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NASILJE APSOLUTNE BLIZINE:  

GLOBALIZACIJA I DETERITORIJALIZACIJA 

 
Pojam globalizacije relativno je nov, ali dobar deo procesa i fenomena 

koje on obuhvata – nastanak svetskog graĊanskog društva, koje prevazilaze gra-

nice meĊu narodima, ubrzanje dinamike razmene roba, usluga i informacija me-

Ċu razliĉitim delovima sveta, koje rezultira i porastom njihove meĊusobne pove-

zanosti – odavno su na delu u zapadnoj civilizaciji.
1
 Zato nam jedan kratki citat 

iz Monteskjeovog dela O duhu zakona o „globalizaciji“ moţe reći skoro isto toli-

ko kao i neka savremena definicija ovog pojma. U odeljku Duha zakona (pod 

naslovom „Duh trgovine“) reĉ je o uticaju trgovine na odnose meĊu ljudima i 

meĊu nacijama i na njihov moral. Tu Monteskje piše:  

„Prirodni uĉinak trgovine je da vodi miru. Dva naroda koja trguju (négo-

cient) jedan sa drugim stupaju u odnose meĊusobne zavisnosti: ako jedan od njih 

ima interes da kupi, drugi ima interes da proda; a svi savezi zasnivaju se na uza-

jamnim potrebama. Ali, ako duh trgovine ujedinjuje nacije, on ne ujedinjuje i 

pojedince. Vidimo da se u zemljama u kojima ljude pokreće jedino duh trgovine, 

trguje svim ljudskim radnjama i svim moralnim vrlinama: tu se i najmanje stvari, 

one koje ĉoveĉnost nalaţe, ĉine ili daju za novac. Duh trgovine meĊu ljudima 

proizvodi izvesno taĉno osećanje za pravdu, koje je, s jedne strane, suprotstavlje-

no razbojništvu, a s druge strane onim moralnim vrlinama koje ĉine da se o svo-

jim interesima ne raspravlja kruto, te da se oni mogu zapostaviti zarad interesa 

drugih“ (Montesquieu 1961: II, 8-9).  

Iz ovog citata moţe se najpre razabrati da je Monteskje video da je uticaj 

duha trgovine na ĉoveka i ljudsko društvo kompleksan i da se mora posmatrati 

na diferenciran naĉin. Kada je reĉ o odnosima meĊu pojedincima, duh trgovine 

doprinosi nastanku društva u kome se sve što se ĉini meri jedino novcem. U ta-

kvom društvu više nema mesta za neke vrline koje se smatraju veoma poţeljnim, 

kakva je, na primer, tradicionalna „gostoljubivost“. Perspektiva se, meĊutim, 

menja kada se premestimo na ravan odnosa meĊu narodima: na meĊunarodnom 

planu, smatra Monteskje, duh trgovine ima blagotvorne uĉinke, pošto porast me-

Ċuzavisnosti meĊu razliĉitim delovima sveta nesumnjivo stvara dispoziciju za 

mir. 

Znaĉi li to da je uticaj duha trgovine na odnose meĊu pojedincima i na 

odnose meĊu narodima radikalno razliĉit – toliko razliĉit da se mora obeleţiti i 

                                                 

 vladimir.milisavljevic@yahoo.com 

1
 Tekst je nastao u okviru projekata br. 41004 i 43007, koje finansira Ministar-

stvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. 
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razliĉitim vrednosnim predznakom? Poslednja reĉenica iz gornjeg navoda poka-

zuje da to ipak nije sluĉaj: i kada je reĉ o pojedincima, duh trgovine ima poziti-

van efekat pošto doprinosi razvoju „taĉnog osećanja za pravdu“ – osećanja koje 

se, kao sposobnost odreĊivanja prave mere, tj. sredine meĊu ekstremima, moţe 

dovesti u vezu sa Aristotelovim pojmom komutativne pravde i, uopšte, sa njego-

vom definicijom vrline. Osećanje pravde o kojem je ovde reĉ podjednako je su-

protno povreĊivanju tuĊeg kao i prenebregavanju sopstvenog interesa. Prema to-

me, ono se ne protivi jedino preterivanju u gostoljubivosti, već i razbojništvu, 

koje je – takav zakljuĉak se nameće – samo druga strana ove patrijarhalne vrline. 

