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РЕД ВОЖЊЕ

Бо рис Илић

ПЕЈ ЗА ЖИ КУЛ ТУ РЕ СА ВРЕ МЕ НОГ ДРУ ШТВА
(Је ле на Пет ко вић: Са вре ме но дру штво и кул тур не про ме не, Фи ло зоф ски 

фа кул тет у Ни шу, Ниш, 2020)

То ком 2020. го ди не на шу со ци о ло ги ју обо га ти ла је књи га Је ле не Пет ко вић Са вре
ме но дру штво и кул тур не про ме не у из да њу Фи ло зоф ског фа кул те та у Ни шу. Књи гу 
чи не: пред го вор, че ти ри те мат ске це ли не, а пе ти део књи ге чи не за кључ на раз ма тра-
ња: ли те ра ту ра, ре ги стар име на и бе ле шка о ау то ру.

На по чет ку се упу ћу је на мо ти ве и ци ље ве. Књи га је плод де це ниј ског ра да у со ци-
о кул ту ро ло шком по љу ис тра жи ва ња. Циљ се са сто ји у иден ти фи ка ци ји, опе ра ци о на-
ли за ци ји и кри тич ком про ми шља њу нај ва жни јих обе леж ја кул ту ре са вре ме ног дру штва. 
Све сна те жи не ци ља ко ји је по ста ви ла, ау тор ка на по ми ње да ис тра жи ва ње не те жи 
де фи ни ци ја ма, већ ма пи ра њу про бле ма са вре ме ног дру штва. Ука зу је се на то да ни је 
реч о со ци о ло шким уоп шта ва њи ма, већ о ана ли зи прак си сва ко дне ви це на шег до ба 
из ко јих „из би ја“ кул ту ра у нај ра зли чи ти јим об ли ци ма.

Пр ва те мат ска це ли на „Кул ту ра, по је ди нац, дру штво“ кул ту ру тре ти ра као је дан од 
оних не у хва тљи вих пој мо ва ко ји се из но ва мо ра ју де фи ни са ти. По јам не под ра зу ме ва 
са мо ак тив но сти при ку пља ња и чу ва ња кул тур них до ба ра у ин сти ту ци ја ма. Кул ту ра 
се не мо же из јед на чи ти с вас пи та њем, обра зо ва њем или умет нич ким ства ра ла штвом. 
Ту ма че ња кул ту ре ове вр сте при па да ју ели ти стич ки ори јен ти са ним ду хо ви ма. Иа ко 
де ли мич но тач на, она не об у хва та ју све аспек те кул ту ре. Чо ве ко во де ла ње је мно го-
знач но и ра зно вр сно. Оно укљу чу је: иде је, ве ро ва ња, вред но сти, иден ти те те, сим бо-
ле, ре ли ги је, ме ди је, по на ша ња ко ја об ли ку ју укуп ни из раз дру штва. Са жет увид у 
ан тро по ло шке те о ри је за чи њу иде је Кре бе ра и Кла ко хо на, а до вр ша ва ју са вре ме на 
ту ма че ња Ко ко ви ћа и Ла за ра. Овим је ука за но на бо гат ство фе но ме на кул ту ре. Вре дан 
па жње је на вод Рат ка Бо жо ви ћа ко јим се скре ће па жња на то да су со фи сти кул ту ру 
су прот ста вља ли из ра зи ма екс клу зив но сти грч ког плем ства. Зна ње и до бро вас пи та-
ње се су прот ста вља ју на сле ђе ним дру штве ним при ви ле ги ја ма. На ре ла ци је из ме ђу 
кул ту ре у сми слу обра зо ва ња и ши рег зна че ња пој ма ука зао је Тај лор од ре ђе њем 
кул ту ре као сло же не це ли не ко ја об у хва та: схва та ња, зна ња, ве ро ва ња, умет ност, 
мо рал, оби ча је и дру ге дру штве но уста но вље не те ко ви не.

