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КУЛТУРАРЕДАИ
НЕРЕДУКУЛТУРИ

Драгоми једаговоримповодомсјајнекњигеБојанаЈова
новићапосвећенетамнојстраниљудскеприроде,драмизла
каоантрополошкомпитању.Надахнутпоглављем„Одкризе
културедокултурекризе”,одбројнихпитањајасамизабрао
данештокажемокултуриредаинередуукултури.

Стабилнадруштвасууређенадруштва,безобзиранатода
лисууређенанабожанскимилиљудскимначелима.Наша
речобредсадржиусебиред.Затојеобреднераскидивопо
везансаредом.Начелоредаупућујенабожанскоуређење
света,аначелонереданањеговусупротност.Обредјесвета
игракојасеиграпострогимправилимаигре,наодређеном
местуиуодређеновреме(светоместоисветовреме),икоја
уистичассве световнепојавеуздижедосветих значења:
хлеб,вино,вода,крв,чашаитд.постајусветипредмети.У
обредучовексебечиниодговорнимзаочувањеипоштовање
редауприродиипореткаузаједници.Обредделујепротив
нестајањаосећањасмислаживота.

АкојеБогствориосветизнереда,ондаодбацитиБогазначи
вратитисеунеред–унередитисе.Некажесеузалуддаје
богорганизаторхаоса.Увеликимсветскимрелигијамађа
војеодређен„каоонајкоуносинеред”.Прематоме,штоје
вишередаусвету,тојечовекближиразумевањуБога,јерје
самБогуствариБогреда:онствараредизнереда!Истин
скидухнијесебедрукчиједоживљаваоиразумеваонегоу
разлициизмеђуредаинереда,односноизмеђуобликаиод
суствасвакогоблика.Чимседогађаразарањеоблика,ауме
стоњихненастајуновиоблици,тозначидасесветналазиу
расулуидајевремедасенапишејошједанКратакпреглед
распадања.1Дасетонебидогодило,дефиниције,класифи
кацијеитипологијебилесусредствауређивањахаотичног

1 Чувенодело:Сиорана,Е.(1979)Кратакпрегледраспадања,НовиСад:
Матицасрпска.
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света.„Наметнутихаосуоноликоправилностииобликако
ликојетодовољнозанашепрактичнепотребе”.2

Искуство реда и нереда је универзално људско искуство.
Човек сеосећанелагодно сведокпојаве не среди у врсте
идокнесазнаштаодсвакеможедаочекује.Јерсвакапо
јаваприпаданередусведокнедобијеиме,облик,функцију,
значење,вредност...Свакисимболичкисистемпоказујесе
као одбрана од нереда: свет који није симболички уређен
нијенашсветимигадоживљавамокаопретњу.„Историја
уцелинипредстављапокушајдасепобегнеоднеизвесно
сти”.3Нередпоказујеодсустводуха,отудаусветукултуре
немаместанереду.Целанашакултурајепобедареданад
нередом:она јеувекисвудазначилаоткривање,уношење
истварањередаунереду!Јерунередусенеможениигра
ти,ниучити,нимислити,нипредвиђати,нипланирати,
ниживети.

Све појаве које нарушавају ред са становишта културе
(анарочиторелигије)јесунечисте.4Нарушавањередаможе
серазуметинесамокаогрешка,негоикаогрех,аочува
ње реда каопут спасења: то се онда означава као прелаз
изнередабеззначењаупоредаксазначењем.Култураје
колективноприхваћенкогнитивниредусветукогаобележа
ванепрегледнаразноликост,променљивост,неред.Овдеми
слитизначисредити,јерпоречимаЛаваТолстоја„највећи
сегубеунереду”.Природнипроцесисуспонтани,културни
сунормативно уређени.Културанијепростнаставакпри
роде,онајенатприродни,натбиолошкиобликживота.Кул
турнидетерминизамупућујенакретањеоднужностипрема
слободи,однагонапреманорми,одприродепремакулту
ри,узочувањеједногидругогусинтетичкомпојмуљудске
природе.Нанашужалост,изворнечистоће,тојестнереда,
уовотрећеразредно,мутноисмутнодоба,продрло јеиу
културу,тојестудушуидухсамогчовека,пасезакључује
дајезагађењеприродеустварипоследицазагађеностисаме
душеидухачовекова:природајеонаквакакавјечовекда
нас,прљав,покварен,збркан,недорастаовишојстварности.
Неможемоунетиусветвишереданегоштогаунамаима.

