
6

СЛО БО ДАН ВЛА ДУ ШИЋ

КО СМО ПО ЛИ ТИ ЗАМ И КУЛ ТУ РА  
МЕ ГА ЛО ПО ЛИ СА

СА ЖЕ ТАК: У тек сту се нај пре украт ко из ла жу раз ли чи та 
раз у ме ва ња пој ма ко смо по ли ти зам у раз ли чи тим дис кур си ма. По
том се ука зу је на чи ње ни цу да иде ја космпо ли ти зма још увек ни је 
до кра ја по ли тич ки опе ра ци о на ли зо ва на у фор ми свет ске др жа ве, 
али да је тај про цес опе ра ци о на ли за ци је у то ку. Сто га на шу са да
шњу ка рак те ри за ци ју ка рак те ри ше јед на ме ђу фа за ко ју озна ча ва мо 
син таг мом ста ње Ме га ло по ли са: она озна ча ва за гла вље ност по ли
тич ке опе ра ци о на ли за ци је иде је космпо ли ти зма. У тек сту се да ље 
ука зу је на раз ли ку из ме ђу ста ња Ме га ло по ли са и иде је космпо ли
ти зма, ко ја се од ра жа ва у пост де мо крат ском на чи ну вла да ви не, као и 
у спе ци фич ној кул ту ри Ме га ло по ли са – ску пу нор ми и кон вен ци ја 
ко ји об ли ку је жи вот ро ба Ме га ло по ли са. На кра ју ра да се на во де 
не ке од ли ке те кул ту ре: пре о бра жај вер но сти у псе у до вер ност, 
схва та ње нов ца као је зи ка, ап со лут на нео д ре ђе ност ко ја про из и ла зи 
из ду ха нов ца као је зи ке те пре о бра жај на ци о нал ног у еко ном ски 
иден ти тет.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ме га ло по лис, ко смо по ли ти зам, кул ту ра, 
пост де мо кра ти ја.

На шта ми сли мо ка да го во ри мо о иде ји ко смо по ли ти зма? 
Ако по ку ша мо да од го во ри мо на ово пи та ње, вр ло бр зо до ћи до 

два за кључ ка: пр ви је да се та речиде ја пре ли ва кроз раз ли чи те дис
кур се. Дру го: да се у не ким дис кур си ма та иде ја у из ве сној ме ри 
опе ра ци о на ли зо ва ла, док у дру гим дис кур си ма она функ ци о ни ше 
и да ље, пре све га као иде ја, тач ни је као обе ћа ње за бу дућ ност.

Да кле, ко смо по ли ти зам у еко ном ском дис кур су зна чи став по 
ко ме на ци о нал не гра ни це не тре ба да ути чу на мо бил ност љу ди, 
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ро бе и ка пи та ла. У прав ном дис кур су ко смо по ли ти зам се ви ди као 
пре власт тран сна ци о нал них ин сти ту ци ја и тран сна ци о нал не прав
не ре гу ла ти ве у од но су на на ци о нал не ин сти ту ци је и на ци о нал ну 
прав ну ре гу ла ти ву. У мо ра ли стич кофи ло зоф ском дис кур су, ко
смо по ли ти зам се ви ди као су пер и ор ни мо рал ни став у од но су на 
на ци о нал нопа три от ско ста но ви ште1 и по ве зан је са пре о бра жа јем 
на ро да у фраг мен та ри зо ва но дру штво ко је чи не со ци јал не гру пе 
раз ли чи тог сте пе на по ли тич ке са мо све сти, ко је се иден ти фи ку ју 
са не ком ком по нент ном свог иден ти те та. 

Сви ови дис кур си си нер гич но упу ћу ју на по ли тич ки дис курс 
ко смо по ли ти зма, а то је на ста нак свет ске др жа ве. Свет ска др жа ва 
би би ла до вр ше ње про це са ра да ових дис кур са, од но сно ко нач на 
и ап со лут на ре а ли за ци ја јед не иде је (ко смо по лит ске иде је). Сем 
ове по ли тич ке ди мен зи је, свет ска др жа ва са др жи у се би и јед ну 
псе у до ре ли ги о зну ком по нен ту, јер је она дво стру ко обе ћа ње: обе
ћа ње свет ског ми ра (јер се рат за ми шља пре све га као рат јед не 
др жа ве про тив дру ге др жа ве) и свет ске јед на ко сти.

