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ТРАН ЗИ ЦИ ЈА КУЛ ТУ РЕ*
Сажетак: У тек сту се ука зу је на то да ин трин сич на не пот пу
ност зна че ња пој ма „кул ту ра”, ко ји за ви си од кон тек ста, не ума
њу је уло гу кул ту ре у об ли ко ва њу по гле да на свет. Про бле ма тич ни 
еко ном ски и по ли тич ки усло ви од ра жа ва ју се на ста ње кул ту ре, а 
свест о ста њу кул ту ре омо гу ћа ва ду бље са гле да ва ње мо гућ но сти 
дру штве них про ме на. То ме се ис пре ча ва прин цип мо дер не ка пи та
ли стич ке про из вод ње ко ја је и на ста ла са тр го ви ном књи га ма, као 
про из вод ња кул ту ре. По ка зу је се да је про из вод ња кул ту ре, ко ја 
је окре ну та про фи ту, пре пре ка за ства ра лач ко об ли ко ва ње кул
ту ре. То је још про бле ма тич ни је у мар ги на ли зо ва ним кул ту ра ма, 
по пут кул ту ре у Ср би ји, ко ја је стал но из ло же на сме на ма тран
зи ци ја  – из пре мо дер ног до ба, у тра ди ци ју хри шћан ства, па пре ко 
ате и стич ке мо дер ни за ци је ко му ни стич ког ре жи ма, до са да шње 
ере гло ба ли за ци је. Та ко је те ку ћа тран зи ци ја кул ту ре у Ср би ји 
по ста ла део оп ште (гло бал не) кул тур не тран зи ци је ко ја се на
ла зи на рас кр сни ци из ме ђу про из вод ње кул ту ре, чи ја је сре ди шња 
вред ност про фит, и ства ра ња кул ту ре као под ло ге одр жи вог и 
хуманог жи во та на Зе мљи. 

Кључнеречи: кул ту ра, тран зи ци ја, гло ба ли за ци ја, ства ра ње

Досадашње транзиције („комунистичке“ и „посткомуни
стичке“)углавномсуизгледалекаодаихјеисторијанане
ласпоља.Онесуслабилеотпорностдомаћекултуре,каои
других култура у окружењу, све до потпуног ишчезавања
идентитета,доносећипревратекојисучестоспречавалида
сеусталеиразвијајустваралачкастремљењаудруштву.У
мањојиливећојмеритоседогађа,додуше,савећиномтра
диционалних друштава захваћених глобалним процесима
модернизације.Испољавајућисеусвимобластимаживота
историјскапревирањакореспондирајупреображајимаиден
титетакојисесаразличитихнивоапреламајуупроменама
значењапојма„култура”.Затозначењекултуреостајенеиз
весноипоредизвесностиулогакојеима.

ЈЕЛЕНА ЂУРИЋ

* Текст је настао у оквиру пројекта 43007 Института за филозофију и
друштвену теорију који финансира Министарство просвете, науке и
технолошкогразвојаРепубликеСрбије.
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Култура се, наиме, уобичајено схвата као заједничкииме
нитељ који поступке појединаца чини разумљивим неком
друштвуилигрупикојојтипојединциприпадају,наоснову
вредности,уверења,понашањаислично.Културајетакође
скупматеријалнихинематеријалнихпроизводакојисудео
живота и погледа на свет датог друштва.Може изгледати
дасукултураидруштвопреклапајућипојмови,јер,култура
је карактеристика свакогдруштва, каоштосвакодруштво
садржиодређенукултуру.Међутим,каоштосе једнакул
тураможеодноситинавишеразличитихдруштава,такои
једнодруштвоможеобухватати вишеразличитих култура
и утолико појмови културе и друштва нису преклапајући.
Тозначидањиховоразумевањезависиодконтекстаукојем
секористеовипојмовијерсутотаквипојмовикоји,упркос
сталномоптицајуимногимодређењима,немајусвојејасно
иконачнозначење.