Изворнечистоће,односнонереда,можебитиијестесама
култура.Онаморадасепереодсмећа,којесамаствара–
кич,шунд,љубићи,порнићи,кримићи,ријалити,идеологије

2 Ниче,Ф.(1976)Вољазамоћ,Београд:Просвета,стр.280.
3 Зелдин,Т.(2006)Интимнаисторијачовечанства,Београд:Геопоетика.
4 Шире:Даглас,М.(1993)Чистоиопасно,Београд:Плато;Видетитако

ђе:Даглас,М.(1994)Природнисимболи,НовиСад:Светови;Даглас,М.
(2001)Какоинституцијемисле,Београд:Б92.
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национализма,клерикализма,фундаментализма,политички
митови,порастсадизма,распојасаностсвихпетчула,пада
њенасамодногрехаисрама,богохуљењекаозначајандо
приноспаклу,ђаволовишегртиукултури,чијасвакапогре
шнаречјеметакиспаљенутуђесрце.5Усавршенаоруђаи
оружјазаубијањедолазетакођеизкултуре.Високакултура
морадапоставијаснеграницеизмеђучистогипрљавог,из
међуредаинереда,несамоунутарсебе,негоиуодносуна
другекултуре:штаћепреузетиодњихаштаодбацити,како
бисеодржалаустањуравнотеже!Културниживотподразу
меварадначишћењуодсвакепрљавштине,спољашњекао
иунутрашње,материјалнекаоидуховне.Нужнојестрого
разграничењеизмеђупрљавогичистог,то јестуспоста
витиред.„Оперимедоброодбезакоњамојега,иодгријеха
мојегаочистиме”(Псалам51,2).Нијебогкривзазлона
земљикаоштосеобичнокаже„даимабогаоннебидопу
стиотоликозла”.Злосенеспуштасанебаназемљу,већсе
саземљедижедонеба.

Овдеседотичемтеолошкогобјашњењазлакојесе,mutatis
mutantis,сводинаантрополошко,којебиФојербахпотпи
саоаМарксодобрио.Богјествориочовекаидаомунадар
десетзаповести(устварисавета),којечовекможепримити
илиодбити,зависноодњеговевоље,јермујебогдаосло
бодудабира.Акојечовекслободан,онможедаизаберене
самодобронегоизло–богнемаправадагаказни.Према
томе,злонијенекаантрополошкагрешка,негоизборкао
исвакидруги.Доклегодпостојислободнавољачовекова,
дотлећебитиизлаусвету,јерћеувекбитиљудикојиће
изабратизло.Богнемавезесазлом,јерјеонпренеоодго
ворностначовекапоштомуједаослободудабира.Човек
јеодлука,осуђеннаслободу–рекаобиЖанПолСартр.Кад
неконаносипатњу,болисмртдругимљудскимбићима,он
злоупотребљавасвојуслободу,добијенусанајвишегместа–
чинизлочин.

Истинизавољуваљарећидакултуранијенекисавршено
уређенипростор,већпре једансталаннемир,сусрет,пре
плитање,прожимањеисучељавањеразличитихкултурних
оријентација и акција: сређен простор само је теоријски
модел,идеалнитип,погоднаилузија.Наделу јемноштво
различитих,супротнихиискључивихгласоваусамојкулту
ри:иовдесетешкоможедаговориореду,јерјетомозаик
састављен од парчића различитих облика, боја и вредно
сти.Усвакојкултурипостојитоликозастарелог,погрешног
и грешног, али све то неможе да поништи кључне идеје,

5 Пољаков,Ј.(2013)Јареумлеку,Београд:ZepterBookWorld,стр.110.
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веровања,вредностиинормекојеживотуисмртидајусми
сао.Јединосеморапризнатидакултуранијесамочовеков
животусвојимврхунскимоблицима,негоиуоблицимаизо
паченостиизла.Некултураједруголицекултуре,наличје.
Културанематумоћданасодбраниодзла,јеримазлаиу
њојсамој.Затоиговоримокултуриредаинередуукултури.

