ути цај ну ка та
ло ги за ци ју ста во ва пре ма гло ба ли за ци ји Д. Хел да (Held D., McGrew A., 
Gol dblatt D. i Per ra ton J., GlobalTransformations:Politics,Economicsand
Culture, Stan ford 1999).

3 Г7 чи не Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве, Ја пан, Не мач ка, Ка на да, Ита ли
ја, Фран цу ска и Ује ди ње но Кра љев ство. „Да нас се Г7 ти пич но су сре ће 
за јед но са Ру си јом (Г8). Ових се дам зе ма ља ви ше ни су се дам нај ве ћих 
при вре да у све ту. Члан ство у Г7, исто као стал но члан ство у Са ве ту 
без бед но сти УН, де лом је ствар исто риј ске слу чај но сти.” Сти глиц Џ. Е., 
Противречностиглобализације, Бе о град 2004, стр. 28.
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по ку ша ва да о њој го во ри из архи ме дов ске по зи ци је, под ра
зу ме ва и го вор ан ти гло ба ли ста. Та ко и  пој мов ник гло ба ли
за ци је у књи зи Аспектиглобализацијепо чи ње од ред ни цом 
„Ан ти гло ба ли стич ки по крет“, а за вр ша ва „крат ким уви дом 
у бу дућ ност гло ба ли за ци је“, уз на по ме ну да „би ти пр ог но
зер (ака дем ским је зи ком ре че но: фу ту ро лог) не за хва лан је, 
ин те лек ту ал но скуп и за пра во га дан по сао, ко ји је на уч ник 
не спре ман да ра ди, а спре ман је да рад пре пу сти књи жев ни
ци ма и астро ло зи ма“4 .

Али ни укљу чи ва ње књи жев ни ка у рас пра ву о гло ба ли за ци
ји, у по ку шај да се о њој не што са зна и да се пред ви ди ње но 
кре та ње у бу дућ но сти, по себ но кад је реч о кул ту ри, не мо
же без оспо ра ва ња: Але сан дро Ба ри ко (Аlеssаndrо Bаriccо) 
ка же да су по сле ње го вих тек сто ва о гло ба ли за ци ји у ли сту 
Републикапо че ла да сти жу „ве о ма же сто ка и при лич но пре
зри ва“ пи сма у ко ји ма чи та о ци за ме ра ју „што им та мо не ки 
пи сац при ди ку је о не че му што не ма ни ка кве ве зе с ње го вим 
за ни ма њем“5. Чи ји је он да за да так да нам об ја сни гло ба ли
за ци ју и њен да љи раз вој, ако до ње га до ђе? Да ли би са ма 
гло ба ли за ци ја мо гла да го во ри о се би или је не мо гућ ност 
кон сен зу са о гло ба ли за ци ји упра во оно што она пр о мо ви
ше као сво је са мо де фи ни са ње: док не ма кон сен зу са, све је 
могу ће, па и са ма гло ба ли за ци ја. 

Ба ри ко у по ку ша ју пи сца да пи ше о гло ба ли за ци ји ви ди бар 
две пред но сти: пр ва је мо гућ ност да бу де ја сни ји од пр о фе
со ра и ми ни стра фи нан си ја, а дру га „упра во због то га што 
ње гов по сао не ма ни ка кве ве зе с пр о бле мом, бар те о рет ски, 
мо же да га по сма тра са од сто ја ња, а да пред ра су де и раз ли
чи ти ин те ре си не ма ју не ки ути цај на ње га“6. Ба ри ков текст 
о гло ба ли за ци ји ка рак те ри шу два аспек та, од ко јих је пр ви 
(фраг мен ти за ци ја са да шњег ста ња гло ба ли за ци је – гло ба
ли за ци ја при сут на је ди но у фраг мен ти ма свог де ло ва ња) 
ма ње ви дљив, док је онај дру ги (бу дућ ност умет но сти и 
кул ту ре за хва ће не гло ба ли за ци јом) уоч љи ви ји и пре ци зни је 
изражен. 

Ба ри ко ва „ма ла књи га о гло ба ли за ци ји“ при хва та фраг
мен ти за ци ју тек ста као сво је на че ло струк ту и ра ња („Bоnus 
trаcks“ у окви ру сва ког од де ло ва књи ге). На рав но фраг ме
нат ни је ну жно „ма ли“ – ис ку ство крат ке при че, не рет ко 

4 Пе тро вић В., Гло ба ли за ци ја и бу дућ ност – над књи гом ПрипремазаXXI
векПо ла Ке не ди ја, у: Аспек ти гло ба ли за ци је, при ре ди ли Пан те лић И. и 
др., 28. ја ну ар 2013, www.bos.rs/ma te ri ja li/aspek ti.pdf

5 Ба ри ко А., Next.Малакњигаоглобализацијиисветубудућности, Бе о
град 2002, стр. 8.

6 Исто, стр. 9.
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нази ва не и „ро ма ном на дла ну“ све до чи о то ме – па се не 
мо же ни твр ди ти да је Ба ри ко во ви ђе ње гло ба ли за ци је по
гре шно јер ни је све о бу хват но – пре би се ре кло да је оно 
ну жно и је ди но мо гу ће јер је ње гов прин цип го то во хо ме о
пат ски: на слич но се од го ва ра слич ним – на фраг мен те гло
ба ли за ци је фраг мен ти ма ми шље ња. 