Upravo o tome govori nastavak Monteskjeovog teksta: „Potpuno izostajanje tr-

govine proizvodi, naprotiv, razbojništvo, koje Aristotel svrstava u naĉine stica-

nja. Njegov duh nikako nije suprotan nekima od moralnih vrlina: na primer, go-

stoljubivost, veoma retka u zemljama gde se trguje, moţe se pronaći u kod raz-

bojniĉkih naroda u stepenu koji zadivljuje“ (Montesquieu 1961: II, 9).  

Herojsko doba sa svojim vrlinama, ali i sa svojom sirovošću, mora, da-

kle, da ustupi mesto „prozi“ graĊanskog društva kao sistema nastalog radi meĊu-

sobnog zadovoljavanja potreba (upor. Hegel 1986: I, 197-199). Ali, ta slika kod 

Monteskjea nema pesimistiĉke ili nostalgiĉne tonove. Duh trgovine u celini pre 

podleţe pozitivnom nego negativnom vrednovanju, i to kako na kolektivnoj tako 

i na individualnoj ravni. Tome je razlog ĉinjenica da Monteskje, za razliku od 

merkantilizma, koji trgovinske odnose posmatra jedino kao odnose takmiĉenja 

(prema naĉelu: „Moja dobit je tvoj gubitak“), smatra da su ti odnosi nastali iz 

obostranog interesa; na planu meĊunarodnih odnosa, to znaĉi: pošto razliĉite na-

cije imaju u izobilju razliĉita dobra, one su prirodno zainteresovane za njihovu 

razmenu, i ova se dešava na obostranu korist; na tome se, nadalje, zasniva i po-

vezanost meĊu nacijama (upor. Hulliung 1976: 199). 

Oĉigledno je da su ovi iskazi neposredno relevantni za razmatranje feno-

mena globalizacije. Da li, meĊutim, oni odgovaraju stvarnosti, ili nam samo nu-

de njenu idealizovanu sliku? Monteskje je jedan od rodonaĉelnika modernog 

evropskog liberalizma. Na njegovom naĉinu razmišljanja zasniva se optimizam 

koji krasi neoliberalne teoretiĉare globalizacije. Kao i Monteskje, i oni su sma-

trali, a neki od njih su tog mišljenja i danas, da rast meĊuzavisnosti razliĉitih de-

lova sveta mora imati za svoj uĉinak uvećanje razumevanja i mira, kao i porast 

pravednosti u meĊunarodnim odnosima. Kod njih je na delu liberalna koncepci-

ja, koju je prihvatao i Kant, da i antagonistiĉki odnosi meĊu subjektima mogu 

imati pacifikujuće dejstvo, te da, posredno, mogu dovesti i do podeljenog oseća-

nja za ono što se naziva „zajedništvom sudbine“ (community of fate) ĉoveĉan-

stva. 

Protiv takvih shvatanja govori, meĊutim, ĉitava istorija sveta, a posebno 

istorija evropske kolonizacije planete. Ona nas uĉi da se prilike koje idu na ruku 

svetskoj trgovini ĉesto najpre moraju stvarati nasilnim sredstvima. U radikalnijoj 

hipotezi moţe se reći da ova poslednja ĉak predstavlja integralni deo globalizaci-

je privrede, trgovine, tehnike i informacija, ili njeno „naliĉje“. To bi znaĉilo da 

svetska trgovina, kao i sveopšta meĊupovezanost koju ona stvara, za svoju pret-
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postavku imaju odnose sile, te da „globalizacija“ ostaje trajno vezana za taj svoj 

kontekst nastanka.  

U nastavku ovog teksta ţeleo bih da ukaţem – oslanjajući se na postig-

nuća kritiĉara fenomena globalizacije – na neke od razloga koji govore u prilog 

ovoj manje optimistiĉkoj slici globalizovanog sveta kao sveta blizine i meĊupo-

vezanosti i, konaĉno, da naznaĉim i jedan mogući pravac izmicanja njegovim 

prinudama. 

 

1. 

Pojam globalizacije nastao je šezdesetih godina prošloga veka – smatra 

se da mu je put otvorila Makluanova metafora o svetu kao „globalnom selu“ 

(upor. Scheuerman 2010) – svoj vrhunac je doţiveo u vreme raspada bipolarne 

strukture sveta, a s dobrim razlozima se moţe tvrditi da je danas na zalasku. 

