
114

Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет –  
Од сек за фи ло зо фи ју, Но ви Сад

DOI 10.5937/kultura1653114T
                     УДК 316.72 Маркузе Х. 

                               316.257 Маркузе Х.
прегледни рад

МАР КУ ЗЕ О ВА КРИ ТИ КА  
СА ВРЕ МЕ НЕ КУЛ ТУ РЕ И 

УМЕТ НО СТИ
Сажетак: Савремена култура премаМаркузеу постаје једноди
мензионална.Тозначидасеукидаразликаукултурнимслојевима
исвипостајуњениконзументи.Међутим,разликауреалнимеко
номскимслојевимадруштваидаљеостајеогромна.Управозбог
тогаМаркузе назива савремено друштво ирационалним.Марку
зе говориокултуриунајширемсмислу:уметности,политиции
образовању.Уметност,филозофијаирелигијаслужедасеодржи
већпостојећисистем,ипојединацјеслободандамислисамоако
се уклапа у већ успостављенешеме.Образовање јетаквода га
оносамоприпремадасеснађеуоквирувећпостојећегтржишног
системаибависепресвегапозитивномнауком,докпитањедру
штвенихпроменабиваостављенопострани.Последицатогаје
дапојединацпостајесвемањезаинтересованзаполитичкадеша
вања. ЗбогтогаМаркузе натрагу немачке класичнефилозофи
јеиМарксасматрадајенеопходнатемељнакритикапостојеће
културекојаћедасезасниванареалнимпроцесима.

Кључнеречи:друштво,критика,култура,појединац,уметност,
систем

Увод

Време у коме Маркузе (Herbert Marcuse) пише је време
светскихратова.Човековапозицијанијесаморазумљивани
у теоријском, ни у практичком смислу.Са једне стране, у
теоријинедостајејединственанаукакојабимогладапоми
риметодолошки јазизмеђуприроднонаучнихидуховних
знања, док, са друге стране, питање самоодређењачовека
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постајевеомапроблематично.Владајућеидеологијесудо
веледовеоманегативнихутицајакаконапојединачнежи
воте,такоинаживотауопште.Маркузепокушавадаанали
зирадруштвокојесеналазиукризиидапокажедавлада
јућеидеологијепопутлиберализмаифашизманемогуда
гаоправдају.Онсматрадасепроблемналазиуправоутоме
штосеконстантнопретпостављадасутеоријскоипрактич
ко,духовноиматеријалноодвојени.Самимтимсечовекова
позиција у светупоказује каонедоређена, и питањедела
њауциљупроменепостојећегсистемаунапредосуђенона
пропаст.МаркузејебионастављачХегелове(GeorgWilhelm
Friedrich Hegel) и Марксове (Karl HeinrichMarx), али и
Фројдове(SigmundFreud)иХајдегерове(MartinHeidegger)
мисли,инатемељимаовихучењаонпокушавадаукажена
одређењечовекакаопојединца,алиикаобићазаједницеу
светуиндустријализацијеитехнике.МислећинатрагуХе
гелаиМарксаонпокушавадапокаженакојиначинсепојам
културепојављујеусавременомсвету,саједнестране,уод
носунареалнеекономскотехничкеодносе,доксадруге,у
односунаначиннакојигаперципираопштасвестграђана.
Такоонразликуједвапојмакултуре1: културукаоцелину
човекове делатности која обухватањегов духовни имате
ријалниаспектикултурукојаобухватасамоподручјеоног
духовног, докматеријално остаје у сенци –афирмативна
култура.

Маркузе сматра да човекможе да се оствари као слобод
нобићесамонапољукултурекојасесагледаваизперспек
тиве јединства теоријског и практичког, тј. оног духовног
иматеријалног.Културасавременогсветапостаје једноди
мензионална, док се у реалности догађа велика разлика у
дистрибуцијибогатсва.Наглобалномнивоупостојиантаго
низамизмеђуреалногстањанеједнакостиукомесеналазе
појединциикултурнеједнакостимеђуњимакојатомреал
номстањунеодговара.Ондајепример:радникигаздасу
културноједнакитакоштообојицаслободновремепроводе
нпр.убисокопуили гледајући телевизориконзумирајући
сличну брзу храну и грицкалице.2 На тај начин се ствара
привидједнакостимеђуграђанимаипредстављадапостоји
нека„унутрашња”слободасамоодређењакојајенезависна
од друштва ињегових дешавања.Управо такве представе
„унутрашње” слободе ћеМаркузе критиковати, настојећи
дапокажедаслободаможедасеостварисамокаозбиљска,

1 Маркузе, Х. (1981) Естетска димензија, Загреб: Школска књига,
стр.46.