Ниуантропологијикоја је,унастојањудасхватиљудску
природукаотакву,пошлауистраживањеразличитихкул
тура,непостојисагласностокоупотребеовогпојма.Према
схватањуКлифордаГерца (CliffordGerz), анализакултуре
је „интринсичнонепотпуна”,„...иштоје јошгоре,штоје
дубљатојемањепотпуна”.1Показалосе,међутим,даиде
јакултуреосцилујеизмеђууниверзалистичкогирелативи
стичкогзначења.Културасе,наиме,односи,каконаљудску
врстуичовекауопште,такоинаодређену,посебнукултуру
једногдруштва,чакиакојето„друштво”устварисамодео
некаквеширезаједнице.

ЗатојеЗигмунтБауман(ZygmuntBauman)великимсловом
„К”иуједниниозначиоКултурукојајеповезанасаопштим
иуниверзалнимпредиспозицијамачовека,односно,људске
врсте,каоштосусимболичкеактивностииупотребајезика.
ПремаБаумановојкласификацији,то је„атрибутивнаКул
тура”ињениатрибутисуисамиуниверзалнипоштосучи
ниоцикласификацијељудскости.Насупроттоме,напоједи
начнекултуре,којесулокализованеупросторуивремену,
односисе„дистрибутивни”појам„културе”којесуозначе
немалимсловом„к”иумножини.2Кададаклеговоримоо
културама које археолози и антрополози сврставају према
типовимаорганизацијеиокојимакласификујусвојазнања,

1 Герцнастављасвојеразмишљањеоанализикултуре:„Тојечуднанаука
чије најупечатљивије тврдњеимају најнесигурнију основу у којој на
предоватиувезиснекимпитањемзначипојачаватисумњуиусебии
удругимадаганистебашдобросхватили”.Gerc,K.(1998)Tu ma če nje 
kul tu raI–II,Beograd:BibliotekaXXvek,стр.44.

2 Упоредити:Bauman,Z. (1984)Kul tu ra i druš tvo,Beograd: Prosveta, str.
2731.
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њиховозначењенеприписујемо„Култури”чијијеиденти
тет заједнички именилацљудске врсте, него  „културама”
којечинеспецифичнеразликеидентитетасвојихпосебних
друштава.3

АпоријауниверзалистичкогзначењаКултуре,односно,кул
туреунајширемсмислу (којесенајвишеразилазиодпој
ма друштва у свом ужем, политичкоекономском смислу),
јестеутомештосеонанајвишеприближавапојмукулту
реуужемсмислу,којесетиче(уметничког)стваралаштва.
Свакиодразличитихконтекстаукојимасеупотребљавапо
јамкултуреповезанјесаодговарајућимаспектимаљудског
идентитета. Означавајући дату сферу културе они делују
прекоусвојенихпогледанасвет.

Када,например,културупосматрамоуконтекступретпо
ставке да је култура облик заштите друштваод окружења
(каоштосеуобичајеносхватајупроизводиматеријалнекул
турекојезаједничкикористечлановиједногдруштва),онда
сепоказуједасутежњезавећимнивоимазаштитедовеле
домодерногразвојаиорганизовањадруштваповезивањем
различитихкултурноетничкихгрупа,паичитавихнарода
(сасвојимразличитимкултурнимтрадицијама)ујединстве
ненационалнедржаве.Модерненационалнедржавесуто
комисторијскихпроцесаисаместваралесопственеоблике
иврстекултуракојесупосталетемарасправаопотенцијал
ном„сукобукултура”,односно,омогућностимановогпо
везивањаилираздвајањаупромењенимисторијскимусло
вима.

Када,међутим,културапосматрауконтекстуулогекојуона
имаукохезијидруштва,ондаонаделујекаоизвористан
чанихутицајанапојединцеиколективе–изворвредности
повезанихсасхватањемциљеваиизборомсредставазањи
ховоостваривање, алипрвенственокаоизвор значењако
ја доприносе обликовању погледа на свет.Поглед на свет
одређенекултурепокрећеодговарајућементалнемапекоје
усвајајупојединции/иликолективиикојеутичунаживот
друштва.