Neograniĉenom poverenju u pozitivni sadrţaj ovog pojma najpre su se suprotsta-

vili pripadnici alterglobalistiĉkog pokreta. Oni su ostali privrţeni shvatanju da 

meĊusobna povezanost izmeĊu razliĉitih delova sveta i njihova saradnja na za-

jedniĉkim problemima koji su po prirodi stvari globalni – kakvi su, na primer, 

problemi ekološke prirode – predstavlja autentiĉnu pozitivnu vrednost. Ipak, oni 

su istovremeno nastojali da ograniĉe negativne efekte ekonomske globalizacije 

zalaganjem za ideju pravde i jednog, u pogledu vrednosti, „novog“ sveta. Nakon 

globalne ekonomske krize koja je poĉela 2008. godine, a ĉiji efekti traju još i da-

nas, postao je problematiĉan i ĉisto deskriptivni aspekat pojma globalizacije a ne 

samo vrednosni ideal koji on otelovljuje. Posebno se, s obzirom na efekte krize, 

ĉini sumnjivim shvatanje da globalizacija predstavlja, kako se ranije smatralo, li-

nearno napredujući i ireverzibilan tok. Štaviše, koliko laik u oblasti „teorija glo-

balizacije“ moţe da primeti, aktuelni procesi u svetskoj ekonomiji i trgovini da-

nas se ĉesto opisuju na upravo suprotan naĉin, naime u terminima opadajuće me-

Ċuzavisnosti ili „deglobalizacije“. 

Znaĉi li to da se pojmu globalizacije mora odreći svaka empirijska i de-

skriptivna, kao i normativna vrednost? Istina je da bi mu se mnogo toga moglo 

staviti na teret. Jedan od razloga je i ĉinjenica da već i sami termini kojima se 

globalizacija odreĊuje imaju nivelišući karakter. Recimo, najfrekventniji meĊu 

tim terminima, „meĊupovezanost“ (interconnectedness) ili „meĊuzavisnost“ (in-

terdependence), o kojima je na svoj naĉin govorio i Monteskje, pruţaju laţnu sli-

ku stvarnog stanja stvari, pošto, u najmanju ruku, prikrivaju asimetriĉni karakter 

odnosa dominacije i jednosmerne zavisnosti kojima se odlikuje današnja situaci-

ja u svetskoj ekonomiji i politici.  

Iako je teško odrţati poverenje u ideal ĉiji je nosilac ovaj pojam, pa ĉak i 

u njegovu dijagnostiĉku vrednost, ĉini se da postoji jedan njegov ĉinilac koji za-

sluţuje paţnju i otvara mogućnost dalje plodotvorne razrade, mada pre svega u 

kritiĉkoj vizuri. Reĉ je o prostornoj strani pojma globalizacije, dakle o ĉinjenici 

da nas on obavezuje na osmišljavanje jedne nove logike prostora. 

Većina predloţenih definicija „globalizacije“ stavlja u prvi plan upravo 

tu semantiĉku komponentu termina. Takva je, na primer, uticajna definicija Dej-
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vida Helda, kojom se globalizacija odreĊuje kao „proces (ili skup procesa) koji 

otelovljuju preobraţaj u prostornoj organizaciji društvenih odnosa – procenjen u 

smislu njihovog obima, intenziteta, brzine i uticaja – koji stvara transkontinental-

ne ili meĊuregionalne tokove i mreţe delatnosti, interakcije i vršenja vlasti“ 

(Held/ MacGrew et al. 2003: 68). Ali, o kakvom preobraţaju se tu zapravo radi? 

Neki od kritiĉara globalizacije u njoj prepoznaju slabo prikrivenu ekspanzioni-

stiĉku logiku, u kojoj vide nasleĊe evropskog imperijalizma i kolonijalizma. Lo-

gika ekspanzije zaista se moţe uoĉiti kada je reĉ o procesima proširivanja velikih 

vojnih, industrijskih i trgovinskih sistema – kakvi su, na primer, multinacionalne 

korporacije – na ĉitavu planetu. Ali, to je samo najmanifestnija strana stvari: nai-

me, ĉini se da se osnovni i najznaĉajniji uĉinak procesa globalizacije, posebno s 

obzirom na uticaj tehniĉkih dostignuća koja je podrţavaju, sastoji u kontrakciji 

ili „kompresiji“, u „skupljanju“ sveta ili zemlje. U tom pravcu ukazuje prvi deo 

definicije ovog pojma koju je dao jedan ameriĉki teoretiĉar globalizacije: „Glo-

balizacija kao pojam odnosi se kako na kompresiju (compression) sveta tako i na 

jaĉanje svesti o svetu kao celini“ (Robertson 1992: 8; pored „kompresije“, ter-

min koji ovaj autor koristi je i „skupljanje“, shrinking).  

