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Пролог

Преломни цивилизацијски напредак који је 
у двадесети век уграђен на основу проналазака 
и употребе разних врста пластичних маса јасно 
се огледа у томе што су сви данас значајни 
носачи информација – језик, звук, слика, 
покрет – на којима је забележено целокупно 
хумано знање у оквиру науке и уметности, 
израђени управо од њих: целулоидна филмска 
трака, грамофонске плоче, магнетофонске и 
видео траке, револуција компакт диска итд. На 
другој страни, у светлу става да културу треба 
„схвата(ти) као идеацијски когнитивни систем, 
то јест систем знања, веровања и вредности 
који посто-ји у умовима њених припадника“ 
(Жикић 2006: 11), а да антропологија проучава 
„на које начине људи разумеју, организују и – у 
крајњем случају, користе – материјалне објекте, 
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догађаје и искуства која сачињавају њихов свет“ 
(Исто), очигледно је да веродостојан предмет 
антрополошког и музеолошког проучавања 
могу (и треба) да буду предмети од пластичних 
маса, посматрани у свакодневној и привредној 
употреби, као и у технолошко-развојном домену.   

Како музеолошки концепти дају теоријску 
подлогу за репрезентације култура, а изложбени 
пројекти о њима „говоре“, –  бројне су могућности 
да се у распону између два првонаведена става 
укаже на значај пластике*  и њених различитих 
функција у савременој култури. Сужавајући 
надаље истраживачки поглед, и такав планетарни 
феномен постављајући у поље одређено 
координатним системом време – простор, једна 
од могућих репрезентација културе требало 
би да укаже на улогу пластике у једном од 
кључних периода за новију друштвено-културну 
стварност Србије. Реч је о периоду који захвата 
распад социјалистичког друштвеног система 
и бивше Југославије, „последње ратове на тлу 
Европе“, међународну изолацију и свеопшшту 
кризу хуманих вредности, морала, привреде и 
друштва у целини, као и ратну предтранзицију и 
савремену транзицију. 

* Под збирним и колоквијaлним називом пластика у даљем тексту 
ће бити разматрана различита функционална и симболичка 
значења употребе предмета од пластичних маса.
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У светлу претходно изнесених предуслова, 
четврти ослонац за идеју водиљу о концептуали-
зацији функција пластике требало би да буде 
њена улога у симболичкој комуникацији и 
значењима проистеклим из ње. Претпоставка да 
је сваки појединачни културни елеменат могуће 
поставити у релацију према осталима и да на 
тај начин он пуновредно указује на целокупне 
културне односе, – употребни производи од 
пластике, укључујући и пластичну амбалажу, 
издвајају се не само као доказ квалитета и 
обима конзумације, већ и као медијум путем 
кога  се „чита“ култура. 

Истовремено, узимајући као параметар 
данас глобално актуелизовану (и политизовану) 
потребу препознавања, заштите и очувања 
нематеријалног културног наслеђа (UNESCO 
2008) о употреби пластике се у том контексту 
може говорити  као о материјалном сведочан-
ству, што је истовремено и сведочанство 
симболичке комуникационе размене усред-
сређене на културни кондензат, својеврсну 
негативну катарзу коју треба забележити и 
проблематизовати (Stojanović 2007: 594-600).   

                                                                                                                        М.С.
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Семиотика транзиционе пластике

Када је 1980. године умро Јосип Броз, међу народима и 
народностима тадашње Југославије познат као Друг Тито, многи 
су за њим плакали, многи ламентирали над социјалистичком 
Југославијом, а тек понеко је ту смрт и грандиозну сахрану доживео 
као олакшање и као почетак новог живота. Из данашње друштвене 
перспективе, наивно се чини да су они који су за Титом жалили били у 
праву, да су можда имали исправнију визију будућности.  Период од 
почетка до краја осамдесетих година прошлог столећа, у политичком 
смислу, углавном обележава нехаризматично управљање државом, 
често сасвим анонимних државних функционера, што почиње да 
наликује на модерну демократију, али заправо представља један 
од кључних предуслова за почетак процеса транзиције друштва. 
Почетком осамдесетих још увек се живело на таласу подигнутом 
у социјалистичкој Југославији, таласу који је носио економију, 
друштво, културу, морал и систем вредности, друкчије речено - све. 
И можда би све било како треба да се неко, ето, није сетио да треба 
срушити Берлински зид.1

