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ОД КОПИТОФА НА дар:  
„ДРУГАЧИЈИ ПОГЛЕД“ НА  

културну биографију ствари

Апстракт: Mодел културне биографије ствари, антрополога Игора 
Копитофа, употребљава се од средине осамдесетих година 20. века нао-
вамо у бројним истраживањима у оквиру студија материјалне културе. 
У овом раду преиспитујем теоријске и епистемолошке претпоставке на 
којима се тај концепт базира, пре свега кроз упоређивање теоријских при-
ступа двојице аутора – Игора Копитофа и Арђуне Ападураја. Указујем 
на то да је ту врсту претпоставки потребно редефинисати, да би модел 
културне биографије ствари могао да се примењује у анализи предмета 
који циркулишу у савременом, глобализованом свету.

Кључне речи: модел културне биографије ствари, дар, роба, једно-
ставна друштва, комплексна друштва, глобализација, Игор Копитоф, 
Арђун Ападурај.

Увод

Дефиниција материјалне културе се мењала у зависности од дефиниције 
саме културе и истраживачких циљева. За еволуционисте и дифузионисте, 
предмети су представљали опипљиву евиденцију просторно и временски 
удаљених друштава и култура, и служили су им као ослонац за теоријске 
генерализације. Функционалисти су се, пак, интересовали за форме 
функционисања друштава, те су минимализовали значај истраживања умет-
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ности и материјалног окружења (Parezo 1996). Ограничења поменутих при-
ступа и метода, а посебно функционализма, који је задржао своју теоријску 
релевантност и након Другог светског рата, допринела су томе да студије 
материјалне културе постану маргинализована област проучавања у оквиру 
социокултурне антропологије.

Студије материјалне културе доживљавају свој процват крајем шездесе-
тих година, када се формирају као интердисциплинарно поље проучавања. 
У склопу структуралистичких и семиотичких приступа и метода, који су то-
ком читаве наредне деценије доминирали у социокултурној антропологији, 
елементи материјалне културе су третирани као парајезички знакови. Стрик-
тно говорећи, структурализам подразумева претпоставку да субјекти не 
поседују моћ да успоставе активан однос спрам културе чији су део. „Нове 
студије материјалне културе“, које су заузеле критички отклон у односу на 
структуралистичке и семиотичке приступе и методе, формирале су се то-
ком осамдесетих година, упоредо с порастом антрополошког интересовања 
за проучавање потрошње.1 Од деведесетих година наовамо, истраживачи у 
области материјалне културе фокусирају се превасходно на разматрање раз-
личитих аспеката „процеса узајамног конституисања људи и ствари кроз 
који се одређују, испољавају и мењају друштвено и културно успостављене 
границе“, како је то изразио Денијел Милер, при чему је нагласак на проце-
суалном и дијалектичком аспекту те врсте односа (Miller 1994; према: Erdei 
2008, 46–47).

Зборник под називом друштвени живот ствари: роба у културној 
пер  спективи (1986), који је уредио Арђун Ападурај, значајно је допринео 
унапређењу студија материјалне културе.2 Сам Ападурај експлицитно откри-
ва да му је, када је припремао овај зборник, намера била „да се за тренутак, 
у методолошком смислу, одврати пажња од света људи, и да се осветли свет 
предмета, и нарочито поједини предмети унутар њега, како би се омогућило 
да се о предметима размишља као о стварима које на неки начин имају соп-
ствени живот, а да се затим преко ’биографија предмета’ ишчитавају форме 
повезивања људи, социјални контексти, облици деловања“ (Еrdei 2008, 288). 

1  Од осамдесетих година наовамо, формулисани су бројни теоријски модели за 
интерпретацију предмета материјалне културе. Видети нпр. Riggins 1994; Thomas 
1991; weiner 1992; Strathern 1988; Hoskins 1998.

2  Зборник друштвени живот ствари састоји се од десет прилога, чији су аутори де-
сеторица истраживача различитих дисцилинарних провенијенција (петорица антрополога, 
четворица историчара и један археолог). Једна од идеја зборника била је да се представе 
радови који ће допринети разумевању потрошње у оној мери у којој је дело Карла Маркса 
допринело разумевању производње. Међутим, радови који су објављени у друштвеном жи-
воту ствари само индиректно упућују на моменат потрошње, а појединачни, фрагментарни 
увиди у природу односа између људи и ствари, колико год били инспиративни, не могу се 
„увезати“ у јединствену економску теорију. „Семе“ из којег je, хипотетички говорећи, могла 
да „проклија“ једна таква теорија, налази се у идејама и концептима које је изнео Арђун 
Ападурај у уводном тексту зборника, у тексту под називом: „Увод: Робни предмети и поли-
тике вредности“ (1992).
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Иако се, како то износи Илдико Ердеи, „овакво скретање пажње на објекте, 
из којих се затим изводе карактеристике социјалних контекста и социјални 
односи, може назвати методолошким фетишизмом објеката“ (исто, 289), 
управо је такав приступ даље водио ка Милеровој идеји о процесуалној 
и дијалектичкој природи односа између људи и ствари, односно његовом 
„читању“ Хегеловог концепта објектификације као процеса у којем „најпре 
људи производе и класификују предмете, а затим ти исти, културно класифи-
ковани и означени предмети ‘производе’ и ‘класификују’ људе који их кори-
сте или одбијају, то јест постају неопходно градиво њихових субјективитета, 
те личних и групних идентитета“ (исто, 47).

У зборнику друштвени живот ствари објављен је текст Игора Копито-
фа под називом „Културна биографија ствари: комодитизација као процес“ 
(2005). У раду преиспитујем теоријске и епистемолошке претпоставке на 
којима почива модел културне биографије ствари. По мом мишљењу, ту 
врсту претпоставки потребно је редефинисати, да би се тај концепт могао 
повезати са стварима (предметима, пре свега) које циркулишу у савреме-
ном, глобализованом свету.

Културна биографија ствари: стање и перспективе

Ствари, као и људи, имају своје животне приче, то јест своје „биографије“; 
та идеја се најчешће везује за име антрополога Игора Копитофа.

„Правећи биографију ствари, постављали бисмо питања 
слична онима које постављамо у вези са људима: које су, у со-
циолошком смислу, биографске могућности садржане у њеном 
’статусу’, времену и култури, и како су те могућности реализова-
не? Одакле ствар долази и ко ју је направио? Каква је била њена 
дотадашња ’каријера’ и шта људи сматрају идеалном ’каријером’ 
за такве ствари? Која је призната ’старост’ (доба) или периоди 
у ’животу’ ствари, и шта су њихови културни маркери? Како се 
употреба ствари мења са њиховом старошћу, и шта се са њом 
дешава када дође до краја своје употребљивости?“ (Кopitof 2005, 
277).

Статус ствари није фиксиран и непромењив. По мишљењу Копито-
фа, многострука значења ствари, која чине окосницу њихових биографија, 
не могу се осветлити ако се усредсредимо само на једну фазу њиховог 
постојања; заправо, треба да имамо у виду целокупан, значењима натопљен 
процес њихове производње, размене и потрошње (употребе). Током тог 
процеса, ствари улазе у различите врсте односа са различитим категоријама 
друштвених субјеката, који им придодају различите врсте значења. Као 
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што статуси ствари проистичу из значења које оне задобијају у односима с 
различитим особама, друштвени статуси особа су, на сличан начин, повезани 
са поседовањем и / или непоседовањем одређене „класе“ ствари.

Сфера размене представља универзалну карактеристику друштве-
ног живота, а постојање робе представља пратећу околност разменских 
(реципроцијалних) трансакција. Ствари добијају статус робе када се нађу у 
„робној фази“, то јест када се путем културно установљених правила и про-
писа размењују за друге ствари еквиваленетне вредности или пак за новац. 
Копитоф разликуje ствари који су културно обележене као роба и сингу-
ларне (јединствене, посебне) ствари, којима је од стране појединаца и / или 
читавог друштва дат посебан значај, и које се на одређено време или трајно 
искључују из процеса комодитизације.

Комодитизација представља процес претварања у робу нечега што 
оригинално нема такву сврху.3 Ствари које су културно обележене као 
роба, с друге стране, могу се трансформисати у сингуларне (посебне, 
јединствене) ствари, кроз процес сингуларизације или декомодитизације. 
Сингуларизоване ствари задржавају свој „робни потенцијал“, и кроз процес 
рекомодитизације поново улазе у „робну фазу“.4 Одређена особа може да 
схвата одређену ствар као робу, док из перспективе неке друге особе та 
ствар може бити схваћена као сингуларна. Статус ствари се, тако, прелама 
кроз призму индивидуалног погледа сваке особе која с њом дође у контакт 
(као њен произвођач, власник, корисник и сл.). С друге стране, он је одређен 
друштвено и културно установљеним значењима и креће се у спектру од 
апсолутне размењивости ствари до њене апсолутне неразмењивости, као и 
обрнуто.