Ба ри ко све до чи да љу ди не зна ју да од го во ре на пи та ње 
„Шта је гло ба ли за ци ја?“ али зна ју да на ве ду при ме ре (Ко
како ла, Најк и Марл бо ро су при сут ни сву да на све ту; ку
по ви на ак ци ја је мо гу ћа на свим бер за ма све та; ти бе тански 
мо на си су по ве за ни ин тер не том; ауто мо бил је са ста вљен 
од де ло ва ко ји су на пра вље ни на раз ли чи тим кон ти нен ти
ма, пре ко ин тер не та се мо же ку пи ти све; сви љу ди на све ту 
су гле да ли по след њи Спил бер гов филм).7 По сле по зи ва чи
та о ци ма да и са ми пр о на ђу при ме ре, Ба ри ко до ка зу је да је 
сва ки од при ме ра ло ше иза бран (Ин ди јац по пи је 4 фла ши це 
Ко како ле го ди шње; ли бе ра ли за ци ја бер зи ни је до след на; 
мо на си на Ти бе ту не ко ри сте ин тер нет... Спил берг, Ма до на 
и Мајкл Џор дан пред ста вља ју при ме ре кул тур ног ко ло ни ја
ли зма). У ре ђа њу при ме ра за гло ба ли за ци ју, Ба ри ко пре по
зна је ра зро кост За па да ко ја „нас на во ди да ви ди мо симп то ме 
са мо оне бо ле сти ко ју же ли мо да от кри је мо, а дру ге не“8. 
Да кле љу ди ма су до ступ ни при ме ри, фраг мен ти гло ба ли за
ци је, док це ли на, ко ју би мо ра ла да за сту па гло ба ли за ци ја, 
из ми че. Реч „гло ба ли за ци ја“ и мит о њој ства ра но вац: „гло
ба ли за ци ја је за ми шље ни при зор ко ји се за сни ва на иде ји 
да се нов цу из гра ди нај про стра ни је мо гу ће игра ли ште“9. 
Про стра но игра ли ште гло ба ли за ци је ства ра круп ни ка пи
тал, док ше фо ви др жа ва чла ни ца Г8 пред ста вља ју ре кла му, 
они су по све до че ње гло ба ли за ци је јер ши ре оп ти ми зам, ве
ру у бу дућ ност и до бре на ме ре. Пр о те сти ан ти гло ба ли ста, 
да ље за кљу чу је Ба ри ко, ни су за у ста ви ли гло ба ли за ци ју већ 
бој ко ту ју ње ну ре клам ну кам па њу. При ме ри ра да гло ба ли
за ци је по ста ли су за ме на за ње но пој мов но об ли ко ва ње. Са 
дру ге стра не иде је гло ба ли за ци је на ла зе се „сло бод не зо не“ 
у ко ји ма се „пр о из вод ња и тр го ви на ми ни мал но опо ре зу ју, 
син ди ка ти не ма ју ни ка кав зна чај, за шти та жи вот не сре ди не 
ни је ни ка кав пр о блем“ и, ка же Ба ри ко, у ко ји ма жи ви 27 ми
ли о на љу ди да ле ко од очи ју За па да.10 При ме ри и изо ло ва не 
„сло бод не зо не“ су и да ље фраг мен ти све та ко ји хра не мит 
о гло ба ли за ци ји. Ре клам на кам па ња гло ба ли за ци је је да ле ко 
то тал ни ја (то та ли тар ни ја?) иако се у ње ној ре пре зен та ци ји 

7 Исто, стр. 12.
8 Исто, стр. 20.
9 Исто, стр. 27. 
10 Исто, стр. 34.
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ја вља ју смет ње у об ли ку (не)за не ма ри вих по кре та ан ти гло
ба ли ста. И као сва ка кам па ња, и ова по зи ва на пре о бли ко ва
ње чо ве ка: при хва та њем пр о из во да при хва та се и дру га чи ји 
на чин по на ша ња, јер се но ви пр о из вод  пр о мо ви ше не са мо 
због сво је упо треб не вред но сти већ и за то јер ме ња емо ци о
нал ни, етич ки и кул тур ни по ло жај чо ве ка у све ту.

Ба ри ко под се ћа да је Емил Зо ла (Émilе Zоlа) пре мно го го ди
на у Жерминалупред ста вио жи вот ру да ра, а да да нас но вин
ске ре пор та же „о фа бри ка ма у Тре ћем све ту при ка зу ју пот
пу но исте стра хо те“11. Ба ри ко у сво јим раз ми шља њи ма та ко 
до ла зи до „два ба у ка гло ба ли за ци је: све моћ ве ли ких свет
ских мар ки и кул тур на урав ни лов ка“12. За јед но са Ба ри коом 
до ла зи мо до тач ке ко ја и нас пр вен стве но ин те ре су је: ка ко 
да нас из гле да кул тур на урав ни лов ка и ка ква је уло га, по ло
жај и зна чај књи жев но сти у гло ба ли за циј ским пр о це си ма. 

