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ПОСТОМОДЕРНА КУЛТУРА-ПУКОТИНА 
У СИСТЕМУ ВРИJЕДНОСТИ

Сажетак
Социолошки теоретичари покушаваjу да изграде нову мрежу поjмова, 

да напусте класичне социолошке концепте као што су: друштво, 
друштвена група, соцщализацща, васпитаъе итд. Све )е вишерадова 
у щ има се говори о изм)ен>еном друштвено-економском контексту щ и  
д/елу/е на нову постмодерну културу. Постмодерна култура да)е нову 
мапу културне климе нашег доба, предочава изм;е№ени однос измену 
културе и свих других пром)ена, технолошких прще свега, као и оних 
щ е  се)авла)у у структури друштвене сло)евитости. Основна питаъа 
се своде на дилему. Да ли )е и на щ и  начин корисно правити разлику 
измену модерне и постмодерне културе, разликоваъе щ е)е  данас веома 
популарно у области друштвених наука.

Клучне рщ ечи: постмодерна култура, врщедности, пукотине, 
плурализам, масовна култура.

/ЕЛ класификаци)а:Ы14

П остмодерна ;е  стварно разуми^еваше онога што ;е на д^елу ту 
производае амбивалентности и плурализма, миреае са чиаеницом да 
сврхе ко;е су биле првобитно поставлене -  рационални поредак и 
апсолутна истина — никад неЬе бити достигнуте. ^ уд и  не могу без 
ври^едности, али могу имати друкчи^е ври^едности. Постмодернизам, 
Іедноставно, подразуми^ева да не постове поуздани начини и м^ерила 
за раздва^агае доброг и лошег пута, доброг и лошег укуса, добре и лоше 
културе.

Да би се схватила постмодерна култура и ум^етност као и начин 
аеног исполавааа, нужно ;е анализирати културну климу нашег доба,
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нарочито однос културе и технолошких проміена и свих других проміена 
ко;е се іавлаіу у структури друштвене слоіевитости.

КУЛТУРНИ ПЛУРАЛИЗАМ И ТРАНСКУЛТУРАЛИЗАМ

Културни плурализам подразуми^ева културну хетерогеност у корі 
етничке и друге групе и машине одржаваіу и шегуіу сво; културни 
идентитет у оквиру друштва. То ;е становиште да у неком друштву треба 
задржавати шегове културне различитости све док се оне не сукоблаваіу 
са темелним врредностима и нормама доминантне културе. То становиште 
тако^е истиче предности, богатства и разликости, хармонру и ме^усобно 
разумреваше, сарадшу различитих културних група уміесто покушала 
шихове асимилацре.

Културни плурализам іедна ;е од основних врредности савремених, 
демократских, разврених друштава и подразумрева и омогуКава све 
остале облике плурализма. Опш ти оквир културног плурализма 
претпоставла строго придржаваше демократских начела, правила и 
процедура. Поред тога, шиме се свака култура посматра као динамична 
щ елина ко^а іе тако^е об и л еж ен а плуралистичким карактером  
(различитошКу ставова, врредности и образаца понашаша). Поштоваше 
културног плурализма савремених друштава пр едставла клучни 
индикатор шиховог укупног развода. С обзиром на та; индикатор она 
могу бити уклучена у ме^ународну заіедницу.

Основна слабост културног плурализма лежи у шеговоі холистичкоі 
усміерности; културни плурализам не полази првенствено од заштите 
поіединих или многих култура као посебних ентитета, веК инсистира 
на механизмима и облицима заштите, односно шеговаша културне 
плуралности. Познато іе да се као укус дефинише онаі став кор преферира 
неку врсту стваралаштва. Одредимо ли се тако према реченом феномену, 
покушаЬемо то на неки начин и образложити. Социолошки приступ 
по^му укуса подразумрева при;е свега, шегову културно-историрку 
димензру. Тако се посредством укуса, успоставла іедан надсталешки 
идеал образоваша, односно образованог друштва или доброг друштва, 
ко̂ е се не легитимише ро^ешем и рангом веК уздизашем изнад огорчености 
интереса и приватности посебних склоности. С обзиром на тематику 
корм се бавимо, нас интерсеуіе, прре свега, тзв. іавни став као социолошка 
категорра. Схватан као офеКаше или као чуло, укус іе био примарно 
друштвена категорра. И Кант га іе у сагласности са владаіуЬом тенденциіом 
свог времена дефинисао као заіедничко чувство ко;е се исполава не у 
индивидуалном удубливашу у уміетничко діело веК у општешу са другима. 
Иначе, образоваше укуса представла дуготраіан и сложен процес к о р
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почише од предшколског доба и састо^и се у „оспособлавашу васпитаника 
да у свор; средини и ум^етничким д^елима уочава^у елементе ли^епога; 
да запажа^у односе ме^у тим елементима; схвата^у комбинаци^е тих 
елемената; да зна;у да посматра^у оно што ;е ли^епо; да опажа^у, анализира^у, 
упоре^уіу и расуЬуІу о ли^епоме, да истичу естетске по^мове и изгра^у^у 
естетске судове. |едном р;еч;у -  да изграЬуіу сво; укус.

