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ПОЛИТИЧНОСТСТУДИЈА
КУЛТУРЕ–ПУТЕВИИ

СТРАНПУТИЦЕ
Сажетак:ОвајрадполазиодпретпоставкедасуСтудијекултуре
импрегниранеполитичношћу.Пратесеосновнетеоријскепрет
поставкеСтудијакултуречијајепрвобитнаулогабиладасепро
нађуноваинтерпретативнасредстваиметодологиједабивели
кепроменеудруштвуикултуриод’60тихгодинапрошлогвека
могледасетумаченановначин.Уопреципремаелитистичким
концепцијамакултуреонетежедадемократизујусхватањакул
туреобичногчовека,спроведувишедимензионалнукритикукулту
рекапитализмаруководећиселевичарскимидејамаиискуствима.
Циљјебиодасемимозваничнихинституцијаотвореновипуте
визаобразовањејавнихинтелектуалаца.Подснажнимутицајем
постмодернизмаиодговарајућихтеорија,онепостајузаговорни
цирадикалногкултурализма,и,парадоксално,талацглобализмаи
идеологијенеолиберализма.Радпратиконцептеиидејенакојесе
студијекултуреослањајудоводећидооветрансформације.
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Студијекултуре,иликултуралнестудије,иликултурнесту
дије,зависиодтогакоихкаконазива,представљајуширо
копољеукомесеизучавакултурауужемиуширемзна
чењуречи,пасетакочестопреплићусаполитиколошким
студијама,уметничкомкритиком,медијскимстудијама,со
циологијом, историјом уметности, социологијом културе,
антропологијом,књижевномкритиком,даклесамноштвом
хуманистичких и друштвених дисциплина које данас, у
интер и мулти дисциплинарним преплетима, одустају од
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дисциплинарне ексклузивности увиђајући да је друштве
ниживотсувишекомплександабимогаодабудесведенна
једнодруштвенопоље,наједнудимензију.Сатетачкегле
диштакултура,схваћенаунајширемсмислукаоцелокупан
начинживотафигуриракаопредметистраживањаиразу
мевањадруштвенезбиљe.Овестудијесепресвегавезујуза
својеинституционалнопореклоуБирмингемскомцентру,у
ВеликојБританији,тезарелативноомеђенутеоријскума
трицунакојусебеспоговорноослањају,анакојесусами
делатнициутојобластиуказали.1Тосепресвегаодносина
марксистичке, постмарксистичке теорије, постструктура
лизамилакановскупсихоанализукојесупрожелефемини
стичку,постколонијалнутеоријуитеоријууметности,ако
је,сасвојестранескородасунеразлучивовезанезастудије
културе.Збогрелативнодугогпериодаукомесусестрого
придржавалеауторитетапоменутихтеоријаоне,нарочитоу
последњојдеценији,ширесвојетеоријскемогућностиура
знимправцимаподстакнутетехнолошким,научним,еколо
шким,друштвенимпроблемиманаглобалномнивоу.Пока
залодаседасумогућностиТеоријенесамоисцрпљене,већ
идасуиницијалненамереовихстудија–интерпретацијаи
критикакапиталистичкогпоретка–изневерене.

Студијекултуресупосталепопуларнаакадемскадисципли
нанесамонаЗападу,већиуземљамаДругогиТрећегсва
та.2.Чинисе,атоСтјуартХолјаснокаже,дасутакоушлеу
озбиљну„политичкукризугубећиспособностдасеудруже
саснагамаипокретимаизванакадемскогмиљеа”3.Оверечи
показујудасунасвомпочетку,кадасупредстављалезначај
нупроменууобластихуманистикетежиледасеуспоставе
истовременокаопројекатикао„дискурзивно”пољечијије
примарнициљдруштвениангажман4.

Немајућинамерудаекстензивнообразлажем,данасвећоп
штепознатепринципенакојесеослањајуСтудијекултуре,5

1 Видети:Ferguson,M.andGolding,P.(1997)CulturalStudiesinquestion,
London:SAGEpublications.

2 ОсамдесетихгодинапочелесудасеукорењујууСАД,КанадииАустра
лији,каснијеуземљамабившегсоцијализма,гдесунајчешћеуфунк
цијикритикенационализма, хомофобије,феминизма.Истовремено су
стеклеполуларностуЈужнојАмерици,аданассеговориоафричким
студијамакултуре.

3 H.Hall,NewCulturalStudies:AdventuresinTheory,LiquidTheoryReader,
http://liquidbooks.pbworks.com/w/page/11135960/New%20Cultural%20
Studies%3A%20Adventures%20in%20Theory

4 СтјуартХолјебиодугогодишњидиректорБирмингемскогцентра,јавни
интелектуалациspiritusmovensпројектастудијакултуре.