Одо бра ва ју ћи да је ве ро ват но исти ни та тврд ња да гло ба ли
за ци ја ства ра мо но кул тур ни свет ко ји се згу шња ва на до
њој гра ни ци осред њо сти, Ба ри ко раз ми шља о Хо ли ву ду као 
да на шњем Хо ме ру (свој стве но им је да у све то ви ма ко је су 
ство ри ли не ма ме ста за мно ге љу де), али и о јед ном од ра
ни јих пе ри о да кул тур не гло ба ли за ци је ко ја је „при си ли ла 
умет ност це лог За па да да бу де ис кљу чи во ре ли ги о зна умет
ност, у пот пу но сти ис кљу чив ши ствар ни жи вот из ње не 
те ма ти ке“ а ипак је ство ри ла „сто ти не ре мекде ла и ве ко ве 
пр о цва та умет но сти“13. Ипак Ба ри ко, иако под се ћа на ра ни ја 
ис ку ства умет но сти у пе ри о ди ма јед не дру га чи је гло ба ли
за ци је, ка же да не тре ба „обе руч ке при хва ти ти став да ће 
гло ба ли за ци ја до ве сти це лу пла не ту до оту жне кул тур не 
гла зу ре јед на ке за све“ већ да је „ве ро ват ни је да ће по сле ди
ца би ти па чворк мно го број них ап сурд но сти“14. Ако је хо мо
ге ни за ци ја умет но сти и кул ту ре, урав ни лов ка схва ће на као 
нео прав да но из јед на ча ва ње, прет ња ко ју до но си и оства ру
је гло ба ли за ци ја, њен пр о из вод би ће ди фе рен ци ја ци ја (тај 
уте шни ан то ним урав ни лов ке) ап сурд но сти ко ја је и са ма 
ап сурд на. 

Пре не то на по ље књи жев но сти, мо же се ре ћи да и ако је 
мо гу ћа књи жев ност са уку сом Ко како ле, књи жев ност ко ја 
би има ла исти укус за све на пла не ти, не ће пре ста ти да се 
ства ра ни књи жев ност као ре зул тат те жње за ди фе рен ци ја
ци јом од гло бал но за јед нич ког уку са – оби ље та квих те жњи 
во ди ће ка мно го број ним ап сурд но сти ма, али и ка, не сме мо 

11 Исто, стр. 38. 
12 Исто, стр. 42.
13 Исто, стр. 51.
14 Исто, стр. 8485.
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сум ња ти у то, де ли ма ко ја мо жда баш ту ап сурд ност пре по
зна ју и де мон ти ра ју. 

Хо мо ге ни за ци ја књи жев но сти је не мо гу ћа без књи жев ног 
де ла ко ме се од ре ђу је ста тус ро бе. Кул тур на хо мо ге ни за ци
ја по ла зи од под јед на ко ши ро ко и при хва ће не и оспо ра ва не 
иде је да је књи жев но де ло по ста ло ро ба, та ко да се са пра
вом мо же мо пи та ти ко ли ки је пр о це нат уче шћа књи жев не 
еко но ми је у бру то на ци о нал ном пр о из во ду (БНП) у раз ви је
ним, а ко ли ко у не раз ви је ним зе мља ма или зе мља ма у раз
во ју, од но сно да ли би се то уче шће по ве ћа ло при хва та њем 
зах те ва хо мо ге ни за ци је та мо где је за бе ле же но ње но ма ње 
уче шће. Фре де рик Џеј мсон (Frеdеric Јаmеsоn) у свом ути
цај ном тек сту „Пост мо дер ни зам или кул тур на ло ги ка ка
сног ка пи та ли зма“ ка же да се до го ди ло „да је естет ска пр
о из вод ња да нас по ста ла ин те гри ра на у роб ну пр о из вод њу 
оп ће ни то“, и да еко ном ска жур ба пр о из во ђе ња све нео бич
ни јих до ба ра „са да при да је естет ској ино ва ци ји и екс пе ри
мен ти ра њу све бит ни ју струк ту рал ну функ ци ју и по зи ци
ју“15. На по чет ку 80их го ди на 20. ве ка, Џеј мсон при ме ћу је 
екс пло зи ју мо дер не књи жев но сти у мно го раз дво је них ин
ди ви ду ал них сти ло ва ко ја је пра ће на „је зич ким рас па дом 
са мог дру штве ног жи во та до точ ке на ко јој је па ла и са ма 
нор ма, све де на на не у тра лан и пост ва рен ме диј ски го вор 
[...], ко ји за тим и сам по ста је са мо још јед ним иди о лек том 
ме ђу мно ги ма“16. За раз ли ку од бур жо а ског дру штва у ко ме 
су иде је вла да ју ће кла се би ле до ми нант не, „да на шње се раз
ви је не ка пи та ли стич ке зе мље на ла зе у по љу сти ли стич ке и 
дис кур зив не хе те ро ге но сти без нор ме“17. Џеј мсон ве ру је да 
„без лич ни го спо да ри об ли ку ју еко но миј ске стра те ги је ко је 
са пи њу на ше ег зи стен ци је“ (гло ба ли за ци ја?), али и да им 
„ви ше не тре ба (или од са да ни су ка дри) да на мет ну свој 
го вор; пост ли те рар ност ка сног ка пи та ли стич ког сви је та не 
од ра жа ва са мо од сут ност ика квог круп ног ко лек тив ног пр о
јек та, већ та ко ђер и из гу бље ност са мог ста рог на ци о нал ног 
је зи ка“18. Ови ста во ви су о че ни са да на шњим сте пе ном гло
ба ли за ци је из гле да ју оп ти ми стич но: гло ба ли за ци ја је нај че
шће на па да на, као што Ба ри ко ка же, јер ши ри ба ук све мо ћи 
свет ских мар ки и ба ук кул тур не хо мо ге ни за ци је – ко лек тив
ни пр о је кат, нај че шће схва тан као на ци о нал ни пр о је кат на 

15 Џејмсон Ф., Пост мо дер ни зам или кул тур на ло ги ка ка сног ка пи та ли зма, 
у: Постмодерна.Новаепохаилизаблуда, уре ди ли Ку ва чић И. и Фле го 
Г., За греб 1988, стр. 191. Иако је овај текст на стао 1984. го ди не, и да нас 
је ва жно вра ћа ти му се. 