Свет ска др жа ва, ме ђу тим, да нас не по сто ји. Тај про цес ни је 
до вр шен, он је за стао не где на сре ди ни свог пу та, што је иза зов 
те о ре ти ча ри ма да му од ре де име и при ро ду. Хард и Не гри та ко 
пред ла жу по јам Им пе ри ја, опи су ју ћи то но во ста ње на сле де ћи 
на чин: 

На ша основ на хи по те за је сте да је су ве ре ни тет узео но ви об лик 
сат кан од ни за на ци о нал них и су пра на ци о нал них ор га ни за ма ује
ди ње них под јед ном је дин стве ном ло ги ком упра вља ња. Тај но ви 
гло бал ни об лик су ве ре ни те та је оно што на зи ва мо Им пе ри јом.2

На ве де ни ци тат им пли цит но да је од го вор на пи та ње суд би
не су ве ре ни те та на ци о нал них др жа ва у вре ме ну на кон што је 

1 Та прет по ста вље на су пер и ор ност се ба зи ра на пе р цеп ци ји на ци о нал но
па три от ског ста но ви шта као па р ти ку лар ног/су бјек тив ног, док би ко смо по лит ско 
ста но ви ште би ло схва ће но као уни вер зал но/објек тив но. Ко смо по ли те за ме ра ју 
па три о та ма да је њи хо во осе ћа ње прав де ну жно ве за но за па р ти ку лар ни ин те
рес на ро да ко ме при па да ју, док се ко смо по лит ско осе ћа ње прав де, на вод но, 
ба зи ра на ин те ре си ма све та као це ли не. Мо рал на су пер и ор ност ко смо по ли ти
зма се про јек ту је као два обе ћа ња: пр во је обе ћа ње свет ског ми ра (јер се прет
по ста вља да је рат ис кљу чи во по сле ди ца су ко бља ва ња раз ли чи тих на ци о нал них 
ин те ре са), а дру го је обе ћа ње пра вед ни јег све та, јер ко смо по ли ти зам упу ћу је 
на уки да ње раз ли ка и све оп шту јед на кост, ко ја тре ба да пра ти уки да ње на цио
нал них раз ли ка (сви љу ди су гра ђа ни све та, сви љу ди су јед на ки). Ни јед но од 
та два обе ћа ња не мо же да се ис пу ни упра во за то што ко смо по ли ти зам сам по 
се би је сте пар ти ку лар на иде о ло ги ја јед не ма њи не, ути цај не и моћ не, али ипак 
ма њи не. 

2 Мајкл Хард, Ан то нио Не гри, Им пе ри ја, прев. Ми ло сав По па дић, ИГАМ, 
Бе о град 2005, 8.
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за по чео про цес опе ра ци о на ли за ци је иде је ко смо по ли ти зма. Он по
твр ђу је да да нас жи ви мо у јед ној пре ла зној фа зи у ко јој на ци о нал
не др жа ве ни су из гу би ле све сво је су ве ре ни стич ке пре ро га ти ве, 
док је про цес опе ра ци о на ли за ци је иде је ко смо по ли ти зма од ма као 
и по ред ре ал них пре пре ка са ко ји ма се су сре ће. За то сма тра мо да 
би да нас тре ба ло да го во ри мо о ста њу Ме га ло по ли са. То је ста ње 
ко је ка рак те ри ше па р ци јал на оства ре ност иде је ко смо по ли ти зма, 
од но сно пар ци јал на оства ре ност свет ске др жа ве.