5 Погледати:Ђорђевић,Ј.(2009)Посткултура,Београд:Clio;Ђорђевић,
J.ур.(2008)Студијекултуре,Београд:СлужбениГласник.
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наовомместуоњимапревасходно говоримкаокритичар
глобализацијекојасеодвијаукључунеолибералнеидело
гијеслободногтржишта,монополафинансијскогкапитала
икорпоративнепривредесациљемдаукажемнапарадокс
политичкогангажманаовихстудија.Критикаглобализмане
произлазиизнационализма,илисклоностикаесенцијали
зму,штосекаознакдеструктивногконзервативизмачесто
приписујеонимакојикритичкиприступајуstatusquoсавре
меномсвету.Онајеизразосвестидасупоследицееконом
скеглобализацијетакведаизцелокупнепопулацијесвета
искључују апсолутну већину, којуБадију називаневидљи
вом6,несамоуегзистенцијалном,економском,већиупо
литичкомикултурномсмислу.Имајућиувидудасустудије
културепосебнозаинтересованезаневидљиве,потиснуте,
осујећене,маргинализоване групе,нијенаодметдапрове
римодалионеидаље,утомпогледу,остајунависинисвог
задатка, у тренуткукадамаргинаиискључивањеприпада
већини.

Украткимцртамаваљасеосврнутинанекеосновнетеме
студијакултуре,њиховепреплетенеикомплекснеинтери
трансдисциплинарне методологије, или тачније теоријске
оквире, и практичне циљеве које су студије културе уста
новиленапочеткурадаБирмингемскогцентраинастави
ледаихутврђујутокомследећихдеценија.Овопоследње,
циљеве,помињемзбогтогашто,каоштојенапреднагове
штено,специфичностовихстудијапредстављаизалагање
заагенсностиоснаживањеполитичкогкапацитетакритич
кеинтерпретације савремене културешто је било у опре
ци према дотадашњемразумевању културе као аутономне
области,отелотворенојунајбољимпримеримауметничког
идуховногстваралаштва.Студијекултуресусеизместиле
одпозитивистичкогобјективизмаукључујућиусвојеинтер
претативнопољеелементеразличитихдисциплинахумани
стике.Тајотклонодкласичнихтумачењабиојеинспирисан
увиђањемдајекултурахетерогенаиконфликтнаформа,да
неприпадасамоелити,одаклепроизлазидајеунепрекид
номдослухусаодносимамоћи.Овојеистовременозначило
дасусеовестудијекултуреопределилезасхватањекултуре
као„целокупногначинаживота”преносећисредиштеин
тересовањанасавременукултуруидотаданиподаштаване
популарнеформеипраксесвакодневногживота.

УрадуБирмингемскогцентрашездесетихиседамдесетих
година, нова генерација лево оријентисаних истраживача,

6 Бадију,А.(2013)Буђењеисторије,Београд:УниверзитетСингидунум,
Факултетзамедијеикомуникације.
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ослоњенаиудијалогунастаријеауторитетеуобластикњи
жевнекритикеиобразовања,указалајенанужностуспоста
вљањановогодносапреманаступајућимпроменамакојеје
донеопослератни економскибум, контракултурна револу
ција,деколонизацијаиноваулогаициљевиреволуционарне
левице.Тапроменаодносапревасходносеодносилананови
приступконцептумасекојауместонасилнеилитупегоми
ле,почињедасесхватакаозбирпојединацаигрупачијина
чинживотапостајеподједнакорелевантанинадруштвеном
инакултурномпољу.Тојеозначавалозначајанупадинапад
накултурнекласификацијекојесувековима,сатачкегледи
шта„блокамоћи”идруштвениххијерархија,искључивале
свеоноштоњиманијеприпадало.Обични,малиљудикреи
рајукултуруионајенужно,наовајилионајначин,усукобу
илиупреговарањусаонимакојиимајумоћикојисувекови
маствараликанонеиправилауспостављајућипоредакуко
мевредностиелитепредстављајукултуру„parexcellence“.
Циљјебиооткритигласовеподређених,искључених,спу
танихразличитимдруштвенимнормамаидатиимкултур
нилегитимитетнужануједномдемократскомиправедном
друштву.Студијекултуресутежиленесамодатегласове
открију,већдапронађудруштвене,економске,политичкеи
културнекојисуутицалидаониостанунечујни.