2 Marcuse,H.(2010)Thenewformsofcontrol, in:TechnologyandValues:
EssentialReadings,159.p.408.
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делатнаслобода,идатаконештокаоштоје„индивидуал
на”,„унутрашња”слободанеможедапостоји.Збогтогасе
напочеткусамоградапоказујекојијетемељсакогаМар
кузекритикујераздвојеностдуховногипрактичког.Онће
показатидапривидкултурнеједнакостинезначиреалнуи
економскуједнакостмеђуграђанима.Изсамогтемељако
јијепоставионемачкиидеализамиМаркссепоказујеси
стемизкогсекултурарефлектује,аондасеповратнокроз
уметност,политикуиобразовањевидењеговепоследице.
Управооведуховнеобласти„служе”савременојкултурида
замаскираиоправдасопственеантагонизме.

ФилозофскитемељМаркузеовемисли

Маркузесматрадакритикаможебитиоправданајединоако
постојипозицијасакојесенештокритикује.Збогтогаон
разликујекритизерство,којепредстављаједнунеутемеље
ну критику, одреалне критике, која има своју позицију и
основсакогапроматраствари.Такојењеговареалнакри
тика засновананаосновимафилозофијенемачкогидеали
зма иМарксове критикеХегела.Кључан појам којиМар
кузепреузимаодХегелајепојамдијалектике.Онјесвоју
књигуУмиреволуцијанаписаонеучастсамомХегелу,већ
у„частнегативнојдијалектицикојапретиданестане”3.Не
гативнадијалектикајезаМаркузеавеомаважна,затоштоје
онапретпоставкакритикенесамологике,оногтеоријског,
већиреалногстањаствари.Разликаизмеђучовекаидругих
живихбићаинеорганскематеријесесастојиуправоутоме
штојечовекумогућностидаосвестисвојупозицијуусве
ту.Стога,његоводноспремасветунијенесвестан,негоје
онустањудасвеснокритички,алииреалномењастањеу
комесеналази.„АлислободајезаХегелаонтолошкакатего
рија:оназначинебитипакпукипредмет,негобитисубјект
властитогопстанка;неподлећивањскимоколностиманего
преображаватичињеничностуозбиљење.”4Процесопстаја
њаунеслободномсветујенепрестананегација.Какочовек
усветунијеусамљенобиће,већсеувекодносиипремадру
гима, тј. друштву, он увиђа да границе сопствене слободе
истовременопредстављајуиграницедругог.Такосеслобо
дапоказујенекао апсолутна самовољада серадишта се
хоће,негодасеупосредовањуодличнихинтересадођедо
свеопштегдобра.ДабисепоказалоштатачноМаркузепре
узимаодХегелаиМарксапредставићеморазликуизмеђу
њиховедијалектичкеметоде.УуводууОсновнецртефи
лозофијеправа,Хегелговориометодикојајединаможеда

3 Маркузе,Х.(1996)Умиреволуција,Сарајево:ВеселинМаслеша,стр.7.
4 Исто,стр.9.
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испоставиистинуозбиљскомсвету.Таметоданијеништа
„спољашње” „накнадно натукнуто” самој збиљности. Да
бисмодошлидоистинемиморамоиспитатизбиљукаореа
лизованипојам.5Уњојсепоказујекакавтребадабудесвет,
иакофилозофијапрекаснодолазидотога.6Двамоментасу
кључна:

Првиједасеслободамодерногчовеканалазиуњеговојмо
ћидаоствариинтересеудржавиуоквируњеногправног
система.Онтоможе једино акоимаумниувидуонооп
ште.Слободапојединачногнепостојибезувидауонооп
ште.Мишљење и воља се показују као две стране истог.7
Филозофијатребадабудеумниувид,схватањеприсутног
избиљског,анепостављањеоностаногкојебибогзнагде
требалобити.8

Други важанмоменат јестештоХегел већ у самомуводу
наглашавадајефилозофијазбиљскидошладотребања.То
значидаседијалектичкипроцесразвојачовеканезаврша
ванегативнимодређењемчовека,нитипукоманализомшта
човек јесте. Процес развоја човека се завршава његовим
позиционирањемумодернојдржавикојипоредоногакако
човекјестепоказујеионокакочовектребадабудекаосло
бодан.Дијалектикасепоказујеутомпроцесу,саједнестра
не,каонегативноодређење,каосупротностпредстави,као
приближавањеистини,док,садругестране,онапредставља
позитивноодређење,позитивансадржајирезултат.9Пози
тиванрезултатдокогХегелдолазиусвојојфилозофијипра
вајеусагласностисакључниммоментимасањеговимло
гичкимифеноменолошкимувидима.Спекулативнаметода
јестејединствотеоријскеипрактичкеметоде,ињомејефи
лозофскииповеснопревладанадоминацијатеоријскефило
зофијенадпрактичком.10Оовомпревладавњуговориисам
Маркузе.Онкажедапрелазфилозофијенаобластдржаве
идруштвапредстављасаставниунутрашњидеоХегеловог
система.11

Марксов однос према Хегеловој дијалектици нигде ни
је експлицитно системски изложен. Ипак, у Економско

5 Хегел,Г.В.Ф.(1989)Основнецртефилозофијеправа,Сарајево:Весе
линМаслеша,стр.21.