16 Исто, стр. 200.
17 Исто, стр. 201.
18 Исто.
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пла ну по ли ти ке и пр о је кат „ве ли ке при че“ у књи жев но сти 
да нас де лу је бе зна чај но на спрам пр о јек та гло ба ли за ци је. 
Без лич ни го спо да ри на ших ег зи стен ци ја ни су са мо све моћ
не роб не мар ке, оне пред ста вља ју са мо фраг мен те по ли ти
ке фи нан сиј ских ин сти ту ци ја ка кве су ММФ, Свет ска бан
ка или Свет ска тр го вин ска орга ни за ци ја. Уве ре ност да ни је 
по треб но или да је не мо гу ће пр о мо ви са ти го вор иде о ло ги је 
да нас је го то во не мо гу ћа, а сти ли стич ка и дис кур зив на хе те
ро ге ност све је че шће из ло же на при ти сци ма а ти ме и не ста
ја њу. Ду брав ка Угре шић, на при мер, твр ди да се сва но вост 
са вре ме ног ро ма на на ла зи „у ње го вој ре гре си ји, у при ми ти
ви за ци ји струк ту ре при по ви је да ња, ка рак те ри за ци ји ли ко ва 
и си ту а ци ја“ и да „илу зи ју ди на ми ке, ви тал но сти и буј но сти 
су вре ме ног ро ма на на ин тер на ци о нал ном тр жи шту одр жа ва 
је ди но – ге о гра фи ја. Јед ном ће та кав ро ман до ћи из Тур ске, 
дру ги пут из Па ки ста на, тре ћи пут из Фран цу ске, че твр ти 
пут из Ја па на“19. Да кле хе те ро ге ност је за ме ње на хо мо ге но
шћу, ни зом ап сурд но сти ко је не уви ђа ју је ди но пи сци као 
Ду бра ва ка Угре шић или Але сан дро Ба ри ко, већ и еко но ми
сти ко ји су по зва ни ји, бар би у то по ве ро ва ли чи та о ци Ба
ри ко ових тек сто ва у Републици, да го во ре о гло ба ли за ци ји. 
Али да ли еко но ми сти кад го во ре о гло ба ли за ци ји го во ре и 
о књи жев но сти?

Џо зеф Сти глиц (Јоsеph Е. Sti glitz), во де ћи еко но ми ста ад
ми ни стра ци је Би ла Клин то на од 1993. го ди не и глав ни еко
но ми ста Свет ске бан ке од 1997. до 2000. го ди не, у сво јој 
књи зи Противречностиглобализацијегло ба ли за ци ју од ре
ђу је као укла ња ње ба ри је ра сло бод ној тр го ви ни и чвр шћу 
ин те гра ци ју на ци о нал них еко но ми ја.20 Сти глиц је уве рен 
да гло ба ли за ци ја мо же да до не се до бро бит сви ма, по себ
но си ро ма шни ма, ако се на ра ди ка лан на чин пр о ме ни до
са да шња прак са упра вља ња њо ме, а ко ју је ка рак те ри са ло 
при хва та ње иде о ло ги је од стра не оних ко ји би мо ра ли да 
се ба ве на у ком, при ли ком од ре ђи ва ња прав ца кон крет не по
ли ти ке. Го во ре ћи о гло ба ли за ци ји као о фе но ме ну ко ји по 
се би ни је ни до бар ни лош, Сти глиц из два ја до бре (сма њу је 
осе ћа ње изо ло ва но сти, пру жа ве ћи при ступ зна њу, омо гу ћи
ла је Ме ђу на род ни уго вор о на га зним ми на ма, опро ште ни  
су ду го ви не ким од нај си ро ма шни јих зе ма ља, успех Ис точ
не Ази је је чи ње ни ца, по бољ ша ни  су здрав стве ни усло ви 
мно гих љу ди, на ста ло је ак тив ни је гло бал но ци вил но дру
штво...) и ло ше (ра сте бр ој си ро ма шних, очи глед но је ли
це мер је за пад них зе ма ља, на ме ћу се исте по ли ти ке за све, 
по сто ји оправ да на бо ја зан од прет ње кул тур ном иден ти те ту, 

19 Угре шић Д., Нападнаминибар, Бе о град 2010, стр. 383384.
20 Сти глиц Џ., нав. де ло, стр. 9.
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зе мље у тран зи ци ји су оси ро ма ше не бес кру по ло зном пљач
ком, пот ко па ва ње де мо кра ти је и оп шта не си гур ност су све 
при сут ни ји...) стра не до са да шње гло ба ли за ци је. Сти глиц је 
очи глед но нај бли жи на шем пр о бле му кад го во ри о на па ди
ма на гло ба ли за ци ју јер се ве ру је да она „пот ко па ва тра ди
ци о нал не вред но сти“21. Упра вља ње гло ба ли за ци јом не во ди 
ра чу на о прет њи „кул тур ном иден ти те ту и вред но сти ма“22. 
Сти глиц из лаз ви ди у по сте пе ни јем при сту пу ко ји би спре
чио да „тра ди ци о нал не ин сти ту ци је и вред но сти, уме сто да 
бу ду ра зо ре не, мо гу да се адап ти ра ју и да ре а гу ју на те но ве 
иза зо ве“23. 