Већсамнагласиодаидејареданепотичеиздомаћеради
ности,већједубокоукорењенаубожанскомуму.Ритуални,
обичајни,морални,временски,логички,психолошки,прав
ниитд.поредакпочивајунаономпрвом,најдубљеукоре
њеномуљудскојдушиидуху.Садапостајеразумљивокад
некопрекрширеддабудекажњенсавишестрана.Такође
самистакаодаговороредунужнозахтеваиговоронереду,
јербезнереданебибиломогућеобјаснитииразуметипро
мену,развојинапредак:рединередсурелациони(никако
релативни)појмови,каоштосусветлоитама,јерједанпод
разумевадруги.Понављам:безнереданебибилопромена,
безреданебибилотрадиције,континуитета.Извеснако
личинанередасведочиотомедајесвакисистем(личност,
друштво, култура)отворен,штомуомогућаваприлагођа
вањенапромене.Отворенсистемувекносинекообећање,
каошто га носи отворено око. Али претерана сложеност,
променљивост,разноликостинепрегледностонемогућавају
сналажењеусветуипретеопштимхаосом.

У антропологији су сјајноописане ситуације када сеуки
дасвакиредузаједнициикадапрестајудаважекултурне
вредностиинорме(верске,обичајне,моралнеправне...).За
разликуодверскогобреда,укомевладастрогиред (ане
редсејошстрожекажњава),светковинајеоргија,карневал,
слављепланираногнереда.Тојеодмородзваничнихисти
на,предаходважећихнормииправилапонашања:увреме
светковинедозвољенојесвештојеиначезабрањено.Убалу
подмаскама,завремесвечаности,никоникоганепитако
јеиштајепозвању,знању,функцији,класи,раси,нацији,
језику,вериитд.,штосеразумекаозадовољењезадруштве
нимизједначавањемиисправљањемкривице,тренутакпо
рицањадруштвенихразликауимеоногаштојезаједничко:
обрнутидневниредживота!Слављеповезујесвеједнако
јерсусвиједнакиунереду.6

Чињеницадасеносемаскезначисимболичкоилисвечано
одбацивање свих друштвених разлика, тренутни заборав
структуралнихнеправдиигрехова,„свечанокршењезабра
не”,допуштенопретеривање,раскалашност,поништавање

6 Ширеоовомеуодличнојкњизи:Ђорђевић,Ј.(1997)Политичкесветко
винеиритуали,Београд:Досије–Сигнатуре.
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социјалне дистанце „душевнотелесна гозба”. Жртвује се
свештојеразличитоуимеоногаштојеслично(заједнич
ко),бардоктрајеславље.Животсеиграиграсеживи.То
супривременитренуцикадачовекпрекидавезесасвојом
културомипрелазиизкултуреуприродностање–трену
таккризекултуре.„Живимоудобасумњеинеизвесности.
Старерелигијепремакојимасуљудиживели99,9%људске
историје распадају се или губе значај...И сада сви ходају
околоипитајусекакодаживе.Понекадсеуочајањучаки
мениобрате”.7„Нашакултура јемождапрвапотпуносве
товнакултурауљудскојисторији”(ЕрихФром).