МАСОВНА КУЛТУРА КАО РОБНА ЕСТЕТИКА

Робна естетика у функции прометне ври^едности одва;а чулност 
употребне ври^едности од квалитета предмета, заобилазеЬи истинске 
потребе. Реклама, опрема, дизайн, облик производа итд. одвлаче купца 
од истинског естетског запажаша искориштава^уЬи слабости лудског 
хедонизма. Н асртлива реклама и скривени уб^е^ивачи изазива^у и 
ствара^у в^ештачке потребе све до грубе преваре, увеЬава^уЬи промет и 
подстичуЬи продажу.2 Управо естетизаци^а робе утиче на повеЬаше 
продаже робе на тржишту. ОбеЬаше естетске ври^едности, св^есно заводи 
потрошача, ;ер се често дешава да реклама не испуни дато обеЬаше, па 
окреЬе потрошача против себе. Л епота ври^еди као обеЬаше уживаша, 
а естетске творевине зароблава^у чулност чов^ека. П р ео вл а ^ у Ь и  
хедонизам не значи само пропаст естетског, он покушава да оствари 
желу како би ;е могао задоволити производом као зам^еном. Естетски 
сви^ет сликовитости све више постале предметни-илузионистички. Нпр. 
чаша преко ко;е се прели^ева пиво буди жеЬ код потрошача. Исто се 
дешава и са рекламама. Оне користе подсви^ести, слике служе као 
средство за подражаваше и прилаго^аваше триви^алним визуелним 
навикама. Потрошне ври^едности се спа а̂^у са емотивним, естетским и 
чулним цртама личности. Музика пос^еду^е нешто што )е за^едничко 
свим ум^етностима. Она се обраЬа превасходно ;едном чулу, чулу слуха. 
То постале транспарентно нарочито са по^авом телевизи^е путем ко;е ;е 
ц^елокупна музичка култура упуЬена на концертни ритуал заснован 
исто толико на чудном колико и на видливом.

Сурогати владану: привид естетског удружу|е се са лажним вредностима 
сентиментализма и хедонизма.3 У оквиру савремене масовне културе, 
српски «културшаци»изумели су аутентични рецепт турбо-културу као 
домицилни специ^алитет. Оригиналност овог подухвата )е у томе што 
сада долази до ;едног коперниканског обрта ко;и надмашу^е на^боле 
акробаци^ске параде: уместо да култура буде терен на коме Ье кич 
потражити сво^е «место под сунцем», кич од^едном постале основа