Гло ба ли за ци ја је за о штри ла пи та ње кул тур ног иден ти те та. 
Фре де рик Џеј мсон је уви део да је „го ле ма пр о ли фе ра ци ја 
дру штве них ко до ва у пр о фе си о нал не и ди сци пли нар не жар
го не, али и у озна ке афир ма ци је при пад но сти ет но су, спо
лу, ра си, ре ли ги ји и кла сној фрак ци ји“24 по ста ла по ли тич
ки фе но мен. Пр о ли фе ри са ни раз ли чи ти иден ти те ти че сто 
при сва ја ју књи жев ност као по ље на ко ме ће се афир ми са ти 
и то не рет ко су прот ста вља њем раз ли ком. Та ква уло га књи
жев но сти ни је но ва, нов је ин тен зи тет и обим ста рих, а ре
пре зен то ва них као но вих раз ли ка, као и ства ра ње си ту а ци
је у ко јој за ра ће ни иден ти те ти бес ком про ми сно те же уло зи 
кр ов ног и по жељ ног иден ти те та ис под ко га не би би ло ни 
јед ног дру гог. Раз ли ка је у до се за њу мо ћи, по ку ша ју да се 
од ре ђе ни иден ти тет на мет не као нор ма, а у та квој утак ми ци 
иден ти те та оче ки ва но је гу бље ње и ин ди ви ду ал но сти књи
жев ног тек ста: огра ни чен бр ој груп них сти ло ва одр жа ва 
ста ње аго на, али не и по ли морф но сти и по ли фо но сти, ди ја
ло гич но сти и ди ја лек тич но сти, на кра ју и пре го во ра: књи
жев но де ло се све че шће до жи вља ва као за ступ ник иден ти
те та и за то по ла зи из ње го ве ста би ли зо ва не иде о ло ги је да би 
до ње и сти гло, при то ме не оста вља ју ћи ме ста би ло ка квој 
сум њи. Гло ба ли за ци ја је сва ка ко до при не ла аго ну иден ти
те та у књи жев но сти и за то јер, ка ко ка же Сти глиц, не во ди 
до вољ но ра чу на о тра ди ци о нал ним вред но сти ма, на ро чи то 
у оним дру штви ма ко ја се исто вре ме но са тран зи ци јом из 
со ци ја ли стич ке „план ске при вре де“ ка тр жи шној кре ћу и ка 
по нов ном пр о на ла же њу кул ту ре и тра ди ци је ко ју же ле да 
од ре де као сво ју трај ну озна ку. Сти глиц би ре као да су кон
флик ти ствар ни и „до из ве сне ме ре не из бе жни“25. 

21 Исто, стр. 256.
22 Исто.
23 Исто.
24 Џејмсон Ф., нав. де ло, стр. 200.
25 Сти глиц Џ., нав. де ло.
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Ко ли ко се књи жев но сти ти чу пр о це си ко је до но си гло ба ли
за ци ја? Ако у Сти гли цо ва раз ма тра ња гло ба ли за ци је укљу
чи мо књи жев ност мо жда и до ђе мо до мо гу ћих од го во ра 
на ова ко ши ро ко фор му ли са но пи та ње. На рав но да је наш 
зах тев фраг мен та ран, али, по но ви мо то, не и ну жно по гре
шан. Пи та ња као што су: Да ли тр жи шни фун да мен та ли зам, 
на мет нут гло ба ли за ци јом зе мља ма у раз во ју и си ро ма шним 
зе мља ма, а од ба чен у ви со ко раз ви је ним, ути че на књи жев
ност? или Ка кве по сле ди це по књи жев ност има пад Бер лин
ског зи да по сле ко га је гло ба ли за ци ја убр за на? – у ве ли кој 
ме ри од ре ђу ју пу те ве књи жев но сти да нас. 

Сти глиц твр ди да су по ли ти ке ММФа под ба ци ле јер ни су 
до зво ља ва ле ин тер вен ци ју др жа ве на тр жи шту ка ко би се 
сви до ве ли у бо љи по ло жај. Да ли се од др жа ве да нас мо же 
оче ки ва ти ин тер вен ци ја на по љу књи жев но сти, а да она ни
је пра ће на иде о ло шким зах те вом? Да ли би та ин тер вен ци
ја би ла осло бо ђе на зах те ва за од ре ђе ном по е ти ком или не? 
Ако би др жа ва ин тер ве ни са ла обез бе ђу ју ћи пи сци ма ма те
ри јал не усло ве жи во та и ства ра ња, пре ма ко јим кри те ри ју
ми ма би то чи ни ла? Не би ли он да пи сци из еле мен тар не 
за хвал но сти скре та ли по глед од жи во та ру да ра? Ра ди ка лан 
при мер ис ку ства ру ске књи жев но сти то ком тра ја ња со ци
ја ли зма до во љан је да по ка же ко ли ко да ле ко ин тер вен ци ја 
др жа ве у књи жев но сти мо же да оде: „то та ли тар на власт у 
Ру си ји би ла је и власт ре чи“26. Ако се са јед не стра не на ла зи 
др жа ва, не моћ на да то ком су сре та са гло ба ли за ци јом бри не 
о умет но сти и књи жев но сти осим са ци љем да пр о мо ви ше 
иде о ло шке ме ха ни зме ко ји уз вра ћа ју ње ним пр о мо ви са њем, 
са дру ге стра не су раз ли чи ти стра ни фон до ви ко ји се до
жи вља ва ју као по тен циј ла на опа сност за на ци о нал ну кул ту
ру (ако су ММФ и Свет ска бан ка пр о мо те ри гло ба ли за ци је, 
фон до ви на ме ње ни књи жев но сти до жи вља ва ју се као пр о
мо те ри гло ба ли за ци је). 