1 Као дан пада Берлинског зида узима се 9. новембар 1989. године, мада су том чину 
претходили многобројни историјско-политички догађаји широм источноевропског блока.
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Пад Берлинског зида у ствари није имао значајнији директан 
утицај на Југославију, пошто је она била либерална социјалистичка 
земља изван Гвоздене завесе, али је неоспорно да се тај историјско-
политички догађај сматра почетком процеса транзиције у источној 
Европи.2 Не припадајући Источном блоку, Југославија је имала 
своје проблеме којима многи етнолози, политиколози и историчари 
исходиште налазе у изразитој етничкој и националној хетерогености, 
али и благодети које су произилазиле из преузимања економских и 
културних образаца из западне Европе и САД.

Србија је у саставу тадашње Југославије, по многим схватањима 
као њен доминантни део, од краја педесетих до средине 
седамдесетих година 20. столећа доживела релативно брз економски 
(индустријски) развој. Читава Југославија је, наиме, захваљујући 
званичној политици коју је креирала Комунистичка партија и сâм 
Тито, левитирала између Истока и Запада, мада је већина њених 
становника ипак више била окренута ка Западу. У немогућности 
да се било који вишак новца инвестира у даље стицање профита, 
и у друштвено-економском дискурсу који то није ни изискивао, у 
градовима се постепено развија релативно снажна потрошачка 
свест која је представљала социјалистичку реинтерпретацију 
Западног потрошачког друштва. Створени су економски услови за 
прихватање урбаних културних образаца који су опстали у раније 
формираном урбаном језгру и који су били неопходна матрица за 
уклапање дошљака у нову средину (видети: Немањић 1995: 67). Један 
број породица постепено је напустио руралне моделе друштвене 
и материјалне репродукције и, с обзиром на то да су поседовале 
довољно ресурса, прихватиле су урбани модел репродукције који, 
како Ференчек каже, подразумева размену са другима (Ferenček 
1977: 133), било да је реч о непосредној размени, или, што је веома 
битно, о размени посредством тржишта. Оне породице које су од 
предака наследиле или оне које су у потпуности прихватиле урбани 

2 Други битан догађај који симболички представља пад комунистичког режима у 
источноевропским земљама јесте свргавање Николаја Чаушеска с власти у Румунији и 
стрељање брачног пара Чаушеску 25. децембра 1989. године.
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модел репродукције негују чист тржишни 
начин размишљања и у њима се не могу 
препознати рудименти руралности - у 
таквим породицама је производња у 
потпуности измештена изван домаћинства. 
Велики број градских породица, ипак, 
није у потпуности напустио идеју о 
економској самодовољности, али јесте 
прешао границу која дели рурални од 
урбаног модела репродукције.

Када се у другој половини 20. столећа 
уобличио довољно широк слој урбаног 
становништва које је располагало вишком новца, комунистичка 
власт није наметала чврсте потрошачке стеге, мада потрошња 
јесте у извесној мери била усмерена. Усмеравање потрошње кроз 
бирократизовану селекцију робе која ће се наћи на тржишту био је 
један од начина да се кроз неколико генерација оствари идеолошки 
жељен „раскид с прошлошћу“. Положај тадашње Југославије 
разликовао се од положаја других источноевропских држава и 
након раскида са стаљинистичком политиком и комунистичком 
догмом СССР 1948. године. Иако је формално била социјалистичка 
држава, Југославија није била затворена у оној мери у којој су то 
биле друге источноевропске државе, а временом је, до почетка 
деведесетих година, постајала све отворенија. Комунистичка 
власт у Србији се више вербалном пропагандом борила против 
„остатака прошлости“ из такозване „труле Југославије“, али није 
била доследна у конкретним поступцима. Много више пажње 
посвећено је формалном спречавању савремених утицаја из 
такозваних буржоаских (капиталистичких) земаља западне Европе. 
У сфери породичне потрошње спречавање тих утицаја огледало 
се у забрани увоза популарне робе са Запада. Но, забрана увоза 
такве робе нити је била апсолутна, нити је била доследна, те није 
дуго ни трајала. Разна трговачка предузећа ипак јесу увозила 
разноврсну робу из западне Европе и САД. С друге стране, у 

