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Сажетак: Циљ ра да је да пред ста ви раз вој по тро шач ког дру штва 
од XIX ве ка па до да нас и да ука же ко ји је ути цај мо де на цео овај 
раз вој ни про цес. Пр ви део ра да ба ви се од ре ђе њем и ар гу мен то
ва њем кон цеп та по тро шач ког дру штва. Док дру ги део ра да ука
зу је ка ко се раз во јем буржoаског дру штва по ја ви ла по тре ба за 
пре ко мер ном по тро шњом и свим дру гим дру штве ним про ме на ма 
у по на ша њу по тро ша ча ко је је до не ло но во вре ме. У за кључ ним 
раз ма тра њи ма се сво ди рас пра ва и од ба цу је ви ђе ње да је да нас 
по тро шња до ве ла до де мо кра ти за ци је дру штва, та ко ђе од ба цу је 
се и иде ја да сло бод но би ра мо ро бу на тр жи шту, а до ка зу је се да 
смо под сна жним ути ца јем сре ди не из ко је до ла зи мо и да су на ше 
од лу ке да ле ко од то га да бу ду спон та не.

Кључнеречи: мо да, ку по ви на, иден ти тет, по тро шња, кул ту ра

По тро шач ко дру штво

Свакодневнапонуданајразличитијегспектраробаусложња
ванашеживоте,затоштосмосвечешћепринуђенидаби
рамошта купујемо и тиме задовољимона најбољиначин
властитепотребе.Међутим,остајеувекнејасноштасунам
заправопотребе,аштанамјенаметнутодакупујемо.Кон
цептпотрошачкогдруштванампомажедадођемоаконедо
одговоранаовопитање,ондабаремдоразумевањасложе
ностипроблемаокојемсерасправља.Некадасусесвадру
штвакарактерисалакаопроизвођачка.Ипак,назападусве
мањељудипроизводибаремиздваразлога.Прво,техноло
гијајесверазвијенијаизахтевасвемањељудскограда,дру
го,Кинапостајефабриказацеосветисвевишекомпанија
селисвојупроизводњутамо.Класичнетеоријеопотрошњи
говореозадовољењувећпостојећихпотреба,аовоседанас
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показујекаозадовољавајућеобјашњењезасвемањиимањи
удеоукупнепотрошње.Људиусвевећојмеритрошедаби
сезабавилиилиизградилиидентитетитимепотрошњапо
стајесимболичкаактивносткојоммишаљемопорукууме
стодазадовољавамопотребе.

Потрошњаимодапостављајусекаоједниоднајважнијих
социолошкихпроблемаданасокојимасечестопишезајед
но.Овифеномени семеђусобнопреплићу, а потрошња је
подвеликимутицајеммоде.ЈукаГронов(JukkaGronow)у
Со ци о ло ги ји уку сапише:„Можемопровизорнотврдитида
јеосновнакарактеристикамодерногпотрошачкогдруштва
дасеувеликоповећаодосегиутјецајмоде.Утаквомседру
штвусвебржимтемпомрађају–иумиру–новиколективни
укуси”.1Модаутиченанашеодлукеукуповиниикаотакав
феноментребалобидазаузмеједноодцентралнихместау
нашимпокушајимадаразумемосопствениположајусавре
менимдруштвима.Развојмоде,каоштоћеукраћимцртама
битиназначеноураду,указујена главнецртемодерности
каоштосураскидсаонимштосеназиватрадиција,разво
јемградоваиподстицањемљудскетежњезановим.Акоје
наведенотачноондајеправацукојемседруштваразвија
ју окарактерисан куповином као симболичком активности
укојој безличнароба задобијаогромандруштвени значај.
Mинекупујеморобу,већзначењекојеонаимаудруштву.
„…иакочовекима‘природну’потребузаодећом–дабиму
билотопло–потребадасеутоплимоодећомСоњеРајкел
је‘вештачка’потреба”.2РоланБарт(RolandBarth)јепрена
глашаваосимболичкустрануодећетврдећидаонаимајед
нуфункцију,атоједазначи.ДикХебдиџ(DickHebdige)је
написао чувену књигуПот кул ту ра зна че ње сти ла (1980)
тврдећиуњојдасепоткултурнеознакекористекаомосто
викаистомишљеницима,аоградеоддругихделовапопу
лације.Робакојасекористинијенеутралнавећјепрепуна
значења.НапримерупотребаЕплкомпјутера,избородре
ђенемарке одела или избор боја код навијача различитих
клубоваповезанајементалнимконотацијамакојемогубити
такодраматичнедаакосенекоуодређенојбојизатекнена
местугдетоимапровокативнозначењеможеидадоживи
непријатности.