Друштва имају јасно структурирана биографска очекивања од ствари. 
Сагласно томе, говоримо о регуларној употреби ствари, то јест о њиховим 
„типичним биографијама“. Управо зато што су уобичајене за одређено дру-
штво, типичне биографије ствари разоткривају читаво богатство културних 

3  Код Kопитофа (2005) и Ападураја (1986), термин комодитизација (commoditization) 
употребљава се као аналоган термину комодификација (commodification). Mеђу овим тер-
минима се понекад прави разликa, те се под комодификацијом подразумева горенаведено 
одређење, док се термин комодитизација односи на процес умањења вредности, значаја и 
специфичности одређене брендиране робе услед конкурентности тржишта (Менш 2015, 185; 
прим. ред. у фус ноти). Да бих избегао терминолошку збрку у раду употребљавам искључиво 
термин комодитизација.

4  Изузетке од тог правила представљају предмети који су искључени из процеса 
комодитизације, што се односи на: а) предмете који су формално-правним путем де-
комодитизовани; б) предмете јединствене вредности који представљају симболич-
ки инвентар друштва; ц) предмете јединствене безвредности који дословно немају 
цену. Копитоф такође уводи категорију мање или више сингуларизованих предмета. 
То су предмети чија је комодитизација из различитих разлога ограничена (Kopitof 
2005, 283–287). У неким каснијим истраживањима, нагласак се ставља управо на 
услове неразмењивости предмета и на консеквенце које то има на изградњу личних 
и друштвених идентитета. Видети нпр. weiner 1992.
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података. Међутим, примери из различитих делова света показују да се, 
како Копитоф наводи, „појединац често налази између културне структуре 
комодитизације и својих личних покушаја да свет ствари уреди према 
свом реду вредности“ (Кopitof 2005, 286–287). Судари између културног 
и идиосинкратичког нивоа значења неизбежни су, а начин на који се они 
преплићу у свести људи варира зависно од тога да ли је реч о друштву са 
капиталистичком (монетарном), или о друштву са прекапиталистичком 
(немонетарном) економијом. Та два типа друштвене структуре и организације 
Копитоф означава као комплексна и једноставна друштва.

Дуалистички начин мишљења, који од појаве европске модерности 
наовамо представља опште начело и кључну одлику западне епистеме, 
карактеристичан је за комплексна друштва. Он подразумева, између 
оста лог, прављење стриктне поделе између света људи и света ствари. С 
друге стране, за припаднике једноставних друштава, који промишљају 
стварност у складу са својим локалним етно-епистемологијама, граница 
између света људи и света ствари може бити (обично и јесте) пропусна. 
Суштинска разлика између комплексних и једноставних друштва, по миш-
љењу Копитофа, састоји се у томе што у комплексним друштвима „јавно 
призната комодитизација функционише паралелно са безбројним шемама 
валоризације и сингуларизације које су осмислили појединци, социјалне 
категорије и групе. Овакве шеме стоје у неразрешивом сукобу како са јавном 
(општом) комодитизацијом, тако и једна у односу на другу“ (Kopitof 2005, 
290).

Хијерархија сфера размене је јасно утврђена у оба типа друштва, али 
је она видљивија у једноставним друштвима. У комплексним друштви-
ма, приватне, личне визије јавне структуре размене налазе свој ослонац 
у аутономним системима, као што су естетика, моралност, религија, или 
специјализовани професионални интереси. Супротно томе, јавно утврђена 
хијерархија размене уткана је у идеје и представе житеља једноставних 
друштава, те је ту присутан релативан склад економских, културних и при-
ватних вредности. То је разлог због кога се, како Копитоф сматра, културне 
биографије ствари у једноставним друштвима готово типски разликују од 
културних биографија ствари у комплексним друштвима (Kopitof 2005, 297). 
Поставља се питање какав је однос између начина на који се у једноставним 
и комплексним друштвима конструишу ствари и начина на који се у оба та 
типа друштва конструишу појединци.

У једноставним друштвима, како Копитоф наводи, статуси ствари 
су једнозначни, а друштвени статуси особа релативно су стабилни. Био-
графије житеља једноставних друштава могу бити испуњене разноврсним 
догађајима, али се они одвијају унутар унапред датих друштвених стату-
са, баш као што се и биографије ствари, кoлико год оне биле живописне, 
актуализују унутар јасно дефинисаних социо-економских сфера. Насу-
прот томе, у комплексним друштвима социјални идентитети појединаца су 
неодређени, бројни, често су у међусобном сукобу, па се и статус ствари, 
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њихова класификација и рекласификација у свету неодређених категорија, 
мења упоредо с променом контекста њихове употребе. Копитоф закључује 
да друштва истовремено и на структурно идентичан начин уређују свет 
људи и свет ствари. Насупрот Диркему, који је сматрао да „друштво уређује 
свет ствари по структуралном образцу који преовлађује у свету људи“, Ко-
питоф истиче „да друштва ограничавају истовремено, и на исти начин, оба 
света конструишући предмете онако како конструишу људе“ (Kopitof 2005, 
299).

*

Оглед Игора Копитофа, чије сам кључне поенте изнео, послужио је 
као инспирација бројним ауторима, а модел културне биографије ствари 
употребљава се до данас као мисаони алат у анализи најразличитијих врста 
предмета (Видети нпр. Velimirović 2006; Zeitlin 2009; gorogianni 2011). Ко-
питоф је због неких запажања које је изнео у овом огледу био и критикован, 
покаткад неосновано.5 Чињеница је, међутим, да модел културне биографије 
ствари садржи одређена, мања или већа, ограничења. Сумираћу их у три 
ставке:

а) Економска антропологија представља једно од главних поља Ко-
питофовог професионалног и научног интересовања.6 Класичну економ-
ску антропологију је у значајној мери обележила дебата која се водила 
између супстантивиста и формалиста. У најопштијем смислу речено, раз-
лика међу њима је у томе што формална економија полази од индивиду-
алног доношења економских одлука, док супстантивизам претпоставља да 
је човекова економија подређена социјалним односима.7 Копитоф већину 
својих формулација успоставља на директној и прилично поједностављеној 

5  Критикујући Копитофа, због његове наводне тврдње да „монетаризација економске 
сфере у једноставним друштвима резултује појавом екстензивне комодитизације која је 
праћена нестајањем сепаратних сфера размене“, Пери истиче да „постоје бројни примери 
једноставних друштава у којима се то није догодило“ (Parry 1988). Међутим, Копитоф ни на 
једном месту не наводи да процес комодитизације, који се одвија упоредо са увођењем новца 
у сферу разменских трансакција, тече по некаквом унапред датом и утврђеном образцу. Он 
износи, реферирајући притом на радове Кребера (1925) и Посписила (1963), да је „било 
једноставних друштава у којима је комодитизација (уз помоћ локалног, домородачког) новца 
била врло екстензивна, као што је то било код Јурока северне Калифорније или код Капауку 
западне Нове Гвинеје“ (Kopitof 2005, 290).

6  Видети: http://www.materialworldblog.com/tag/kopytoff/ (приступљено 25. 12. 2016.).
7  Дебата између супстантивиста и формалиста кулминирала је током педесетих и шез-

десетих година 20. века, а делимично се наставила и у седамдесетим, да би почетком осам-
десетих утихнула. Након тога „јавља се јасна тенденција тражења универзалне концепције 
која би обухватила све плодоносне формулације из оба супротстављена концепта“. Видети: 
Матић 2009, пос. 35–46. Видети такође: Salisbury 1973; Billing 2000.
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компарацији комплексних и једноставних друштава, управо на начин како 
су то чинили формалисти и супстантивисти. Држећи се те стандардизоване 
поделе, он развија идеју о културно специфичним биографијама ствари, које 
се везују за један или други тип друштвене структуре и организације.

б) У две или три деценије након Другог светског рата, материјално 
окружење већине Европљана променило се из света локалних, једноставних, 
појединачно израђених предмета у свет индустријских производа. То је ис-
товремено значило да је на локалном нивоу свакодневног живота, који је у 
фокусу пажње етнолошких / антрополошких проучавања, већина људи по-
стала потрошач, уместо да буде произвођач материјалне културе (Schippers 
2002; према: Душковић 2006, 27). Како то објашњава Морис Надо, „сла-
бо исхрањене масе, које током дугих година нису могле да задовоље ни 
најелементарније потребе, претвориле су се у гомиле незаситих потрошача 
чије жеље стално расту. То је краткотрајна и вештачка еуфорија свих после-
ратних раздобља“ (Nado 1980, 17). Испоставило се, међутим, да је потро-
шачка еуфорија о којој говори Надо била све друго само не – краткотрајна. 
Од средине седамдесетих година 20. века наступа најновија фаза развоја ка-
питализма, која почива на неолибералној економској доктрини доминације 
тржишних механизама, у највећој мери ослобођених сваке државне и друшт-
вене контроле. Као последица тога, улога потрошње и потрошача додатно је 
изоштрена, а „силе тржишта“ проширују свој утицај на ваневропске земље, 
традиционални забран антрополошких проучавања. Већ од друге половине 
седамдесетих година почињу јасно да се оцртавају глобални обриси баума-
новског „магичног, затвореног круга (потрошње – М. З.), који никада ниш-
та не оставља изван својих граница, нити ичему дозвољава да га напусти“ 
(Erdei 2008, 62).