Опуштено и живахно: Кнез Михаилова улица 
седамдесетих година 20. столећа
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Србији је био веома развијен илегални увоз. Када се данас говори 
о златним данима развијене урбане културе у социјализму, људи се 
радо сете фармерки и шушкаваца које су куповали од појединаца 
који су имали храбрости да такву робу илегално доносе (углавном 
из Трста) и продају. Кокакола је, као један од симбола Западног 
потрошачког друштва, одавно присутна на тржишту и назив тог 
пића и даље се често користи као синоним за сва газирана пића 
те врсте. С друге стране, сама држава је подстицала производњу 
квалитетне и добро дизајниране робе. Циљ државе је био јасан: 
доказати да у социјалистичком државном уређењу може да се 
живи (макар привидно лагодно) као на Западу. Осим тога, идеја о 
потрошачком друштву је полако али сигурно продирала у рурални 
сегмент друштва и доприносила раније декларисаном циљу: 
разарању сељаштва. Без обзира на мотиве и намере, неоспорно 
је да је материјална потрошња урбаног друштва цветала, а она 
је била израз прихватања једног другог, за многе потпуно новог 
урбаног стила живота, стила који је подразумевао знатну алокацију 
новца у сфере културне и социјалне потрошње, пре свега на забаву 
и разоноду: позориште, биоскоп, књиге, уметност, спорт. У сфери 
социјалне потрошње био је то период када су се људи утркивали 
у томе ко ће ићи на узбудљивије летовање, ко ће погледати више 
позоришних представа или филмова, ко ће боље опремити стан, 
а ко купити већа кола. То што су породице са асфалта3 понекад 
одлазиле у београдско предграђе или у суседна села да би се 
снабделе храном по нижим ценама (Бандић 1979: 62) не значи да 
су тежиле увођењу руралних модела потрошње, већ да су веома 
добро савладале вештине тржишног понашања и да су умеле да 
рационализују своју потрошњу.
Под појмом транзиције уопштено се подразумева процес релативно 
брзог преласка (у смислу развоја) из једног стања у друго. Ипак, 
у модерном политичком дискурсу, превасходно европском, 

3 Израз „са асфалта“ често се користи за означавање оних породица које немају никакве 
везе са селом и нису ни на који начин повезане с обрадивом земљом, већ су у потпуности 
уклопљене у тржишну економију.



под транзицијом се подразумева преображај социјалистичких 
у капиталистичка друштва, односно прелазак из социјалистичке 
командне економије у либерално-капиталистички модел тржишне 
економије. Процес транзиције, међутим, не обухвата само 
трансформацију економског система stricto sensu, јер тај систем 
не постоји независно од друштва, већ обухвата и преображај 
социјалистичког система друштвене репродукције у модерни или 
постмодерни капиталистички модел друштвене репродукције, 
укључујући и промену многобројних културних образаца. Осим 
тога, под појмом транзиције често се подразумева трансформација 
политичко-управног система из социјалистичког једнопартијског 
монопола у демократски систем, чија је можда кључна карактери-
стика могућност прављења рационалног избора.4

С обзиром на либерални карактер социјализма у Југославији и 
на њену отвореност и егзистенцију изван Гвоздене завесе, процес 
транзиције у Југославији почиње нешто раније него у другим 
источноевропским земљама. И док се данас, у политичком контексту, 
сматра да је почетак транзиције источноевропских држава у 
великој мери диригован, транзицију у Југославији одликује знатно 
виши степен спонтаности проистекао управо из социјалистичког 
либерализма. Кључни моменти трансформације југословенског 
друштва, што, дакле, укључује и Србију, почињу да се јављају још у 
првој половини осамдесетих година 20. столећа. То се пре свега 

4 Овде се, свакако, не мисли само на политичке изборе власти, већ на избор уопште.