У социологији се сматра као опште прихваћено да данас
на Западуживимо у потрошачком друштву или да нам је
култура живљења постала конзумерска због тога што је

1 Gronow,J.(2000)Со ци о ло ги ја уку са,Загреб:ЈесенскииТурк,стр.112.
2 Свенсен,Л.Ф.Х.(2005)Фи ло зо фи ја мо де,Београд:Геопоетика,

стр.133.
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потрошњадобила готовоискључиво симболичко значење.
ДејвидЧејн(DavidChaney)пишеукњизиЖи вот ни сти ло
ви(2003)дадруштвенистатусљудинезависиодзанимања
припадникаједнегрупе,негоодначинанакојикористидо
ступнаматеријалнасредстваипривилегије.Наосновуовог
закључкаЧејнизводипретпоставкудасеживотнистилови
обичнозаснивајунадруштвенојорганизацијипотрошње.У
друштвенимнаукама, се сматра да је о потрошачкомдру
штву оправдано говорити када се трошење расположивих
средстава за задовољењеосновнихпотреба сведенамали
деоукупнепотрошње.ЛашСвенсентврдиданијеодлика
потрошачкогдруштвасамопостојањепотрошње,пачакни
даонарасте,кључноједајеонаувеликојмериодвојенаод
оногаштосеназивазадовољењепотреба.Овимјепотцрта
наодликасавременостидасесвечешћекупујесимболич
ка,анематеријалнаилиупотребнавредностробе.Бодријар
(JeanBaudrillard)укњизиSystem of Ob jectsпишеопотро
шњикаотрговинизнаковима.Појединачнопроизвeденар
тиклморададобијепрвосимболичкозначењедабимогао
дасепрода.Овимсепоништаваобјашњењедајеекономска
разликаусловљенаупотребномвредношћу,већсимболич
ком.ПремаБодријарупотрошњајеманипулацијазнацима,а
процеснеидесамокатомедајеробапретворенаусимбол,
већидасусимболипосталироба.

ЗигмунтБауман (ZygmuntBauman) у књизиФлу и дан жи
вот(2009)пишедасепотрошачкодруштвозасниванаобе
ћањуоиспуњењуљудскихжељаитонатакавначинкакодо
сад ни једно друштво није радило. „Обећање задовољења
остајезадовољиво,алисамодотледокјежељанеиспуњена;
што је јошважније, оноостаје заводљиво самодотледок
је присутна сумња дажеља још није истински и потпуно
задовољена”.3Беспрекиднопостављањесвелакшихциље
ваиомогућавањенесметаногприступаробикојазадовоља
ватециљевепотрошачкомдруштвудајудинамику.Према
Бауманууправонезадовољењељудскихжеља, са сталним
уверавањемдасмонакоракодњиховогзадовољењаоста
вљадовољнопросторазаувећањежељаичинимотореко
номије која подстиче потрошњу. „Потрошачко друштво
успева у стварању перманентног незадовољења”.4 Према
њемупостоједваначинадаседођедоспоменутогефекта.
Први јеобезвређивањевећкупљенихпотрошачкихпроиз
вода,другијеконстантноподстицањедасенаконкуповине
једногпроизводаразвијепотребазакуповиномнизанових.

3 Бауман, З. (2009) Флу ид ни жи вот, Нов Сад: Me di ter ran Pu blis hing,
стр.99.

4 Исто,стр.99.
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Нештоштојемоглобитипотребаможепостатипритисаки
принуда.КоначноБауман дефинишепотрошачко друштво
наследећиначин:

„Потрошачкодруштвонијесамоукупанзбирсвихпо
трошача:онопредстављатоталитет,каоштобиЕмил
Диркемрекао‘већиодзбирасвојихделова’.Тоједру
штвокоје…интерпелирапримарносвојечланове,или
чак искључиво самоњих, као потрошаче; и друштво
које оцењује и суди о својимчлановима углавномпо
њиховимкапацитетимаипоступањемувезисапотро
шњом…Кад кажемо потрошачко друштво…То, уз
наведено,значиидаперцепцијаитретманпрактично
свихелеменатадруштвеногокружењаиактивностико
јетоокружењеиницираиобликујепоказујутенденци
јудасеруководи‘потрошачкимсиндромом’каокогни
тивномиоцењивачкомпредиспозицијом.”5

Потрошњаукључујеготовосвељуде,децу,запослене,неза
посленеипензионере,доксепроизводњомбавимањидео
популације.ПоредсвегаовогсоциолозиКастелсиГиденс
уочавајујошједантренд,којиоправдаваупотребуфразепо
трошачкодруштво,аонсеогледаучињеницидаоношто
зовемо радни век људима заузима све мањи део живота.
Животни век у појединим земљама Запада достигао је 80
година,апросечанраднивектрајеоко30година.Овимдо
лазимодотогадасуфеноменидоколице,досадеипопулар
не забаве повезани суштински са потрошњом. Очигледно
је да се потрошњанашла у средишту друштвеногживота
ида је оправданоупустити се упромишљање савремено
стиидатиперспективуотренутномдруштвукрозанализу
конзумеризмаимоде.