 

2. 

„Skupljanje“ ili „kompresija“ sveta odgovorni su za doţivljaj apsolutne 

blizine svega što postoji na bilo kojoj taĉki planete, doţivljaj koji predstavlja ka-

rakteristiĉnu crtu iskustva savremenog ĉoveka. S obzirom da se i razdaljine mo-

gu izraziti vremenom, moţe se reći da blizina i udaljenost nisu samo prostorne 

već i vremenske kategorije. Ako se to ima u vidu, nameće se zakljuĉak da je sku-

pljanje sveta proisteklo iz porasta brzine sredstava transporta i komunikacije, ko-

ji u današnje vreme omogućuje, bar u naĉelu, virtuelnu  prisutnost ĉoveka u sva-

kom trenutku i na bilo kom mestu u svetu.  

Nije trebalo ĉekati svemirski brod ili internet, pa ĉak ni avion da bi se 

ovaj porast brzine u istoriji mogao konstatovati. Prvo istinski revolucionarno is-

kustvo ubrzanja karakteristiĉno za savremeni svet donela je ţeleznica, ĉija je 

„mreţa“ već predstavljala globalizovani svet in nuce (poput „svetske mreţe“ u 

smislu interneta, ni „ţelezniĉka mreţa“ nema poĉetka niti kraja). Hajnrih Hajne 

bio je meĊu prvima koji su shvatili da se osnovni uĉinak ovog „providencijalnog 

dogaĊaja“, koji će, kako je on rekao, „promeniti boju i lik ţivota“, sastoji u pro-

meni naših pojmova prostora i vremena. U svojim pismima iz Pariza on piše (do-

pis je datiran 5. maja 1843. godine): „Ţeleznica ubija prostor, a preostaje još sa-

mo vreme. Kad bismo samo još imali novca da i njega ubijemo kako priliĉi! Za 

tri i po sata stiţe se u Orlean, za isto vreme u Ruan. Šta će tek biti kada budu iz-

vedene linije za Belgiju i Nemaĉku i kada se one poveţu sa tamošnjim putevi-

ma! Ĉini mi se kao da se planine i šume svih zemalja primiĉu Parizu. Već ose-

ćam miris nemaĉkih lipa; pred mojim vratima razbijaju se talasi Severnog mora“ 

(Heine 1972: VI, 477-478; up. Scheuerman 2010). Kako se moţe razabrati iz 

Hajneovog teksta, suštinska crta novog sveta brzine transporta, a time i blizine 

svih mesta, trebalo bi da bude otvorenost razliĉitih mogućnosti, a ne postojanje 
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unapred definisanih odredišta. U razgovoru koji se, decenijama kasnije, vodi o 

poţeljnosti ţelezniĉke pruge koju su u Bosni izgradile austrougarske vlasti, ju-

nak Andrićevog romana Na Drini ćuprija, Alihodţa, pokazuje da ga je vreme 

pregazilo upravo time što posmatra ţeleznicu samo kao sredstvo koje se mora 

vrednovati instrumentalno, tj. jedino polazeći od ciljeva ĉije postizanje omogu-

ćuje, i tako zanemaruje svima „oĉiglednu“ ĉinjenicu da brzina sama po sebi 

predstavlja vrednost: „Onima koji su se hvalili brzinom kojom sada svršavaju 

poslove i raĉunali koliko se uštedi vremena, napora i novca, on je zlovoljno od-

govarao da nije vaţno koliko ĉovek vremena uštedi, nego šta s tim ušteĊenim 

vremenom radi; ako ga na zlo upotrebi, onda bi bolje bilo da ga nema. Dokazi-

vao je da nije glavno pitanje da li ĉovek brzo ide, nego kud ide i po kakvom po-

slu, i da, prema tome, brzina ne znaĉi uvek i preimućstvo. – Ako ideš u dţehe-

nem, bolje ti je da ideš polako, – govorio je jetko jednom mladom trgovĉiću 

[...]“ (Andrić 1964: 220).  