Кључ но пи та ње, ко је се ни ка да не по ста вља јав но, је сте за што 
про цес ре а ли за ци је ко смо по ли ти зма ни је до кра ја до вр шен. Са ма 
чи ње ни ца да се ово пи та ње не по ста вља јав но и тран спа рент но, 
по пут те ме за ди ску си ју, су ге ри ше да од го вор на то пи та ње не сме 
да на ста не у јав ној рас пра ви, да кле као од го вор це ли не јав но сти, већ 
се он кре и ра пар ти ку лар но, у јед ној пост де мо крат ској ат мос фе ри 
ко ју ка рак те ри ше упра во то да „по ли ти ча ри ре а гу ју пр вен стве но 
на бри ге ша чи це во де ћих пред у зет ни ка чи ји се пар ти ку лар ни ин
те ре си пре тва ра ју у јав ну по ли ти ку”.3 Пост де мо кра ти ја је, да кле, 
озна ка за по ли тич ко по ље у ко ме се пар ти ку лар ни ин те рес ма њи
не про мо ви ше као при род ни, са мо по дра зу ме ва ју ћи од го вор тзв. 
ве ћи не, ко ји је из ван сва ке ди ску си је. Да кле, као дог ма. 

Ка да би се ипак гла сно по ста ви ло пи та ње за што се иде ја ко
смо по ли ти зма ни је ре а ли зо ва ла – а по ста ви ти то пи та ње гла сно, 
зна чи тра жи ти од го вор ко ји пре ва зи ла зи стиг ма ти за ци ју оних 
ко ји се про це су ре а ли за ци је те иде је су прот ста вља ју – уско ро би смо 
се из ло жи ли дру га чи је фор му ли са ном пи та њу. То но во пи та ње би 
гла си ло ова ко: У ка квом су од но су иде ја ко смо по ли ти зма и Ме га
ло по лис као ње на по ли тич ка ре а ли за ци ја?

Да би смо од го во ри ли на ово пи та ње, под се ти мо се ме ха ни зма 
ко ји је опи сао још Ми лош Цр њан ски у сво јој Дру гој књи зи Се о ба. 
Цр њан ски ту је зи ком књи жев но сти убе дљи во су ге ри ше ка ко иде је 
Про све ће но сти би ва ју по ли тич ки опе ра ци о на ли зо ва не та ко да као 
ис ход да ју свет ко ји не ће би ти про све ћен.4 Исто то се де ша ва и да
нас: иде ја ко смо по ли ти зма се по ли тич ки опе ра ци о на ли зу је та ко 
да као ис ход не до би ја мо свет ску др жа ву у ко јој вла да мир и прав да 
и ко ју сва ки њен ста нов ник под јед на ко до жи вља ва као сво ју, већ 
упра во јед но ан ти ху ма ни стич ко чу до ви ште под име ном Ме га ло
по лис. Ва жно је да схва ти мо да је за Ме га ло по лис иде ја ко смо по
ли ти зма са мо сред ство, а не циљ чи јој се ре а ли за ци ји те жи. Основ ни 
циљ по сто ја ња Ме га ло по ли са је сте 1) уве ћа ва ње мо ћи гло бал не 

3 Ко лин Кра уч, Пост де мо кра ти ја, прев. Ми ла на Ђу ра ши нов, Кар пос, 
Ло зни ца 2014, 38.

4 Ви ди: Сло бо дан Вла ду шић, Цр њан ски Ме га ло по лис, Слу жбе ни гла сник, 
Бе о град 2011, 172.
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фи нан сиј ске ели те (ма њи не) над гра ђа ни ма на ци о нал них др жа ва, 
те 2) ра ди кал но сма њи ва ње бро ја љу ди ко ји рас по ла жу он то ло
шким ле ги ти ми те том (при зна њем да има ју пра во да по сто је). 
Је дан од про бле ма ис пи ти ва ња ста ња Ме га ло по ли са је то што 
за бо ра вља мо да град ни је са мо те ри то ри ја или про стор већ и ста ње 
све сти. То до бро при ме ћу је Парк: 

Град је не што ви ше од ме ша ви не љу ди и ко лек тив них опре ма 
– ули ца, згра да, елек трич ног осве тље ња, трам ва ја, те ле фо на... Град 
је, та ко ђе, не што ви ше од обич ног ску па уста но ва и ад ми ни стра
тив них те ла... Град је пре ста ње ду ха, збир оби ча ја и тра ди ци ја, 
утвр ђе них ста во ва и осе ћа ња...5