По тро шња и мо да

Токомдеветнаестогвекаузападнимдруштвимадошлоједо
обрта,азабринутостокопроизводњепретвориласеуопсе
сијукуповином.Великеколичинепроизвода,којесунастаја
леуследнаглогтехнолошкогнапретка,водилесукатомеда
произвођачинисумоглидасеослоненаоноштосужељеи
маштаљудимоглидаихподстакнудакупе.Неопходнимсу
сепоказалестратегијеманипулисањажељамаипотребама,
дабиљудибилиподстакнутинакуповинукојусупочелида
доживљавајукаозадовољство.Спољнавизуелнафасцина
цијапредметимакојисекупујупостајебитнијаодупотреб
невредностиизадовољењапотреба.Методестварањапо
требаослањалесусенавештовизуелнопредстављањепро

5 Исто,стр.102.
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изводаиманипулацијукојасепостизаларазнимефектима.
У почетку су трговци преузималиметодешоубизниса да
би полако стандардизовали приступ рекламирања.Пажња
сепридаваламестуиначинуизлагањеробе,аоглашавање
јекренулоупрофесионализацијудоводећидопојавечитаве
новерекламнеиндустријеиоснивањамаркетиншкихкућа
сајединимзадаткомдаиспитујутржиштезаодређенепро
извођаче.Кључнајеулогарастглавнихградовапоземљама
Запада,јерсуонипостајалицентрипотрошњеизабаве.Ве
ликицентри,умреженисапровинцијомкојајеувекподра
жавалавелеградскиживот,билисуместабогатстваимоћи
ипостајалисутуристичкедестинацијеукојимасеналази
оноштојемодерноиактуелно.Описујућитрендовеизлага
њаирекламирањаробеуглавнимградовимаЕвропеГандл
(Stepen Gundle) и Кастели (Clino Casteli) у књизиГла мур
пишу:

„Коначнасврхатакограндиознихнапорабилоједава
њеодређенеаурероби,тајанственостилипривлачност
која је превазилазила њену употребну вредност. Ма
дајемногоробе,укључујућиодећу,предметезакућу
ихрануидаљепродаванонаосновусвојепрактичне
вредности(ниједнарадњанијепропушталаприликуда
тврдикаконудидобруцену),другисусеувеликојмери
ослањалинаидејекојесубилеповезанесробом,пого
товонаобећањечаробнетрансформацијеилиинстант
бекстваизстегасвакодневногживота.”6

Посебнојебиловажнопоставитиробуутаквуврступродај
ногокружењагдеонагубиосновнусврхуиодајеосећање
раскошиизадовољства.Дабиљудикуповалиробупроиз
вођачиморајустворитисликуосвомпроизводукаодаима
ауруидасењеговимпоседовањемдобијанадруштвеном
угледуипритомсеистовременоистичеврстаживотногсти
ла.Робајеувученаупроцесфетишизације,јерсерекламом
замагљујењенкорен,ауводисеидеализацијаподстицањем
људскемаштенафантазијуонестварномсветузадовољства
којенудинајновијипроизвод.

Већ је споменутода јеразвојвеликихградовакаоштосу
ЛондониПаризтокомXIXвекабиоједанодкључнихуслова
занастанакпотрошачкогдруштва.Веблен(ThorsteinVeblen)
тврди:„Потрошњапостајемноговажнијиелементуживот
номстандардууградунегонаселу.Кодсеоскогстановни
штва овај елеменат је у извеснојмери замењен поседова

6 Стивен,Г.иКлино,К.(2007)Гла мур,Београд:Clio,стр.17.
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њемготовинеикућнихудобности”.7Чувенеурбанерекон
струкцијеЛондонаиПаризадоносилесуимтргове,велике
паркове ишироке и праве булеваре. Градови су све више
били изграђени у духу буржоаске рационалности наместо
некадашњесредњовековнехаотичности.Међутим,оношто
јесуштинскоизперспективеовоградаједареконструиса
ниглавниградовипостајуместамодернепотрошњеизаба
ве.Трошењеновцаналуксуз,најновијетрендовеумодии
материјалнадобра,којанисуудиректнојвезисаосновним
егзистенцијалнимпотребама,захтеваусловекаоштосуур
банасредина,већинивостандардаиновемогућностидру
штвенепокретљивостиукапиталистичкомдруштву.Девет
наестивекјевремекадакултурниживотнапуштадворовеи
одлазиуград.Саједнестране,новабуржоаскакласанаста
ланаконфранцускереволуцијезахтевалајеновувизуелну
димензијуурбанихцентара,асадругестранеградовисуи
збогпојачанетрговинеморалифункционалнодасепромене
зарадизграђивањабољеурбанеинфраструктурекојујезах
тевалонововреме.Такође,осветљениградовисупроизво
димановеиндустријеомогућилидабудупонуђениназаво
дљивидотадневиђенначин.Комерцијалниурбаницентри
ницалисутамогдејепостојалобогатство,алиижељаљуди
дабогатствопокажуунајбољемсветлу.Пишућиодоколи
чарскојкласииградовима1899.године,ТорстенВебленје
вероваодасвакојвисокоорганизованојзаједнициоснована
којој почива добар углед јесте новчанамоћ, а средства за
њеноиспољавањесудоколицаиистицањепотрошњеробе.