6 Исто,стр.19.
7 Исто,стр.38.
8 Исто,стр.16.
9 Исто,стр.72.
10Перовић,М.(2012)Проблемметодефилозофијепраксиса,у:Петсту
дијаоХегелу,НовиСад:Филозофскифакултет,Архе,стр.141.

11Маркузе,Х.(1996)Умиреволуција,стр.227.
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филозофскимрукописимаицелиникритикеполитичкееко
номијемогућејенаћиконкретнетекстове,пасусеиделове
којиреферишунаХегеловоразумевањедијалектике.Маркс
је развио тримеђусобно повезана концепта дијалектике.12
Оноштојекључнозасватриодређењадијалектикејестето
даМаркс,иакопреузимаХегеловудијалектичкуметоду,он
тврдидаонакодХегеланијеспроведенадокраја.Тозначи
даонпреузимаиздијалектикењенусржкојасезаснивана
моћинегативитетауодносунасамузбиљност.Њомесечо
вексамопроизводиипокреће,стогајечовексхваћенусвојој
процесуалности.Хегелјепрвиуисторијисхватиодасечо
вексамоостварујеисамопроизводирадом.13ОноштоМаркс
критикујекодХегелајестештојепремањеговомсудууви
деосамопозитивнустранурада,аотуђењечовеказбогто
гасхватиосамоумисаономоблику.Збогтогасеисторија
по њему показује као историја произвођења апстрактног
мишљења,аХегеловафилозофијакаоонакојауместодау
требањупокаженачиностварењаслободе,онасамофикси
раотуђењечовека.14МаркскористиХегеловудијалектичку
методудапокажедаоноштоХегелиспостављакаоумски
увидумодерностањедржавеитребањекаоостварењесло
бодепредстављаисходиштенеслободе.ТозначидаМаркс
путемдијалектикепоказујепресвеганегативнепоследице
рада,користидијалектикудабикритиковаоонамишљења,
идеологијекојаутемељујузаблудеопостојаћемстањуства
ри,инакрајупоказуједасамаанализадржавеиграђанског
светапоказујепутњеногпревладавањаакосеонаспроведе
уцелини.СтогајекодМарксаакценатнакритициХегелове
филозофијеправаипоказивањуреалнихекономскиходноса
којитребадауспоставереалнодругачијисистем,асамим
тимидругачијиправнисистем.Методолошки,тозначида
Марксова дијалектика директно супротна Хегеловој. Док
језаХегелаизвориисходиштечовековогбиткамишљење,
према Марксу мисао није ништа друго него материјално
пренесеноучовековуглавуиуњојпрерађено.15Гдејеместо
културеуовомпроцесу?

Хегел јевидеоопштемоментепосредовањаодпојединач
ног интереса, преко породице и грађанског друштва где

12Перовић,М. (2007)Марксов појам дијалектике,Архе, бр. 4(7), Нови
Сад:Филозофскифакултет,стр.21.

13Маркс,К.иЕнгелс,Ф.КритикаХегеловефилозофијеидијалектикеуоп
ште,у:Ранирадови,приредили:Бошњак,С.иВраницки,П.(1946/76)
Загреб:Напријед,стр.330.

14Исто,стр.331.
15Маркс,К.(1933)Поговордругомиздању,у:Капитал,Загреб:Заклада

тискаренароднихновина,стр.24.
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последњимоменат представља држава.Он је био свестан
да постоји велика напетост у остварењу већинских инте
ресаи сматрао једа тржиштекоје јенеслободноможеда
сепутемдржавеограничи.Посредноместоусамоодређе
њуимајууметност,религијаифилозофијауовомесветуи
онитребадапредстављајуизразреалногстања.Управоће
овај моменатМаркс критиковати.У неколико својих дела
каоштосуНемачкаидеологијаиКритикаХегеловефило
зофије права показује да је идеја ослобађањапојединца у
оваквомсистемунемогућа.Јошћепоказатинакојиначин
религија,филозофијаиуметностмогутакођедабудуотуђе
неодреалногстањаствари,теда„замуте”истинуосвету,и
појединцазбунеионеспособезабилокаквореалномењање
ствари.ПостојеразличитеинтерпретацијеМаркса,алисам
Маркузејесматраодаоннанекиначинпредстављанегаци
јуХегеловефилозофије.СтогаонтврдидапрелазодХегела
каМарксунијефилозофски,већдапредстављанегацијуфи
лозофијеуопште.16„Марксовоматеријалистичкоперокрета
њеХегеланиједаклебилопомерањеодједнефилозофске
позицијенадругу,нитиодфилозофијенадруштвенутеори
ју,негоспознајадаутврђениоблициживотадосежуступањ
својеповесненегације.”17