Па жљи во про пи ти ва ње де фи ни ци је кул ту ре не гу би из ви да чи ње ни цу да је чо век 
и кре а ци ја и кре а тор кул ту ре. Он за ти че и упо тре бља ва мно го број не тра ди ци јом 
пре не се не кул тур не вред но сти, али их и пре о бра жа ва, упот пу њу је. „То нас на во ди на 
за кљу чи ва ње о сво је вр сној ан тро по ло шки по сре до ва ној и за сно ва ној ди ја лек ти ци со-
ци о кул тур них де тер ми ни за ма, при че му је чо век не са мо кре а тор кул ту ре и дру штва, 
већ ну жно и њи хо ва (кул тур на и дру штве на) кре а ци ја.“ На чи ни на ко је се у жи вот ној 
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прак си од ви ја ју ови ути ца ји илу стро ва ни су по сред ством кул тур ног ди ја ман та, кон-
цеп та Вен ди Грин зволд. Кул тур ни ди ја мант има че ти ри тач ке: ства ра лац, кул тур ни 
објект, при ма лац и дру штве ни свет. Оне фор ми ра ју шест ве за ме ђу кон сти ту тив ним 
еле мен ти ма. Тач ке по се би не чи не раз ре ше ње су штин ских ка рак те ри сти ка кул ту ре. 
Кључ је у њи хо вој по ве за но сти.

Оп ште од ред ни це кул ту ре у скла ду с ис тра жи вач ким ци љем: при ка зи ва ње кул ту ре 
и кул тур них про ме на у на шем вре ме ну, екс пли ци ра ју се у те мат ској це ли ни „Са вре ме но 
дру штво и кул ту ра“. Са вре ме но дру штво је де тер ми ни са но про ме ном. Нај ва жни је 
про ме не по че ле су се де ша ва ти с мо дер ни змом по чет ком 20. ве ка. „Тран сфор ма ци је 
у сфе ри кул тур не хи је рар хи је нај о чи ти је се огле да ју у ле ги ти ми за ци ји ма сов не и по-
пу лар не кул ту ре.“ Тех нич ка до стиг ну ћа до при но се обо га ћи ва њу об ли ка сим бо лич ке 
кул ту ре. За јед но с Кло сков ском, ау тор ка ис ти че да су тех нич ка сред ства омо гу ћи ла 
лак шу ор га ни за ци ју пре но ше ња и при хва та ња кул ту ре. С пра вом је уо че но да се са-
др жа ји ма сов не кул ту ре не сво де на мо гућ но сти ње них те мат ских окви ра по сред ством 
тех ни ке. Од нос тех ни ке и кул ту ре пред ста вља не ис црп но по ље ис тра жи ва ња. У дру-
штву у ко ме се кич тво ре ви не се риј ски про из во де, с јед не, а тра ди ци о нал на умет ност 
је за тво ре на у се бе, с дру ге стра не, ја вља ју се аван гард ни по кре ти про пи ту ју ћи уло гу 
тех нич ких сред ста ва у ства ра њу кул ту ре и ис ко ра чу ју из ван ус по ста вље них умет нич-
ких и дру штве них кон вен ци ја.

Па ра ле ли зам при пад но сти дру штве ној кла си и ти пу уку са де фи ни шу иден ти те те 
то ком 20. ве ка. Кра јем 20. и по чет ком 21. ве ка од нос кла се и уку са се по ни шта ва. Кул-
тур на по тро шња елит них сло је ва сад се су штин ски не раз ли ку је од оних с дна дру-
штве не ле стви це. Тех нич ка сред ства омо гу ћи ла су до ступ ност кул тур них са др жа ја 
нај ве ћем бро ју љу ди без об зи ра на њи хов обра зов ни ста тус, еко ном ски по ло жај или 
при пад ност иден ти те ту. Кул тур не про ме не за хва та ју не са мо дру штве не сло је ве, већ 
и сва дру штва без об зи ра на сте пен њи хо вог дру штве ног раз во ја. Про ме на ма кул тур-
них прак си ко је по ста ју ин тен зив ни је од сре ди не 20. ве ка до при нос да ју суп кул тур ни 
по кре ти оли че ни у по пу лар ној му зи ци 60-их и 70-их го ди на. 

Кул ту ра ко ја на ста је у 20. ве ку име ну је се као кул ту ра ко ја се ле ги ти ми ше раз ли-
чи то сти ма. По то њу фор ми ра ју све ра зно вр сни ји иден ти тет ски дис кур си, њи хо во 
про жи ма ње и ди фе рен ци ра ње. У пред мо дер но сти иден ти те ти су се фун ди ра ли око 
мит ских и ре ли гиј ских сим бо ла као по сто ја ни. Је дин стве ни иден ти тет од ре ђи вао је 
це ло куп ни жи вот по је дин ца. Од сре ди не 20, а по себ но од по чет ка 21. ве ка, ну жно је 
го во ри ти о про мен љи вим, флу ид ним или ви ше стру ким иден ти те ти ма.