2 Драган КоковиЬ, С о ц и о л ога  културе, Академика уметности, Нови Сад, 2004, стр.211- 214.
3 Вид^ети : Сретен ПетровиЬ, Култура и уметност, Просвета, Ниш, 1991, стр. 393- 394.
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читаве културе; он je алфа и омега културе Koja и постони захвалу^уЬи 
шему. Кич поставе уточиште и заштитни знак културе са префиксом 
турбо. Сам живот, како би Гиц рекао, oпстaje у знаку кича. Дух пасивности, 
неутемелен у реалним вредностима, и рaвнoдушje ^ е  из тога произилази 
представла}у праву «душевну храну» за луде склоне кичу.Таквих je на 
овим пространствима прилично, а чини се да Ье их бити све више пред 
налетима нeзajaжливe турбо-индустр^е. Кичисти oдбиjajу да стварност 
виде онаквом каква она jeстe, а шихова умртвлена осеЬаша прoпaдajу 
у «активан вид самозаборава», што луцидно запажа Р. БожовиЬ. Право 
народно стваралаштво бива замешено нечим што се назива разним 
именима: неофолк, етнофолк, новокомпоновани турбо-фолк. Штампа, 
а нарочито електронски мед^и преузели су oдлучуjуhу улогу у наметашу 
новог културног тренда и стварашу звездица помраченог фолклорног 
неба».4 Одлике новокомпоноване српске културе не могу стати у jeдну 
фразу, али Ьемо се за почетак позвати на исправну констатац^у Милене 
ДрагичевиЬ-ШешиЬ да ова култура пoкaзуje «сjaj и сладак укус кича као 
и суштинску празнину значеша, идeja вредности». У структури српске 
националне свести (традиционалне, али и ове овде и сада) уочлива je 
превласт митског над рационалним. Реакционални архаизам, негативна 
кич-носталг^а, потрага за коренима и националним идентитетом чини 
ову културу некомуникативном и изолованом од светских токова. На 
уметничком, а посебно на музичком небу ствара;у се «дела» ко;а 
пoдстрeкaвajу ове емоцш|е. Зато има основа ову културу назвати 
поткултуром рата. №у je такореЬи рат изнедрио, он je храни и уjeднo 
олакшава рецепц^у шених сaдржaja.5 Шта би на то рекли социолози? 
Турбо-култура на)ефективни;е се «пресликала» у музици. Ме^утим, 
музика свима знана као «турбо» н ^ е билка без корчена. №ени извори 
налазе се у тзв. нoвoкoмпoнoвaнoj и нaрoднoj музици, настал^, наводно, 
на трaдициjи српске изворне народне фесме. То су фесме пjeвaнe «на 
народну» ко;е су шихови аутори сврставали у фолклор, а народ их 
прихватао као сво;е. Етнолог Иван ЧоловиЬ оригинално их назива 
«фолклоризованим фолклоризмом». То значи да су оне створене у 
народном духу према мотивско-стилским обрасцима традиционалног 
ф олклоризма, али уз сл о б о д н ^ е одношеше према тради ц и и .6 У 
идентификовашу реципи)ената ове музике наічешЬе се полази од 
претпоставки ( ^ е  нису увиjeк нajпoуздaниje) да нарочите склоности 
према шoj испoлaвajу стaриjи, маше образовани и жене. У сваком случajу,

4  Упор. Ратко БожовиЬ, Узалудна кшига, Чиго^а штампа -  Оногошт/ Београд- НикшиЬ, 1999, стр.
33-34.
5 Ратко БожовиЬ, исто, стр. 17.
6 Иван ЧоловиЬ, Дивла кшижевност, Нолит, Београд, 1984, стр. 141- 142.
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на став према народно; музици у на;веЬо; м;ери утичу врста и степен 
образовагаа. Шокантно д;елу;у подаци од седамдесет одсто музичких 
етно-реципи;ената са основном и без основне школе, што не значи да 
су интелектуалци сасвим исклучени из ове врсте музичке комуникаци;е. 
При том, техничка интелигенци;а показухе магау одбо;ност према гао; 
неголи научна интелигенци;а. Не може се реЬи пак да у назначено; 
комуникаци;и нема никаквог активног односа публике. Наиме, одре^ена 
истраживагаа показала су да ;е публика, у читавом колоплету шоу- 
бизниса и кич-естраде, не само и не више имитатор него и креатор 
сво;их звезда. Она од сво;их узора на естради захти;ева различитост, 
упадливост, еротичност, чак вулгарност и провокативност. При свему 
томе, публика инсистира на ;ачини (израза, емоцфа, стила) и екстравагантности 
као потврди самосви;ести, способности и усп;еха. Не треба губити из 
вида ни остале социо-културне импликаци;е ко;е ;е  изгаедрила 
новокомпонована народна музика почетком шездесетих година у «другор> 
|угослави;и. Кич-оди;евагае сеоске омладине, изглед стана као симбола 
новог културног заокрета и вишег соци;алног статуса, хиперреализам 
и изложбе-спектакли у сликарству, «епидеми;а» везегаа гоблена - само 
су неке од реперкуси;а нове музичке поткултуре. Важна социолошка 
напомена: у питагау ;е посебан друштвени сло; и културни модел, а не 
самоособен музички укус и низак ниво културних потреба. За музику 
новокомпоноване културе (зашто ;е и тако не назвати?) везана ;е, готово 
у щелини, радничка класа. Ту су уклучена производна и услужна занимагаа 
- од неквалификованих до висококвалификованих радника, преко 
занатли;а до угоститела и трговаца. Код гаих су културна интересовагаа 
углавном везана за фолклорно традиционално, чак за локално и 
регионално, и исклучиво за»функционални» оквир ум;етности (ро^ендани, 
свадбе, крштегаа, испраЬа;и у во;ску). А онда, у сфери музике на сцену 
ступа аутентичан српски производ. Нешто за шта не бисте са сигурношЬу 
могли реЬи да ;е нова народна музика, али ни рокенрол мада садржи 
елементе и ;едног и другог). Наденуше му име турбо-фолк. Турбо-фолк 
се ;авио као нова музичка поткултура. За луде «од укуса» он ;е представлао 
атак на уши, па и на читав психосоматски склоп. За оне друге, по свему 
судеЬи бро;ни;е, био ;е извор енерги;е са елементима екстатичког па и 
катарзичног де;ства.