Диференцијација: два потпуно различита 
погледа у будућност 1989. године 

(Фотографија: Драшко Гаговић)
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односи на могућности увећавања приватне својине и приватног 
предузетништва изван строге контроле социјалистичке бирократије. 
Први период процеса транзиције одликују висок ниво спонтаности 
и недефинисаности, као и известан степен либерализације (видети: 
Ковачевић 2007: 22–23; Матић 2009: 169).5 У почетку транзиције 
промене су биле превасходно квантитативне, јер капитал и 
предузетништво прате уобичајене економске, али и социјалне 
моделе, детерминисане конкретним политичко-економским условима 
и културним контекстом.6 Постепено се, ипак, стварају услови за 
структурне економске, културне и друштвене промене.

Како је Титова смрт полако одлазила у историју и како смо све 
мање живели по узору његовог „лика и дела“, тако су се постепено 
развијале реформистичке снаге у читавој Југославији – премда 
неке прогресивне, а неке деструктивне. Критични део политичког 
естаблишмента био је свестан реалности, односно утопијског 
карактера социјализма. У складу с тим, у врху власти су се јавила 
реформистичка схватања о благодетима приватизације, без обзира 
на то да ли се мислило на општи или на лични интерес. Године 
1990. чинило се да су постојећи етнички проблеми минорни и да 
с реформистичком владом заиста можемо већ 1992. године да 
уђемо у Европску економску заједницу. С реформистичком владом 
је чак отпочео и процес приватизације, а претходно су у Србији 
крајем осамдесетих година и формално укинуте рестрикције 
за приватну својину и она је правно изједначена с државном и 
друштвеном својином. У еуфорији промена, заслепљени наглим 
повећањем избора примамљиве робе са запада, уживајући у 
благодетима потрошачког друштва, незапажен је остао један 
„субверзивни“ процес који је мање-више несвесно деценијама 
одгајан у социјализму. Био је то друштвено-економски процес који 

5 Други период транзиције почиње са суштинском променом политичког режима у Србији, то 
јест од краја 2000. године.

6 Можда најбољу илустрацију односа према капиталу у том периоду транзиције представља 
антрополошка анализа социјално-емфатичке функције монументалних гробница (Ковачевић 
1985).

На коју страну кренути, 
напред или назад?



је полако формирао довољно широк 
слој оних који модел сукоба стављају 
далеко изнад модела међуљудске 
сарадње - људи за које је епска 
борба архетип бивства, битнија од 
мирољубивости и толеранције. И 
даље опијени трошењем новца, као 
доминантни средњи слој грађанства 
кристализован у социјализму, исувише 
касно смо се упитали одакле су 
се појавили сви ти „турбо људи“ у 
шушкавим тренеркама и бесним 
колима, који су имали много више 
новца од осталих, толико да су могли „шетати спонзоруше“ и  
купити све оно за шта се генерацијама веровало да није на продају.

И поред либералног карактера Југославија је, наиме, у суштини 
била социјалистичка земља с централистичким управљањем и 
командном економијом, а тај тип економије подразумева идеологију 
кроз коју бирократски државни апарат остварује присвајање 
друштвеног производа и потом га расподељује сходно приоритетима 
које поставља владајући режим (Verdery 1991: 420–421). Већина 
теоретичара социјализма углавном се слаже да је кључни императив 
социјализма да повећава бирократску моћ расподеле, што нужно не 
подразумева и повећавање количине онога што се расподељује (за 
разлику од капитализма који непрекидно тежи повећању вредности 
и вишкова)7. Способност расподеле појачана је и рестриктивним 
мерама према ресурсима и производњи који су изван управљајућег 

7 Осим тога, треба рећи да капитализам карактерише и редистрибуција ресурса, за разлику 
од социјалистичке командне расподеле. Редистрибуција ресурса је подређена принципу 
максималне искористивости, принципу максимизације односа уложено-добијено и тежњи 
ка максимизацији профита, без обзира на то што на другом месту може да се јави оскудица 
поседованог ресурса. Редистрибуција зависи искључиво од поседника ресурса. С тим у вези 
стоји и разликовање појма економије у капитализму и социјализму. Док се у капитализму 
економија сматра вештином редистрибуције ресурса сходно постављеним циљевима, у 
социјализму је то наука о производњи и производним односима.