U novije vreme, Pol Virilio razvio je koncept nauke o brzini ili „dromo-

logije“ (od grĉke reĉi dromos, koja oznaĉava trku ili trkalište). Polazeći od te 

koncepcije, on globalizaciju sasvim poistovećuje sa „brzinom“, definiše globali-

zaciju kao najveću brzinu koja se moţe postići: „globalizacija je brzina svetlosti“ 

(Virilio 2000b). Šta ovo jednaĉenje treba da znaĉi? 

Virilio shvata prostor kao oblikovan vektorima kretanja i brzine. U ovoj 

perspektivi, kompresija sveta o kojoj govore savremene definicije globalizacije 

moţe se shvatiti kao rezultat sve većeg rasta brzine savremenih tehnologija tran-

sporta i komunikacije. Odgovarajuće procese Virilio je analizirao u sedamdese-

tim godinama prošloga veka. Kada se iz njegovih analiza izvuku poslednje kon-

sekvence, nameće se zakljuĉak da je tendencija sve većeg ubrzanja zapravo 

okrenuta protiv zemaljskog „globusa“ shvaćenog kao fiksna veliĉina ili datost. 

Globalizacija ostavlja planeti još samo rezidualni karakter. Kako Virilio kaţe,  

„povezivanje svih mesta, svake materije“ ĉini da „planetarna masa nije više ništa 

drugo do ‟kritiĉna masa‟, sediment koji je proizašao iz krajnjeg umanjenja vre-

mena odgovora, zastrašujućeg meĊusobnog trenja mestâ i elemenata koji su još 

juĉe bili odeliti i razdvojeni tamponom distance, koji je iznenada postao ana-

hron“ (Virilio 1977: 134).  

Na naĉin koji donekle podseća na Hajnea, Virilio govori o brzini tran-

sporta i komunikacije kao o negaciji prostora: kontrakcija svih distanci znaĉi 

ukidanje mesta u ne-mestu, de-lokalizaciju, koja dopušta da opstane još samo 

vreme (Virilio 1977: 131-134). MeĊutim, Viriliova originalnost pre svega leţi u 

naĉinu na koji on objašnjava nastanak imperativa brzine. Kako on smatra, taj im-

perativ se izvodi iz zahteva ratne strateške situacije, on stoji u vezi sa primenom 

vojne sile, ili bar sa mogućnošću njene primene. Tehnološke inovacije kojima se 

pospešuje brzina kretanja i prenosa podataka imaju svoj razlog postojanja u neo-

phodnosti da se protivniku parira u što kraćem vremenskom intervalu. One imaju 

svoj pravi smisao u kontekstu strateškog napredovanja, dakle, s obzirom na po-

bedu nad protivnikom kao krajnji cilj (o tome svedoĉi i vojno poreklo najnovije 

tehnike za prenos podaka, interneta).  
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Tako se pomenuto jednaĉenje izmeĊu „globalizacije“ i „brzine“ moţe 

proširiti: ako je globalizacija identiĉna sa brzinom, brzina je sa svoje strane jed-

naka nasilju ili sili.
2
  To, dalje, znaĉi da je globalizacija u krajnjoj liniji rezultat 

razvoja vojnih tehnologija: „sveukupnost planete (l‟ensemble planétaire) se sku-

plja u ritmu napredovanja trke u naoruţanju“ – ritmu u kojem napreduje i sama 

istorija (Virilio 1977: 74, 133) – a globalni, „panoptiĉki“ pogled na planetu je 

pre svega vojni pogled na svet (up. Virilio 2000a: 19-33).  

Skicirana geneza situacije apsolutne blizine, koja je postala sinonim za 

globalizaciju, pokazuje zašto ta blizina ne otvara samo nove mogućnosti komu-

nikacije, već donosi i nove oblike nasilja i agresije; što više brzina raste, to više 

opada ĉovekova sloboda (Virilio 1977: 139). Stalna dostupnost koju omogućuje 

mobilni telefon, koja već i u svakodnevnim situacijama nepodnošljivo ugroţava 

intimnost, moţe se uporediti sa neprekidnom izloţenošću mogućnosti da se po-

stane predmet satelitskog nadziranja ili ţrtva teroristiĉkog napada (ukljuĉujući i 

drţavni terorizam), npr. meta „pametne bombe“, krstareće rakete ili bespilotne 

letelice (Virilio 2000b). Globalizacija za sobom povlaĉi i mogućnost globalne 

„kontrole informacija“, tj. globalnu manipulaciju kao dezinformaciju. Polazeći 

od ovih pretpostavki, ona se moţe shvatiti kao „metapolitiĉki poduhvat usmeren 

na transformaciju planete u jedinstvenu urbanu pustinju“ (Virilio 2000a: 79).
3
 

Još jedna mogućnost kritike globalizacijskih procesa proizlazi iz naĉina 

na koji ona menjaju ĉovekovu sopstvenu percepciju sveta i drugih ljudi – naime, 

iz ĉinjenice da apsolutna blizina zapravo onemogućava sagledavanje, koje uop-

šte nije moguće bez izvesne distance. Kao što je primetio Ţan Bodrijar, diktat 

apsolutne blizine, razotkrivanja i vidljivosti svih stvari paradoksalno se preokre-