Поредновихтехнологијазапроизводњуиразвојаглавних
градовапостоји јошједанинтересантанфеноменбитанза
развојпотрошачкогдруштва,атојепојававеликихпродав
ницаилиробнихкућа.Прверобнекућесупочецисадашњег
начинапродајеиподстицањанакуповинукаквуданасмо
жемо видети у хипермаркетима свих развијених капита
листичких земаља.Буржоаскодруштво,праксомизлагања
роба, створило је свет потрошачке културе затрпан обма
њујућим сликамаи спектаклима.Робне куће сепојављују
унајразвијенијимземљамаЗападакаохрамовиградовагра
циозностииматеријалногбогатстваукојимасусеналази
ле.Наконњиховогпојављивањанестајумалепродавнице,а
трговинадобијамегаломанскиоблик.

„…РалфХувер(RalphHuver),историчар…сугерише
дајепрваробнакућауЕвропибилалондонскафирма
W.HitchcockandCo.,којајебилаорганизованаудва

7 Веблен, Т. (2008) Те о ри ја до ко ли чар ске кла се, Нови Сад: Me di ter ran 
Publis hing,стр.141.
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наестдепартманатоком1839.Онтакођесугеришеда,
иакојерегуларнапродајаиразменадобарабилавише
развијенаусевернојАмерици,постојалајеитамора
стућаспецијализацијаупродајиуградовима,такода
су се робне куће појавиле отприлике у исто време у
СједињенимДржавамаиЕвропинезависно.”8

КакоГандлиКастели(2007)примећујукупацјепопутгле
даоцаупозориштубиопосматраччијајемаштабилапод
стицана.Робнекућесураспространиленовукултурупред
стављања и тиме удовољиле духу времена у коме све по
стајетранспарентноиподложнојавнојкритици.Најбитнија
промена коју доносе робне куће, када је у питању развој
потрошачкогдруштва,јестепродаја,алинепонајвећојце
ни, већуштовећемброју.Поентапостаје, каоиу савре
менимдруштвима,дасепродаогромнаколичинаробешто
већембројуљудипомаксималнонискојцени.Робнекућесу
манипулисањемсасновимаифантазијамаобичногстанов
ништва,каоиданашњимегамаркети,успешноприкривале
да је роба произведена експлоатацијомљудии природног
богатства.Токомовогпериодадолазидојошдвепроменеу
понашањуприкуповиниипродајидобара.Робасепочела
продаватипомаксималнонискимценаматакодараспродаја
постајенемогућа.Друго,купцисупозванидаслободноше
тајуиразгледајупопродајномпросторубезобавезедакупе
робу.Надаље, промене које карактеришу овај период јесу
професионализацијаљудикојисупродавалиробу.Продаја
постајебирократизованија,апродавцисвеужеспецијализо
ванизапродајуодређеневрстеробе.

Коначнонасавременеобликепотрошњекојисусепочели
развијатиуXIXвекуутицалисуделимичноистариобичаји
аристократије.Препојаве буржоаског друштва аристокра
тија јебилакључнапотрошачкакласа.Друштвенепроме
недонелесусменуепоха,ааристократија јеусвеопштем
процесуразвојадемократијеизгубилапривилегијеуступа
јући своју позицију главног потрошача буржоаској класи.
Новонасталабуржоазијанијеједноставнопреузелаобичаје
аристократије, већ сепромена десила комплексније уз су
кобобичајаи афинитета.Како теоретичарКемпбел (Colin
Campbell)указујекључнаодликааристократскогхедонизма
испољаваласеупосебнимзадовољствима,докјеглавнаод
ликабуржоаскогхедонизманезаситостубезграничномис
пољавањужеља.9Модернихедонизамуносиуиндивидуал

8 Wilson,E.(2003)Ador ned in Dre ams: Fas hion and Mo der nity,NewYork:
ViragoPress,р.146.

9 Свенсен,Л.Ф.Х.(2005)Фи ло зо фи ја мо де,Београд:Геопоетика,
стр.114.
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непотребедеомаштеонекомпроизводуитимејестворена
ситуацијадајетежњаказадовољењужељапосталасамапо
себиуживање.Људистварајументалнесликезарадоства
рењаличногзадовољства,ацеопроцесможесеописатикао
стварањеимагинарногсветаукомежељазаодређеномро
бомилимаркомпостајеопсесија.Међутим,поплаватржи
штанајразличитијомробомнијемогла да се ослони само
на захтеве неумерених хедонистичких потрошача, него су
упоредо стваране и стратегије за манипулисање људским
жељамаипотребама.Производимајенедостајаодух,јерје
серијска индустријска производња одузела јединственост
некада ручно прављеномпроизводу умајсторским радио
ницама. Безличној роби је рекламом, дизајном и осталим
средствимаманипулисања требало вратити духи продати
јепотрошачимавођенимимагинарнимсветомснова.Акоје
тобиломогуће,некипроизводтребалојепредставитиифе
тишизоватикаогламурозанисамимтимпожељнијимдасе
поседује.