СобзиромнатодајеСрбија,ипрераспадасвојепретход
недржаве–Југославије,анарочитонаконпериодаратних
сукоба,међународнихсанкцијаипосткомунистичкетранзи
ције,почеласвевишедагубисвојематеријалнеинематери
јалнеживотнеуслове,којисуубилокојем,барделимично
сувереном друштву, неизоставни чиниоци самосвојности

3 Упоредити: Đurić, J. (2012) Glo bal ni pro ce si i pre o bra žaj iden ti te
ta,Beograd: Institutzafilozofiju idruštvenu teoriju; I.P.„Albatrosplus”,
стр.321идаље.



130

ЈЕЛЕНА ЂУРИЋ

културе,заразумевањеисторијеидејекултуретребасхвати
тицентралнунарацијумодернеимперије.

СитуацијауВеликојБританијикојујеописаоРејмондВи
лијамс (RaymondWilliams)приказујепроблемеодносаиз
међу културе и друштва који почињу са периодом Инду
стријскереволуцијекададолазидооткрићаимодернеупо
требе појма „култура”.На примерима плејаде британских
стваралаца4,Вилијамсјеизнеоопштиобразацдруштвених
промена преламајући их кроз употребу пет кључних пој
мова(индустрија,демократија,класа,уметностикултура)
каокоординатамапемодернеструктурезначења.Увидидо
којихједошаопоказалисудапроменеуупотребипојмова
изражавајуопштупроменуодносапремаживоту.Међутим,
Вилијамсоваусмереностнаопштакретањамишљењаиосе
ћањауисторијиструктуреизначењакултуренијеомогући
лаиздвајањеовогпојма,негоје,напротив,свевишеистра
живањапоказивало свешируповезаност културе са оста
лимаспектимаживота.5

Великеисторијскепроменеуобластимаиндустрије,демо
кратијеикласа,подстаклесупромене значењапојмакул
туреисањимаускоповезанепроменекојесуседесилеу
уметностикаоодговоринањих.Отуда,иакојеисторијапој
макултуренизодговоранапроменеудруштвеномеконом
скомиполитичкомживотуисамакултурајенекаврстамапе
заистраживањеприродеосталихпромена.

4 Реч је о чувеним британским ауторима попут: Бeрка (Edmund Burke
1754),Бентама(JeremyBentham1773),Блејка(WilliamBlake1782),Вор
дсворда(WilliamWordsworth1795),Овена(RobertOwen1796),Колриџа
(S.T.Coleridge1797),Бајрона(LordByron1813),Шелија(P.B.Shelly
1817),Китса(JohnKeats1820),Карлајла(ThomasCarlyle1820),Дизра
елија (BenjaminDisraeli 1829),Мила (John StuartMill 1831), Дикенса
(CharlesDickens1837),Раскина(JohnRuskin1844),Арнолда(Matthew
Arnold1847),Шоа(BernardShaw1881),Вајлда(OscarWilde1881),Ло
ренса(D.H.Lawrence1910),Елиота(T.S.Eliot1913),Орвела(George
Orwel1928)идругих.Упоредити:Wiliams,R.(1960)Cul tu re and So ci ety 
1780–1950,GardenCityNewYork:AnchorBooksDoubleday&Company,
Inc.

5 Вилијамсово истраживање употребе речи „култура”, пре појаве Ин
дустријскереволуције,показалодакултуранајпреозначаваприродну
склоностразвоја,азатимпроцесеувежбавањаљуди.Оваупотреба,која
сеобичноодносиланакултурунечега,промењенајеуXIXвекупрема
апстрактномзначењукултурекаотакве.Такојекултурапочеладаозна
чава:1.„општестање,илинавикуума”којајеутеснојповезаностиса
идејомљудскогусавршавања;2.„општестањеинтелектуалногразвоја
удруштвукаоцелини”;3.„општетелоуметности”,акаснијеуистом
столећу4.„целокупанначинживота,материјални,интелектуалнииду
ховни” (Wiliams,R. (1960)Cul tu re and So ci ety 1780–1950,GardenCity
NewYork:AnchorBooksDoubleday&Company,Inc.,р.VXVIII).
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Култура, наравно, никада није била само одговор на нове
начинепроизводње,већинановеобликеличнихидруштве
них односа (на пример, на проблем друштвених класа и
развојдемократије).Одвајањеморалнихиинтелектуалних
активности од политичких и економских токовамодерног
друштваиистицањеовихактивностикаоодређеневрстеал
тернативе,довелоједонастанкапојмакултурекаотакве.У
јошужемсмислу,одређивањезначењакултуреусмеравасе
наподручјеличногдоживљајаиосећањакојисуповезани
сауметношћу.