Турбо провод 
(Фотографија: Драшко Гаговић)
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бирократског апарата. Самим тим што је бирократска способност 
расподеле релативна у односу на ресурсе које поседују други, моћ 
расподеле бирократског апарата се повећава самим смањивањем 
ресурса других и на тај начин монопол постаје снажнији. Но, такав 
идеолошки приступ ствара маргинални слој оних чији су ресурси 
угрожени – у Југославији су то били, рецимо, ситне занатлије, ситни 
трговци и, што је веома битно, сељаци који су остали у пољопривреди 
– а за које бирократија верује да их може контролисати. С друге 
стране, чак и у југословенском либералном социјализму, постојало 
је систематско ограничавање избора наспрам којег је стајала 
отвореност државе и могућност сазнања њених грађана да постоји 
још нешто што социјализам може да понуди. У сфери потрошње 
и материјалних добара грађани су знали да постоји „нека друга 
роба“, пре свега пореклом из западне Европе. Многи су имали 
довољно новца да такву робу себи приуште, али нису увек постојале 
легалне могућности њене набавке. Поједини позитивноправни 
прописи испотиха су спутавали тржишну комуникацију са 
Западом, као што је, на пример, била немогућност званичног 
и легалног поседовања девиза све до почетка седамдесетих 
година. Због разних бирократских ускраћивања јављају се канали 
нелегалне трговине (шверцерски канали), који су знали да буду 
веома развијени чак и у изразито репресивним социјалистичким 
режимима попут румунског и албанског. Временом се јавља и 
нелегална производња, односно производња која формално није 
у каналима друштвених предузећа и, самим тим, није у сфери 
бирократизоване расподеле. Социјалистички режими се боре 
против такве црне економије, али ма колико репресивна била, та 
борба никада не искорењује црну економију у потпуности, посебно 
кад се има у виду то да командни бирократски режим оставља 
доста простора за корупцију ситних бирократа (Verdery 1991: 23). 
Као донекле либерална социјалистичка држава која је дозвољавала 
извесне слободе и неке облике приватне својине, с једне стране, 
и као држава чији је режим практиковао одређене рестрикције 
карактеристичне за друге социјалистичке режиме, с друге стране, у 



условима великих културних турбуленција превасходно покренутих 
масовним рурално-урбаним миграцијама, Југославија је левитирала 
између Истока и Запада, али и између социјализма и капитализма, 
остављајући један део културног и социјалног простора непотпуно 
дефинисаним.

У таквим друштвеним и економским условима сасвим је 
очекивана појава маргиналног културног комплекса и друштвеног 
слоја који левитира између легалног и илегалног, као и између 
културно етаблираних и оних других вредности, где непрекидно 
увежбава своје способности избегавања не само законских, већ и 
много битнијих моралних препрека, слој који је временом изградио 
систем вредности суштински другачији од система вредности који је 
поседовао доминантни средњи слој грађанства. Из тог маргиналног 
слоја касније, када је Србија ушла у ратничку еуфорију, регрутован 
је велики број криминогено орјентисаних људи који су одиграли 
кључну улогу у процесу инверзије социјалних статуса и друштвено 
етаблираних система вредности, износећи на површину друштва 
све оно што је до тада лежало искључиво на његовом дну, да би 
доцније њихова „ратничка“ пропутовања Босном и Хрватском била 
проглашавана херојским.