Учврстојвезисамарксизмом,алиупромењенимисториј
ским условима, ове студије прихватају нову, мекшу, „кул
туролошку” варијанту која је подручје културе надредила
економском детерминизму, одакле се учврстило гледиште
дајекултура,ане„производниодноси”илидруштвенеи
политичкеинституције,просториместоборбеипрегово
ра.Тимејеполитичкирадикализамреволуционарнелевице
замењенрадикалниммишљењемитеоријскофилозофском
обрадомпитањарадикалнедемократије.Оношто је неза
обилазнонаслеђеовограногпериодакултурнихстудија је
сазнањеданиједанкултурниартефакт,културнитекстили
праксанисуневиниуидеолошкомиполитичкомсмислуи
дапомночитањесимбола,нарација,гестовасвакодневних
праксимогуоткритиполитичкепорукекоје,наосновутога,
вишеникаконисуприсутнесамоуполитичкимпокретима,
програмима влада и опозиције, организованим политич
кимгрупама,синдикатима,већсусвугдеоконас.Културни
отпорјепостаомеранеслагања,агенспромене,местоборбе
противкапитализмаионогаштосеранијеназивалобуржоа
скимдруштвом.Обичниљуди,публика,читаоци,гледаоци,
некаданазванипасивнимконзументима,добилисуактивну
иодлучујућуулогудоводећиусумњунаметнуте,културом
„натурализоване” истине буржоаског поретка.Са те тачке
гледиштаништавишенијемоглодасепласиракаопример
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зауглед,непобитнаистина,утемељенауприродиилиисто
рији–свесемоглодовестиупитање,раскринкатикаоје
зичкаиграизакојестојескривеназначењаиинтересимоћи.
Иутојидејилежалајенесамомогућностполитичкогдело
вања,већјепромовисанаогромнамоћкултуре.

Шта јекултураухетерогеномдруштвуиспресецаномраз
личитим друштвеним позицијама, институцијама али ис
куствима, традицијама и иновацијама.Она је простор не
прекиднеборбе,сукобљавања,тражењанекаквог,самопри
временогсклада,широкопољенајразличитијихпраксикоје
имају одређено значење које настаје умеђудејству компа
тибилнихилиантагонистичкихдискурса.Уовомпочетном
периоду, студије културе супокушавале теоријскида уте
мељеинтерпретацијукултурекојабимогладаодговорина
левичарске критике капиталистичког поретка, а нарочито,
какојетоистицаоХол,наонуњеговуваријантучијисупо
литичкиродоначелницибилиМаргаретТачериРеган.Иде
јанеједнакостиудруштвуфигуриралајекаочврстаоснова
за разумевање функционисања културе подређених дру
штвенихгрупаиоткривањасложенихначинасимболичког
успостављањаразликеизмеђуонихкојиимајуионихкоји
немајумоћ.Упочеткујеусредиштупрепознавањакултуре
подређених била радничка класа да би се у каснијем ста
дијумусвестоподређивању/наметањупрошириланамноге
другегрупе.Поставилосепитањенакојиначинконфликтна
друштва успевају да се држена окупу то јест на који на
чин се конфликтна природа друштва остварује у култури,
тенаосновукојихмеханизамадруштвоуспевададођедо
консензусаокоосновнихвредностиипринципаустројства.
У првом плану истраживања овог проблема нашла су се
симболичка средстваи дискурзивнимеханизмина основу
којихдоминантнесилеудруштвууспевајудаједанпарци
јалнипогледнасветнаметнукаоопштеважећи.Утомпо
гледунарочитоплоднимсусепоказалипојмовиидеологије
ихегемонијепреузетиодАлтисераиГрамшија,удружениса
структуралистичкимувидимауприродујезикаимитаРола
наБарта.Тојесвезаједнопружалоизузетнеистраживачке
могућностизаједнуновукултуролошкуанализукојајекао
подразумевајућупоткуималакритикукапитализмаинејед
накостикојепроизводи.