Маркузепокушавадамислидијалектикуисампојамкул
туренаовомтрагунегативнедијалектике.Онсматрадаје
Хегелвећдошаодотогадасурадињеговоотуђењепосред
ствомдруштвенихпроцесаизворнеслободеинеједнакости
међуљудима.18Ипак,онсматрадаХегеловафилозофијани
једовољнапосеби,дајенеопходноанализиратииразличи
тереакцијенањуувидунегативнефилозофије–Марксове
критике. ПоМаркузеу је неопходно почети мислити кри
тички.Он каже: „Покретна снага дијалектике лежи у том
критичкомуверењу.”19Премањемутонијепукиегзистен
цијализам,нитијетокритикарадикритике,критиканече
гаизпосебнихинтереса.Дијалектикајепоњемукритичка
логика.Талогикасеодносинастварностподједнакокаона
мисао, и представља јединственуметоду. Растављањеми
шљењаодделовања,теоријеодпраксепредстављајудело
неслободногсвета.Маркузејенанекимместиманаизглед
себипротивречан,јеронсматрадајезадатаккритичкене
гативнедијалектикеда,са једнестране,мислисистемски,
док, са друге стране, она треба да анализира посебности
постојећег света. Он каже за целину: „Ниједна метода не

16Маркузе,Х.(1996)Умиреволуција,стр.233.
17Исто,стр.14.
18Исто,стр.66.
19Исто,стр.40.
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изгледааутентичнааконепризнаједасуслиједећадваста
вамисаониописинашеситуације:„Цијелинајеистина”,и
цјелинајелаж.”20Онсматрадајеидејауманедијалектички
елементХегеловефилозофије.Ипак,натрагуМарксараз
решавапротивречностпоказујућидаумнијепосебинеди
јалектичан,већсамоуколиконерефлектујереалнепроцесе
докраја.Збогтогасеон,„уимеума”окрећеМарксовојкри
тициХегела.ТозначидаМаркузеразумедијалектикукао
негативну,којасвојеодређењенеможедапронађеуидеји
какобидруштвотребалодаизгледа,већдасеизсамеана
лизедруштвапокажедаоновећјестеједнацелина,којамо
жедасемењаиобликује,идаонатотребадачиниуциљу
задовољењапресвегапојединачнихпотребакаосвеопштих
потреба,аненекихпосебнихинтересакојезаступајуразли
читеидеологије.Збогтогаонкажедајезадатаксавремене
филозофиједапокажејединствоураспаднутомсвету.

Управо зато што говори о појединцу у свету,Маркузе се
окрећеФројдуипсихоанализи,дабипоказаонакојиначин
сенагониупојединачномчовекуодносепремановиммате
ријалнимдостигнућима,индустријиитехнологији.Култура
овдеимавеомаважнуулогујеронапоказујеначиннакојисе
различитинагонисублимирају,увидуочувањасоцијалног
мираиувременурата.Идоккултураусавременомсвету
постајеједнаказавеликувећину,економскаиматеријална
расподеладобарајевеоманеједнака.Збогтогачовекживиу
једнодимензионалнојкултури,алиистовременоусветукоји
јеуосновиирационаланипочиванаразличитимантагони
змима.НањегајевеомаутицаоиХајдегерпоказујућиначин
накојитехничкисветутичеиобликујечовека,алииначин
на који је човек створио тај свет,Маркузенабраја четири
основнеодликеиндустријскогдруштва:21

1.Капацитетуложенуононепродуктивно–долазидове
ликог утрошка енергије те сепроизводинештошто ка
снијепредстављамртавкапитал;

2.Порастживотногстандардаикодсиромашних–иако
долазидогенералногпорастаживотногстандарда,прера
споделадобараипотребанијеједнакораспоређена;

3.Високступањекономскеиполитичкемоћи–идаљеје
наделуодносгосподараислуге;

20Исто,стр.15.
21Маркузе,Х.(2011)Агресивностунапредноминдустријскомдруштву,у:
Чему:часописстуденатафилозофије,бр.10(20),стр.48.
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4.Знанственаипесудознанственаистраживањауциљу
манипулацијеикомерцијализацијекакоураднотакоиу
слободновреме–наукасезлоупотребљава.

УнаставкућемовидетикакоМаркузенатемељунегативне
дијалектике, критичке логике, мисли појам културе у нај
ширемсмислутеречи,укључујућидуховнустранукултуре,
пресвегауметност,образовањеиполитику,ињенуматери
јалнустрану,гдећесепоказатидасуонизаправојединстве
ни.Видећемозаштојекритикакултуреважна,игдејеместо
уметностиуједнодимензионалномдруштву.