Ипак, треба истаћи чињеницу да је у модерном друштву
културадобиласасвимдругачијуулогунегошто јеимала
упремодернимдруштвимагдејебилаорганскиповезанаса
осталимсферамаживота.ПремасхватањуЕндрјуаМилне
ра, (AndrewMilner) због тогашто је умодерномдруштву
културапресталадабудеокосницаживота,онајепрестала
дабудечакиокосницаинституционалнихпредставаокул
тури.Такода,премањеговомсхватању,значењепојмакул
туренепредстављапроизводсаморазумевања,негонакнад
ногтумачењапремодернихдруштавасастановиштамодер
ногдруштваукојемкултурапостајенештосасвимдруго.6

Милнер је сматрао да се теоријскипојам културепојавио
текнаконштојекултурапосталадруштвенипроблем.Шта
више,премањеговомтумачењу,теоријакултуренијепро
стонекипосебан,специјализованакадемскидискурс,који
управљаемпиријским,супстантивнимистраживачкимпро
блемима, већ је сампојам културе онопотиснуто „друго”
друштва.7Реторикадруштвенетеоријетакођејеималапро
блемсатеоријомкултуре,закојунијебиломестаниукон
текстуоногашто је раније било одређено као „политичка
економија”,акаснијеподељенонапосебнедисциплинееко
номскихиполитичкихнаука.Међутим,иутојподели,те
оријакултурејеосталаједнаодсредишњихнепријатности
модерне цивилизације. Томе је допринела природа социо
културне модернизације којом доминира капиталистичка
економскаорганизацијапроизводње.Такосепоказалодаје
производњакултуреустварипрвиобликмодернекапитали
стичкеиндустријечијисупочецибилиуправоутрговини
књигама.

Уочавањемштампањакњигакаоважногсимболакапитали
стичкепроизводњекултуреМилнерјеразмишљаоуистом
духу као и Клод ЛевиСтрос (Claude LeviStrauss). Овај

6 Упоредити: Milner, A. (1994), Con tem po rary Cul tu ral The ory, London:
UCLPress

7 Исто,стр.4.
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францускифилозофи антрополог је такође говорио опо
јавикњигаиписанихдокумената,несамокаоодоприносу
реконструкцијидруштвенепрошлости,негоикаооузроку
губљењанепосредневеземодернихљудисадругимособа
макојесубилеизворидруштвененарације–приповедачи,
свештеници илимудраци, са којима суљуди некада били
повезанипрекоусменогпредања.Уместотога,књигесупо
сталенекаврстапосредника.Сакњигамасесвевишепоче
лаширити комуникација идеја и, посредно, комуникација
измеђуљуди,аликњигесу,премамишљењуЛевиСтроса,
донелеибременеаутентичности.Утомсмислу,развојпи
смености је, са једне стране, веома користио човечанству,
али му је, са друге стране, одузео нешто фундаментално
битно.8

Усвакомслучају,појаватрговинекњигамабилајеисториј
скиновначинкултурнепроизводњекојијеувезисаопштим
развојем капиталистичке друштвене организације. Она је
утицаланапреображајеитранзицијекултуреуобликекоји
суприлагодљивиличномвласништву,попутауторскихпра
ва,комерцијализацијеипрофесионализацијеписањаиизда
ваштва.Збогкапиталистичкогподређивањаинтелектуалног
животаекономскомиусловљавањакултурногстваралаштва
материјалномсигурношћу,настало јеуверењедасупокр
овитељски пореци, попут феудалних, стимулативнији за
развијањекултуре.Анализирана јепојаванове, „масовне”
културе,којанастајесакапитализмоминепостављависоке
уметничкекритеријуме.Критичкатеоријадруштваистакла
јеразликуизмеђумасовнеи„високе”културеипоказалада
аутономијауметностиодосталихдруштвенихпраксиомо
гућаваслободуоддруштвенеконтроле,алитакођедоприно
сидруштвенојирелевантностикултуре.9