Деведесетих година започиње процес „снажне глобализације“, који 
подразумева низ утопијских могућности и пројеката који су се појавили 
у многим државама и јавним сферама по завршетку хладног рата. Они су, 
између осталог, попримили облик нераскидиво повезаних доктрина о отво-
реном тржишту и слободној трговини, те су деведесете године, осим што 
су их обележили бројни случајеви етничког чишћења и екстремни облици 
политичког насиља над цивилним становништвом (у источној Европи, Ру-
анди и Индији), остале упамћене и као деценија која се одликује глобалном 
победом слободног тржишта и слободног протока финансијског капитала 
(Видети: Ападурај 2008). Због интеграције светских тржишта и ширења 
идеологије слободног тржишта у целом свету, после 1989. године долази 
до дубоке и широке трансформације у морфологији глобалне економије и 
политике. Данас је потпуно јасно да је свет повезан мноштвом токова дуж 
којих се људи, роба, вести, новац и идеје крећу, сусрећу, конвергирају и по-
ново разилазе.8

8  Документарни филм „Cannibal tours” снимљен је 1988. године, две године након што 
је Копитоф објавио оглед о културним биографијама ствари и годину дана пре „званичног 
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У Копитофовој визури, како је речено, једноставна и комплексна друшт-
ва, као два особена, структурно различита типа социјалне и економске 
организације, представљају оквире за конструисање културно специфичних 
биографија ствари. У данашњем хиперглобализованом свету, међутим, теш-
ко је говорити о дубинским, структурним разликама између комплексних 
и једноставних друштава, те се теза о постојању некаквих типичних, кул-
турно специфичних биографија ствари с правом може довести у питање. 
О ком год типу друштва да говоримо, све је мањи број ствари које измичу 
комодитизацији и које задржавају статус сингуларних, неразмењивих, оно-
га што није на продају, јер, како то каже Зигмунт Бауман, данас ништа не 
постоји изван тржишта (Ердеи 2008, 62–63).

ц) Копитоф се фокусира на значења која ствари (добра) добијају у про-
цесу размене, при чему њега интересује искључиво робна размена. Иако 
помиње даривање и трампу (бартер / директна размена / првобитни об-
лик размене), он се не бави питањем њиховог односа са робном разменом 
(Kopitof 2005, 279, 282, 287, 288). Вратимо се, за тренутак, на почетак приче 
о разлици између робе и дара.

Схватање робе и дара као супротстављених концепата се, с једне стра-
не, везује за Маркса, који је сматрао да постојање робе представља једну 
од карактеристика модерних капиталистичких друштава. Према Марксо-
вом схватању, роба представља производ који је принципијелно, намерно 
одређен да буде размењен, и то за еквивалент у новцу. Заправо, роба је код 
Маркса третирана као манифестација капиталистичких производних одно-
са из 19. века (Видети: Appadurai 1992). С друге стране, дистинкција између 
робе и дара повезана је с Мосовим схватањем незападних форми друштве-
ног уређења, које се заснивају на поретку у којем размена не представља 
механичку већ моралну трансакцију. Таква врста трансакција, по Мосу, 
омогућава успостављање чврстих друштвених односа међу појединцима и 
групама. Мос је узео у обзир и чињеницу да институције попут кула-система 
размене омогућавају разгранату међуплеменску трговину. Он истиче да 
„примитивнима“ није стран појам новца, и указује на то да њихова ритуална 
даривања често личе на тренутно давање услуге за услугу. Иако се друшт-
вено уређење „цивилизованих“ базира на рационалном економском порет-

почетка“ глобализације. У њему је приказана група енглеских и америчких екотуриста 
који, путујући дуж реке Сепик на Папуа Новој Гвинеји, купују од локалног становништва 
(ценкајући се притом с њима) различите врсте предмета. Иако се за те предмете може рећи да 
су локални, једноставни и појединачно израђени, локално становништво их свесно производи 
као вишак робе који се уноси у реципроцијалне трансакције. За новац који добију у замену 
за предмете које су израдили, људи обезбеђују нека друга добра која не производе сами. У 
економији Запада, тржиште неке робе или услуге значи да постоји маса оних који ту робу 
потенцијално продају или купују (троше), без обзира на то ко су они и где се налазе, те се 
односи између „домаћих“ и „странаца“ какви су приказани у овом филму могу разумети тек 
када се ставе у контекст наглог ширења капиталистичке тржишне економије. Филм „Cannibal 
tours“ доступан је на: https://www.youtube.com/watch?v=Xn8qscbSoTY (25. 12. 2016.).
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ку, они такође подлежу дарежљивости као средству успона на вертикалној 
социјалној лествици (Мос 1982; Видети такође: Матић 2009, 27–35, 59).

У склопу ширег антрополошког дискурса, Марксове и Мосове идеје 
о друштвеној и економској структури и организацији тзв. примитивних и 
цивилизованих друштава третиране су, најчешће, као да је ту реч о мање 
или више радикално супротстављеним схватањима (Dumont 1980; Hyde 
1979; gregory 1982; Sahlins 1972; Taussig 1980). Исто тако, конвенционална 
проучавања у економској антропологији, у време интензивно вођене дебате 
између супстантивиста и формалиста, дакле до пред крај шездесетих година 
20. века, могу се, како Матић наводи, читати „у низу опозиционих парова, 
као што су примитивна : модерна (капиталистичка) друштва, заједница : 
појединац, размена : тржиште, уклопљеност у социјалну организацију : не-
зависност од социјалне организације, без новца : употреба новца итд.“, при 
чему се, како се даље наводи, „чини да би базични опозициони пар требало 
да буде социјална калкулација : рационална економска калкулација“ (Матић 
2009, 45). Оквирно у исто време када се јављају покушаји (махом неуспеш-
ни) да се помире позиције формалистичког и супстантивистичког приступа, 
неки аутори истичу да се одређене Марксове и Мосове идеје подударају и да 
их је могуће довести у неку врсту равнотеже (Hart 1982; Tambiah 1984). У ту 
групу аутора можемо сврстати и Арђуну Ападураја (1992).

У литератури се указује на сличности међу теоријским приступима 
Игора Копитофа (2005) и Арђуне Ападураја (1992), при чему се превасход-
но има у виду њихово заједничко интересовање за проучавање робе (Видети 
нпр. Менш 2015, 185; Erdei 2008). „Ападураи и остали аутори (мисли се 
на ауторе окупљене око зборника друштвени живот ствари, међу којима 
је и Копитоф – М. З.)“, како се на једном месту наводи, „у својим анали-
зама показују да није могуће начинити јасну дистинкцију између дара и 
робе“ (Ердеи 2003, 180). Kолико ми је познато, до сада није скретана пажња 
на разлике међу приступима ове двојице аутора, те наредни одељак рада 
посвећујем тој теми.

О односу робе и дара у теоријским концепцијама  
Игора Копитофа и Арђуне Ападураја

На основу ширих Марксових схватања и Енглесове допуне Марксове 
теорије вредности, Ападурај долази до схватања да је Марксов приступ 
проучавању робе могуће довести у везу са различитим друштвеним и култур-
ним контекстима, као и са различитим историјским епохама. Критеријуми 
за дефинисање робе тиме се померају од квалитета саме ствари ка контек-
сту њене употребе. Ападурај одбацује претпоставку да је статус ствари које 
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учествују у различитим облицима размене заснован на њиховој инхерентној 
природи, на основу чега се ствар дефинише као дар или као роба. Уместо 
тога, он инсистира на значају робне ситуације у друштвеном животу ства-
ри (commodity situation), коју дефинише као ситуацију у којој „размењивост 
одређене ствари (у прошлости, садашњости и будућности) за неку другу 
ствар представља њено значајно друштвено својство“ (Аppadurai 1992, 
82–83). Робна ситуација се даље може рашланити на три сегмента: „роб-
ну фазу“ у животу ствари (commodity phase),9 „робну приправност“ ствари 
(commodity candidacy),10 и „робни контекст“ (commodity context).11

Ослањајући се, с друге стране, на поставке Моса (1982) и Бурдијеа 
(1999), Ападурај долази до схватања да једна иста ствар у различитим пе-
риодима и / или ситуцијама може наизменично да функционише и као роба 
и као дар. Уколико у одређивању статуса одређене ствари као робе пресудну 
улогу имају субјективне, контекстуално одређене процене потрошача, које 
се формирају у процесу размене и потрошње, можемо рећи, надовезујући се 
на претходно наречено, да у одређивању врсте и обима материјалног добра 
које се формално појављује као дар пресудну улогу имају субјективне, кон-
текстулано одређене процене примаоца тог дара. То значи да материјално 
добро може бити схваћено у складу с друштвеним и културним претпостав-
кама које се за њега везују – дакле, као дар, али и да се оно може перципира-
ти као добро које је „упаковано као дар“, уз пуну свест о томе да таква врста 
„дара“ свакако мора имати своју цену. Једноставно речено, по Ападурају 
дарови могу постати роба и роба може служити као дар, а може се дого-
дити и да се те две категорије „преклопе“ у свести учесника у размени и / 
или посматрача. За Ападураја, тако, роба представља „предмет који се на-
лази у одређеној ситуацији, у којој се могу налазити и друге врсте предмета, 
и у којој се ма који предмет може налазити у различитим тренуцима свог 
друштвеног живота (употребе)“ (Аppadurai 1992, 82). Проширивање основе 
за дефинисање робе је, на тај начин, постигнуто путем проблематизовања 
идеје супротстављености концепата дара и робе, која је све до средине осам-
десетих година била доминантна у антропологији. Копитофово схватање 
односа концепата дара и робе је, међутим, судећи по идејама изнетим у огле-
ду о културним биографијама ствари, нешто друкчије.