Оветемељнепретпоставке,везанезамарксистичкутради
цију и лево оријентисане истраживаче, укључиле су се у
седамдесетихиосамдесетихгодинаубујајућипостструкту
рализамипостмодернистичкефилозофскеитеоријскетрен
довекоји,нарочитодокстичупопуларностуСАД,постају
доминантни и одлучујући модели интерпретације студија
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културе. То је био својеврстан одговор, али и својеврсно
прилагођавање новим друштвеним, политичким и култур
нимпроменамакојесудонелибујајућиконзумеризам,борба
заљудскаправа,феминизамиглобалноимедијскоуједиња
вањесвета.Иницијалненамеребританскихстудијамењају
смер захваљујући специфичном америчком читању и раз
умевањуфранцускеТеорије.УФранцуској,иЕвропиуоп
штеТеоријајеозначавалаконцептуалнепроменеуоквиру
хуманистикеупостструктуралистичкопостмодернистичкој
критици заблудамодерне са циљем деконструисања ауто
ритативнихиопштепризнатихистина,удруженихсановим
читањемитумачењеммарксизма.Везујућисепревасходно
затемеипроблемерасеирода,Теорија јеуСАДприхва
ћена без тог наслеђашто је довело до отварањашироког
трансдисциплинарногпољазаснованогнаспецифичнојин
терпретацији и употреби семиотике, текстуалне анализе,
анализедискурса,иЛакановеметапсихологијеуфункцији
борбезаљудскаправа.Овајтеоријскиоквир,каоапсолут
ни ауторитет удружио је феминизам, родне студије,queer
теорију,постколонијалнутеоријуистудијекултуреуједно
неразмрсивоклупко.

Постструктурализам,упочеткувишеудеридијанском,ка
сније више у фукоовском кључу, све више радикализује
идеје о дискурзивној производњи знања што конфликтни
однос између блока моћи и подређених и маргинализова
них група измешта из примарног класног односа на план
културе,превасходнонапланјезика.Приматдобијајурод,
раса,сексуалноопредељењедабисекаснијеистраживање
културеокренулокамноштвудругихгрупа(етничкегрупе,
културеимиграната,стари,инвалиди,фанови,затвореници,
gayзаједнице,груперазличитогстилаживота,травестити,
тренсексуалци). Једнаодосновнихпреокупација јеизуча
вањеначинанакојисеиндивидуеигрупеконституишукао
субјектиалииизмичуустановљенимформамазнањаидо
минантнимформамамоћи.Показујеседаједецентрирани
субјектпостмодернеуплетенуплуралитетсубјекатскихпо
зиција откривајући се у форми отворених идентитета без
тачкеослонцаунекојдефинисанојсоцијалној, економској
иликултурнојкатегорији.Онјеподложанискључивањупо
различитимосновама,алииформирањунаосновумноштва
конфликтнихјезичкихигараилидискурзивнихформација.
Класнаборбасецепанамноштворазличитихдруштвених
сукоба и осујећених друштвених група, а друштвени су
кобисепребацујусаматеријалнеосновенапланкултуре.
Анализе дискурзивних техникамаргинализовања се усло
жњавају–difference,разлика,деконструкција,осамостаљи
вање означитеља, њихови многоструки преплети, судари,
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интертекстуалневезерастурајумогућностпосматрањабило
којекатегоријеподређенихсафиксиранетачкеикаорела
тивно омеђени предмет тумачења. Разлике се умножавају,
идентитетисетопе,мултипликују,фрагментирају.Показује
седакултураимаготовонеограниченемогућностиискљу
чивањаиподређивања.Изаоваквеинтерпретацијекојаоб
ухватамногострукостантагонизамакаосуштинскуодредбу
друштвеног кретања стоји идеја „радикалне демократије”
којауместокласнеборбеиекономскенеједнакостиужижу
стављаплурализампартикуларнихборбимеђуразличитим
друштвеним групама као многоструким субјектима исто
ријског развоја и друштвене динамике.7 Сваки идентитет
јенеухватљив,недовршен,отворенпремадругоме, распр
снут,испресецанпоразличитимосамарода, расе, етнике,
узраста,припадностипоткултнимгрупама,сексуалногили
сексуалнихопредељења.

Основна епистемолошка оријентација студија културе,
ослоњенихнапостструктуралистичкетеорије,заснованаје
наконцептудискурзивнепроизводњезнањаипоследичних
односамоћи,штојеподразумевалоусредсређеностнафор
меискључивања,алиизванстварнихекономских,друштве
нихиполитичкихименованихносилацамоћи.Стварностсе
такопрепознајекрозрепрезентацијуодносамоћи,скупове
означавајућихпракси,каобојнопољесукобљенихнаратива,
перформативнихефекатајезика,као„флукс”,процес,тран
сформација гласова,медијскипосредованахиперреалност.
Стварностјеукинутакаокатегоријалишенасвакогесенци
јалногсвојства,представљајућисеискључивоуформисим
боличкихијезичкихартефакатаипракси.Културализација
материјалнестварности,релативизовала јеучинкестварне
стварностиналазећиујезикуизнацимањенеконститутив
неелементе, такодасурелативизамиантиуниверзализам
постали логични пратиоци радикалног културализма. По
следицатогаједасупроблемиистинеивредностиискљу
чениизсвакогхерменеутичкогподухвата,собзиромдаје
језикнеухватљивиинтертекстуално(не)одређен.