Ослобађање од живота: панорама 
Вуковара почетком деведесетих
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Битан фактор првог периода процеса транзиције јесте промена 
својинских права и својинских односа у домену економског 
капитала, односно либерализација обрта капитала у сфери 
приватног власништва. До тих промена углавном долази крајем 
осамдесетих година 20. столећа, када су уведени одговарајући 
позитивноправни прописи и укинуте многе рестриктивне мере, 
али треба имати на уму да се приватни капитал током читавих 
осамдесетих година постепено повећавао и да се све више 
говорило о тзв. малој привреди. Током друге половине осамдесетих 
година прошлог столећа многе занатлије су почеле да прерастају у 
предузетнике, но, много већег значаја је то што је из доминантног 
грађанског слоја довољно велики број људи одлучио да пређе из 
сфере друштвеног капитала у сферу приватног капитала, односно 
да напусти друштвена предузећа (која су формално још увек 
регуларно пословала) и посвети се приватном предузетништву. 
Приватно предузетништво је у једном тренутку постало културно 
помодарство о чему сведочи масовно отварање приватних фирми. 
Посебан подстрек за предузетништво представљала је формална 
одлука да федерална држава уђе у процес приватизације 
друштвених предузећа.8

8 Та одлука је представљала  једну од кључних прекретница у социјалистичкој Југославији, а 
била је сагласна идеји да Југославија 1992. године уђе у ЕЕЗ. Процес приватизације у Србији 
је прекинут 1994. године укидањем односних федералних прописа.

Мали привредници прерастају 
у велике предузетнике
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Масовно предузетништво није могло да не остави извесне 
културне последице, пре свега у домену масовне потрошње. 
Приватно предузетништво крајем осамдесетих и почетком 
деведесетих година 20. столећа суштински располаже још увек 
капиталом малог обима и потрошња предузетника није толико 
утицала на културне промене колико начин трошења новца с једне 
стране, и широк избор потрошње који су они стварали, с друге 
стране. Током првог периода транзиције предузетништво је крајње 
наивно, готово перверзно наивно у том смислу што је стихијско, 
неорганизовано и, што је најбитније, постављено на људске ресурсе 
који о предузетништву немају никаква знања, па самим тим не делају 
стратешки, плански, с визијом и развојно, већ искључиво искуствено 
с примарним (и готово искључивим) циљем да се по сваку цену 
оствари што већи профит. А онда, кад се стекне велика количина 
новца, он је улаган у масовну потрошњу робе уместо у сопствено 
предузеће, односно и даље је финансијски капитал масовно 
премештан из економске у социјалну сферу (видети: Ковачевић 
1985; Матић 2007). Таквим трансфером капитала предузетници 
као културни модел постављају потрошњу на тзв. луксусзну робу, 
потрошњу која обухвата изразито симболичке вредности, што је 
код оних који нису поседовали иоле већу количину новца изазвало 
специфичну реинтерпретацију луксуза и симболичких вредности, 
посебно онда кад се вредност новца постепено смањивала.

Приватно предузетништво је можда највећи културни утицај 
остварило кроз разноврсност робе коју је нудило на тржишту. 
С обзиром на то да изискује најмање иницијалног капитала, 
трговина је била најраширенији вид предузетништва и разноразне 
продавнице су ницале као печурке после кише.9 Кроз трговинске 

9 На овом месту се можда највише огледа наивност предузетника. Држали су се идеје лаке 
зараде за кратко време. Угледајући се оптимистички на друге који су успешно радили, 
приватни трговци (и други предузетници) су занемарили један од кључних фактора 
капиталистичке економије – конкуренцију. Неретко смо виђали како се две продавнице 
отварају једна поред друге иако имају готово идентичну робу, или како се у малој улици с 
5–6 троспратних зграда отварају две пржионице кафе и три ресторана брзе хране. Но, тада 
нисмо имали готово никакве представе о томе шта би то могло да буде тржиште.
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токове текла је разна роба, а пошто смо већ знали шта нам то нуди 
Запад и пошто смо га годинама пре тога узимали као пожељан 
модел стила живота, роба са Запада (без обзира на то где је 
стварно направљена) лако је нашла пут и до најмањих продавница. 
Прихватање те робе, сада слободно и неограничено доступне, било 
је мотив за накнадну модификацију културних образаца како би 
и они постали „западни“, сагласно конзумираној роби. Осим тога, 
на тржишту је почела да се појављује и нека нова роба (нпр. у 
домену исхране) која је креирала нове културне односе и културно 
уобличене поступке.10 Друкчије речено, с робом на тржишту 
коначно смо могли да направимо, рецимо, свадбу која личи на оне 
из америчких филмова. Наравно, тај свадбени церемонијал је био 
структурно другачији, али смо ми веровали да је исти. У истом је 
смислу и појава разних апарата за припрему кафе и разних инстант 
кафа променила једну од навика која је тако дубоко укорењена у 
нашу културу.