9  Идеју о „робној фази“ Ападурај преузима од Копитофа.
10  Идеја о „робној приправности“ подудара се мање-више са Копитофовом 

идејом о „робном потенцијалу“. За разлику од Копитофа, међутим, Ападурај јасно 
истиче да се робна приправност односи пре на концептуалну него на темпоралну 
димензију ствари. Она је условљена „спољним“ стандардима и критеријумима (сим-
боличким, класификаторним и моралним), на основу којих се одређује (процењује) 
размењивост ствари у одређеном друштвеном и историјском контексту. 

11  Ова одредница се односи на мноштво и разноликост социјалних арена, унутар 
или између култура, који омогућују да се робна приправност ствари повеже са роб-
ном фазом у њиховом друштвеном животу. Видети: Appadurai 1992, 83–84; Упор. 
Erdei 2008, 296–298.
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Копитоф о културним биографијама ствари говори као о компоненти 
економске вредности ствари. У његовом огледу акценат је на појму робе, док 
се размена дарова помиње само узгред. Поставља се питање како Копитоф 
„мисли“ размену дарова. Да ли он, у теоријском и епистемолошком смислу 
те речи, „оправдава“ идеју супротстављености концепата дара и робе, која 
се доводи у везу са идејом радикалне различитости економских система који 
се базирају на размени добара (која је концептуализована као размена даро-
ва, пре свега) и економских система који се базирају на капиталистичкој 
тржишној економији?

Копитоф се само овлаш дотиче односа између робе и дара, те било как-
ву врсту закључака о његовом схватању тог односа можемо извести једино 
индиректним путем. За Копитофа, као и за Ападураја, роба представља уни-
верзални културни феномен. Да ли то аутоматски значи да је он сагласан 
са Ападурајевом широком дефиницијом робе, која замагљује дистинкцију 
између робе и дара? Одговор на то питање може бити позитиван или нега-
тиван. Сагласно томе, Копитофово схватање односа робе и дара своди се на 
две основне могућности:

а) Прва могућност подразумева да је Копитоф сагласан са Ападурајевим 
схватањем односа робе и дара, то јест са одређењем робе према којем је 
тај концепт оправдано проширити толико да он обухвати и дарове. То би 
значило да се Копитофове идеје „природно“ надовезују на Ападурајеву 
анализу, баш као што су идеје о „робној фази“ и „робном потенцијалу“ у 
животу предмета, садржане у моделу културне биографије ствари, послу-
жиле Ападурају као ослонац за редефинисање односа између дара и робе. 
Ако се има у виду, међутим, да Копитоф појмове робе и сингуларног схвата 
као опонентне (Копитоф 2005, 296–297), а да дарове у том контексту треба 
довести у везу с категоријом сингуларних ствари, пре него са категоријом 
робе, наречена претпоставка тешко да може да „држи воду“. Заправо, када 
говори о сингуларизацији ствари, односно њиховом преласку из статуса 
робе у статус сингуларних ствари, Копитоф мисли, између осталог, и на 
трансформисање предмета који су културно обележени као роба у предме-
те који су културно означени као дарови. Осим тога, он указује на „велику 
тешкоћу, чак немогућност спајања различитих (сингуларних – М. З.) ствари 
у једну робну сферу“, то јест на неопходност постојања различитих сфера 
размене (Коpitof 2005, 282). Чини се, стога, да он није сагласан, или бар не у 
потпуности, са Ападурајевим схватањем односа дара и робе.

б) Друга могућност подразумева да роба и дар за Копитофа не 
представљају узајамно сводиве, већ, супротно томе, логички супротстављене 
концепте.12 Међутим, Копитоф истиче да на континууму између сингуларног 
и робе као опонентних концепата ниједна ствар не досеже крајњи пол робе, 
то јест назначава да не постоји тако нешто као „савршена роба“ (Коpitof 
2005, 282). То имплицира да за Копитофа не постоји ни нешто као што је 

12  О дару и роби, као логички опонентним концептима, у: gregory 1980.
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„чисти дар“ (једнострано даривање, дар ослобођен обавезе узвраћања), што 
уосталом потврђују и бројна антрополошка истраживања. То даље значи 
да за њега различитост између појмова дара и робе није толико оштра, те 
нема основа да му се припише схватање према којем су концепти робе и 
дара супротстављени у неком дубљем, суштинском смислу. Тако долазимо 
до треће, медијаторке опције. Она, по мом мишљењу, највише одговара Ко-
питофовом схватању односа робе и дара.

ц) Трећа могућност подразумева да се Копитофово схватање односа робе 
и дара налази негде између тенденције да се дар сведе на робу и посматрања 
даривања и робне размене као логички супротстављених концепата. Саглас-
но томе, роба и дар су по нечему слични, а по неким другим својствима се 
разликују. Копитофа бисмо, у том случају, могли сврстати међу ауторе попут 
Годарда (godard 2000) и Керијера (Carrier 1991), који се залажу за схватање 
дара на мосовски начин, као издвојеног од робне размене и као суштинског 
средства повезивања појединаца и група.

Погледајмо сада какви се закључци могу извести на основу системат-
ског упоређивања Ападурајевих и Копитофових ставова. Уколико пођемо од 
класичне антрополошке хомологије,

роба : дар :: комплексна друштва : једноставна друштва

а потом један од елемената из дијаде која се налази на левој страни носеће 
опозиције (роба) пребацимо на десну (тај логички поступак примењују и 
Копитоф и Ападурај, будући да робу схватају као универзални културни 
феномен), долазимо до неке врсте „транзитне“ једначине, у оквиру које је 
дар конципиран као некакав апстрактан, слободно-лебдећи ентитет. Она се 
схематски може представити на следећи начин:

дар :: комплексна друштва (роба) : једноставна друштва (роба)

Размена дарова почива, бар једним делом, на економској логици, и при-
сутна је (ма како била културно обликована) и у комплексним и у једноставним 
друштвима. Када и преостали релациони елемент (дар) пребацимо с леве на 
десну страну носеће опозиције, долазимо до следећег односа:

комплексна друштва (роба / дар) : једноставна друштва (роба / дар)

Копитоф је свакако сагласан са становиштем да дарови, кроз процес 
(ре)комодитизације, могу да постану роба, баш као што роба, кроз процес 
сингуларизације, може да се трансформише у дар (Упор. Kopitof 2005, 279). 
Питање је, међутим, под којим условима се то дешава, и да ли постојање 
такве могућности оправдава ападурајевско концептуално свођење дара на 
робу. Другим речима, ако кажемо да постоји могућност да дар постане роба 
а да роба послужи као дар, да ли то значи да дар увек постаje роба и да роба 
увек служи као дар? Свакако да не. Елементарна, односно карактеристична 
дефиниција одређеног феномена или појаве (робе, у овом случају) подраз-
умева два поступка, наиме одређивање најближег рода (класе) појава којем 
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дефиниендум припада, и одређивање његове специфичне разлике у одно-
су на остале појаве које припадају том роду / класи (definitio fiat per genus 
proximus et differentiam specificum) (Šešić 1971, 133). Према Ападурајевој 
дефиницији, роба се, да поновимо, одређује као „предмет који се налази у 
одређеној ситуацији, у којој се могу налазити и друге врсте предмета, и у 
којој се ма који предмет може налазити у различитим тренуцима свог друшт-
веног живота (употребе)“. У већ наведеном одређењу појма робне ситуације 
кључна реч је размењивост, те можемо уопштено рећи да роба, уз друге 
врсте добара (укључујући дарове), припада класи културних феномена који 
су намењени за обављање реципроцијалних трансакција. Изношењем ове 
констатације учињен је, међутим, само први корак ка потпуном одређењу 
појма робе. Оно што недостаје јесте утврђивање специфичности робе у 
односу на остале појаве тог рода, пре свега – на дарове. Другим речима, 
није довољно ставити робу у „исти кош“ са даровима и другим врстама до-
бара; потребно је навести и у чему се она од њих разликује. Будући да би то 
подразумевало извесну „дозу“ дуализма у мишљењу, Ападурај је то (свес-
но, по мом мишљењу) пропустио да учини. Не треба да чуди, онда, што 
је Ападурајево стављање акцента на сличности које постоје између дара 
и робе, а да нису притом размотрене њихове међусобне разлике, отворило 
простор за критику његовог одређења робе (Видети: godard 2000; Carrier 
1991).