Левичарскамисаојезасавршенијиобликпокровитељског
поретка сматрала комунистички поредак. Међутим, иску
ство функционисања „еxкомунистичких система”10, чији
односпремакултуритакођеможедасесхватикао„покро
витељски”, познаје склoност таквог мишљења ка идеали
зацији.Стављањем уметности у службу званичне идеоло
гије, комунистички системи су, наиме, такође спречавали
да култура заиста постане крајње друштвено релевантна.

8 Упоредити: LeviStrauss, C. (1989), Struk tu ral na an tro po lo gi ja, Zagreb:
Stvarnost,стр.353–354.

9 Упоредити:Marcuse,H.(1968)Ne ga ti ons,Boston:BeaconPress.
10„Еxкомунистичкисистеми”суустварибилисоцијалистички,а„кому

нистички”субилисамонаидеолошкомплану,али„транзиционидис
курс”јеискористиоовајназивуфункцијипредставе„урушавањакому
низма”.
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Друштвена„релевантност”културесастојаласеуконтексту
комунистичкеидеологије,углавном,одњеногрепродукују
ћегпотврђивањауциљуусмеравањаидентификацијешто
је,уместоуспостављања,изазивало„кризуидентитета”со
цијалистичке заједнице југословенског друштва11. С обзи
ромнатодасуидеолошкеслужбебилепретежнофокусира
ненапроблем„спољашњихиунутрашњихнепријатеља”12,
услучајевимакритичкогмишљења,илиизражавањаидеја,
различитих од главних токова тадашњег идеолошког ми
шљења,културностваралаштвојебилоцензурисано.

Мождајенајвећаслабостпроизводњекултуреурежимуко
мунистичкеидеологијебилаутомештоонаниједозвоља
валаслободуизборакултурнихвредности.Тосе,посебноу
СРСрбији,алииширомСФРЈугославије,испољавалокроз
материјалистичкиоријентисанпогледнасветкојијепоти
скиваодуховнепотребе,којесупредстављалеконтинуитет
са ранијимобичајима, културомиидентитетомљуди.Ду
ховност јекомпензовананаметањем„патриотскогморала”
братстваијединствауокриљукултуре„радничкекласе”ко
јојсуизненадасвиморалиприпадатипоништавајућисвоју
дотадашњутрадицију(верника,сељакаилисопственика).

Сатаквогполазиштадисконтинуитетапројектована„аван
гардарадничкекласе”тешкојемоглапостатиносилацду
ховногразвоја.Није,међутим,познатодајемеђутеорети
чаримадруштва ова чињеницапрепозната као релевантан
разлогурушавањакомунизма.Томожебитизначајанпре
вид,будућидаједуховнаслабостмогућнаподлогазатода
материјалнеслабостипостануразорне.Оваслабостјетако
ђепоследицаснажногутицајамодернизацијскепарадигме–
презентованеуовомпериодумарксистичкеисторијеувиду
теоријенаучноисторијскогматеријализма.

Овапарадигмајекаснијенарочитоизраженакрозиндискри
минативну наклоност према политичкоекономским моде
лимауређењаразвијенихмодернихдруштава,причемује
специфичностњиховеисторијскеситуацијенедопустивоза
немарена.Материјалнапредностразвијенихмодернихдру
штава,уодносунареволуцијомосвојена,„комунистичка”
друштва,којасунаразарањупретходнихтрадицијаоства
риваламодернизацијскутрансформацију,почиванањихо
вомконтинуитетусасопственомтрадицијом.Тојесвакако

11Надругачијиначиноовојкризиидентитетаречјеукњизи:Golubović,
Z.(1988)Kri za iden ti te ta sa vre me nog ju go slo ven skog druš tva,Beograd:Fi
lipVišnjić.