Ис так ну то је да се раз вој са вре ме ног дру штва не мо же це ло ви то ис пи ти ва ти и 
об ја шња ва ти без са гле да ва ња кул тур не ди мен зи је. Ка ко су гло бал не раз вој не по ли-
ти ке пред ста вља ле од го вор на про це се мо дер ни за ци је и ур ба ни за ци је, по сте пе но се 
по чео уви ђа ти зна чај кул тур не де тер ми нан те раз во ја. Ис ти ца ње кул ту ро ло шког аспек-
та ис хо ди у сна жни јем за го ва ра њу „кул тур ног пре о кре та у раз во ју“. За са гле да ва ње 
дру штве ног раз во ја и про ме на ви ше ни је до вољ но ис пи ти ва ти еко ном ске и по ли тич-
ке ор га ни за ци је и ин сти ту ци је дру штва, већ и укуп но кул тур но на сле ђе и ак ту ел ни 
ам би јент за ње го во под сти ца ње. Кул ту ра упо ре до с дру гим фак то ри ма дру штве ног 
раз во ја, „при пре ма, сти му ли ше и усме ра ва те про ме не“. Од по себ ног зна ча ја у окви ру 
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пи та ња при ме не раз вој них про је ка та је сте уло га вред но сти. Та кво по ла зи ште је при-
хва тљи во ка ко за „кул тур не тра ди ци о на ли сте“, та ко и за „кул тур не мо дер ни сте“. Би ло 
ко ји од при сту па дру штве ном раз во ју не дво сми сле но се за ла же за укљу чи ва ње кул-
ту ре при про це њи ва њу сте пе на раз во ја. Ау тор ка ипак за па жа: „У ствар но сти по себ но 
у слу ча ју тран зи ци о них (пост со ци ја ли стич ких) дру шта ва до га ђа се по ти ски ва ње мно-
гих еле ме на та кул ту ре на дру штве ну мар ги ну.“ Ово ме се при дру жу је и про пи ти ва ње 
од но са из ме ђу кул ту ре и одр жи вог раз во ја. Ис ти че се да се ово пи та ње ви ше не мо же 
по сма тра ти кроз ста ри тро у гао раз во ја, ко ји су чи ни ле еко но ми ја, со ци јал на јед на кост 
и жи вот на сре ди на, већ се афир ми ше кон цепт ко ји ука зу је на то да се кул ту ра раз уме-
ва као де тер ми нан та одр жи вог раз во ја. Кул ту ра кон цеп ту ал но нат кри љу је еко но ми-
ју, упра вља ње, со ци јал ну јед на кост и жи вот ну сре ди ну. Она је, ка ко у идеј ном по гле ду, 
та ко и на прак тич ном пла ну (обра зо ва ње, вред но сти, нор ме), ну жан услов про ми шља ња 
и оства ри ва ња одр жи вог раз во ја. За кљу чу је се да је ово ви ше те о риј ски зах тев не го 
ствар но ста ње. Про те клих го ди на из из ве шта ја о одр жи вом раз во ју пој мо ви срод ни 
пој му кул ту ре има ју ма ње про цен ту ал ног уче шћа у од но су на пој мо ве дру штва, еко-
но ми је и жи вот не сре ди не.

Пи та ње раз во ја и еко ло шких те ма се по ве зу је с пој мом гло ба ли за ци је. У скла ду с 
по ста вље ном те зом ис пи ту је се ва жност кул тур не ди мен зи је ових про це са. Гло ба ли-
за ци ја под ра зу ме ва пер ма нент но про жи ма ње раз ли чи тих еко ном ских, по ли тич ких и 
кул тур них ути ца ја у свет ским раз ме ра ма. Оно во ди фор ми ра њу, ре де фи ни са њу и 
но вом ства ра њу иден ти те та. Ак ту ел не про ме не у пр ви план из ба цу ју од нос пре ма 
дру гом и про пи ти ва ње соп стве ног иден ти те та. Тај про цес при ка зу је се кроз ста ди ју ме 
ко ји се од ви ја ју је дан за дру гим и то: кул тур на хо мо ге ни за ци ја (гло ба ли за ци ја), кул тур-
ни плу ра ли зам (ло ка ли за ци ја) и хи бри ди за ци ја, као вид сим би о зе гло бал ног и ло кал-
ног, при че му се ау тор ка у об ја шње њу слу жи за па жа њи ма Ро лан да Ро берт со на.