Једнодимензионалнакултура

КултуруМаркузе види као процес друштвене сублимаци
је.Онсматрадасунасиљеиагресивностсавременогсвета
мањесублимиранинегоупретходнимступњевимацивили
зације.Насиљеиагресијамогубитиинтегралнидеокулту
ре. То значи да се одређени друштвени циљеви остварују
путемнасиља.Маркузеразликујекултуруицивилизацију.
Такопоњемукултурапредставља„вишудимензијуслобо
де”,иливишакнагонаиспољенустваралаштву,докциви
лизација представља нужне односе.22 Технички напредак
представљацивилизацију.Усавременомсветујејаковели
канапетостизмеђукултуреицивилизације.Човексереално
налази у процесу отуђења, док се културнопретпоставља
његоваизједначеност.Долазидонапетостиуодносимаиз
међустварностиисамењеговепредставе.Збогтогадолази
додихотомије–могућносттехничкогнапреткасепоказује
усукобусањеговимостварењем.Разликаизмеђукултуреи
цивилизацијеможедасепредставинаследећиначин:23

1.Цивилизација:физичкирад,раднидан,рад,нужност,
природа,операционализам;

2. Култура: интелект, рад, празник, слободно време,
слобода,дух,неоперационалност.

ПоМаркузеукултураикултурнаиндустријапостајеу са
временомсветупродужетакрада.Ранијејекултурабилана
личјецивилизације.Онанијебиладоступнасвима.Јасноје
дасуоникојисупознавалиуметностималивишкавремена
и новца,што значи да су радилимање од просечног рад
никаиживелиоднеједнакерасподеледобара.Управојета
разлика стварала напетост између богатих и сиромашних,
онихкојимогудасебаве„високомкултуром”ионихкојиза
тонемајувременаиновца.Танапетостјеувекпретходила

22Маркузе,Х.(1981)Естетскадимензија,стр.102.
23Исто,стр.103.
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променистањаствариусвету.Сублимиранинагонјепрет
поставкапромене.ТусевидиначиннакојиМаркузеспа
јаФројдовоучењеонагонусаидејомисторијскогразвоја
ипревладавањанеслободногсвета.Усавременомсветусе
догађа испољавање вишка нагона посредством културе и
уметностикојајепосталамасовна.Тозначидајеуметност
некадабилаповластицанезнатнемањине,изањусубили
нужнибогатство,времеисрећнеоколности.24Усавременом
свету „виша” уметностпостаје доступнија негоикад.Ци
вилизацијапреузима, купујеипродаје уметност.Такоона
постаје „јефтина” и доступна свима. Вишак нагона нема
времена,интересаниместадасеиспољиупроменициви
лизацијског.Онсвојенесрећноутемељењеналазиукултури
ипостајењенпродужетак.Култураунајширемсмислуте
речи, па и она која представљаформално образовање по
стајеиндиферентнаспрампостојећегстањаствари.Савре
менакултураутомсмислупостајепредставаједнакостии
спречаватимемогућностбилокаквепромене,докуреал
ностијошувекпостојиантагонизамизмеђубогатихисиро
машних.Међутим,могућностдасенапетостизмеђутадва
превладасеполакогубијеркултурапостајеизразсублими
раногнагона,уњојсепривидноразрешујупротивречности
постојећегсвета.Тимесеонемогућавабилокаквапромена,
јерпојединциживеусвојимпредставамадасуслободнии
једнаки,докрелностањесведочиовеликојразлициурас
поделибогатстава.Маркузезатопоказујекакосууметност,
образовањеиполитикапосталидео такве културе којане
најављујепромену,већрадиуциљуочувањапротивречно
стипостојећегсвета.Топоњемунезначидапроменаније
могућа,алињојморапретходитипоказивањеструктурете
стварности,аондаобезбедитииначинедасереалномења
њестварностиизврши.Започетаксенесмеиздаватилажна
слика стварности и злоупотребљавати кулура да би се та
лажнасликаочувала.Показујеседаљеурадукакосекроз
уметност,образовањеиполитикууспевадаочуваталажна
представастварности.

Уметностуједнодимензијалнојкултури

У савременом свету култура постаје доступна свима, или
бољереченовеликојвећини,иаконемајусви једнакосло
бодног временаиновца.Неради се о дегенерацији висо
кекултуреумасовнувећооповргавањукултуререалите
том.25Културанепредстављавишеизразсублимације,већ
репресивне десублимације. То значи да се кулутра налази