ПУКОТИНЕ КУЛТУРЕ

Социологи;и културе ова; феномен пак отвара као широка простран
ства, уво^егаем у игру нове културне групе као што су мафи;аши, дизе- 
лаши, патриоте, пророци, видовгааци, фаталне жене, бизнисмени, ди-
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лери уДеривачи дугова, спонзоруше, спасители. Не грДеше они коД га 
називану агресивнДом варДантом нове народне музике. За турбо-фолк 
се везучу тзв. кич-патриотизам или новокомпонована ратна култура. У 
музичком погледу он доводи до распада естетских норми и представлаіу 
прворазредну кич-естетику», пише Кроша. Социолошки )е релевантно 
да важан друштвени фактор одражаваша турбо-фолка представлаіу 
велике миграцДе становништва из Хрватске, онда и са Косова и Мето- 
хДе. Избеглице са тих простора прихватаіу турбо-фолк као лаку заба
ву, а и због тога што садржи фолклорне елементе. Ова музика у сиро- 
маштву и бесперспективности испушава ескалистичку функцДу, кроз 
бег од реалности и испушеше»ружичастог сна». Занимливо ;е запажаше 
Кроше7 о турбо-фолку као о кризи поткултуре. Дер, он преузима еле
менте стила урбаних поткултура рока, панка, попа, реДа, али истовре- 
мено одбацуіе вредности за ко;е су се ангажовале урбане поткултуре. 
Сво; систем вредности турбо-фолк моделу^е према нормама експанзи- 
онистичке и националистичке политике тадашших српских власти. Та 
политика ;е заснована на лажи. Комадаше и растураше Д гославД е 
званичници те политике проглашавали су за одбрану шене Деловитости 
и суверенитета; етничко чишЬеше називали су «хуманим преселавашем» 
становништва; масовно убДаше, прогоне и хапшеша несрпског живла 
образлагали су «одбраном угроженог српства» и српских националних 
интереса. А да ;е све то био само привид националне забринутости 
говоре и погроми, прогони, прДетше, хапшеша и убиства Срба - паци
фиста, мировшака, космополитски определених интелектуалаца, сту- 
дената, пензионера. Шима, дакле, ни национално нДе било свето ако 
нДе саздано по менталним укусима медиокритетства ко^е они прописуД 
Турбо-фолк се, очигледно, уклапао у шихове «стандарде». Луди коД то 
гледаіу са стране склони су да помисле да са менталним сташем читаве 
нацДе нешто нДе у реду. Живот лажи, привида и кича тражи да се уко
рени и у новом културном амбДенту. Друштва у транзицДи плодно су 
тле и прави расадник за неке нове кичеве. МедДско стваралаштво за 
милионску публику наДешЬе презенту^е сво^е садржаіе на просечан, 
скоро потпуно некреативан начин. М еДтим, продукцДа комерцДалног 
кича8, коД треба да привуче публику, иако уопште нема тенденцДу да 
се уметнички изрази, да проблематизуіе околности у коДма човек живи, 
или да преиспита комплексна душевна сташа човека, што измену осталог 
уметност чини, просто задивлу^е своДм визуелном креативношЬу и 
богатством, производеЬи свакодневно краткотраДе али величанствене