Изоветеоријскеперспективемоћседифузнораспростире
усвимсегментимадруштваиусвимодносима,онасеис
пољаваунајситнијимдетаљимасвакодневља,капиларносе
ширећикрозразличитеобликекомуникације.Органскапо
везаностмоћисаполитикомпреселиласесареалненадис
курзивнураванштоје,културуиспунилополитикомкојасе
тумачикаоличнаствар.Уколико јеумодернизмукултура

7 Mouffe,C.andLaclau,E.(1985)Hegemonyandsocialiststrategy,towards
radicaldemocracyandpolitics,London:Verso.
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каоиздвојенаобластбилакорективполитике,њенасупрот
ностилисупститутзасмисленопреживљавањеусветуин
тереса,сукобаиполитичкихигара,овдесеинкорпорирала
упраксесвакодневногживота.Упостструктуралистичким
и постмодерним теоријама, са акцентом на дискурзивној
производњимоћиињеномкапиларномширењу,политика,
каоизвориштедруштвенемоћи,премештасеизстварности
друштвенихсукоба,јавногпрактиковањавласти,усмерава
њаделатностијавногживота,напланкултуреисвакоднев
них пракси.Одатле, сваки акт може да се тумачи као акт
непослушности,каополитичкиодговорнаразличитефор
менаметањаидискурзивногискључивања.Микрополитика
симболичких аката  преплављујецелокупнадруштва. Јед
ном речју ускомешана, мултикултурна планетарнаљудска
цивилизација, испресецанапомногимосамарода,класе,
расе, сексуалног опредељења, отворена ка могућностима
преклапањапаралелнихстварности,слободнадабиразна
чењасвегапостојећег,дасесањимаигра,мења,поричеили
прихватапостајеврстамегатекстанакомесечитакултура
позногкапитализма.

Културакаобојнопоље,уоквируоваквихтеоријскихкоор
динатаподразумевадасепобуна,каоимоћ,дифузношири
уразличитимформамакултуре,умноштвутекстоваиис
куставакрозкојесеодржаванепрекиднатензијауодносу
на„шизоидну”идисперзивну природукапитализма.Моћ
побуненалази се унајситнијимпраксамачиме суобични
људи,некадажртвеманипулације,садапосталикреативни,
вешти,лукавиборцисапотрошачкимдруштвомодкогани
сумоглиилинисухтелидапобегну.

Уверењеда сваки актнепокорностиукултури, свакикон
троверзни уметнички експеримент, неконформистички life
style, ситнеличнесубверзијесистема,шокантнесценена
сиљаилинеуобичајенихформисекса,имајуполитичкепо
следицеимогудаугрозесавременикапитализамдовелаје
упитањесмисаоотпора.Сваквиц,штос,игре,адолесцент
на групаупотрази за властитимидентитетима,порногра
фија, бодибилдинг, травестије различитог порекла, крађе
по самопослугама, алтернативни методи лечења, прихва
тањепаганскихверовања,вађењесвитакаизвагине8,trash

8 ПерформансКеролиШниманподнасловомУнутрашњисвитакговори
о „идентитетужене као креатораипрократора” (Sayre,H. (1989)The
objectofperformance,AmericanAvant–Gardesince1970,Univеrsityof
ChicagoPress.Ууметностијеовајтренднарочитоприсутан,доприно
сећитежњипревазилажењамодернистичкогелитистичкогканонасаци
љемукључивањауметностиусвакодневниживот(Погледати:Шинер,
Х.(2007)Откривањеуметности,НовиСад:Адреса)
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културнипроизводи,таблоидиитд–свеможедасеразуме
каовидотпораономештосеназивамејнстримом.Међутим,
капитализамсасвојимдинамичнимпотрошачкимнишама,
изборомстиловаживота,слободнимтржиштемробаииде
ја, слободомговораиизражавања, гарантованимљудским
правимапружаогромнопољепроизводњезначења,исло
бодногизражавањатакодасвакиотпорпремаапстрактнои
недовољноомеђенојидеји„поретка”врлобрзоостајефор
ма„стилаживота”,„провокација”,репрезентацијаиденти
тетакоја селакоутапа укомерцијалневоде.Капитализам
неолибералногтипасапотрошачкомкултуромкаодоминан
томиманеограниченумоћ апропријације свегаштоможе
да искористи заширење тржишта тако да културни отпо
ри, схваћенина овакав начин у студијама културе, нажа
лост,остајусамопарцијалнигестовиуморудругих,талас
убујици„букеиблебетања”(Рансијер).„Кадјесвеотпор,
ондаништанијеотпор,кадјесвеполитикаондаништани
је политика. Егоистички индивидуализам, лако се претва
ра из постмодернистичког дисидентства у неолиберални
конформизам”9.