Прет ход ни са др жа ји на зна чи ли су пут ко јим Пет ко ви ће ва у сво ме ис тра жи вач ком 
по ду хва ту же ли да ље ићи. Ау тор и чи та лац, пу ту ју ћи за јед но, упо зна ју пеј заж кул тур-
ног ди вер зи те та. У овом де лу књи ге по себ ну па жњу при вла чи про блем кул тур не бли-
ско сти или уда ље но сти дру штве них гру па. Кул тур не ре ла ци је ме ђу њи ма не ма ју исту 
те жи ну, већ за ви се од кон тек ста, со ци јал ног по тен ци ја ла, као и по ли тич ких, еко ном-
ских и дру гих ин те ре са. На од нос пре ма ра зно ли ко сти ма ути чу и кул тур не на сла ге 
тра ди ци је. На ска ли ува жа ва ња кул тур ног ди вер зи те та не то ле рант ност ука зу је на 
ау то ри тар ност. Упу ћу је се на бит ност кул тур ног ди вер зи те та не са мо као иде о ло шке 
плат фор ме не ког по гле да на свет, већ се он тре ти ра као чи ње ни ца са вре ме не кул ту ре.

Сле де ћи оде љак се згод но на сла ња на прет ход но раз ма тра ње пи та ња са гле да ва-
ју ћи прав ни оквир кул тур ног си сте ма. У сре ди шту је оцр та ва ње пу та ње ко ју дру штво 
тре ба да пре ђе од за сни ва ња кул тур них по тре ба до афир ма ци је кул тур них пра ва. 
Око сни цу чи не од је ци рас пра ве из ме ђу кул тур них ре ла ти ви ста и њи хо вих кри ти ча ра. 
Пр ви сма тра ју да кон цепт људ ских пра ва и де мо кра ти је ни је уни вер за лан, тј. раз ли чи то 
се пер ци пи ра у ра зним кул ту ра ма. Вред но сти су про из вод со ци јал них кон струк ци ја 
по себ них кул ту ра. Кри ти ча ри су упо зо ри ли на не га ци ју кул тур них уни вер за ли ја. Међу 
на шим ау то ри ма, Ни ко ла Бо жи ло вић упо зо ра ва на то да бу квал но схва ће но пра во на 
раз ли чи тост мо же до ве сти до не са гле ди вих по сле ди ца – сек си зма, ксе но фо би је или 
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ра сне мр жње. Или ка ко то ау тор ка ка же: „У по је ди ним зе мља ма са вре ме ног све та 
ве ли ки број де це и мла дих још увек ни је у при ли ци да оства ри пра во на обра зо ва ње, 
ко је спа да у јед но од основ них људ ских и кул тур них пра ва.“ 

Пи та ње кул тур ног ди вер зи те та оцр та ва са знај не ци ље ве и пру жа увид у кул тур ну 
прак су сва ко днев ног жи во та, ко ја по пу ња ва про стор из ме ђу те о риј ског про ми шља ња, 
де кла ра ци ја, вла ди них и не вла ди них те ла за пи та ња кул ту ре и жи во та у ствар ном 
окру же њу. Кон цепт о мир ном су жи во ту раз ли чи тих на ци о нал них, кон фе си о нал них и 
дру гих кул тур них иден ти те та Сем при ни ја се по ка зао мањ ка вим. По ред те о риј ских 
сла бо сти, до ве ден је у пи та ње и због пле ди ра ња за мул ти на ци о нал не ком па ни је. Даје 
се пред ност ин тер кул тур ним кон цеп ци ја ма ко је на гла ша ва ју ме ђу соб но про жи ма ње 
вред но сти раз ли чи тих кул ту ра, под ра зу ме ва ју ћи кон стант не ин тер ак ци је кул тур них 
ен ти те та за чи ји успех мо гу га ран то ва ти ко му ни ка тив но ком пе тент ни ак те ри у чи јој 
осно ви ле же не ди скри ми на тор не дру штве но-кул тур не прак се.

Са вре ме но дру штво и кул тур не про ме не Је ле не Пет ко вић је вред но де ло са време не 
со ци о ло ги је. По ред им по зант ног бро ја ре фе рен ци, књи га са др жи и низ илу стра ци ја, 
за ни мљи во сти и ем пи риј ских по да та ка ко ји има ју и опи сну функ ци ју, али и ква ли тет 
све до чан ства о кул ту ри са вре ме ног дру штва. По треб но је ис та ћи укуп ни спи са тељ ски 
та ле нат ау тор ке, ко ја с ла ко ћом де мон стри ра афи ни тет за ко му ни ка ци ју с пу бли ком, 
пре до че ном у стил ским спи са тељ ским ре ше њи ма. Књи га се, осим ака дем ској јав но сти, 
пре по ру чу је и ши рој пу бли ци, да ка ко сту дент ској по пу ла ци ји.