24Исто,стр.105.
25Маркузе,Х.(1989)Човекједнедимензије,Сарајево:Свијетлост,стр.67.
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као средство, продужетак цивилизације, постојећег систе
ма. Ишчезава антагонизам између културе и друштвене
реалности и дводимензионално друштво прелази у једно
димензионално.„Вишевредности”сеинкорпорирајуудру
штво.Међутим,иакочовекукултурномсмислупрелазиу
„једнодимензионално”друштво,уреалноекономскомсми
луоннастављадаживиуразличитимантагонизмимаиоту
ђењу.Штосетиче„духовнихтворевина”,филозофије,рели
гијеиуметности,онисеполакосједињујусакомерцијалним
огласимаинеприметнопостајуробаукојојпостајеважна
прометна,анеистинскавредност.Заразликуодромантизма
гдесу„усамљениликови”попутвагабунда,ђаволаилуде
представљали афирмативне ликове, у савременој култури
онипостајуизразнегацијепостојећегсистема.Свакиликје
афирмативансамоакосеукапаусистемивећуспоставље
нешематизме.Његовамоћјештосверазличитостиподводи
подсвојевећуспостављенесистеме,аууметности,филму,
културисеиздајекаонешаблонска,случајнатворевинакоја
продајебесмисаозаосновустварности.Натајначинсистем
скривамеханизмекојигаодржавају.Постојитоталитаризам
уплурализмукојихармонира.Најконтрадикторнијаделаи
истинемирнокоегзистирајууиндиферентности.26Такосе
посттехнолошки систем одржава и репродукује. Сви су
истипотомештомогудабудудругачији.Стварасепривид
индивидуалнеслободезасамоодређењем,неувиђајућида
такавсадржајиспуњавасамовећуспостављенешематизме
уоквирупонуђенихопција.Границекојесунепоходнедаби
сеслободаостварилаишчезавају,ипојединцупостаје„све”
дозвољено.Отуђеносткојујеуметностималаусвимпрет
ходнимисторијскимраздобљимауодносунацивилизацију
исвакодневницуполакосеукида.Тимесеукидаисуштин
скикарактеруметностидотада.Отуђењенијебилопсихо
лошконегореално.Уметностјебилаотуђенаодзбиље,али
ивећинскепубликекојојсеобраћала.27

Усвременомсистемупосредствомсредставамасовнекому
никацијечовекималакприступуметничкимделимаису
штина отуђенихдуховних творевина се укида.Уметничко
отуђење је превладано процесом технолошког рационали
тета.28Тонеморабитинужнонештолоше,али јелошеу
онојмериукојојмаскирастварностизамућујеистинуопо
стојаћојреалности.„Привилегијеукултурисуизражавале

26Исто,стр.71.
27Исто,стр.72.
28ХегелјеусвојојЕстетициичувенојтези„окрајууметности”најавио

дауметносткаотакванећенестатинегодаћејезаменитидругиоблици
стварања,тј.технолошкарационалност.
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неправдуслободе,супротностизмеђуидеологијеистварно
сти,одвојеностинтелектуалнепроизводњеодматеријалне.
Но,онесу,такође,осигуралезаштићенудоменуукојојсу
фабуиранеистинемоглепреживетиуапстрактнојпунини–
удаљенеоддруштвакојеихјеобуздавало.”29Маркузесма
традајепотребнанекакваврстадистанцираностиодсисте
маукојемсеналазимодабионмогаонаправиначинда
серефлектује.Оннеговоринужноовременскојдистанци
коликоодистанцикојајенеопходнамишљењудабимогло
друштвукритичкидаприступи.Таквуврстудистанцејете
шкопостићи.Ликвидирањекултурејенуспродуктпокоре
њаприродеивладавинесвевећенемаштине.Усамљеност
којаједржалапојединцапротивдруштвапостајетехнички
немогућа.УправозатоМаркузекомуницирасаауторимапо
путХегела,Марксачијаучењанепредстављајуоправдање
оваквогсистема,већпокушајдасеосмислиједандругачији,
реаланприступстварности.Језикјеместонакомесевиди
променадруштвенеикултурнереалности.Језикпостајесве
једноставнији и апстрактнији. Нарушавање лингвистичке
структуреуказујенанарушавањеискуствауприроди.Пи
тањезначењастварисепреформулисалоупитањезначења
речи.Филозофијакојатребадасебавипресвегаанализом
стварностизападатакођеуанализујезикапресвега.Оната
кођенастојидасередукујенаистраживањенекихпосебних
регијастварности.Филозофијанауке,каоиприродненауке
сенекористесамозанапредаккојијенеопходансветувећ
се злопупотребљавајууциљукомерцијализације.Акценат
сестављанањиховупозитивнустрану,докнегативнастра
на, питање одговорности, уређења друштва и могућности
нуклеарногратапостајутабутеме.Појединацихјесвестан,
алисенебавињима.Малослободногвременакојеимапо
свећује конзумирајући нешто од многобројних производа
којенудииндустријазабаве.

Политикауједнодимензионалнојкултури

Долазидовеликепротивречностииууређењудруштвеног
система.НатрагуМарксаиХегела јепоказанода једру
штво неопходно демократски уредити, али једном врстом
непосредне демократије, јер је показано да у процесу по
средовањаибирократизациједолазидоотуђења.Утехнич
комсветуотуђењеисукобпостајусвеизраженији.Ужива
јућиуиндустријизабавеиразнимкутурнимпогодностима
које индустријализовано друштво нуди човеку појединац
постаје свемање заинтересован за друштвено и политич
костањеудржавиисвету.Онпрестаједабудесвестанда