Стварностмонополасиле,економскоуобличавањесветаиз
једног центра, насилно ширење демократије, технолошке
иновацијеуфункцијинепрекиднесаморепродукцијекапи
тализмаиникаддовршенемодернизацијенеразвијенихдру
штава,баснословнирастнеједнакостиизмеђубогатихиси
ромашних,Западаидругих,што,узмногодругихпроцеса,
претварачитавсветудруштворизика,разоренееколошке
равнотеже,непрепознајеседовољнотамогде јеизвршен
трансфер политике у културу, универзализма у партику
ларизам,истинеудискурс, вертикалниххијерархија ухо
ризонталне,националногуглобално,реалногуфиктивно,
утопијеудистопију,целинеуфрагмент,есенцијалногуре
лативно.Теоријскипостулатдасвакагрупаилипојединац
заузимајувишеразличитихсубјекатскихпозицијауодносу
на различите хегемонијске дискурсе усложњава антагони
стичкогпољадонераспознатљивости,упркосчињеницида
усавременојИмперији10постоји једна,истинарасно,род
но, културно, религијски хетерогена, невидљива маса ко
ја је истовремено хомогена у односу на форме моћи који
јој се намећу – маса сиромашних, неписмених, болесних,
искоришћених, заборављених, неразвијених. Искључива
концентрисаностстудијакултуренарод,расуисексуално

9 Хил, Џ. и Потер, E. (2011) Продаја побуњеника, Београд: Хедоне,
стр.47.

10Појамразрађенукњизи:Хард,М.иНегри,А.(2005)Империја,Београд:
Издавачкиграфичкиатеље„М”.
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опредељењекаоинамањинеразличитогтипа,несамода
запостављавећину,већпревиђаогромнапомерањастанов
ништва,дестабилизацијутрадицијаиодумирањејезика,ра
ђањесветскогпрекаријата,хибридизацију,представљакао
достигнућелиберализмаипотврдуслободе„светабезгра
ница”.Такомноштво „малихполитика” заклањавидикка
„великојполитици”скривајућинемоћотпоракојеглобална
потрошачкакултураимедијиуспешнонеутрализују.

Отпор као основа агенсности културе, увек на домак ру
кесвакојгрупиилипојединцу,икаосредствопротивљења
мејнстримуусвакодневномживотуипопуларнојкултури,
онакокакогауглавномтумачестудијекултуре,постајеталац
капиталистичкогstatusquoстањаигарантпостполитичког
друштва.Разликакаопојамкојијетребалодадестабилизује
свафиксиран значењана основу којих се градиомодерни
светсасвимнепочинствимакојисууњемуучињена,дове
лаједотогадасеизвидаизгубепроцесихомогенизације,
мондијализацијеипоследицекојеодатлепроистичу.Пока
залоседајеодговорнатепроцесеширењефундаментали
змаразнихпровенијенција,стварнихсукобаинасиља,ида
у томе култура није невина. Левичарска политика студија
културе обогаћена идејом радикалне демократије утопила
сеумејнстримнеолибералногконцептадемократијеукојој
реторикаољудскимправимаселективнобираонегрупеи
културенакојесе,попотребиодноси.

Француска Теорија лишена свог марксистичког порекла
сасвојиминхерентнополитичкимциљемдестабилизације
европског/западногпогледанасветињеговихколонизатор
скихиимперијалнихсклоности,уоквиримастудијакултуре
показаласекаопогоданекспликаторниоквир,хеуристичко
средство за интерпретацију промена које је донела глоба
лизација,анекаоњенкритичкикоректив.Инсистирањена
непостојећим,фрагментарнимидентитетима,хибридизаци
ји, раскорењивању, креолизацији као појмовима којима се
захватаприродановог субјективитета, дијагностикује ста
њествари,хотимичноилинехотимичноискључујућисваку
другумогућностиреалностогромногмноштвагрупачија
„структура осећања” показује јаче везе са културним тра
дицијамаилојалностсвомедому.11Испададајенефиксира
ностраспрснутихидентитетапоследицаизборанеизвесног
животаувеселој,хедонистичкој,„потрошачкојпостмодер
ни”стварслободногизборамасеизбеглицаизсиромашних
земаљаимасеогрезлеусиромаштву.Културнепраксегрупа