Криза је повезана са нередом.Избија на видело паганско
значењеживотаузнакумасовнеопијености.„Овдеодпаме
типравекомедију...Постојеоблициуметничкограспадања
којиодговарајуоблицимадруштвенограспадања“8„Аоно
штојесветназваокултуромнијебилоништадругонегоеле
гантнији термин зањиховонезнање”.9Кризанагриза кул
турневредностиинормеизведенеизњих,ауистовремеи
утојмериохрабруједасемрачнинагонипустесаланцаи
потврђујубезконтроле.Тосутренуцикадасесматрадаје
човекстворендаживииужива,анедамислиирачуна.Он
чинизлоупркосцелокупномзнањуштомуједалањегова
култура–моћнесвеснихнагонапобеђујекултуру!Култур
ниљудинисуимуниодзла.„Високообразованчовекипак
поступакаодивљаккојиумедабројисамододва.”10Иво
Андрићдодаје:„Чувајтесеоногкојиживиувамаинакојег
заборављате”.11

Светковина,слављеилиблагдан(уБојановомречникупра
зник), почиње са симболичком смрћу културе, а ова смрт
омогућујеиспољавањесировеприродекаоњенесупротно
сти.12„Природакажеда,да.Културакажене,не”(Херман
Хесе).Празниккаоштосамоимекажеуствариозначаваду
ховнопразновреме,кадасесамопије,ждереидереизсвег
гласа.Али,светковинеилиповременипразнициимајузна
чајнусоциопсихолошкуфункцију,јерјетовремеодушкаод
нагомиланихипотиснутихнезадовољстава,незадовољених

7 Курејши,Х.(2001)Будаизпредграђа,Београд:Плато,стр.100.
8 Алваро,К. (2012)Нештокаоживот, Београд–Подгорица:Службени

гласник–ЦИД,стр.59и232.
9 Белоу,С.(2001)Равелштајн,Београд:Народнакњига–Алфа,стр.178.
10Хесе,Х.(1983)Степскивук,Београд:Народнакњига–БИГЗ,стр.62.
11Знаковипоредпута(2005)Београд:Политика–Народнакњига,стр.89.
12Јовановић,Б. (2016)Антропологијазла,Београд:ХЕРАеду,стр.151и

даље.
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личнихиколективнихпотреба,имрачнихнагона,каошто
суагресивнинагон,нагонвладањаислично.

Данассеговориокризиуцеломсвету:Бојанистичедасе
читавсветкрећеизкризеукризу,итокретањејебржеод
нашеспособностиприлагођавања.Кадјечовекукризи,он
почињедапреиспитујенесамосветокосебенегоисебе:
престаједаживиуизвесностиисигурностисвогаискуства
изнања,каданијеимаопотребедасвенановопроверава.
Друштвенанеизвесностдоживљавасекаоличнанесигур
ност.Кадгодсечовекдоведеукризурастеинтересзаса
могасебе.Стањекризесеосећа,алисенепознаје.Оносе
трпи, алисенемења.Нештообећава, алисувишеплаши.
Носидашакживота,алитераиуочајање.Кризајеотворен
процесизатосеузњувеженада(Кинезикажуприликаза
боље),анесамозебња.Кризачувапрошларешењаискрива
будућеодлуке–кризисизначиодлука.Тојестањестреп
ње,укомелебдесвистраховиисвенаде:времебезнађаи
обнованадеидузаједно!

Човексебраниодкризеонакокакоможе:свесно(уоблику
различитих система сазнања) инесвесно (у облику разли
читихсистемаверовања),алиинадругеначине (уоблику
душевнихоболењакаоштосудепресија,меланхолија,неу
розе,психозе),анајчешћетражиспаситеља,јерсвиодгово
рикојидолазеизкултуренеделујуубедљиво.Умериукојој
једруштвенакризадубља,утојмерирационалнарешења
недолазеуобзир:знамодасеукризаманетражиучитељ
негоспаситељ!Тадасеобичнојављавођакојинедопушта
људимадастрадајуодвластитиходлука,јернасебепреузи
масвуодговорност,штонародрадоприхвата.Умањивање
ипорицањеличности језабавасвихвођа,свихгосподара,
свихдеспота.„ФирербезнародајеистоштоиМоцартбез
клавира.”13Кризакултуреводиукултурукризе.

13Вермес,Т.(2014)Опетон,Београд:Лагуна,стр.187.