7 Вид^ети: Ивана Кроша, Смртоносни с а̂д Интервисион, Београд, 2001.
8 Вид^ети текст: Ивана Кроша, Дух времена или дух вредности и турбо-реактивна фолкестраци^а, 
часопис „Квад-арт“ бр. 13, Београд, 2001.
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естетске доживла;е. №ихови цилеви су бро;ни, пре свега комерци;ални 
и манипулативни. Сваки дан луди су кроз медике изложени фасцинаци;и 
садржа;има ко;и представла;у имитациіу уметности. Медичко стваралаштво 
за широку публику, сем у неким ретким, изузетним случа;евима, као 
што су уметнички биоскопски и ТВ-филмови или уметничка фотографика 
презентована у штампи и на ТВ-у, у на;болем случа;у можемо сматрати 
неким видом применене уметности, успешног занатства. Наш познати 
теоретичар културе Света АукиВ у сво^о; книзи ,,Уметност на мосту'' 
(1975), истиче да се ,,на;чешВе брка;у, односно своде ;една на другу: 
народна култура, тр изворно народно стваралаштво, популарна култура, 
тр врхунска култура ко;а се шири путем средстава за масовну комуникаци;у, 
и сама масовна култура, узета у стриктни;ем смислу речи. (...) Масовна 
култура, тако реВи сери;ски, на траци, непрекидно да;е у великим 
тиражима творевине без изразити;е аутохтоне, индивидуалне уметничке 
структуре. МеЬусобно се оне разлику;у тек покосом ни;ансом; али те 
разлике, не сам о да се толеришу веВ се форсирано проглашава)у 
капиталним новостима, сензаци;ама, револуци;ама итд., поста;уВи на 
та; начин саставни део организованог програма и рада на пласману 
масовне културе; (...) нена производна проценте се превасходно из 
аспекта потрошне. Због тога она и ;есте карактеристична манифестаци;а 
данашнег потрошачког друштва.”9

У случа;у визуелних медика, као што су телевизи;а и штампа, тако^е 
се ради о одре^еним стиловима визуелне изража;ности, иако они, не 
испунава;у стандарде ум;етности, тр не достижу ум;етничке ври;едности. 
Као што ум;етнички стилови пролазе кроз поменуте циклусе, тако и 
медински стилови, ко;и се заснива;у на визуелном изражавану, пролазе 
кроз идентичне стваралачке циклусе. Країни резултат тог стваралаштва 
ни;е ум;етност, али се у правлену мединских производа користе исти 
стваралачки поступци и технике визуелизаци;е као код стваран а 
ум;етности: одабиране форме, композици;а, одабиране и слагане бо;а, 
фенчене, осв;етлене, драматизацфа, режима, покрет, кадриране, врхунска 
технологи;а и постпродукци;а-монтажа слике (као у случа;у фотографике 
и филма), итд. Ово подражаване уметничког израза и техника у визуелним 
меди;има завршава у хиперпродукци;и садржа;а ко;и изазива;у естетске 
ефекте; да би се ти ефекти стално изнова производили, приб;егава се 
префераном декорисану и сталном проналажену нових комбинаци;а 
веВ коришВених, истрошених елемената визуелног израза. Ово често 
доводи до деформитета у изразу. Дакле, савремени израз визуелних 
медика налази се у фази сопственог маниризма. То важи и за данашну 
популарну музику, ко;а ;е у велико; м;ери изгубила св;ежину и енерги;у.
9 Света ЛукиВ, Уметност на мосту, Мала едици^а иде^а, Београд, 1975.
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Друштво меди;ског спектакла у Срби;и 90-тих развивало се под 
снажним печатом ,,турбо-фолка''10, познатог и као неофолк или техно
фолк, доминантног музичког жанра, меди;ског и естрадног обрасца тога 
времена. Проблем турбо-фолка као доминантне меди;ске културе 
деведесетих, ко;а ;е наставила да живи у многим облицима масовне 
културе и посли;е 5. октобра 2000-те као пост -  турбо-фолк, отвара 
многа значача питаша ко;а спада;у у домен студила културе и савремене 
теори;е популарне културе. |едно од ших ;е, сасвим сигурно, проблем 
производше културе од стране националних културних индустри;а, 
шено програмираше да служи одре^еним, у кра;шо; линини политичким, 
цимевима тих индустри;а и друштава у фелости. Други значачая проблем, 
ко;и ;е са овим првим у вези, ;есте изузетно заниммиво питаше уза^амног 
прожимаша идеологи;е и естетике, односно чишеница да ;е популарна 
и масовна култура, и то у првом реду шена естетика, постала поме на 
коме се би;у битке за иде;е о сви;ету, ври;едностима и начину живота, 
у истом смислу у коме ;е популарна култура данас постала поп-политика.