„Можесерасправљатиотомедали јегламурмодер
нисветсноваиспуниоматеријалнимсадржајем.Онје
рођенизубацивањавеомаирационалнихимпулса,ро
мантичарскихструјањаиилузијаусрцемодернекул
туре,базираненаапстракцији,рационалностииновцу.
Био је то организовани  обликмагије и илузије, који
једодаткомерцијалномимперативуизакамуфлираога.
...Одговараојеосећајуидеалногселфамодерногпоје
динцаитежњамакадруштвенојпокретљивостиибегу
издосаде.”10

Заједно са изложбенимпросторима имузејима, робне ку
ће XIX века са концептом куповине као чина разоноде и
задовољствауместонамиривањастварнихпотреба, сведо
чилесуоразвојуоногаштоданасназивамокапиталистич
ким друштвом са потрошачком културом. Једном када су
поевропскимисеверноамеричкимметрополамауклоњене
малепродавнице,бљештавистакленипрозориробнихкућа
су заблистали подстичућиљуде на бесконачну потрошњу.
Даљиразвојпотрошњедоживеојенезнатнепроменеизмеђу
двасветскарата.ЖилЛиповетцки(GillesLipovetsky)када
спомињепериодизмеђудвасветскаратапише:„Упоредос
настанкомробнихкућа,напреткомтехнике,смањењемтро
шкова производње, уразноличује се квалитет конфенкциј
ских артикаланамењених ситноји средњој буржоазији”.11

10Стивен,Г.иКлино,К.(2007)Гла мур,Београд:Clio,стр.57.
11Липовецки,Ж. (1992)Цар ство про ла зног,НовиСад:Издавачка књи

жарницаЗоранаСтојановића,стр.67.
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Променекојесетичуодевнеробесунезнатне,поњему,све
до1960их,иакоједошлодовећеподелерадауодевнојин
дустрији,употребебољихматеријалаинапреткаубојењу
тканина.Уовомпериодудошло једосменевишемодних
циклуса, апродавнице су се свечешћеосавремењивалеи
ускоспецијализовалепосекторимазапродајупосебнихвр
ста артикала. Најзначајнија новина у развоју потрошачке
културебила јепојаваланацапродавница једногвласника
каоштојенапримерМарксиСпенсер.Свиланципродав
ницапоказалисутенденцијудасевременомувећавајуипо
стају концерни светскихразмера.Периодизмеђудварата
испуњаваојемодернистичкидухоптимизмаиверовањеда
бинаукаитехнологијатребалоданаставесаконтинуира
нимпоправљањемквалитетаживотаиомогуће задовоље
њеосновнихпотреба,алиинезаситограстућегбројажеља
људи.

Током1950ихробнекућепостајузастареле,амлађегене
рацијељудипочињудасеопредељујузановевидовекупо
винекаоштосудоставанаадресуилителефонскакуповина
штоседанаспретворилоуинтернетпродају.Оваквивидови
продајесмањујуценепроизводајернезахтевајуизнајмљи
вањевеликихпросторауцентруградагдебиробабилаиз
ложена.Младиљудисавишимживотнимстандардомжеле
лисудобропристајућуикомотнуодећупонајмањојмогу
ћојцени,штојеконачноусловилодасепојавепрвибутици.
Робнекућетрпеударценовихтрендовауначинукуповинеи
почињудапропадајуилидасеприлагођавајупреузимајући
идејубутикаиуграђујућиихусвојепросторије.Осимшто
сусебутиципојавилиполанцимаробнихкућа,насталасу
одељењазапродајумоденамењенемлађојклијентели.То
ком1960ихбутицисусепојавилисвугдепозападнојЕвро
пи,аделилисусенаоненамењенељудимасадубљимџе
помилинаоненамењенеонимасаскромнијимпримањима,
затимнабутикесадоњимвешомилиспортскомопремоми
такодаље.Свакипровинцијскиградубрзојеимаобутике,
истокаоштосустиглииланципродавницапојединихбрен
дова и велике продавнице попут робних кућа у којима се
моглакупитинајразличитијароба.

Током1970ихдолазидорецесијеусветскојпривредиице
непочињударасту,абутици,ужељидапродајуробу,убр
завајутрендовеуоблачењуизлажућисвебржеибржераз
личитеврстеодећекојајеусвемањемвременскомциклусу
моглада задржистатуснајновијемоде. „Био је топроцес



212

ЉУБОМИР МАШИРЕВИЋ

пребрзогсмењивањастилова,иконачноовагенерацијабу
тикајепропала,какосумладимакојипратемодужељебиле
екстремнесамонеколикодизајнерајемоглодаодговоризах
тевима тржишта…”.12 Истовремено са овим тенденцијама
долазидоуспоналуксузнеодећенамењенеуспешнимжена
маимушкарцима.Бутиципочињудасезатварајуилидасе
прилагођавајуновојкласикупцасалуксузнијимзахтевима.
Безобзиранаоветенденцијеодређенибројбутикаилана
цапродавницазакупцесаумеренијимпримањимаопстају
ипреживљавајутркусанајновијимтрендовимаупродаји.
Суштински,у1970иммењасетрадицијадотадашњемоде
којусачињавајучестепроменеинаступа(постмодерна)ло
гикадодавањадетаљасаготовоидентичнимстиловимакоји
бесконачноциркулишуипоновосевраћајууобликуретро
модесамањимиготовобезначајнимизменама.