11Рамаџу,Р.А.Запад,у:Будућностзнањаикултуре,приредилиЛал,В.и
Нанди,А.(2012)Београд:Клио.
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којепоказујужељудасемалочвршћедржезасвојетло,свој
идентитет,својерадноместо,својјезик,својпосао,одбаче
нисукаогрехесенцијализацијеи„примордијалистичких”
инстинката.Залажућисезахетерогеност,фрагментарност,
разлику, хибридност, флуидност свих групних припадно
сти,студијекултурепостајузаговорникзахтевазаслобод
номфлуктуацијомробаиљудиисастратегијомпребацива
њапојединцаизрелативностабилнихгрупанадинамично
ипроменљивотржиште12.Такосустудијекултуреипратеће
хуманистичкедисциплине,којесузаистазапочињалеједну
новуеруалтернативногговораибилезнаккритичкогодма
каодинструменталнерационалности,укљученеумодерни
стичкипројекат,посталеадвокатпотрошачкогдруштвакао
нормалногстањаглобалноуједињеногсветаукојемсвеоп
штахибридностбришеразликеуместодаихпромовише.

Уовомкритичкомосвртунастранпутицестудијакултуреи
поредаксветакомесепрепознајеједнадоминантнаидеоло
гијаекстензивноцитирамБадијуакојисепита:

„Шта се дешава? Чему то полуочарани, полу
девастирани сведочимо. Одржавање у животу
једногуморногсвета,кудпуклодапукло.Спа
соноснекризеистогсвета,жртвепобедоносног
ширења?Крајатогсвета?Настанканекогдругог
света’.Штанамседаклетодогађа,аштонема
никаквог јасногименанина једномприхваће
номјезику?Хајдедасепосаветујемосасвојим
господарима: дискретним банкарима, медиј
ским првацима, ..гласноговорницима међуна
родне заједнице, презапосленим председници
ма,новимфилозофима,власницимафабрикаи
земљишнихпоседаитуђихземаља,људимаса
берзе,…економистимараста,грађанскимсоци
олозима, ….проценитељима добити, рачунао
цима продуктивности…директорима људских
ресурса,….Штаотомекажуони….Оникажу
дасесветмењавртоглавомбрзиномидамора
моподпретњомпропастиилисмрти(зањихје
тоисто)дасеприлагодимотојпромени,илида
будемо,усветукакавјесте,самосенкасебеса
мих….Радитогасвиморајудаокрећупедале,
дасемодернизују,реформишуимењају…”

Бадијуовељутите речи у сагласности су са све гласнијим
критичарима новог поретка света у функцији глобалног

12Лал,В.иНанди,А.Предговор,у:Будућностзнањаикултуре,приреди
лиЛал,В.иНанди,А.(2012)Београд:Клио.
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капитала и раста конзумеризма који указују да друштво
ризикасвевишепрерастаудруштвокатастрофеупогледу
ендемскогширењасиромаштва,нарушавањаприроднеоко
лине, неизвесности технолошке интервенције на људском
бићуитд.

Многипосленициуовој области запазили суда је дошао
моменаткадалојалнопозивањенаспецифичандискурсТе
оријепочињеозбиљнода се троши теда јенужнонешто
променити.Утомсмислусесвевишеговориотеоријипо
слеТеоријештоје,кадајеречостудијамакултуреусмере
но у дваправца: један је пратилацКелнеровихпрепорука
онужностимултиперпективистичкогприступакојибиоб
новиозначајкласичнекритичкетеоријеиоживеодијалек
тичкуиматеријалистичку варијантумарксизма.Све више
се културолошке анализе ослањају на филозофе отворено
левичарске оријентације и критичаре постмодернистичког
релативизмакаоштосуБадијуиРансијер,каоинаауторе
којиуцентарсвојихтеоријастављају„голиживот”ифор
ме биополитичкогманипулисањањиме13.Агамбен,Делез,
Батај,Лакло,Жижек,Латур,сваконасвојначиндоприноси
скретању са постструктуралистичко/постмодернистичког
курсаали,какозапажајуХолиБирчол,безнекејачезајед
ничкенитикојабиихспајалауспецифичандискурс,онако
какојетобилораније.14Такозвани„афективниобрт15по
чињедасеизширокогпољасавременехуманистикеукљу
чујеустудијекултуреповезујућисенаизвестанначинса
некимконцептимановогматеријализматежећидапризове
усвестпостојањенекезаједничкепоткељудскогпостојања
укометело,материјалнаиприроднастварност,каоитех
ничкаучествујуутумачењуиразумевањуљудскихпотреба,
културних пракси и смисла „новог хуманитета”.Шири се
обимтема, нарочитоонихкоје се баведигиталномкулту
ром, сајберпростором, односом хумано/нехумано/постху
мано,биополитикомибиоетиком,односомнаукеикулту
ре, новим тумачењима субјективности, односа природног/
неприродногитд.