Иако се о Копитофовом схватању односа дара и робе може говорити 
само хипотетички, најизвесније је, како сам већ напоменуо, да оно осцилује 
између ападурајевског свођења дара на робу и посматрања дара и робе као 
логички супротстављених концепата. Шта се на основу тога даље може 
закључити? Ако се још једном осврнемо на претходно назначен однос 
између комплексних и једноставних друштава, која су шематски приказана 
као две радикално различите, чак опонентне стварности, долазимо до тачке 
у којој се та врста односа на известан начин потире:

комплексна друштва (роба / дар) / једноставна друштва (роба / дар)

Приказана једначина указује, заправо, на реалност интензивних култур-
них прожимања која су уобичајена у савременом свету, а која су започела већ 
у другој половини седамдесетих година 20. века (па и раније).13 Међутим, 
ако се има у виду да је процес глобализације тек почетком деведесетих го-
дина јасније и заоштреније профилисао своје обрисе, поставља се питање 
да ли је Копитоф, у тренутку кад је писао о културним биографијама ствари 
(средином осамдесетих година), био спреман / вољан да начини и ту врсту 
помака у свом размишљању, наиме да доведе у питање не различитост-као-
такву, већ идеје и представе које стоје у вези с њом, што се односи на начин 

13  Талал Асад је већ 1979. године истакао да је, када је реч о социјалним променама, 
најбитније узети у обзир кретање светског капитала и глобализацију светских економских 
процеса. Видети: Asad 1979. 



124 MИЛOШ ЗAРИћ

на који сe разлике између комплексних и једноставних друштава схватају 
и интерпретираjу у склопу класичног (модернистичког) антрополошког 
дискурса.14

„Здрав разум“, или бар оно што се данас подразумева под том одред-
ницом, конструисан је у оквиру западних традиција филозофије, права и 
природних наука, и поседује изражену тенденцију да светове људи и ствари 
посматра као међусобно супротстављене. У тако структурираном систему 
мишљења, свет ствари, који је схваћен као инертан и нем, може да се акти-
вира и учини разумљивим једино уз употребу људског разума и језика. Иако 
Копитоф проблематизује оштру границу између света људи и света ства-
ри, истичући да дуалистички начин мишљења не представља универзални 
оквир за разумевање те врсте односа, он не посвећује пажњу разматрању 
односа између концепата дара и робе. По мом мишљењу, разлог за то је 
следећи: подробније разматрање услова који омогућују трансформисање 
робе у дар и vice versa, „приморало“ би Копитофа да преиспита оправда-
ност идеје о радикалној различитости између једноставних и комплексних 
друштава, која је инкорпорирана у класичном антрополошком дискурсу, па 
и начин на који дуалистички начин мишљења оперише у склопу базичних 
теоријско-епистемолошких поставки саме дисциплине. Иако Копитоф оспо-
рава диркемовски појам друштва по којем „друштво уређује свет ствари по 
структуралном образцу који преовлађује у свету људи“ (Kopitof 2005, 299), 
сугеришући, како је већ наведено, „да друштва ограничавају истовремено, 
и на исти начин, оба света конструишући предмете онако како конструишу 
људе“ (исто), он, чини се, ипак није био спреман да оспори диркемовску 
идеју о једноставним и комплексним друштвима као радикално различи-
тим, чак опонентним организационим системима, те се она код њега и не 
доводи у питање.

Шта се може закључити на основу изнесеног, систематског упоређивања 
Ападурајевих и Копитофових ставова?

Ападурај је својим другачијим читањем Маркса, као и креативном упо-
требом Мосових поставки о даривању, ову двојицу аутора довео у неку 
врсту равнотеже, начинивши притом јасан „когнитивни искорак“ из дуали-
стичког начина мишљења било ког типа.15 Тиме је он практично најавио 

14  Диркем је конструисао дихотомну типологију облика друштвене организације, коју је 
изразио својом познатом опозицијом између друштава „механичке“ и „органске“ солидар-
ности, стриктно одељених у погледу начина поделе рада. Друштва механичке солидарности 
(која Копитоф означава као једноставна друштва) називана су још примитивним, незапад-
ним, некапиталистичким, традиционалним или премодерним друштвима, док су друштва 
органске солидарности (која Копитоф означава као комплексна друштва) називана запад-
ним, капиталистичким, или модерним друштвима. (Опширније о томе у: Ivanović 2009). 
Како је речено, идеја да комплексна и једноставна друштва представљају различите, чак 
супротстављене „светове смисла“ додатно се артикулисала поставкама Маркса и Моса, као и 
кроз супротстављене ставове супстантивиста и формалиста.

15  Ападурај, који још од својих најранијих радова тежи да начини искорак из дуалистичког 
начина мишљења било ког типа, дискретно замера Копитофу због тога што сингуларизацију 
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свој будући истраживачки ангажман, успоставивши себе као аутора (једног 
од првих који су се уопште бавили том темом) који „мисли глобализацију“. 
Копитоф, с друге стране, узима у обзир структурне трансформације ком-
плексних и једноставних друштава, али их по свој прилици доводи у везу 
са класично схваћеном модерношћу, која функционише у локалним, не и 
у глобалним размерама. Насупрот Ападурају, којег Илдико Ердеи сврстава 
међу теоретичаре процеса, Копитофа можемо да уврстимо међу теоре-
тичаре структуре, будући да се код њега јасно очитује идеја да комплек-
сна и једноставна друштва представљају упоредиве, али по много чему и 
међусобно супростављене културне и економске системе.

Кључна разлика међу приступима двојице аутора, Арђуне Ападураја и 
Игора Копитофа, састоји се у следећем: док Копитоф у свом раду о културним 
биографијама ствари заступа идеју да субjeкти представљају нoсиoце мање-
више трajних друштвeних oдликa стeчeних тoкoм прoцeсa сoциjaлизaциje, 
Ападурај у својим каснијим радовима (2011) инситира на томе да модерни 
субјекти поседују квалитет о којем у класичном антрополошком дискурсу 
практично није било помена, бар не у контексту у ком га он разматра – реч 
је о социјалној имагинацији. Оно што суштински недостаје Копитофовом 
моделу културне биографије ствари, уколико га доведемо у везу са савре-
меним, глобалним друштвеним процесима и односима, јесте „зачин“ 
социјалне имагинације, који у Ападурајевој концепцији представља једну 
од конститутивних црта модерне субјективности. Ослањајући се на ту идеју, 
Ападурај успева да повеже „два наизглед потпуно супротстављена дискурса 
– модернистички дискурс о антропологији као науци која истражује и 
објашњава културне разлике, и постмодернистички дискурс16 о друштву 
и култури, који инсистира на замагљивању, па чак и брисању радикалних 
културних различитости у свету у којем је свако истовремено и наизменично 
и ’ми’ и ’други’, у глобалној игри ’истости’ и ’разликовања’“ (Erdei 2008, 
11).

Да закључим: културне биографије ствари, по Копитофовом схва-
тању, представљају производе одређених типова друштвене структуре 
и организације; оне су израз одређених, културно обликованих начина 
мишљења. У сaврeмeнoм, глобализованом свету, међутим, људи у сeби 
сaдрже вeлики брoj рaзличитих шeмa зa дeлoвaњe, и у зaвиснoсти oд 

и комодитизацију схвата као међусобно супротстављене процесе. Видети: Appadurai 1992, 
85. 

16  Интензивна преиспитивања унутар саме дисциплине, која су започела осамдесетих 
година 20. века и углавном била окончана до краја миленијума, означавају се најчешће збир-
ним термином постмодернизам, иако у друштвеним наукама генерално, па и у антропологији 
не постоји консензус око садржаја појмова „модернизам“ и „постмодернизам“ и критеријума 
њиховог разграничавања. Преиспитивања о којима је реч иницирана су књигама које су при-
редили или написали Маркус, Клифорд и Фишер, а инспирисана су критиком аутора попут 
Герца, скептицизмом филозофа као што су Мекинтајр и Рорти, као и деконструкцијом која је 
у САД дошла кроз текстове Дериде (Видети: Bošković 2003, 336–337). 
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сoциjaлнoг кoнтeкстa кoeгзистирajу хeтeрoгeнe, пa и прoтивурeчнe прaксe 
(Segelan 2009, 41–42). Значења која се везују за ствари (предмете) које људи 
употребљавају, и која чине окосницу њихових биографија, крајње су флу-
идна и условљена су суптилним интеракцијама различитих нивоа стварно-
сти којима смо, као „вишесложни субјекти“ савременог друштва, окружени. 
Будући да субјекти савремене културе делују, како у реалности тако и на 
плану имагинације, на локалном, националном и глобалном нивоу, пред-
мети које они употребљавају задобијају локална, национална и глобална 
културна обележја. Савремена истраживања културних биографија ствари 
требало би, по мом мишљењу, довести у везу с начином на који електронски 
медији и масовне миграције (две кључне, узајамно повезане дистинктивне 
одлике савременог „глобалног друштва“, по Ападурају) призивају, а поне-
кад и намећу, рад имагинације (Видети: Ападурај 2011).