Под при ти ском гло ба ли за ци је, си ро ма шне зе мље ели ми ни
шу тр го вин ске ба ри је ре (раз ви је не зе мље их ли це мер но за
др жа ва ју) – на тај на чин се бе ли ша ва ју „очај нич ки по треб
ног из во зног до хот ка“27. Слич не ба ри је ре се по ста вља ју и 
пред књи жев ност: „све европ ске на ци је по зна ју Бај ро на, 
али је те шко за ми сли ти да Бри тан ци упо зна ју Пре шер на. 
Ме ђу соб ни ути ца ји би мо ра ли да бу ду ре ци проч ни, али 
то ни је слу чај“28. Сти глиц гло ба ли за ци ју ви ди као чвр шћу 

26 Берг М., Литературократија, Бе о град 2011, стр. 35.
27 Сти глиц Џ., нав. де ло, стр. 20. 
28 Голеж Каучић М., Slo ve nian Folk Cul tu re bet we en Na ti o nal Iden tity and 

Euro pean In te gra tion Pr o ces ses, Народна умјетност 46/1, Загреб 2009, 
стр. 39.
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интеграци ју „зе ма ља и на ро да све та до ко је до ла зи огром
ним сма њи ва њем тр о шко ва тран спор та и ко му ни ка ци ја, као 
и ру ше њем ве штач ких ба ри је ра за пр о ток ро бе, услу га, ка
пи та ла, зна ња и (у ма њој ме ри) љу ди пре ко гра ни ца“29. Очи
глед но је да у „чвр шћој ин те гра ци ји“ ло ши је пр о ла зе ма ње 
раз ви је не др жа ве и да ни је оче ки ва но да ће кул тур на и књи
жев на раз ме на би ти рав но прав на. Ин тер нет сва ка ко до при
но си сма њи ва њу тр о шко ва ко му ни ка ци је, по ве ћа њу ње не 
бр зи не, али и ства ра ме диј ски пр о стор за књи жев ност и то 
у та квој ме ри да пред књи жев ност, као и на у ку о њој, по ста
вља но ве иза зо ве. У да на шњим усло ви ма „тра ди ци о нал не 
ком па ра тив не ме то де књи жев но сти по чи њу за ка зи ва ти“ ка
да за хва љу ју ћи ин тер не ту „све књи жев но сти мо гу би ти кон
такт не“30. Гор да на Тка лец ка же да у но вом кон тек сту ра сте 
за ни ма ње за ма ле књи жев но сти, ма ње по зна те ауто ре као и 
за са вре ме ну књи жев ност, али и да ин тер кул ту рал ност, по
себ но рас про стра ње на на ин тер не ту,  ко ја се „сма тра ла го
то во си но ни мом за гло ба ли за ци ју, она са да по ста је и ње зин 
мо гу ћи опо нент“31 јер и да ље по ли тич ка и кул тур на исто ри
ја ства ра ју сна жни је ве зе од ин тер не та. 

У сво јим ана ли за ма гло ба ли за ци је, Сти глиц го во ри о по
тре би на ста лој по сле Дру гог свет ског ра та да се ко лек тив но 
де лу је на гло бал ном ни воу у слу ча ју кри зе (то је раз лог на
стан ка ММФа), о по ли ти ци ММФа да јед на ке ме ре ве же 
за све, о то ме да огра ни че на кон ку рен ци ја и не са вр ше на ин
фор ми са ност не мо гу до ве сти до склад ног тр жи шног си сте
ма, да бр зе пр о ме не до во де у пи та ње тра ди ци о нал не ауто
ри те те и од но се као и да ви со ке ка мат не сто пе пр о из во де 
још ве ћу ре це си ју и на тај на чин из ба цу ју ка пи тал из зе мље. 
Да на шњи по ло жај књи жев но сти из пер спек ти ве Сти гли цо
вих ана ли за мо гао би да из гле да као не про ме њен кр оз чи тав 
20. век: Но бе ло ва на гра да за књи жев ност би за у зе ла ме сто 
ММФа, јед на ке ме ре за све мо гу би ти бар дво стру ко схва
ће не као по е ти ка јед не епо хе или као књи жев ност са уку сом 
Ко како ле, уло гу огра ни че не кон ку рен ци је и не са вр ше не 
ин фор ми са но сти има ли би пи сци, кри ти ча ри, на став ни ци 
књи жев но сти са сво јим пе три фи ци ра ним до жи вља ји ма и 
ин тер пре та циј ским на ви ка ма, бр зе пр о ме не (та ко сла вље не 
у ра ни јим епо ха ма!) да нас су све ре ђе, а и кад се де се не 
при хва та ју се бр зо, ка мат не сто пе у књи жев но сти ра сту са 
при ста ја њем на иде о ло шке зах те ве – књи жев ност гу би на 
вред но сти, а њен „ка пи тал“ се тр о ши ако и не одлази као 

29 Сти глиц Џ., нав. де ло, стр. 23. 
30 Тка лец Г., При мје њи вост те о ри је ре цеп ци је на ме диј ин тер не та, Флуми
ненсиа2, Ри је ка 2010, стр. 76.