29Маркузе,Х.(1989)Човекједнедимензије,стр.75.
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његовапозицијазависиуправоодтаквеврстеангажовања,
јерпроменауређењајемогућасамовољомпојединца.Во
љаиизборпредседника,владарајезависнаоднезаинтере
сованемасе,анакрајусудбинасамогпојединцаодизбора
одређенихвладара.Тојеједанзачараникругукомесеса
временичовекналази,акојијепоследицапостајањакулту
ремасовном.Појединцинисувећинскисвеснипарадоксау
којимасеналазе,аформалнообразовањепредстављасамо
продужетакцивилизације,онотакођенеможедаимомогу
ћинекупромену.Такође,ниједанприватникнебимогаода
финансираобразовањекојебиомогућилонекакведруштве
не промене.30 Сама култура као продужетак цивилизације
представља њено очување и репродуковање и обезбеђује
постојећемсистемукојинијепогоданзавећинудасеочува.
Уметност у оваквом системуимафункцију само да очува
већпостојећисистемтакоштоћеућиумасовнуупотребу.
Свакомесудоступнимузеји,информацијеизобластиумет
ности,санекимоднајвеличанственијихделапојединацмо
жедасеупознапрекоинтернета,итд.Појединацслободно
времепопуњаванеразмишљајућиополитицинегобавећи
сеновимформамауметностиикултуре.Стога,импулс за
мењањемствариморадоћиизсамихсубјеката.Утомележи
моћнегативнедијалектике,данеузимајуствари„здравоза
готово”,онакокакосеонесервирајупосредствоммедијаи
масовнекултуре,негодаприступисамојстварикритички,
испитујућисвојеместоусветуислободноосмишљавајући
својупозицију.

Образовањеуједнодимензионалнојкултури

Савременообразовањеидеуправцусвевећеспецијализа
ције ураду.Човекнемамогућностда се слободно самоо
дреди,већдабипреживеоусветуукомевећпостојивишак
раднеснагеонморадаразвијеодређенекомпетенцијекоје
тржиштерадаодњегатражи.Људскознањејепреокренуто
увештине.Постављасепитањедалирадникимаодређене
компетенције тј. да ли задовољава различите перформан
се.31Студентсеобучавазавредновањеиразумевањепосто
јећегстањаствариуправоуоквириматогсистема.Акосеи
покушаостваритимакартеоријскипротестпротивбихеви
оризмаипозитивизма,онзавршавакаоусамљенакритика,
ињеговеидејесенастојеповратноредуковатинебилисе
објективиралопостојеће стањекао јединоисправноимо
гуће.Нестављасеакценатнаулогукојузнаносттребада

30Маркузе,Х.(1981)Естетскадимензија,стр.110.
31Marcuze,H.(1941)Somesocialimplicationsofmoderntechnologyin:Stu
diesinPhilosophyandSocialScience,9(3),p.142.
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има у друштву. Знаност, како теоријска тако и практичка,
свејеспецијализованија.Добијасеутисакдаонанекимпо
среднимпутевимаутичена„напредак”и„развој”друштва,
аневидисеначиннакојијепроизводњаповезанасањеним
репресивнимискориштавањем.Онатонијенасталаусавре
меном свету, она је таква од својих почетака.Маркузе не
видирешењеуповраткунапредгалилеовскостањеиоднос
премаприроди,већуреалнојпрерасподелиуоквирувећпо
стојећегсистемапроизводње.Знаностјестворилавластиту
културу која обухвата све већи део цивилизације.Привид
дајеонауједињенаидарадиукористсаонимнезнанстве
ним, али је привиди да су онипотпуно расцепљени.По
новноуједињењезнанственеинезнанственекултуреможе
битипредусловнапреткаизвандруштвапотпунемобилиза
ције,алитајсеусловнеможеостваритиуоквирупостоје
ћегмеханизмазастрашивања.32Знаностсемораослободити
дијалектике господара и слуге која овладавање природом
претварауподручјеизрабљивања.Требадругачиједруштво
ненасилних и незастрашујућих институција. Образовање
требадабудеусмеренонесамозапукинапредакусвојој
посебнојсфери,већизанапредакуправцубудућегбољег
друштвазасве.Великиновацсеулажеукомерцијализаци
јунаукеиразличитеекспериментекојипокривајуирадно
ислободновремепојединца.Циљовладавањаприродомне
требадабудесамоовладавањенегобољедруштво.Марку
зедајепример:могућностборавкаусвемирунебисмела
имати предност над уклањањем неподношљивих услова
наземљи.33Рационалностглобалногтакмичењаунаучном
напредовањунијеускладусанапреткомкојисеостварује.
Представадасеторадисамоуциљубољегдруштвајеис
празна.Такосеикрозобразовање,којејенајважнијаможда
област„духовног”живота,успевадаочувалажнасликасве
та.Образовањебимождабилаипрваинстанцаодкојетреба
кренути сапроменом.Маркузенијепесимиста.Тимешто
указујенареалнемеханизмекојионемогућавајупроменуон
нежелидакажедапроменауопштенијемогућа.Онаупра
вокрећесаједномврстомкритикекаквајењегова.Критика
можедауђеусамсистемипокажепојединцумогућности,
јерјеонтајкојивршипроменуилификсиравећпостојеће
шеме. Тако се поље човековог практичког, делатног света
показујекаопољекојеусебииманекулогику,аличијасе
логиканезаустављанапостојаћемстањуствари,већуказује
намогућностједногдругачијегсвета.