Закључно разматрање

Текстови објављени у зборнику друштвени живот ствари, а пре 
свега иновативни приступ проучавању робе који је Ападурај формулисао 
у свом раду, омогућили су да се премости јаз између класичне економске 
антропологије и питања и проблема који спадају у домен антропологије 
потрошње. Економска антропологија се махом ослањала на традиционал-
ни антрополошки концепт културе, према којем је култура схватана као 
aутeнтичан, aистoриjски, зaтвoрeн и „сaмoникли“ скупа oдликa и прaвилa, 
у кojeм влaдajу jaснoћa и кoнсeнзус у пoглeду културних знaчeњa (Ivanović 
2003, 431). Она је, уопштено говорећи, покушавала да разреши енигму 
између човековог економског понашања и свих других облика понашања 
(Матић 2009). С друге стране, антропологија потрошње се конституисала 
преко и уз помоћ унутрашње критике саме дисциплине, а посебно кроз 
критику темељног појма – културе (Ердеи 2003; 2005; Erdei 2008, 43–48). 
Она полази од претпоставке да је границу између човековог економског 
понашања и других облика понашања заправо немогуће утврдити.

Данас већина истраживача радије говори о антропологији потрошње 
него о економској антропологији. Међутим, не треба заборавити да унутар 
капиталистичких друштава и даље постоје затворени, релативно изоловани 
економски системи малог обима и ниског технолошког развоја у којима се 
не практикују односи тржишне економије, мада су и такви системи најчешће 
генерисани капитализмом (Видети: Зарић 2016). Осим тога, глобализација 
се у земљама бившег социјалистичког блока, међу које се убраја и Србија, 
дешава истовремено са постсоцијалистичком транзицијом, што појачава 
и додатно усложњава хибридни карактер локалних друштвених и економ-
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ских појава и процеса.17 Приступи и методе који су развијани у класичној 
економској антропологији задржавају, тако, свој теоријски и хеуристички 
потенцијал, али могуће их је (често је то и неопходно) комбиновати са при-
ступима из домена антропологије потрошње, уз свест о томе да је култу-
ра данас схваћена као контекстуална категорија, aктиван прoцeс ствaрaњa, 
oспoрaвaњa и мaнипулaциje знaчeњимa, који делује на локалном, као и на 
глобалном нивоу.18

Битно је напоменути да постоје веома озбиљне критике студија глоба-
лизације, чији је најутицајнији представник Арђун Ападурај, а које су не-
раскидиво повезане са начином на који се „мисли“ у оквиру антропологије 
потрошње.19 Док Ападурај снажну глобализацију која је наступила почетком 
деведесетих година схвата као „велику промену“ и / или „нову етапу“ светске 
историје, џонатан Фридмен (1994; 1995), Имануел Волерстин (Валерштајн) 
(2004; 2005) и други представници тзв. глобално-системског приступа, 
не мисле да глобализација представља било какву новину. Из глобално-
системске перспективе глобализација представља фазу у цикличном развоју 
хегемонијске експанзије и контракције. Она је израз хегемонијског опадања 
(каква су се и раније дешавала у историји), у којем децентрализација 
акумулације капитала доводи до премештања инвестиција из старих у нове 
центре потенцијалних хегемона и до ремећења постојећих социополитич-
ких и културних односа. Представници глобално-системског приступа не 
баве се директно видљивим, искуственим реалностима, то јест глобалним 
кретањима добара, људи и информација као таквим, већ се фокусирају на 

17  О потрошњи у процесу постсоцијалистичке транзиције у: Eрдеи 2005, 178–186; Erdei 
2012.

18  Од седамдесетих година 20. века, антропологија потрошње постепено преузима „над-
лежност“ над питањима и проблемима којима се бави(ла) економска антропологија. У 
западној социокултурној антропологији, постоје две студије за које се сматра да представљају 
„граничнике“ између та „два лица“ исте антрополошке субдисциплине; реч је о књизи Свет 
добара (1978), коју је Мери Даглас написала заједно са економистом Бароном Ишервудом, и 
капиталном делу Пјера Бурдијеа под називом дистинкција: друштвена критика суда (1979) 
(Упор. Erdei 2008, 114–127). У домаћој етнологији / антропологији, постоји један број ра-
дова за које се – иако се баве питањима потрошње тек индиректно, кроз истраживање дру-
гих тематских области – може рећи да припадају и економској етнологији и антропологији 
потрошње (Упор. Ердеи 2003, 183–186). Такође, паралелно са процесом установљења 
домаће антропологије потрошње објављивани су значајни радови из економске етнологије / 
антропологије (Видети нпр. Матић 2001; 2009).

19  Како је речено, радови који су објављени у друштвеном животу ствари, укључујући 
рад самог Ападураја, само индиректно упућују на моменат потрошње, односно на улогу 
субјеката у процесу потрошње. Ападурај у својим каснијим радовима „усваја као теоријску 
и истраживачку премису да је савремено друштво у основи потрошачко друштво (у чему 
се налази на позицијама постмодерниста, али се не декларише као постмодерниста), па 
потрошњу не теоретизује посебно, већ покушава да укаже на који начин касно модерно, 
потрошачко друштво уноси промене у дотадашње концептуализације друштва и културе, 
и на који начин се то одражава на промењене (и промењиве) социјалне и личне идентитете 
појединаца“ (Erdei 2008, 281–282).
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базичне структуре, односно на природу тих кретања (Видети: Рибић 2011). 
Такав приступ проучавању глобализације може се схватити као одговор сав-
ремених теоретичара структуре (у овом случају, реч је о глобалној, макро-
структури) на Ападурајево, како неки од тих аутора сматрају, површно, па 
и идеолошки обојено инсистирање на идеји о процесуалности глобалних 
идентитетских пројеката и односа.20

Када је реч о мојој „критици“ Копитофа, морам признати да сам се – 
размишљајући о томе на који начин би овај аутор, да је у прилици да то учи-
ни, одговорио на њу – уз извесну нелагодност сетио књиге „Час анатомије“, 
Данила Киша (2012). Оштро и с пуним правом критикујући сопствене кри-
тичаре, писац ту иронично примећује да они сматрају „да је процењивање 
дела ступањ више у семантичком пољу, па тај ко може да пресуди, тај ваљда 
може и да напише такво дело о којем суди, а ако то не чини, то не чини само 
стога што он то сматра багателом, он се бави суштинама, а писци се баве 
трицама и кучинама које он расплиће и ставља на њихово место“. Ако се 
претпостави да би Копитофов одговор на моју критику био упоредив с Ки-
шовим реаговањем на (свакако бесмислене) критике које су му упућиване, 
у обавези сам да кажем да при писању овог рада нисам био вођен жељом да 
бесциљно (или пак само због тога да бих критиковао аутора) „прекопавам“ 
по анатомији Копитофовог (дуалистичког) начина мишљења. Желео сам, 
заправо, да одговорим на ауторову „књигу“ тиме што ћу понудити нацрт 
за једну „противкњигу“ (у борхесовском смислу те речи), чија је употреба 
прилагођена данашњем времену. Циљ такве врсте критике, како је ја схва-
там, јесте да укаже на теоријски и хеуристички потенцијал одређених, рек-
ло би се можда и „застарелих“ идеја и концепата, а то подразумева одређен 
степен њихове реконтекстуализације, па и критичко дистанцирање у односу 
на одређене (не све) ставове њиховог творца. Управо из тог разлога, битно 
је напоменути да изнесена критичка „допуна“ модела културне биографије 
ствари садржи неколико врло јасних ограничења.