12Упоредити:Đurić,J.(1998)„Upotrebamitovaurazaranjudruštva”(227–
263),Me di ji i rat,Beograd/Zagreb:Argument.
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омогућилодасекомерцијализацијакултурнепроизводњеу
овимдруштвимаконтинуитетаспонтанијеинтегрише.Ко
егзистенцијамодернихитрадиционалнихкултурнихсфера
уњимамоглајебитистимулативназаусвајањеплурализма
вредностиштојеодговаралотехнолошкомпрогресуиуве
ћавањукапиталадодатноцрпљеногколонизацијомсвета.

Културна предност развијених земаља почива дакле на
аутохтономпореклуи континуитету развојамодерностии
модернизацијеуњима.Тосе,наравно,одражаваинастање
културе.Схватањекапитализмакао„основнетрансформа
цијскеснагеобликовањамодерногсвета”13,тевредновање
експлоататорскихпринципанаосновукојихсекапиталуве
ћава,доприноситомедасеувећавапредностматеријалног
статуса културе у капиталистички развијеним земљама.
Неразвијена друштва, каошто је и ово наше, подвргавају
се, насупрот томе, режиму глобализације. Глобална тран
сформацијакапитализмаусветскисистемостварујеуовим
друштвимау„посткомунистичкојтранзицији”неоколонија
листичкепретензијештосе,наравно,одражаваинапроиз
водњукултуреуњима.

Културепосткомунистичкихипостколонијалнихдруштава
су,ускладусањиховимполитичкимиекономскимстањем,
маргинализоване и пасивизоване. Ове пацификоване кул
туреживеекономијубедеукојој је такозвана„пиратерија
ауторскихправа”истовременоираспрострањенначинди
семинациједоминантнекултуре.Упркостомештојеуовим
друштвима аутентично стваралаштво у незавидном поло
жају, изгледа да је депривација одфундаменталнељудске
потребезастваралаштвомпостала„нормалностање”.Они
којидолазедоматеријалнихмогућностизасвојстваралачки
израз, чине тоуглавномнаосновукомуникације садоми
нантнимцентримапроизводњекултурекојимасаображава
јусвојесадржаје.

УтаквојситуацијиизгледадаИнтернетпостајенајдоступ
нијаалтернативакојаомогућаваслободнијуразменуразли
читихкултурнихсадржајаитимедоприносидобровољном
стварањувредностипланетарнекултуре.Међутим,иакоје
бројкорисникаИнтернетазнатан,онјезаправонедоступан
огромномслојусиромашногстановништва.Штавише,мно
гоонихкојигакористеослањајусена„пиратерију”каоје
дининачинпартиципирањаубројнимсадржајимакултуре.
Оправдавањетогаиглавниаргументтакозванеcopyleftфи
лософијепочиванауверењудасупроизводикултурејавно

13Gidens,E.(1998)Po sle di ce mo der no sti,Beograd:FilipVišnjić,str.21.
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доброкојетребадабудедоступносваком.То је,међутим,
незаконитоусветудоминирајућемодернекултуре.

Уситуацијидоминацијематеријалистичкихвредности,ни
припаднициразвијенихдруштаванемогунатаквојоснови
стваратизаистаљудскисмисленеобликекултуре.Натоути
чеинапредовањеглобализацијекојадоводичовечанствоу
некуврстуспреге,системаспојенихсудова,такодасесве
промене у појединим деловима одражавају на опште ста
њесистема.Ускладусатим,ХомиБаба(HomiBhabha)је
приказао слику савременог света „у изопаченој ситуацији
(пост)просветитељскогчовека”, „сапетог, ане суоченог са
тамномсенкомколонизованогчовекакојаиздубинанесве
сногцепасамоњеговобиће”.14

Омогућностимапреображајаовенесвеснепоцепаностиби
ћатребалобидасеуоквирукултуреизнедреодговори.Ме
ђутим,доминантнапроизводњамодернепотрошачкекулту
репотискује гласове онихкојиимајуштада кажу, акони
збогчегадругог,ондазбогтогаштонастоједанађунесамо
личнарешења,негорешењакојасадржеодговореодопштег
значаја.Тоизгледакаоначиндасепокренепожељанпрео
бражај,какосебе,такоидруштваињеговеполитике,еконо
мијеикултуре.