Описаним трендовима се дефинитивно завршава успон
робних кућа у центру великих урбаних метропола из пе
риодапроцватабуржоаскогдруштва.Најновијидруштвени
трендовикарактерисаниопадањемзначајацентаравеликих
градова,успономширокихпутевазааутомобиле,развојем
другихсредставаградскогпревоза,(којисуомогућилилак
шупокретљивостурбаномстановништву,каоштојеметро)
условилисунастанаксубурбанихпродајнихцентара.УСе
вернојАмерицијеовајтрендузеонајвишемахаидовеоје
доразвојаоногаштобимоглиназватиизванградскиреги
оналнишопингцентри.Овосуместаокојимапостмодер
ни теоретичари пишу као симулакруму стварности и кон
зумеристичкомсветуизснова.Радисесада заразликуод
XIXвекаопојавиновогурбаногобликасакојимдолазии
допроменеуобичајимапотрошње.Уместоцентрализова
ногградајављасењеговдецентрализованиоблик,асањим
се појављује потрошачка зона потпуно одвојена од града,
алииодреалногсветакојачиниједанновиаутархичанпро
стор.Уоквируовихновихцентараостварујесепотрошач
кисан,акапитализамсапочеткаXXIвекаимановуформу
хиперпотрошње унутар једног нестварног и симулираног
света. Нови продајни простори у децентрализованом гра
дупостајухрамовикултуреживљењапочеткаXIXвека.Не
самодасууспелидаинкорпорирајукуповинукаоједанод
најважнијих феномена савремености, него се и други де
ловиживотаодвијајууогромнимкуповнимцентрима.Са
времениљудикаконаЗападу,алитакоикоднасуСрбији
одлазеутржнецентренаручкове,пијукафу,налазесеса
пријатељима, проводепослеподне сапородицомшетајући

12Wilson,E.(2003)Ador ned in Dre ams: Fas hion and Mo der nity,NewYork:
ViragoPress,стр.153.
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и разгледајући излоге најразличитијих продавница, да би
чак и отишлина биоскопске пројекције на таквиммести
ма.Београдјеодличанпримеристочноевропскогградауко
јемсубиоскопипрешлиушопингмоловеигдесунајбоље
инајвећебиоскопскедворанеуњеговимнајвећимтржним
центрима.Тржницентрипосталисуместаукојимаљуди,
зарађују,троше,проводеслободновремеиуживајукултуру
свогвременауједнојиздвојенојисимулиранојсрединиса
свемањеконтактасареалношћуградаиуопштеспољним
светомкојигаокружује.

Остајепитањекакосвеовеописанепроменеделујунамо
дуињенециклусесмењивања.Модајеодувекпостављала
радикалнудистинкцијуизмеђувелеградскогживотаипро
винције.Екстраваганција,гламур,елегантностистилизова
ностуначинуоблачења алииначинуживљењаодувек је
биодеометрополазаразликуодпровинцијскесрединеиз
којесуизузетнииамбициозниљудиодлазили.Чиниседа
седанасмодамањевезујезаодређенеградскетрендове,а
вишезаиндивидуалнеизборепојединца.Међутим,тиин
дивидуалниизборинисуспонтаниинеизражавајуслободу
појединцадакупујештахоће.Куповинајеидаљедруштве
ноусловљена,алионоштохоћедасекажејестедајесвема
њиутицајурбанихмоднихцентаранаизборе.Међутим,ово
нијепроцесослобађања,негојеизразповећаногнивоаоту
ђења.Одећомсесвемањеговориоприпадностинекојгрупи
људи(поткултури).Ипак,куповином,минепостајеморади
калнослободнивећпотрошњомидаље,безобзиранасве,
дајемопорукедругима.Жељадасенекупујенештоштоје
утренду,дасебудепосебанинепоновљивјеистопорука
којушаљемо.Такође,скупестварикаоштосукола,преску
пикомпјутер,телефонсаогромнимбројемфункција,спорт
скибициклиимаркираниодевнипредметинекористесеза
сврхукојојсупрвобитнонамењени(задовољењеосновних
потребапревозаилисурфовањапоинтернету),већихљуди
поседујудабипоказаликакосунезависниисамосталниу
одлукамакадакупују,адатоустваринису.Чининамседа
купујемовластитиживотнистил.Чиномкуповинеприсва
јамосимболекојиисказујукосмомиунашемнастојањуда
изградимо идентитет.У суштини ово представља отуђене
егзистенцијеувелеградскојсредини.Савременапопулација
великих градоваполаконапушта одлике колективногпот
културногначинаоблачењаужељидаискажесамосталност
идистанцирасеодсвихдругих.Дакле,савременамодаје
узпомоћпрекомерногконзумеризмаомогућилалажниосе
ћајрадикалногиндивидуализма.Заправоидаљесмоостали
оптерећенимаркомпроизводаиначиномњеговеупотребе
покушавајућидаизградиможивотнистил.
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Колективни начин облачења у поткултурном духу, који је
некада анализирао споменутиДикХебдиџ,данас семоже
видетиумалимпровинцијскимсрединама.Уовимместима
појединацприхватапоткултуранначинодевањаиизражава
њадабиствориоосећајјединствасагрупомистомишљени
каиразбиоосећањедосадеибезизлазностималограђанског
живота.Колективнипоткултурниначинодевањајестепоку
шајдасеухватиукоштацсафеноменомдосаде.Одређеним
одевнимдетаљем,којијесампосебискоробезначајан(као
штојебеџилипоцепанопарчеодеће),покушавасепрева
зићинедогађајностсрединеистворитисмисаоизпразнине
доминантнекултурекојаокружујелокалнељуде.Модане
комеможебитиначиндапронађесмисаоживота,алитаква
логикаразмишљањаможеделоватилоше.Онаненудини
шта суштинскоживотуипојединацкојипокушакрозмо
дудаствараидентитетдолазидоконтраефектаукојемсе
идентитетразара.Покушајкрајњеиндивидуализацијеводи
својој супротностиуотуђењу,угрожавањуидестабилиза
цијиидентитета.ЛашСвесензакључујесвојукњигупосве
ћенуфеноменумоде:

„…дајемодаустањудаизразидубокаинтересовања
којасуактуелнаукултуриидајенатајначинпутка
‘непријатнимистинамаосвету’.Аликојесутоистине.
Даобожавамоповршност,даживимоусвефикциона
лизовнијојстварности,даимамосвенесталнијеиден
титете и тако даље?У том случају, мода нам говори
истинекојимајеонасамаможданајвишедопринела.”13

За кључ на раз ма тра ња

АкоостанемоприБартовојидејидаодећаимасамоједну
сврху, а то је да значиуместодаштити тело, ондаделује
готово неприхватљива идеја коју заговарају неки аутори
да је дошло до општег процеса демократизације у одева
њутокомXXвека.УзакључкуПо вје сти мо деГрау(Fran
cois Grau) пише да је у садашњем тренутку друштвеног
развоја одећа изгубила своју друштвену вредност да сим
боличкизначи.Овосупотпуносупротниставовиодоних
који се заступајууовомраду.Одећа,премањему,идаље
значиљудимауЗападнимдруштвима,алијеизгубилауве
ликојмеримогућностдаизразидруштвенукласуистатус.
„Демократизацијадруштва,изједначавањеразинаживотаи
интернационализацијакултурадовелисудохомогенизације

13Свенсен,Л.Ф.Х.(2005)Фи ло зо фи ја мо де,Београд:Геопоетика,
стр.157.
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одјеће”.14 Заправо, поступно, како старе структуре слабе,
појединацсепотврђујекаоентитетококојегсеструктури
рајудруштвоимода.„Изато,демантирајућиТоквила(Ale
xisdeTocqueville),Западнеидепремагомилама‘сличних
и једнаких појединаца’ гдје ‘ће се посебан изглед свакога
ускороизгубитиузаједничкојфизиономији’,већнапротив,
премаснажнодемократичномдруштвукојепоштујеразли
читости,а зашта јеразвојодећенајбољесведочанство”.15
Ипак,оваквисезакључцичинепретераниминесоциоло
шким.Поготово тврдња да појединац постаје ентитет око
којег се структурира друштво. Као што је Пјер Бурдије
(PierreBourdieu)показаоусвојојкњизиДи стинк ци ја (Dis
tin ction,1984)људичинеразличитеизборенаосновутога
какосунаучениионогаштосеназивасоциокултурника
питал.Поентаједасенеодлучујемомисамосталнонаку
повину,већнамнормесрединеизкојесмопотеклинамећу
оквире.МушкарциуСрбијиколикогоддамиследасусло
боднинекупујуинетражеупродавницамасукњезасебе.
Уопштеконцептдасеодлазиупродавницудабисекупи
лепанталонетолико јепоунутрашњениопштеприхваћен
дасељудимачинидајетоприроданактинепримећујесе
ништаспољанаметнуто.Иакоразликенисукаоупретход
нимепохамадрастичнеиљудиносенаизгледсличнуодећу,
свакоко је упућенупопуларнукултуру свог временаили
покушада сеизмакнеиз свакодневнерутинеипреиспита
одлукеокуповинистваридоћићедозакључкадаиакона
изгледносимоистуодећу,онаидаљеимајакосимболичко
значење.Аконаосновуодећенеможетедакажетедалије
човекбогатилинијетонијејединозначењекојеодећано
си.Мноштворазличитихменталнихпредставастичемоиз
процењивањаљудинаосновутогакакосусеобукли.Љу
диданаснаЗападујесуслободнидабирају,алитонечине
баремиздваразлога.Саједнестраненекаодећајеидаље
прескупазанижеслојеве,асадругестранеизборевршимо
врлосложеноиподутицајемсрединеизкоједолазимоине
реткоимамоунапредизграђенеставовештајетоштонамје
неопходно.Већинаљудикадапомислинапанталонекупује
фармерке,адапритомзаборављадасуфармеркепрошле
крозврлоразличитефазеупотребеиданисуодувекбиле
општеприхваћенаодећа.