20  Док глобализација представља историјски, културни и политички артефакт, структурно 
„диригован“ процес о којем можемо имати позитивно или негативно мишљење (а на који 
тешко да можемо утицати), глобализам представља идеологију, пакет идеја, вредности и 
принципа које промовише одређена група људи. Баш као и национализам или социјализам, 
глобализам представља нормативни идеал за организовање друштва. Ападурајева Разобру-
чена модерност (1996) покренула је много расправа: критичари су сматрали да је у тој књизи 
глобализација током раних деведесетих година 20. века насликана у одвећ ружичастим то-
новима, и да су занемарени њени тамнији аспекти као што су насиље, искључивање и све 
већа неједнакост. Заправо, Ападурај је, на директан или индиректан начин, оптуживан да 
делује као ескпонент идеологије глобализма. Подстакнут том врстом критика, он се окреће 
истраживањима „неких од нејнепријатнијих последица глобализације“ (Аpaduraj 2008), 
и експлицитно наводи да „стожер његове теорије није никакав обиман пројекат друштве-
ног инжењеринга који организују било државе било међународне агенције или друге тех-
нократске елите“ (Аpaduraj 2011). О глобализму и национализму, као привидно радикално 
супротстављеним идеологијама, опширније у: Малешевић 1999.
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Прво, могуће је да сам се заиста „огрешио“ о аутора (Копитофа), јер иако 
су једноставна и комплексна друштва у већем делу његове аргументације 
представљена као некакви идеалнотипски, међусобно супротстављени 
социјални и економски модели, он ипак истиче да се најзанимљивији приме-
ри културних биографија ствари налазе између та два пола, и да је на основу 
таквих случајева могуће стећи увид у суптилне начине преплитања процеса 
комодитизације и сингуларизације (Kopitof 2005, 298). Могуће је, стога, да 
је Копитоф у радовима које је написао након свог (свакако најпознатијег) 
рада о културним биографијама ствари даље пратио тај ток мисли и, можда, 
донекле модификовао своје схватање односа комплексних и једноставних 
друштава.21 Друго, начин на који упоређујем приступе Копитофа и Ападураја 
није у методолошком смислу сасвим коректан: док с једне стране узимам у 
обзир искључиво Копитофов рад о културним биографијама ствари, с дру-
ге стране реферирам на већи број Ападурајевих радова, који су настајали 
у различитим фазама његове научне каријере.22 Таква врста компарације, 
иако методолошки „климава“, може се сматрати хеуристички плодотворном 
једино ако се има у виду да је циљ овог рада био да укаже на могућност 
другачијег читања модела културне биографије ствари, у контексту његове 
употребе у анализи савремених, глобализованих и чврсто повезаних друш-
тава, у ери доминације неолибералног капитализма. Ван тог контекста, 
међутим, закључци до којих сам дошао на основу упоређивања приступа 
двојице аутора – Игора Копитофа и Арђуне Ападураја, а који се односе на 
Копитофове идеје и схватања, немају висок степен валидности (требало би 
их, у најмању руку, подвргнути даљој компаративној евалуацији, што пре-
вазилази оквир овог рада). Као треће, и најважније, у овом тексту је само 
у најопштијим цртама указано на то да процес глобализације може утица-
ти на конструисање културних и идиосинкратичких значења ствари (пред-
мета) у данашњем глобализованом свету, у смислу начина на који масовне 
миграције и електронски медији поспешују рад имагинације субјеката сав-
ремене културе, али није било речи о конкретним, контекстуално одређеним 
друштвеним, економским и политичким условима одвијања и механизмима 
преплитања процеса комодитизације и сингуларизације, чије разумевање 
представља нужан услов примене модела културне биографије ствари, па 
ни о начинима на који они утичу на креирање културних и идиосинкратич-
ких значења предмета.23 Појам етницитета, који прожима различите врсте 
друштвених пракси и даје специфичну „арому“ локалним политичким и 

21  Библиографија Копитофових радова доступна је на: http://www.sas.upenn.
edu/~kopytoff/ (25. 12. 2016.). Нажалост, радови који су ту наведени нису ми били 
доступни док сам писао овај текст.

22  О научном доприносу Арђуне Ападураја у: Ердеи 2008, 276–335.
23  Захваљујем се колегеници Лари Кончар, докторанткињи на Факултету политичких 

наука, која ми је скренула пажњу на последње изнесено ограничење. О индустрији крузера 
(cruise ship industry), продукту „неолибералне утопије“ који функционише као упечатљива (и 
по много чему амбивалентна) слика глобалног слободног тржишта, у: Končar 2016.
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економским процесима и односима, представљао би, по мом мишљењу, 
кључан оперативни концепт у хипотетичкој наредној фази „надоградње“ 
модела културне биографије ствари.

Да резимирам: антрополошко проучавање глобализације, кретања и 
хибридности довело је у питање неке од кључних претпоставки класичне 
антрополошке теорије. Најкраће речено, „заокрет“ о којем је реч подраз-
умева следеће: „а) друштвени живот се више не посматра као просторно 
ограничен, и веома је тешко јасно дефинисати границе било којег друштва; 
б) културна значења су описана као нешто што је подложно преговарању и 
променама и као нешто што људи прихватају само делимично; ц) уводи се 
поново дифузионизам, правац који је од времена Малиновског и Ретклиф-
Брауна био дефинитивно напуштен у антропологији“ (Bošković 2003, 338), 
а који данас подразумева дифузију културних елемената у оквиру глобалне, 
макроструктуре. Управо на тим претпоставкама заснива се изнесена до-
пуна модела културне биографије ствари, односно моја критика Копито-
фовог приступа. Међутим, како неки аутори с правом примећују (Видети: 
Ердеи 2008, 65 и ту наведену литературу), у савременом свету није баш 
све толико ново као што изгледа. Иако смо, као истраживачи, „принуђени“ 
да одредницу културно у моделу културне биографије ствари доводимо у 
везу са свеприсутном глобализацијом, тешко је замислити будућност у којој 
појам етницитета више неће бити неопходан као један од начина да прого-
воримо о једном од најопштијих и најосновнијих начела људске друштве-
ности – о колективној идентификацији, о осећају нас и њих који је базиран 
на културној сличности и разликама.24 У „нашем“ хиперглобализованом 
свету, и то не ретко управо као вид отпора спрам његовог утицаја, етници-
тет може (треба?) да се означи као једна од примарних димензија локалних 
идентитета.25 Иако је он у потпуности друштвено конструисан, његовом на-
учном разматрању је практично немогуће приступити уколико се не остави 
простор за афект и емоцију (Видети: Dženkins 2001, 78–82).

Сматрам стога, и тиме ћу ово излагање привести крају, да у савременим 
истраживањима културних биографија ствари, која би свакако требало до-
вести у везу са односима између културне хомогенизације, која наступа кроз 

24  У друштвеној пракси коју етнолог / антрополог проучава, етницитет у највећем броју 
случајева делује као есенцијализован, примордијализован појам. Намеће се потреба да се, 
како су то изразили Корнел и Хартман (1997), научни ум помири са срцима људи који своју 
етничку припадност емотивно доживљавају. Посебно је занимљива позиција истраживача 
која је поседник и научног ума и емотивног доживљаја (сопственог) етницитета. О питањима 
и проблемима који проистичу из такве позиције у: Naumović 1988.

25  Оваква врста уверења проистекла је из истраживања која сам спроводио као сту-
дент етнологије и антропологије, а за потребе писања семинарских радова на предметима 
антропологија материјалне културе и Материјална култура Србије, као и истраживања која 
данас спроводим као кустос етнолог-антрополог у Етнографском музеју у Београду. Кори-
стим прилику да се захвалим мојим професоркама – др Зорици Ивановић, др Илдико Ердеи 
и др Данијели Велимировић, које су ме увеле у научно и музеолошко бављење етнологијом / 
антропологијом материјалне културе.
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глобалне токове роба, финансија, информација, технологија, идеја и слика, и 
хетерогенизације подстакнуте локалним структурама, вредностима и пред-
ставама, посебан нагласак треба ставити на појам етницитета као један од 
најизразитијих аспеката групних и индивидуалних идентитета. Да ли у свету 
у којем преовлађује масовна, тржишно оријентисана култура постоје и даље 
предмети за које би се, уз мању или већу резерву, могло казати да су ло-
кални, једноставни, појединачно израђени и „неокаљани“ комодитизацијом, 
то јест сингуларни у пуном значењу те речи? Да ли они и данас, упркос 
значајно измењеним друштвеним, политичким и економским околностима, 
имају „снаге“ да „проговоре“ „својим“ језиком и испричају „своје“ „живот-
не приче“? Коме су те приче намењене? Да ли је, и на који начин, могуће 
употребити модел културне биографије ствари у анализи музејских пред-
мета, конкретно – предмета који се чувају у збиркама Етнографског музеја 
у Београду? О свему овоме говорићу другом приликом.

Литература

Аpaduraj, Ardžun. 2011. Kultura i globalizacija. Beograd: Biblioteka XX vek.
Apaduraj, Ardžun. 2008. Strah od malih brojeva. Ogled o geografiji gneva. 

Beograd: Biblioteka XX vek.
Appadurai, Arjun. 1992. „Commodities and the politics of value”, in: Interpreting 

Objects and Collections, ed. Susan M. Pearce, 76–92. london / New York: 
Routledge.

Asad, Talal. 1979. Anthropology and the Analysis of Ideology. Man 14: 
607–627.

Billing, Michael S. 2000. Institutions and Culture: Neo-weberian Economic 
Anthropology. Journal of Economic Issues 34 (4): 771–788

Burdije, Pjer. 1999. Nacrt za jednu teoriju prakse. Beograd: Zavod za udžbenike 
Beograd.