Уместоданампогледнатранзицијукултуребудепунстра
хаодугроженебудућностичовечанстваињеговогобезли
чавањаупотрошачкојкултури,која јединисмисаовидиу
обрту новца, требало би да се запитамо можемо ли ство
рити поглед наде у освит новог, стваралачког доба, у ко
јемћенаучниитехнолошкинапредак, заједносалакоћом
размене информација, повезати свет и понудити неки нов
оквир за остварење стваралачког потенцијалаљуди?Исти

14КритикујућиДеридино(JacquesDerrida)кружењеидентитетаиразли
кекаоантидијалектичкуигру„недостатка” (субјекта)и (субјектакао)
„надоместка”,Бабасуочаваовуигрусабесмисломгубљењаидентите
таињеговогсимулакрумаупостструктуралистичкомалтеритету.Кон
цептуализацијуудвостручењавременаипростораприказивањемзнака,
Бабаразликује,заједносаБартом(RolandBarth),одсимболичкесвести
којаобнављаодносформеисадржаја.Премањеговомсхватању,недија
лектичкокретањепоткопавауређењезнакаистратегијомнагонасмрти
истребљујеприсуствоисадашњост.УзЛиотара(JeanFrancoisLyotard),
Бабаистичедаприсуствопостојисамозахваљујућиритмувременакоји
сеобнављакрознаративетрадициједанебибилозаборављеноипре
твореноунедостатак.Запад,напротив,заборављавреме,погрешнона
стојећидагомилесадржајапретвориуисторију,но,игранадомештања,
илипонављајућеудвостручење,производинеисторичност,„културуте
орије”којаонемогућавадасеисторијскојпосебностиприпишезначење.
Разликапосебнекултуреартикулишесекаохибридностпремакојојје
свакакултурнапосебностразличитаодсебесамеистогазакаснела.(Ba
ba,H.(2004),Smeš ta nje kul tu re,Beograd:Beogradskikrug,str.106–108).
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потенцијал, наиме, који угрожава будућност човечанства,
јеродбацуједуховност,можедасеповежесањомидапо
станеприликазастварањелепотеатимеисветакакавтреба
дабудеусвојојсавршености.

Без овог општег упоришта тешко је наћи смисао у хаосу
злоће, ружноће и уништења; постоји мноштво неповеза
нихиобичнобезуспешнихпокушајакултурнихпреобража
ја.Насупротстварањакултурестојипроизводња(масовне)
културекојанамећеперспективукојанеусрећујељуде,али
изгледакаодатаквукултурунадменостинијемогућепро
менити.Ипак,уместотога,могућејестваратикултуру,ато
истовременозначи:стваратисвојесопственобићеуаутен
тичнојлепотикојаћенеминовнобитипрепозната.
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TRANSITIONOFCULTURE

Abstract

The text points at the complex inadequacy of the meaning of the
conceptof“culture”.However,thedependencyofthisconceptonthe
contextdoesnotdiminishan important roleofculture in influencing
worldviews.Cumbersomeeconomicandpoliticalconditionsreflecton
thestateofculture,whiletheawarenessofthestateofcultureallows
deeper considerationof possibilities for social change.Theprinciple
of modern capitalist production stands in opposition to this, as it
has itsorigins in tradingbooks,asaproductionofculture.Since the
productionofcultureismainlyprofitoriented,itisanobstacletothe
creativeshapingofculture.Thisisevenmoreaprobleminmarginalized
cultures,suchasthecultureinSerbia,whichisconstantlyexposedto
thetidesoftransition–fromthepremodernage,intothetraditionof
Christianity,thanacrosstheatheisticmodernizationofcommunismto
theglobalizationera.Hence,theactualtransitionofcultureinSerbia
hasbecomeapartoftheglobalculturaltransition.Itisatthecrossroads
betweentheproductionofculture,withprofitstandingascentralvalue,
and thecreationofculture that supports sustainableandhumane life

onEarth.
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