Набрајање појединачних новотарија може да иде у недоглед, а 
темељна анализа њихових конкретних утицаја на културу морала 
би да буде смештена у томове књига. Једна од кључних одлика 
културног утицаја масовне појаве робе широке потрошње од самог 
краја осамдесетих и, нарочито, од 1990. године, јесте стварање 
услова за својеврсну инверзију социјалних статуса и културних 
комплекса у друштву. У социјализму је вестернизована роба била 
присутна, али због „уских канала“ њеног дотока – то јест због 
тога што је у званичној трговини владала строга селекција и роба 
је набављана или на црном тржишту или током ретких путовања 
малог броја људи на запад – та роба је била скупа и ретка, па је 
због тога имала осетан карактер културне егзотичности. Друкчије 
речено, ту робу је себи могао приуштити пропорционално мали 
број оних који су припадали бирократији или су с њом тесно 

10 Треба имати на уму да тзв. западна култура и сама осамдесетих и деведесетих година 
20. столећа прави велики технолошки продор (електроника, ауто техника, исхрана...), тј. и 
сама себи ствара нову робу која улази у њихову културу, а на то се надовезују и нови методи 
(бруталног) маркетинга.
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кокетирали, и та роба је коришћена као културни медијум за 
исказивање сопственог елитизма и за слање поруке о сопственом 
бивствовању у доколици радије него у раду. Када су такву робу себи 
могли да приуште многи, она је изашла из домена елите и „спустила 
се у народ“. Широки средњи слој, па чак и они сиромашнији, могли 
су се у сфери формалне материјалне потрошње поистоветити с 
дотадашњом елитом, и премда је то поистовећивање било само 
привидно, површинско, створени су услови за потоњу структурну 
друштвену репозицију статусних слојева и културних елемената 
током ратничких година.

„Ма палим ја одавде...“ (Фотографија: Драшко Гаговић)
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Посебно током деведесетих година 20. столећа средњи слој 
се спушта у нижи слој, док нижи слој има на почетку тог периода 
транзиције привид уздизања на ниво средњег слоја, што остварује 
управо конзумирањем нове робе која је до тада била доступна само 
статусно вишим друштвеним статусима. Кључни аспект процеса 
статусне и културне репозиције било је, може се рећи, прављење 
специфичне микстуре интерпретација и начина конзумације 
појединачних културних образаца. Један од најочигледнијих примера 
јесу тада организоване свадбе које су одлазиле искључиво у домен 
кича с привидно скупим елементима (венчаница, лимузине, гозба, 
дарови, одевање...). Свадбени церемонијали су били гротескни 
бриколаж локалног (српског) доживљаја западне ексклузивности 
и гламура чврсто уклопљеног у домаће свадбе чији је културни 
образац формиран у руралној култури. Отвореније речено, 
свадбени церемонијали су били парада кича и наивни покушаји 
духовне сиротиње да из блата уђе право у дворац пуким трошењем 
новца на велике количине јефтине робе. Карактеристика свих 
церемонијала из деведесетих година била је (често је то и данас) 
хипертрофирана потрошња на велику количину робе која је, без 
обзира на њену тренутну цену на тржишту, суштински јефтина, то 
јест мале је материјалне вредности.