Bošković, Aleksandar. 2003. Socio-kulturna antropologija danas. Sociologija 44 
(4): 329–342.

weiner, Annete B.1992. Inalienable Possessions: The Paradox of Keeping-While-
Giving. Berkeley, los Angeles, Oxford: University of California Press.

Velimirović, Danijela. 2006. Kulturna biografija grandiozne mode: Priča o 
kolekciji Vitraž Aleksandra Joksimovića. Etnoantropološki problemi 1 (2): 
91–104.

Volerstin, Imanuel. 2004. Opadanje američke moći. Podgorica: CID.
Valerštajn, Imanuel. 2005. Posle liberalizma, Beograd: Službeni glasnik.



132 MИЛOШ ЗAРИћ

gorogianni, Evi. 2011. gODDESS, lOST ANCESTORS, AND DOllS. A 
Cultural Biography of the Ayia Irini terracotta Statues. Hesperia: The Journal 
of the American School of Classical Studies at Athens 80 (4): 635–655.

goddard, Michael. 2000. Of Cabbages and Kin: the Value of an Analytic 
Distinction between gifts and Commodities. Critique of Anthropology 20 
(2): 137–151.

gregory, Christopher A. 1982. Gifts and Commodities. london: Academic 
Press.

gregory, Cristopher A. 1980. gifts to Men and gifts to gods: gigt Exchange 
and Capital Accumulation in Contemporary Papua. Man, New Series 15 (4): 
626–652.

Душковић, Весна. 2006. „Шта је заправо етнографски музејски предмет“, у: 
Zbornik radova sa stručnog skupa Sekcije etnologa MDS: о redefinisanju 
pojma etnografskog muzejskog predmeta, ur. Ema Radulović, 25–29. 
Kruševac: Narodni muzej Kruševac.

Dumont, louis. 1980. On value. The Radcliffe-Brown lecture in Social 
Anthropology. Proceedings of the British Academy 66: 207–241.

Ердеи, Илдико. 2003. „Потрошња и идентитети у савременој Србији – на-
родне представе о богатству и сиромаштву“, у: Традиционално и савре-
мено у култури Срба, ур. Драгана Радојчић, 173–196, Београд: САНУ и 
ЕИ.

Ердеи, Илдико. 2005. „Очи зелене као долари – Антропологија потрошње у 
Србији у транзицији“, у: Зборник Етнографског института Сану 21, 
ур. Драгана Радојчић, 173–186, Београд: САНУ и ЕИ.

Erdei, Ildiko. 2008. Antropologija potrošnje. Teorije i koncepti na kraju XX veka. 
Beograd: Biblioteka XX vek.

Erdei, Ildiko. 2012. Čekajući Ikeu. Potrošačka kultura u postsocijalizmu i pre 
njega. Beograd: Srpski genealoški centar.

Zeitlin, Judith T. 2009. The Cultural Biography of a Musical Instrument: little 
Hulei as Sounding Object, Antique, Prop, and Relic. Harvard Journal of 
Asiatic Studies 69 (2): 395–441.

Зарић, Милош. 2016. „Чиниоци здравствене вулнерабилности ромске деце 
из насеља Депонија“, у: Зборник мастер радова, ур. Милош Матић, 
225–275. Београд: Етнографски музеј у Београду.

Ivanović, Zorica. 2003. „Antropologija žene i pitanje rodnih odnosa u izmenjenom 
diskursu antropologije“, u: Antropologija žene, ur. Žarana Papić i lidija 
Sklevicky, 380–435. Beograd: Biblioteka XX vek.

Ivanović, Zorica. 2009. Pogled unazad: Dirkem kao teoretičar srodstva, Etnološko-
antropološke sveske 14 (14): 9–18.

Кopitof, Igor. 2005. Kulturna biografija stvari: komoditizacija kao proces. Treći 
program br. 125–126: 274–300.

Kiš, Danilo. 2012. Čas anatomije. Beograd: Arhipelag.
Končar, lara. 2016. Istraživanja položaja radnika i radnica na kruzerima. Genero 

20: 129–160.



133ОД КОПИТОФА НА ДАР: „ДРУГАЧИЈИ ПОГЛЕД“ ...

Malešević, Siniša. 1999. globalism and nationalism: which one is bad? 
Development in Practice 9 (5): 579–583.

Mos, Marsel. 1982. Sociologija i antropologija (2). Beograd: Bibliteka XX vek.
Матић, Милош. 2001. Позаимање – институција размене добара у селима у 

околини Ваљева. Гласник Етнографског музеја 64: 175–199.
Матић, Милош. 2009. Размена добара у сељачком друштву Србије. Београд: 

Етнографски музеј у Београду.
Менш, Питер ван. 2015. ка методологији музеологије. докторска 

дисертација одбрањена на Свеучилишту у Загребу 1992. године. Бео-
град: Музеј науке и технике.

Nado, Moris. 1980. Istorija nadrealizma. Beograd: Biblioteka XX vek.
Naumović, Slobodan. 1998. Romanticists or Double Insiders? A Essay on 

the Origins of Ideologised Discourses in Balkan Ethnology. Ethnologia 
Balkanica 2: 101–120.

Parezo, Nancy. 1996. „Material Culture“, in: Encyclopedia of Cultural 
Anthropology. Vol.1., eds. David levinson & Melvin Ember, 745–752. New 
York: Henry Holt & Company.

Parry, Jonathan P. 1988. Review. Man, New Series 23 (2): 408–410.
Pearce, Susan M.1992. Interpreting Objects and Collections. london and New 

York: Routledge.
Riggins, Stephen H. (ed.) 1994. The Socialness of Things: Essays on the Socio-

Semiotics of Objects. Berlin / New York: Mouton de gruyter.
Рибић, Владимир. 2011. Политичка антропологија и модерни светски 

систем. Београд: Одељење за етнологију и антропологију Филозофског 
факултета Универзитета у Београду – Српски генеалошки центар.

Sahlins, Marshall. 1972. Stone Age Economics. New York: Aldine.
Salisbury, Richard. 1979. Economic Anthropology. Annual Review of 

Anthropology 2: 85–94
Segalan, Martin. 2009. Sociologija porodice. Beograd: Clio.
Smith, Charles S. 1989. “Museums, Artefacts, and Meanings”, in: The New 

Museology, ed. Peter Vergo, 6–21. london: Reaktion.
Strathern, Marilyn. 1988. The Gender of the Gift: Problems with Women and 

Problems with Society in Melanesia. Berkeley / los Angeles: University of 
California Press.

Tambiah, Stanley J. 1984. The Buddhist Saints of the Forest and the Cult of 
Amulets. Cambridge: Cambridge University Press.

Taussig, Michael T. 1980. The Devil and Commodity fetishism in South America. 
Chapel Hill: University of North Carolina Press.

Thomas, Nicholas. 1991. Entangled Objects: Exchange, Material Culture, and 
Colonialism in the Pacific. Cambridge, Massachusetts: Harvard University 
Press.

Friedman, Jonathan. 1994. Cultural Identity and Global Process. london, 
Thousand Oaks, New Delhi: SAgE Publications.



134 MИЛOШ ЗAРИћ

Friedman, Jonathan. 1995. “global System, globalization and the Parameters of 
Modernity”, in: Global Modernities, eds. Mike Featherstone, Scott lash and 
Roland Robertson, 69–90. london / Thousand Oaks / New Delhi: SAgE 
Publications.

Hart, Keith. 1982. „On commoditization: exchange in the human economy“, 
in: From Craft to Industry: The Ethnography of proto-industrial Cloth 
Production, ed. Esther goody, 37–54. Cambridge: Cambridge University 
Press.

Hoskins, Janet. 1998. Biographical Objects: How Objects Tell Stories about 
People’s lives. london: Rotledge.

Hyde, lewis. 1979. The Gift: Imagination and the Erotic Life of Property. New 
York: Random House.

Carrier, James g. 1991. gifts, Commodities, and Social Relations: A Maussian 
View of Exchange. Social Forum 6 (1): 119–136.

Cornell, Stephen & Daniel Hartman. 1997. Etnicity and Race: Making Identities 
in a Changing World. Thousand Oaks, CA: Pine Forge Press.

Dženkins, Ričard. 2001. Etnicitet u novom ključu. Beograd: Biblioteka XX vek.
Šešić, Bogdan. 1971. Opšta metodologija. Beograd: Naučna knjiga.

Miloš Zarić

A GIFT FROM KOPYTOFF: “A DIFFERENT LOOK”  
AT THE CULTURAL BIOGRAPHY OF THINGS

Summary

The model of the cultural biography of things, by anthropologist Igor Kopytoff has been in 
use since the mid 1980s in numerous studies of material culture. In this paper I re-examine the 
theoretical and epistemological assumptions upon which this concept is based, foremost through 
the comparison of the theoretical approaches of two authors – Igor Kopytoff himself and Arjun Ap-
padurai. I point out that these assumptions are in need of re-defining, in order to make the model 
of the cultural biography of things applicable in the analysis of objects which circulate in the con-
temporary, globalized world.