31 Исто, стр. 75.
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пи сацег зи лант да би убр зо спо знао да и у дру гом фраг мен
ту све та ни је дру га чи је, ка ко да нас та ко и од у век. Гло ба ли
за ци ја за го ва ра при ва ти за ци ју вла ди них мо но по ла и тран
спа рент ност ин сти ту ци ја – у књи жев но сти су ите ка ко че сти 
су ко би са по е ти ка ма „др жав них пи са ца“ ко ји мо но по ли зу ју 
чи та лач ко тр жи ште, као што се не рет ко књи жев не на гра де, 
од Но бе ло ве до оних ко је до де љу ју кућ ни са ве ти, ко је ути
чу на бо ље по зи ци о ни ра ње пи сца на тр жи шту, оп ту жу ју за 
не тран спа рент не пр о це се од лу чи ва ња и под ло жност мно
го број ним ути ца ји ма: „бу ра зер ски ка пи та ли зам“ ства ра и 
„бура зер ску књи жев ност“.

На пр ви по глед став да књи жев ност од у век ус по ста вља од
но се са гло ба ли за ци јом мо же из гле да ти нео бич но и пре те
ра но. Ме ђу тим тај од нос од ре ђу ју бар три син таг ме у ко
ји ма се су сре ћу књи жев ност и гло ба ли за ци ја: гло ба ли за
ци ја књи жев но сти, гло бал на књи жев ност и књи жев ност 
глобали за ци је. 

Гло ба ли за ци ја књи жев но сти не за по чи ње Гу тен бер го
вим от кри ћем и не за вр ша ва се ин тер не том ко ји пре у зи ма 
при мат у ко му ни ка ци ји, већ на ста је усме ним пре но ше њем 
књи жев ног де ла и не за вр ша ва јер не мо же да ис цр пи сво
је мо гућ но сти. От кри ће пи сме но сти, штам пе и ин тер не та 
са мо убр за ва ју пре но ше ње. Пам ће њем, кре та њем, а он да и 
пре во ђе њем, књи жев ност се гло ба ли зо ва ла. Да нас се мо же 
го во ри ти о гло ба ли за ци ји пр вих ка ме них ала та, као и ути
ца ју гу ме и пла сти ке на гло ба ли за ци ју (не за о би ла зни су у 
пре но ше њу ин фор ма ци ја).32 Гло ба ли за ци ја књи жев но сти, 
за што не и са ма књи жев ност, мо же се по сма тра ти и као пр ва 
ин фор ма тич ка ре во лу ци ја, ре во лу ци ја осло бо ђе ња им пе ра
ти ва до слов но сти и исти ни то сти (ма да, не рет ко ће се књи
жев но сти при пи си ва ти и ви ши сте пен исти ни то сти од оног 
ко ји пру жа ју на у ке). 

Под се ћа ње на ис ку ство раз во ја штам пе до не кле мо же да се 
по и сто ве ти са раз во јем ин тер не та. Гло ба ли за ци ју штам пе, 
по себ но у Ки ни а ка сни је и у Евро пи, пра ти ле су мно го број
не за бра не и огра ни че ња – вла да ри ма, а вр ло бр зо и цр кви, 
по ста ло је од мах ја сно ко ли ко је лак ше пре но ше ње тек сто ва 
опа сно. Гу тен бер го во от кри ће је пра ће но ин дек си ма за бра
ње них књи га ко ји се ства ра ју са по себ ном по све ће но шћу 
(рим ска ин кви зи ци ја свој по пис из 1557. го ди не не пре ста
но ће до пу ња ва ти, шпан ска ин кви зи ци ја ства ра ин дек се од 
1559. до 1790. го ди не, ко ло ни јал не си ле по себ но во де ра
чу на о штам пи у ко ло ни ја ма, Ма ри ја Те ре зи ја 1753. ства ра 

32 Ча тић И., Руј нићСо ке ле М. и Ка ра ва нић И., Гло ба ли за ци ја пр вих ка ме
них ала та и об рад ба по ли ме ра, Полимери31, За греб 2010, стр. 2226.
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по себ ну цен зор ску ко ми си ју, со ци јал де мо крат ске књи ге су 
на ли сти у Бер ли ну 1886. го ди не, ис ку ства 20. ве ка не за о
ста ју...) Ако је ин те ре со ва ње за бр жом пр о из вод њом тек ста 
по ра сло у сред њем ве ку „на ро чи то због по тре бе гра до ва и 
би ро кра ти је за архи вом и до ку мен ти ма“33, гло ба ли за ци ја 
ин тер не та би да нас мо гла да де лу је као крај ња тач ка пре но
си вог тек ста и архи ви ра ња. Али архи ве на ин тер не ту че сто 
де лу ју ви ше не при сту пач не не го отво ре не: зах те ва се пла
ћа ње, при пад ност ака дем ској за јед ни ци ко ја би пла ти ла за 
сво је чла но ве, за бра не при сту па ко је не ке зе мље спро во де са 
ци љем да се за шти те од ло ших ути ца ја, за шти та аутор ских 
пра ва – са мо су не ки од фак то ра ко ји огра ни ча ва ју при ступ, 
по ред кул тур не и по ли тич ке исто ри је ко ји тај при ступ чи не 
се лек тив ним. Ако го во ри мо о књи жев но сти, уто пи ја чи та
вог све та као пу бли ке, ако је не кад и по сто ја ла, да нас не ста
је, јер је зва нич но одо бре ње цен зо ра (imprimаtur) за ме ње но 
ме стом чи та о ца на стра ни до бит ни ка гло ба ли за ци је. Уло гу 
не ка да шњих кри јум ча ра књи га да нас на се бе пре у зи ма ју 
под јед на ко хра бри ен ту зи ја сти ко ји ства ра ју плат фор ме за 
бес плат но пре у зи ма ње књи га. 