Оноштојехтелодасепотцртауовомрадукрозописраз
војапотрошачкогдруштва јестеданасмодниплурализам
крајаXXвеканечинислободним.ГрауиЛиповецкисуте
оретичарииисторичаримодекојимадинамикамодепред

14Grau,F.(2008)По ви јест оди је ва ња,Загреб:ЈесенскииТуркт.стр.117.
15Исто,стр.118.
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стављаслободуидемократизацију,атосуставовикојима
се овде супротстављамо.Липовецки је умеренији од Гауа
и он тврди у књизиЦар ство про ла зног и до ба пра зни не:
„Налазимосеудругојгенерацијибирократскогдоба:после
генерација императивних дисциплина, генерација личног
печата,избораи слободекомбиновања”.16Овакви закључ
цисупреоптимистични,аоградеуначинукуповинеодеће
идаљепостоје.Симболи,каоштојеодећа,којеприсвајамо
говореонама.ОсобинеличностиудруштвусепремаБур
дијеуогледајукрозспособностдаприсвојиквалитетнеког
предмета,којијеупотпуностидруштвеноодређен.Овдесе
радиоономеочемупишеиБодријар,атоједапрвоприда
јемосимболичкевредностистваримапренегоштоихпри
својимо.Употрошачкомдруштвуствараморазликеизмеђу
себеидругиходкојихседистанцирамо.Разликесекупују
уобликусимболичкихвредности.БурдијепишеуДистинк
цији:„Укускласификује,аликласификујеионогакојикла
сификује”.17 Он тврди да уметност и културна потрошња
легитимишуподвлачење социјалнихразлика. Зимл (Georg
Simmel)јеистицаодајемодасамодинамичанпроцесдру
штвенеидентификацијеидистинкције.Појединцисуувек
мотивисанидакупујуробудабиистаклисвојуиндивиду
алност,али,садругестране,мождаијошважније,људичи
неизборенатржиштудабисеинтегрисалииприлагодили
некојдруштвенојгрупиилислоју.

Мода је,сасвекраћимциклусима,нераздвојандеопотро
шачкогдруштва, ацеомеђуодносмодеипотрошње запо
чеојејошураномбуржосакомсветутокомXIXвека.Она
јеодговорназастварањеприсиледасекупујеуштовећој
мери.Истинаједапостојисвевишеробнихмаркиидасу
серазликеизмеђуодећесмањиле.Свејевишеврстаџинса
којисепродајекаотаман,светао,испранпачакипоцепани
неоспорноједајекуповинатаквихпроизводакаоштосуис
тицалиМишелСертоа(MicheldeCerteau)иЏонФиск(John
Fiske)некаврстаслободе.Људи јесуслободнидапридају
значењасамимробниммаркама.Ипак,питањеједалити
детаљистварночинесуштинскуразликуидалисмоствар
нослободниакоимамоприликудабирамовишеврстаџин
са?Укојојмериљудистварностварајувластитазначења,а
укојојсеприклањајудруштвенопостојећимсимболичким
вредностимаробе?Усвакомслучају,описразвојаконзумер
скогдруштваомогућаванамдавидимопутањукојомсмо

16Липовецки, Ж. (1992) Цар ство про ла зног, Нови Сад: Издавачка
књижарницаЗоранаСтојановића,стр.95.

17Bourdieu, P. (1984)Dis tin ction,Massachusetts:HarvardUniversityPress,
стр.6.
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стиглидотогадаверујемоданаспотрошњаусавременим
урбаним децентрализованим тржним центрима убеђује да
смостварнослободниидабирамонатржиштуизмеђураз
личитихпроизвода.Створилисмовластитементалнеслике
данампоседовањекомпјутерасазнакомјабукеобезбеђује
задовољство,различитостипосебноступотрошачкомдру
штву.Уствариизбортаквогкомпјутераједруштвенаствар
иодраздатрошимосаодређенимограничењимаиидејама
штанамтајпроизводсимболичкидаје.Свенсен(2005)пи
шедајесавремензападничовектоликослободанодсвих,
алисепитадалијемождатаслободабезсадржаја?Људи,
изборимакојечинеусавременимтржнимцентрима,поку
шавајудасереализују,алибезконачнеидејештајециљи
качемутежеусвојојреализацији.Ситуацијајестетаквада
можемоданаправимодистинкцијуипокажемоколикосмо
слободникадабирамосвојуомиљенумарку,алијеистотако
ислучајдаторадимобезсазнањакудажелимодаодемои
чемутачнотежимо.
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CONSUMERSOCIETYANDFASHION

Abstract

Theaimof thispaper is topresent thedevelopmentof theconsumer
society between the late 19th century and today and to demonstrate
the influence fashionhas hadon the entire process.Thefirst part of
thepaperoffersdefinitionsandargumentsconcerningtheveryconcept
ofconsumersociety.Thesecondpartof thepaperdemonstrateshow
developmentofthebourgeoissocietytriggeredtheneedforexcessive
consumption and all other accompanying social changes in the
behaviourofconsumersbroughtonbythenewage.Theconclusions
of the paper involve an argument casting aside the viewpoint that it
wasactuallyconsumerismthathasbroughtonthedemocratisationof
societies,aswellasrejectingtheideathatwemakefreechoiceswhen
purchasinggoodsavailableonthemarket,whileitprovesweareunder
anenormousinfluencefromtheenvironmentsweoriginatefromand

alsothatourdecisionsarefarfrombeingspontaneous.

Keywords: fashion, consumption, identity, purchase, culture