će u opscenost u smislu nedostatka svake „scene“, tj. skrivanja, iluzije ili tajne 

koja je neophodna da bi se bilo šta moglo videti: „Opscenost je apsolutna blizina 

viĊene stvari, uranjanje pogleda u ekran viĊenja – hiperviĊenje u gro planu, di-

menzija bez odmaka, totalno mešanje pogleda sa onim što on vidi“.
4
  

                                                 
2
 S druge strane, smatra Virilio, sila (force) ili nasilje (violence) mogu se svesti 

na sámo kretanje: brzina je sam rat, ili bar „suština rata“ (Virilio 1977: 46, 136; Virilio 

2000a: 8). S tim u vezi, on navodi izreku koja se pripisuje Fridrihu Velikom, prema kojoj 

„pobeĊivati znaĉi napredovati“ (Virilio 1977: 97). Veza izmeĊu brzine i nasilja moţe se 

otkriti i u polisemiji termina „obiĉnog jezika“: tako, na primer, navodi Virilio, francuski 

pridev „ţiv“ (vif) istovremeno oznaĉava ţivot, zatim brzinu (ĉemu bi na srpskom odgo-

varala „ţivost“), kao u izrazu za pokretaĉku silu („ţiva sila“, franc. force vive), i, kon-

aĉno, konotira agresivnost, odnosno nasilje, koje je, opet, uslov „preţivljavanja“ (Virilio 

1977: 54).  
3
 Up. Viriliovu knjigu o bombardovanju Srbije, posebno kada je reĉ o planetar-

nim tehnologijama koje su u njemu korišćene. Virilio shvata taj ĉin upravo kao „glo-

balistiĉki puĉ“ jedne anacionalne naoruţane grupe (NATO). Prema njegovom tumaĉenj-

u, taj dogaĊaj predstavlja presudan korak u procesu „geografske dekompozicije nacija u -

Evropi i širom sveta“, kao i „poĉetak kraja“ demokratskog modela vlasti (Virilio 2000a: 

73-76). 
4
 Već Varon dovodi u vezu etimologiju prideva obscenus (ili obscaenus) sa „sc-

enom“: „‟Bestidno‟ (obscaenum) se izvodi iz ‟pozornice‟ (scaena)“. Ali Varon dalje 



 

Nasilje apsolutne blizine: globalizacija i deteritorijalizacija  

 83 

Najoĉigledniji primer opscenosti je pornografija, ali se opscenost u sa-

vremenom svetu ne ograniĉava samo na ovu. Već kapitalistiĉki princip „slobod-

nog prometa“ robe i kapitala je opscen, jer ukljuĉuje ekstatiĉku vidljivost, pro-

zirnost i promiskuitet svih stvari: kako Bodrijar upozorava, već Marks je razot-

krio „opscenost robe, koja stoji u vezi sa gnusnim naĉelom njene slobodne cirku-

lacije“ (Baudrillard 1983a: 62, 73). Ovom blizinom i pomešanošću u još većoj 

meri je obeleţen naĉin na koji funkcionišu informacija i komunikacija, koje se 

predstavljaju kao ostvarenje naloga da se svet „dovede“ do primaoca informaci-

je, da se uĉini apsolutno dostupnim i vidljivim. Taj navodni cilj informacije pre-

tvara se u svoju suprotnost. Apsolutna blizina i vidljivost sveta, „pornografija“ 

informacije i komunikacije  rezultiraju ukidanjem njihovog recipijenta, jer uni-

štavaju sposobnost viĊenja. Iz „prevelike blizine svih stvari“, koja ukida svaku 

unutrašnjost i intimnost, proizlazi novi oblik šizofrenije. Sam primalac pretvara 

se u ekran preko kojeg prelaze slike i informacije a da on nije u mogućnosti da 

se tome odupre (Baudrillard 1983a: 74-76).  