Књи жев но де ло и ње гов тво рац по тај но са ња ју уто пиј ски 
сан да по ста ну гло бал но ра ши ре ни као и при хва ће ни. Де ло 
те жи да осво ји вре ме и пр о стор, да бу де трај но у сва ком вре
ме ну и пр о сто ру. По тај ни сан књи жев ног де ла је на крат ко 
сво ју ре ал ност пр о на шао у гло ба ли за ци ји ко ја обе ћа ва да 
мо же ком пре со ва ти и вре ме и пр о стор. Гло бал на књи жев
ност ни је ис кљу чи во да на шњи од го вор на пи та ња свет ске 
књи жев но сти, ње го ва за ме на у ду ху вре ме на, од го вор на 
на ив на пи та ња сту де на та свет ске књи жев но сти за што, на 
при мер, на мно го број ним кур се ви ма не чи та ју де ла на ста
ла у Бра зи лу или Ја па ну. Гло бал на књи жев ност је те жња 
ко ја се не при зна је осим кад се оства ра ју у тре ћој син таг
ми су сре та књи жев но сти и гло ба ли за ци је – у књи жев но сти 
глобализаци је. 

Гло ба ли за ци ја се мо же на мет ну ти као кључ ни идеј ни еле ме
нат јед не нор ма тив не по е ти ке, ко ја не би оста вља ла ме ста 
за ми ли о не љу ди у књи жев но сти гло ба ли за ци је. Књи жев
ност ни је „обавезно опле ме њу ју ћа и нужно ху ма ни зу ју ћа 
ак тив ност [подвукла Д.П.]“ – мо гу ће је пр о на ћи мно го при
ме ра ко ји све до че о то ме као и о „не рас ки ди вој по ве за но сти 
књи жев но сти, им пе ри ја ли стич ке иде о ло ги је и ка но ни зу
ју ће књи жев не кри ти ке“34, али и ме то до ло ги ја пр о у ча ва ња 

33 Лен дис Д., Богатствоисиромаштвонација, Бе о град 2004, стр. 69.
34 Пет ко вић Д., „Ка ри ме, иза бран си због сво је аутен тич но сти, а не због 

ис ку ства“: фа бри ко ва ње аутен тич но сти Дру гог, не ко ли ко при ме ра, у: 
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књижев но сти ко је су по ста вље не на оп ту же нич ку клу пу 
као по ма га чи гло ба ли за ци је и ње не књи жев но сти. Књи
жев ност као и ње не ди сци пли не се на па да ју као ди сци пли
ну ју ће, омо гу ће не тек гло ба ли за ци јом ко ја тра ди ци о нал не 
на ци о нал не кул ту ре су сре ћу са Дру гим. Свест о по ни же њу, 
мар ги на ли зо ва но сти и дис кур зив ном оне мо гу ћа ва њу от по
ра де ху ма ни зу ју ћим прак са ма до шла је из ис ку ства Дру гог 
да би, кад је при хва ће на, би ла вра ће на Дру гом као до каз 
не при зна ва ња пр о ли фе ра ци је иден ти те та. Све о бу хват ним 
пој мом, раз у ме ва но ста ње фраг мен тар ног све та пр о из ве ло 
је књи жев но сти ко је, од ри ца њем уку са ко ји би се до пао чи
та вом све ту, ра чу на ју на пу бли ку ко ја оче ку је да ће до би ти 
же ље ни укус иден ти те та, књи жев но сти ко је од би ја њем из
јед на ча ва ња са ро бом свој ка пи тал не умно жа ва ју са мо на 
сим бо лич ким пла но ви ма по твр ђи ва ња иден ти те та, већ и у 
мно го опи пљи ви јим ва лу та ма: спо зна ја да је гло бал на књи
жев ност сан за ме ње на је гло ба ли за ци јом огра ни че ног до
ме та – фраг мен тар ном гло ба ли за ци јом под јед на ко сна жних 
хо мо ге ни зу ју ћих ефе ка та. 

Ба ри ко на кра ју сво јих тек сто ва о гло ба ли за ци ји, пре фраг
мен тар них bоnus trаcks ка же да је гло ба ли за ци ја си ви сан 
ме на џе ра и бан ка ра: „у из ве сном сми слу реч је о то ме ка
ко тре ба да поч не мо да са ња мо тај сан уме сто њих, и да 
га оства ру је мо“35. У оства ри ва њу тог гло бал ног сна, књи
жев ност са сво јим не ис црп ним мо гућ но сти ма, мо гла би да 
одигра пре суд ну уло гу.
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FRAGMENTS OF GLOBALIZATION AND LITERATURE

Abstract

In an attempt to reconsider the current position of the notion of 
globalization, the paper takes two different directions in observing 
globalization and its relation to culture and literature, from a literary and 
then an economic aspect. The often heard postulate that contemporary 
literature has assumed the features of a commodity taking part in 
market competition is tested by placing literature in some of the main 
globalization strategies from the point of view of economists. The 
interrelation of literature and globalization determined by syntagms 
such as globalization of literature, global literature and literature of 
globalization is a globalizationfragmentary response to a complex 
issue of their interrelations, which is by no means exhausted in this 
paper, just as neither globalization nor literature gives an impression of 

waning in transformation.
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