Упра во на тра гу ове иде је да је град збир утр вр ђе них ста во ва 
и осе ћа ња, мо же мо да по ку ша мо да ана ли зи ра мо кул ту ру Ме га ло
по ли са. За ову при ли ку би ће нам од ко ри сти Грин бла то во раз у ме
ва ње кул ту ре. Аме рич ки но во и сто ри чар твр ди да кул ту ру оба зу је 
„скуп ве ро ва ња и прак си” ко ји функ ци о ни шу „као све про жи ма
ју ћа тех ни ка кон тро ле, скуп огра ни че ња уну тар ко јег се мо ра сме
сти ти дру штве но по на ша ње, ре пер то ар мо де ла ко ји ма ин ди ви дуа 
мо ра да се при ла го ди”.6 

Грин бла то во од ре ђе ње кул ту ре пру жа нам мо гућ ност да ис
пи та мо кул ту ру Ме га ло по ли са, ка ко би смо, с јед не стра не, до шли 
до уви да у нор ме и кон вен ци је ко је функ ци о ни шу уну тар ове кул
ту ре, и ка ко би смо на тај на чин уста но ви ли по ље раз ли ке ко је 
Ме га ло по лис де ли од иде је космпо ли ти зма и њој при пи са них 
вред но сти. Раз у ме се, гра ни це овог тек ста ће од ре ди ти оп сег ис
тра жи ва ња: ов де се ви ше ра ди о те ма ма за раз ми шља ње ко је су 
на ста ле на кон мо је књи ге Књи жев ност и ко мен та ри, у ко јој се 
те ми кул ту ре Ме га ло по ли са при ла зи на је дан сту ди о зни ји на чин.

Нај пре, у Ме га ло по ли су се до га ђа пре о бра жај објек та ло јал
но сти. Вер ност (на ци о нал ној) др жа ви би ва пре о бра же на у вер ност 
(тран сна ци о нал ној) кор по ра ци ји. Гра ђа ни на од ре ђе ног на ци о нал
ним иден ти те том за ме њу је кор по ра тив ни чо век. Он или она мо же 
би ти вла сник ак ци ја не ке кор по ра ци је, при пад ник упра вљач ких 
струк ту ра кор по ра ци је, по тро шач брен до ва кор по ра ци је или, нај зад, 
оби чан на ме ште ник не ке кор по ра ци је. У свим овим слу ча је ви ма, 
вер ност кор по ра тив ног чо ве ка не кој по себ ној кор по ра ци ји је увек 

5 Ро берт Езра Парк, „Град – пред ло зи за ис тра жи ва ње људ ског по на ша ња у 
град ској сре ди ни”, прев. Је ле на Ко ва че вић, Ур ба на со ци о ло ги ја, прир. Сре тен Ву
јо вић, Ми на Пе тро вић, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе о град 2005, 78.

6 Сти вен Грин блат, „Кул ту ра”, прев. Вла ди мир Гво зден, Злат на гре да, 
год. 4, бр. 37, но вем бар 2004, 40.
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псе у до вер ност. Ка рак те ри сти ка псе у до вер но сти је у то ме што је 
то по тро шач ка вер ност ко ја, по при ро ди ства ри, ни ка да не до пи
ре до је згра чо ве ка – а то је пи та ње смр ти, од но сно вер но сти до 
смр ти, вер но сти ко ја укљу чу је и смрт.7 По тро шач ка вер ност је 
вер ност ко ја тро ши објект вер но сти, док га не по тро ши или се не 
за си ти по тро шњом. Он да се објект вер но сти ме ња. У том сми слу, 
Ме га ло по лис ка рак те ри ше по себ на вр ста флу ид но сти на ко ју је 
со ци о ло ги ја већ обра ти ла па жњу.8