 

3. 

Da li postoje konkretne taĉke oslonca za otpor tom diktatu apsolutne bli-

zine, i gde bi za njima trebalo tragati? Oĉigledno je da se alternativa teško moţe 

pronaći u primamljivijim opisima globalizacije kao procesa koji bi morao rezul-

tirati nastankom jednog harmoniĉno povezanog, pacifistiĉkog svetskog društva. 

Tu bi mogao biti od pomoći jedan drugi pojam, koji je, ponekad sve do nerazlu-

ĉivosti, srodan sa pojmom globalizacije i deli neke od njegovih dvosmislenosti, 

ali se ipak od ovog razlikuje. 

Reĉ je o pojmu deteritorijalizacije, dakle, o jednoj kategoriji koja se ta-

koĊe odlikuje „spacijalnim“ karakterom, a koju su osmislili Delez i Guatari 

(1980). Taj pojam, koji je nastao na razmeĊi razliĉitih pravaca istraţivanja – ge-

ografskih, bioloških i psihoanalitiĉkih – ima potencijalno emancipatorski sadr-

ţaj, budući da oznaĉava oslobaĊanje ĉoveka ili ţivog organizma uopšte od nje-

gove vezanosti za odreĊenu teritoriju. U biološkom kontekstu, deteritorijalizacija 

takoĊe moţe da znaĉi oslobaĊanje nekog organa od funkcije koju je ranije vršio 

– u tom smislu se, na primer, prednji udovi kod ĉoveka „deteritorijaliziju“ u ruke 

– i njegovo otvaranje prema novim mogućnostima. Upravo kao i globalizacija, 

„deteritorijalizacija“ takoĊe oznaĉava ukidanje granica, ukljuĉujući i drţavne 

granice kojima je površina zemlje izdeljena, i otvara slobodne prostore „nomad-

skog“ kretanja. Zbog toga je pojam deteritorijalizacije okrenut i protiv nasilja na 

koje drţava ima monopol. Ali, time istovremeno dolazimo i do ambivalencije 

ovog pojma, koju kritiĉari Deleza i Guatarija ĉesto istiĉu: deteritorijalizacijom se 

ne odlikuje samo nomadski, oslobaĊajući aspekt ĉovekove egzistencije, već i 

„slobodno“ kretanje robe i kapitala. To kretanje se takoĊe više ne obazire na gra-

nice izmeĊu suverenih drţava, a ima oĉigledno nasilne i porobljujuće efekte. Ta-

                                                                                                                         
piše: „Stoga se ono sramotno (turpe) naziva bestidnim (obscaenum), jer se ne sme ot-

voreno reći osim na pozornici (in scaena)“ (Varro: I, 351-353). Shvatajući opscenost kao 

rezultat nestajanja scene, Bodrijar izokreće Varonovu tezu o poreklu ovog termina. 
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ko su, na primer, velike korporacije visoko razvijenih zemalja razvile strategiju 

delokalizacije „prljavih“ industrija u siromašne delove sveta, koja, osim što do-

prinosi oĉuvanju lokalne ţivotne sredine, dopušta da se jeftina radna snaga kori-

sti bez visokih troškova i drugih neprijatnosti koje nameće masovna imigracija. 

Pokazuje se, dakle, da slobodan tok kapitala, tj. njegova „deteritorijalizacija“, ne 

otvara mogućnosti za slobodno kretanje ljudi na planeti, već mu faktiĉki stoji na 

putu. Drugi primer za dvosmislenost pojma deteritorijalizacije je svetski terori-

zam, koji se u ovom kljuĉu moţe shvatiti upravo kao primer „deteritorijalizova-

nog“, ako ne ĉak i „nomadskog“ nasilja. 

Odatle proizlazi da pojam deteritorijalizacije sam po sebi ne moţe biti 

dovoljan oslonac za osmišljavanje eventualnog otpora, pa ni pukog izmicanja 

nasilju. Delezov i Guatarijev koncept „nomadologije“ suoĉava se sa starom te-

škoćom kritiĉke teorije društva, na koju je, posebno s obzirom na avangardnu 

umetnost, upozoravao Adorno: sistemi dominacije u savremenom svetu već una-

pred uzimaju u obzir i predupreĊuju mogućnost otpora ili akta pobune, ili – u 

terminologiji koja je bliţa Delezu – „dogaĊaja“ koji bi ih mogao poljuljati. Da bi 

se sistem globalnog nasilja, ili nasilja apsolutne blizine, mogao dovesti u pitanje, 

mora se izvršiti korekcija, ili bar dopuna Delezovog i Guatarijevog pojma deteri-

torijalizacije. To pre svega znaĉi da se deteritorijalizacija ne sme shvatiti jedino 

u smislu rušenja svih već postojećih granica – taj proces je već uveliko na delu u 

globalizovanom svetu i ĉak predstavlja jedno od njegovih glavnih obeleţja – već 

pre svega kao udaljavanje, tj. kao ponovno zadobijanje dimenzije distance.  