Инајзад,оноштовећдужевремепратиовестудијејепо
зив за ревитализацију првобитних теоријских модела и
оживљавањециљева,што јеобећавајућеинадахнутообе
лежилостудијекултуреупрвојфазињиховогуспоставља

13Eliot,J.аndAttrige,D.(2010)TheoryafterTheory,Routledge,London.
14Hall,G.andBirchall,C.(2006)NewCulturalStudies:AdventuresinTheory,

Edinburgh:UniversityPress.
15Massoumi,B.(2002)ParablesfortheVirtual:Movement,Affect,Sensation,

NorthCarolina:DukeUniversityPress;Gregg,M.andSeigworth,G.(2010)
TheAffectTheoryReader,NorthCarolina:DukeUniversityPress.
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њакаокритичкогидруштвенорелевантногистраживачког
иинтерпретативногпоља.Њиховооживљавањебиидејуо
свеколикојнестабилностизначења (свега) замениловећом
усредсређеношћу на нове методе и методологије намета
ња, дисквалификације, препознало идеолошку матрицу у
хегемонијскимдискурсиманеолиберализма,указалонапа
радоксеи замкемонополаконцептаслободногтржиштаи
његовекултурнепоследице.Потребастудијакултуредасе
успротивеелитистичкомконцептуинегативистичкомвред
новањукултуремасовногдруштваводилајекаотклонуод
критичкемислиФранкфуртскешколеитрагањуновимте
оријскиммоделимакојиби„изманипулисану”гомилупре
позналикаомноштвосвеснихгрупаипојединаца.Могуће
једабиновочитање„франкфуртоваца”,уновимусловима,
изоштрилокритичкуоштрицустудијакултуре.

ПокушаласамдаукажемдасуСтудијекултурепочеледа
сеформирајукаоинтерпретативнопољесајасномнамером
даоствареактивнуулогуудруштву,каоформаполитичке
идруштвенекритике.Изаиста,онесејесуукључиле,нај
преукритикукапитализма,дабиукаснијојфазиподржа
валереторикуборбезаљудскаправакојасвевишепостаје
покриће зафундаментални антагонизам између богатих и
сиромашних,измеђуЗападаидругихшто је „натурализо
вао”неолибералниекономскипоредаксамногимозбиљним
политичким, друштвеними културним консеквенцама чи
јепоследице акутноосећамо свакодневно,на својој кожи,
свеједнодали јеонацрна,бела,женска,мушка,геј,тето
вирана, стара илимлада.Оне остају поље које ће и даље
својурелативнуспецифичностградитинаинтердисципли
нарнимтеоријскимматрицама, али суу великојмери још
увекудаљенеодциљадапоновопромислеиредефинишу
концептполитичностинакојибисеослањале.Једанодраз
лога свакако лежи у чињеници да су се оне прошириле у
многеземљесветакојекритичкепретпоставкеовихстудија
усаглашавајусанапоримадасеукључеуглобалнипоредак,
нарочитонанивоуобразовнихинституција.Намаргинама
Првог света, критички интелектуалци неретко прихватају
понуђене интерпретативнемоделе не либећи се помодног
понављањатеоријскихклишеаиготовихформула,онакока
костижуизразличитихконтекста.Требанакрајуподсетити
даукултуринијеништаневино,тесуитиклишеииформу
леудослухусаидеологијамакојенамећусасвимодређени
интересицентарамоћи.
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POLITICALASPECTOFCULTURESTUDIES–
WAYSANDSIDEWAYS

Abstract

This paper proceeds from an assumption that culture studies are
impregnated with political meaning. It examines basic theoretical
presumptions of culture studieswhose original rolewas to discover
newmeansofinterpretationandmethodologiesinordertoexplainthe
bigchangesinthesocietyandcultureinthe1960ies.Opposedtothe
elitistcultureconcepts,theyaimtodemocratizetheunderstandingof
culture by the commonman, carry out amultidimensional criticism
of the capitalist culture starting from leftist ideas and experiences.
Theaimwastopavenewwaysforeducationof“publicintellectuals”
outsideofficialinstitutions.Understronginfluenceofpostmodernism
and related theories, they have advocated radical culturalism and,
paradoxically,becamehostagetoglobalismandneoliberalideologies.
Thisstudyexaminestheconceptsandideasthatculturestudiesrelied

on,leadingtosuchtransformation.

Keywords:culturestudies,neoliberalism,discourse,politics,
difference,hybridaspect