Вер ност кор по ра тив ног чо ве ка је да кле, псе у до вер ност: вла
сник ак ци ја мо же да про да ак ци је јед не кор по ра ци је, по тро шач 
мо же да пре ђе на дру ги бренд, ме на џер мо же да пре ђе у дру гу 
кор по ра ци ју, на ме ште ник та ко ђе. То нам по ка зу је да је у ср жи 
та кве вер но сти не што дру го од вер но сти као та кве, а то је ин ди
ви ду ал на ко рист.9 Роб Ме га ло по ли са је ве ран са мом се би, што 
зна чи сво јим ин те ре си ма. Ин те рес је пак ин ди ви ду ал на сре ћа, а 
сре ћа ис пу ње ње ин ди ви ду ал не же ље. Мо ме нат та ко зва не сло бо де 
у Ме га ло по ли су по чи ва упра во на овој то бо же оста вље ној мо гућ но
сти чо ве ку да сам од ре ди свој кон цепт сре ће, чи ме се им пли ци ра 
не ка вр ста сло бод не ин ди ви ду а ли за ци је љу ди; ме ђу тим, по сле ди ца 
ове „сло бо де” је за пра во уни фор ми за ци ја ин ди ви дуа ко је без ма ло 
све би ра ју исти прин цип сре ће, онај, на и ме, ко ји про по ве да ис пу
ње ње ин ди ви ду ал не же ље. Све те же ље, ма ка ко раз ли чи те би ле, 
на кра ју кра је ва су исте, јер го во ре исти је зик. То је је зик нов ца. 
Та ко у Ме га ло по ли су но вац ни је са мо нај стра шни ји ни ве ла тор 
већ по ста је и је зик ко му ни ка ци је. 

До ми на ци ја псе у до вер но сти и по ди за ње нов ца на ни во је зи ка 
– две су ка рак те ри сти ке кул ту ре Ме га ло по ли са. Тре ћа ка рак те
ри сти ка је ап со лут на нео д ре ђе ност. Ако је објект вер но сти про
ме њив и за ви си од ин ди ви ду ал ног ин те ре са, он да је он у су шти ни 
нео д ре ђен. Ако пак но вац по ста је је зик Ме га ло по ли са, он да је дух 
тог је зи ка са ма нео д ре ђе ност вред но сти нов ца (ко ји не ма ви ше 
злат ну под ло гу) и нов ча них про из во да, чи је це не не пре кид но ра
сту и па да ју. Дух је зи ка (нов ца) ну жно он да про жи ма све аспек те 

7 Афир ми са ње та кве вер но сти у се би чу ва по тре бу по дра жа ва ња Бо га 
(бо го чо век). Вер ност до смр ти је хим на ап со лут ном иден ти те ту, хим на не про
ме њи во сти по сва ку це ну. 

8 Ви ди: Зиг мунт Ба у ман, Флу ид ни жи вот, Me di ter ran, Но ви Сад 2009.
9 Ли бе ра ли зам но ми нал но омо гу ћа ва да сва ки чо век сам, да кле ин ди ви

ду ал но, од ре ди вла сти ти кон цепт и сми сао сре ће, уз услов да на тај на чин не 
огра ни ча ва та кво пра во дру гим љу ди ма. Ако за не ма ри мо да је го то во не мо гу
ће за ми сли ти не ку ин ди ви ду ал ни сре ћу ко ја ни је у ин тер ак ци ји са ту ђом сре ћом 
или не сре ћом, мо же мо да при ме ти мо да, ин си сти ра ју ћи на ин ди ви ду ал но сти 
сре ће, ли бе ра ли зам уна пред од ре ђу је је дан кон цепт ко лек ти ва за ко ји се, та ко
ре ћи a pri o ri, сма тра да угро жа ва ин ди ви дуу.
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жи во та ро ба Ме га ло по ли са: нео д ре ђе ност он да по га ђа име и пре зи
ме ро ба, ње гов пол, сек су ал ну ори јен та ци ју, а нек мо ли парт не ра, 
на ци о нал ни иден ти тет, про фе си ју, при ја те ље, зе мљу у ко јој се жи ви.