ЗАК^УЧАК

Теоретичари културе истичу да ми данас живимо у „културном“ 
друштву, у коме іе култура постала логика касног капитализма. Границе 
измену „високе“ и ,,ниске“ културе, измену комерци;алног дизайна и 
уміетности, у велико; м;ери су доведене у питаше у данашшем сви;ету. 
Сви предмети свакодневног живота су естетизирани, диза;нирани. 
Процес естетизаци;е свакодневног живота одражава веома присутну 
св;етску тенденци;у да читаво културно стваралаштво постане дио 
масовне и мас-меди;ске културе, да му се наметне привлачна спомашшост 
кича и уз помоЬ тога неограничена комуникативност. На Западу се као 
културни проблем ;авма проблем комерци;ализаци;е оствареша Елитне 
културе. Разлог томе ;е што механизми масовне културе продиру у све 
поре друштва, рушеЬи ограде измену кича и врхунске уміетности и 
намеЕуЕи маркетиншку кампашу као уедини начин пласираша уміетничких 
д;ела. Елитна култура тако поставе роба на тржишту и губи сво;у 
самосталност. С друге стране, меди;ско стваралаштво се све више 
преплиЕе са уміетничким стваралаштвом, преузимаіуЕи шегове уміетничке 
поступке, да би дошло до високо естетизираног производа ко;и, ипак, 
ни;е ум;етност. Ово ;ош уви;ек не значи и кра; ум;етности; али значи да 
;е наша култура меди;ска култура, ко;а сводом примаммивошЕу тежи да

10 Вид^ети текст: Ивана Кроша, Накнадна разматраша о турбо-фолку, часопис Култура бр. 102,
Београд, 2002.
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задоволи и преоблику;е потребе луди за естетским доживла;ем и у 
томе се показухе као ти;есна конкуренци;а ли;епим ум;етностима.

Српске меди;ске зви;езде 90-их креирале су сво;у славу под окрилем 
кич-естетике српских медика. Кич-естетику српских медика 90-их чинио 
;е пакет у коме су се нашли музички видео-спотови, емиси;е о криминалцима 
и лудима са маргине, комерци;алне емиси;е у корима су представлани 
лажни пророци, видовшаци и исц;елители, емиси;е о естради, ТВ квизови, 
америчке ТВ серите и филмови пуни насила као манифестаци;е моВи, 
спорт као српски мачизам и дио политичке игре ,,хлеба и игара“, 
латиноамеричке сапунице, итд. Сви ови актери чинили су веома живу 
и разорно-питку кич-сцену, а они на;продорни;и (или на;ужасни;и) 
изборили су се за статус врхунских мединских зви;езда. Та; тренд се и 
данас наставла, кроз високотиражну жуту штампу и комерци;алне ТВ- 
програме, не више као облик ,,државне ум ;етности’“ и пож елног 
популизма, веВ поново као поткултура или паралелна, масовна култура, 
као облик ;ош неопорезованог садржа;а и толерисаног популизма. 
Српска меди;ска култура посли;е деведесетих, одражава дух времена 
транзици;е са нещасним системом ври;едности, ко;и у себе уклучу;е како 
националистичко-популистичко насли;е^е 90-тих тако и дух потрошачког 
друштва, капиталистичке привреде, забаве и културне глобализаци;е 
ко;и продире у све европске земле бившег Источног блока.
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