U tom pravcu ukazuje koncept koji je Bodrijar razvio u jednoj od svojih 

ranijih knjiga, u kojoj je prinudi na pokazivanje, kojom se odlikuje savremeni 

svet i princip koji njime vlada – princip „proizvoĊenja“ (la production) i komu-

nikacije – suprotstavio strategiju „zavoĊenja“ (la séduction), pri ĉemu ovaj po-

slednji pojam seţe van granica onoga što se pod njim obiĉno podrazumeva (Bau-

drillard 1979: 55-56). Bodrijarova poenta zasniva se na dvosmislenosti odgova-

rajućih francuske reĉi, pošto „produkcija“ ne oznaĉava samo proizvodnju već i 

„pokazivanje“, u smislu prinude na potpunu prozirnost i pribliţavanje, koju Bo-

drijar kritikuje. S druge strane, „zavoĊenje“ se zasniva na skrivanju i iluziji, ali i 

na skretanju (sa „pravog puta“), odvajanju i distanci (upor. Baudrillard 1979: 

50): na latinskom, seductus pre svega znaĉi „odvojen“ ili  „udaljen“. Bodrijar 

pokazuje da je „transcendentna“ estetika zavoĊenja neodvojiva od igre prisutno-

sti / odsutnosti i, utoliko upravo od dimenzije udaljenosti (Baudrillard 1979: 

117-118). Bodrijarovo „zavoĊenje“ u tom smislu predstavlja suprotnost opsce-

nosti, koja je upravo rezultat „kolapsa estetiĉke distance“ (Baudrillard 1990: 55); 

da bi se moglo izaći na kraj sa opscenošću, da bi se ponovo omogućila „scena“ i 

viĊenje, distanca se mora obnoviti (upor. Baudrillard 1983b: 84). 

Shvatanje deteritorijalizacije i zavoĊenja kao kretanja udaljavanja pred-

stavljalo bi, na prvi pogled, dijametralnu suprotnost Hajdegerovom poimanju ĉo-

veka, o kojem je reĉ u njegovoj sintagmi kojim se „tu-bivstvovanje“ opisuje kao 

„bitno raz-daljujuće“ (Dasein ist wesenhaft ent-fernend, pri ĉemu ent-fernen za 

Hajdegera znaĉi: išĉezavanje daljine, ili, doslovno, „ĉinjenje da daljina nestane“, 
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Verschwindenmachen der Ferne) (Heidegger 1967: 105). Ipak, ono je u izve-

snom pogledu srodno Hajdegerovoj kasnijoj koncepciji zemlje (Erde) kao neis-

crpnog izvorišta mogućnosti, ali izvorišta koje se nikada ne moţe potpuno razot-

kriti niti izneti na videlo. Taj Hajdegerov pojam dopušta da se zamisli svojevrsna 

„de-kompresija“ sveta. U istom pravcu ukazuje Delezovo i Guatarijevo shvata-

nje zemlje kao „rezerve“ onoga virtuelnog, koja ĉini mogućim kretanje deterito-

rijalizacije ili udaljavanja (Heidegger 1977: 33-35). Taj pojam zemlje znaĉio bi 

potpunu suprotnost globalizovanog sveta i njegovog diktata blizine, sveta koji je 

Hajdeger već 1950. godine opisao upravo u terminima „skupljanja“ 

(Einschrumpfen) svih razdaljina – kao svet iz koga je uklonjena svaka moguć-

nost daljine i distance (Heidegger 2000: 166-167; upor. Scheuerman 2010).
5
 Na 

tragu takvog pojma zemlje pokazuju se, kao na kritiĉkoj foliji, neke od aporija 

globalizacije kao procesa koji nas, umesto prema novim mogućnostima, vodi ka 

sve većem zatvaranju sveta. 
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