32Маркузе,Х.(1981)Естетскадимензија,стр.110.
33Исто,стр.116.
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Уместозакључка

Свемањељудиуопштеизлазинаизбореисвемањељуди
веруједајенештомогућеинанекидругиначинпроменити.
Образовањепостаје важно само у онојмери у којојможе
да задовољипотребевећпостојећегдруштва, апојединцу
обезбедишансудапреживи.Немавишеразликеизмеђу„ви
соке”иобичнеуметности,ато јевећЕндиВорхол (Andy
Warhol)најавиосвојимделима.Далијетозаистауметност?
Тојесвакакосликаодређенестварности,алинестварности
уцелини,јерсењеноотуђењевештосакрива,какоуобра
зовању, такоиууметности. „Успех” јебитидеодруштва,
а„неуспех”јеистинскигакритиковати.Уколиконеконије
спремандасе асимилујеу старту је сумњивиодређенна
пропаст.Маргинализовани суоникојижелепромену,или
се вешто скривају у оквирима већ постојећег система не
моћнидасамибилоштаучине.Критикеидеологијекаода
вишеинема.Опроблемимаусистемусеговоритакокаода
суонипривремениидасесамочекаследећањеговафаза.
Маркузеизражава забринутост због тога јер висок степен
нуклеарногнаоружањанеобећаваданасчекасјајнабудућ
ност.Онајеунајбољурукунеизвесна,ипаралишеделање
управцубилокаквепромене.Индивидуа јеуовомсисте
музлоупотребљенаињојсеиздајепривидлажнеслободе.
Самопознаваоциисторијеиповестивидепроблемреалног
система.Њему саманаука неможепомоћи јер она остаје
„слепа”засубјективност.Техникаинаукабришупојамод
говорностикаоштобришуисправноразумевањеколектива.
Притиснутиокидачипобитимилионељудипостајудвераз
личитествари.Тосупредставекојесенуде.Маркузенијеу
потпуностипесимиста,онизлазвидиунегативнојдијалек
тици.Он је своју теорију утемељионе из саме „духовне”
културевећизњеногреалногтемеља,натрагуХегеловог
иМарксовог учења. Одњих преузима појам дијалектике,
итоуњеговомзначењунегативнедијалектике.Човекима
дваначинада се односипрема свету: први је дабудедео
афирмативнекултуре,несвесноприхватајаућиштадруштво
нуди, „уроњен” у свакодневицу; другиначин је критички.
Мислитикритички јеаутентичносамоакосетаконакра
јуидела.Тозначидатребапокушатидистанциратисеод
постојећег света и понудитињегову реалну слику ствари,
показатињеговуцелинукојасепредстављакаораспаднута,
иударитинапринципесамогдруштва.ЗбогтогаМаркузе
не критикује посебно уметност, или образовање, или по
литичкусвест.Онкритикујепринцип,којисепоказујеисти
у свимпосебнимоблицимакултуре, уметности,политици
иобразовању.Акодруштвопрестанемодапосматрамокао
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расцепљено и видимо начинњеговог отуђења, конкретно,
почевшиодпосебнихсфера,накрајућемовидетиједнуце
лину.Нетребасеплашитипроблемакојисе јављајууса
временомсветуиспољенихувидуотуђењауфилозофији,
религијииуметности.Светотребапосматратикаоизазов,
јертакводруштвоопстајесамодоксерепродукује,аизазов
лежиутомедасепресвегазапочне„израњање”изсвако
дневицеуправцукритике.Критикасетемељиненапуком
субјективизмувећнадијалогусапрошлимфилозофијама.
Натомтемељусеупраксикрозсвакопојединачноделање
креираједнановабудућност.
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CONTEMPORARYCULTUREANDART

Abstract

According to Marcuse, contemporary culture is becoming one
dimensional. This means that we are witnessing an abolishment of
differences between various cultural strata where everyone becomes
a consumer of such (contemporary) art. However, the differences
amongrealeconomicstrataofsocietyremainlarge.Forthesereasons
Marcusedeterminatesmodernsocietyasirrational.Whendiscussing
thequestionof culture,Marcuse is discussing it in its broader sense
where culture incorporates politics, education, art, religion and
philosophy.Art, philosophy and religion serve asmeans tomaintain
theexistingsocialorder,accordingtoMarcuse,whereanindividualis
free to thinkbutonlywithin theconfinementsofpatternspreviously
setoutby society.Asaconsequence, education is setout toprepare
anindividualtomanagewithintheconfinementssetupbytheexisting
freemarketanditisfocusedprimarilyonpositivesciencewhileleaving
thequestionofsocialchangesaside.Asaconsequence,anindividual
is less and less interested in political developments. Thus,Marcuse
emphasizesthatthecriticismoftheexistingculturemustbebasedon
realsocialandeconomicprocesses,approachingtheviewofGerman
idealismbutalsotheviewlaterexpressedbyMarxinhiscriticismof

contemporaryculture.
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