Ста тус нов ца као је зи ка зна чи да про фит пред ста вља ко ли ко 
ис ход свих ре фор ми ко је се спро во де, то ли ко и до ми нант но сред ство 
ко му ни ка ци је из ме ђу ро бо ва Ме га ло по ли са. То зна чи да је сва ки 
кон такт или еко ном ска тран сак ци ја, или при ли ка за еко ном ску 
тран сак ци ју. Љу бав се пре тва ра у про сти ту ци ју или секс за јед ну 
ноћ да би се обо стра но уште део но вац; при ја тељ се пре тва ра у 
пси хо те ра пе у та, дру же ње у пла ће ну се си ју, а раз вод у гра беж за 
не ка да за јед ни чом имо ви ном ко ју во де две пла ће нич ке вој ске 
(адво ка та). И то ни је све: на о ко сва ко днев ни, не про фи та бил ни кон
так ти од јед ном по ста ју при ли ке за про фит (сва ки кон такт мо же да 
бу де про гла шен за сек су ал но уз не ми ра ње) што у крај њој ин стан
ци до во ди до то га да ро бо ви Ме га ло по ли са из бе га ва ју би ло ка кав 
кон такт. Су штин ски, то зна чи да је роб Ме га ло по ли са осу ђен на ап
со лут ну уса мље ност, уко ли ко ни је у еко ном ском од но су са дру гим.

Па ра докс Ме га ло по ли са је сте у то ме што он на вод но те жи 
да пу тем ко смо по лит ске иде је чо ве ка осло бо ди од бли жњих (ко
лек ти ва), а као ис ход до би ја мо за јед ни цу уса мље ни ка (оних ко ји 
не ма ју бли жње и ко ји ни ко ме ни су бли жњи) ко ји су јед ни дру ги ма 
ву ко ви. И док је Хобс сма трао да та кво ста ње мо же да се пре ва зи ђе 
Др жа вом са ве ли ким Д, ко ја би обез бе ди ла си гур ност имо ви не и 
жи во та свим сво јим при пад ни ци ма, Ме га ло по лис сма тра да је 
до вољ но да обез бе ди нај бо га ти ји ма мо гућ ност да се изо лу ју од 
оних ма ње бо га тих, тј. оних са ко ји ма ни су у ди рект ном или би ло 
ка квом (еко ном ском) кон так ту. Та про ме на ни је слу чај на: ка да 
на ци о нал ни иден ти тет иш че зне, он се ну жно пре тва ра у еко
ном ски иден ти тет. Док у на ци о нал ној (или пр о то на ци о нал ној) 
др жа ви сва ка је дин ка ко ја при па да др жа ви има он то ло шки ле ги
ти ми тет, тј. пра во да по сто ји, у Ме га ло по ли су тај он то ло шки иден
ти тет за ви си од еко ном ских од но са са Ме га ло по ли сом. Ако су ти 
од но си не до вољ ни, је дин ка мо же би ти пре пу ште на сво јој суд би ни, 
а то је не мост и не ста ја ње.

За крај, ва жно је при ме ти ти две ства ри: пр во, да кул ту ра 
Ме га ло по ли са у ве ли кој ме ри од ре ђу је на чин жи во та љу ди уну тар 
Ме га ло по ли са и њи хо ву сли ку све та, и то то ли ко ди рект но да ће 
по зи ва ње на при ват ност или на не ку вр сту кри тич ког ста ва пре ма 
све ту као пред у сло ву гра ђан ске ег зи стен ци је све ма ње би ти са
мо ра зу мљи ва вред ност. То го во ри о то та ли тар ној при ро ди Ме га
ло по ли са. Дру ги ва жан мо ме нат је сте тај да ће се по ли тич ки став 
пре ма Ме га ло по ли су све ви ше об ли ко ва ти у на чин жи во та по је
дин ца, што зна чи из ван по ли тич ког дис кур са. Мо ме нат бун та 
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про тив Ме га ло по ли са мо ра ће се, да кле, из по ли тич ког по ља про
ши ри ти и на сфе ру при ват ног жи во та. Би ће по треб но осми сли ти 
је дан кон цепт жи во та ко ји ће има ти па ра док сал ну по зи ци ју: на
ста ју ћи уну тар Ме га ло по ли са, он ће се су прот ста вља ти том истом 
Ме га ло по ли су.

Др Сло бо дан В. Вла ду шић
Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Фи ло зоф ски фа кул тет
Од сек за срп ску књи жев ност
svla du sic@ff.uns.ac.rs