На овом се месту не може, као још један сликовит пример, 
избећи „пејџер култура“, односно буљук људи који су носили за 
појасом мале пиштеће направе за које нису баш знали чему служе, 
али су одлично обављале своју улогу – пиштале су тако да их сви 
чују. Поносни власници пејџера онда су могли за себе да кажу 
да су важни јер су тражени, без обзира на то што су пријатељима 
плаћали да им шаљу поруке само да би се пејџер огласио. Пејџер 
култура је донекле пренета и на прве мобилне телефоне које су 
њихови власници поносно стављали на кафанске столове да би 

Пејџер, један од кључних статусних 
симбола деведесетих година 20. столећа
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тамо немо (телефони нису звонили јер је онда телефонирање 
било пропорционално скупо) говорили о важности власника. На 
срећу, све је то брзо заборављено с масовном употребом мобилних 
телефона.

Да би структурна репозиција – у ствари инверзија – била 
спроведена, она се морала догодити у самом политичком 
естаблишменту. Премда се за политички врх не може рећи да је 
потекао са дна или маргина друштва,11 он је ипак за остваривање 
својих циљева масовно регрутовао људе управо са друштвених 
маргина јер су такви људи били најпогоднији за манипулацију и 
послушност комбинаториком повластица и претњи. Политички 
врх је кроз ратничку пропаганду управо такве људе етаблирао не 
само као равноправне и прихватљиве, већ и као (секундарну) елиту 
која има отворен пут за стварање нових симболичких вредности. 
Резултат таквог етаблирања и уношење симболичких вредности 
маргиналних људи током деведесетих година 20. столећа довео је 
до статусне и културне инверзије у којој се пауперизовани средњи 
слој осуо – а током хиперинфлације 1993. године и упао у бунар 
сиротиње – доминантни систем вредности се распао и друштвом 
је завладао сиротињски менталитет који свет доживљава крајње 
поједностављено, без способности да створи универзалне и трајне 
вредности, већ са свешћу да све треба банализовати и претворити 
у сукоб. Сиротињски менталитет и материјална оскудица нису, 
пак, нужно повезани, мада се корени сиротињског менталитета 
делимично могу тражити у сиромаштву. Сиротињски менталитет 
подразумева поједностављени начин мишљења који манипулише 
са свега неколико искуствених категорија, искључује хеуристичко 
размишљање и у међусобну везу доводи ствари које иначе нису 
логички повезане – бурдијеовски речено: подразумева јадну 
логику (Bourdieu 1990: 86–87, 97). Јадна логика ствара сличности и

11 О процесу кристализације политичког естаблишмента Србије током осамдесетих година 
20. столећа видети на пример: Рибић 2010 (и ту наведена литература).



24 ПЛАСТИЧНЕ ДЕВЕДЕСЕТЕ

асоцијације које не могу да издрже проверу формалне логике, али 
конкретне сличности и асоцијације генерисане јадном логиком ипак 
могу да постану конвенционализоване у одређеном историјском 
контексту. Друкчије речено, сиротињски менталитет значи имати 
много новца који се не троши на културне и симболичке вредности 
- то јест имати новац, али не читати књиге; куповати скупу робу да 
би то други видели, а не због сопствених потреба. Једна од кључних 
одлика сиротињског менталитета јесте и својеврсно нивелисање 
културних и симболичких вредности на најнижи ниво, ниво који не 
може да превазиђе устаљену логичку манипулацију елементарним 
искуствима. Такав начин мишљења је неспособан да препозна 
многобројне културне и симболичке вредности и суптилне разлике 
међу нивоима вредности. У свакодневном животу, за сиротињски 
менталитет све варијанте неке ствари су једно, међусобно једнаке, 
то јест свако пиво је пиво, сваки клима уређај је клима уређај, сваки 
сок је само сок, мобилни телефон је само мобилни телефон, и тако 
редом у свим аспектима живота. Иста свест баналног свођења на 
најједноставнији облик ствари јавља се и у разним социјалним и 
културним ситуацијама - од слављеничких церемонијала и размене 
добара, преко односа према сопственој деци или дружења у 
кафићу, до управљања аутомобилом. И што је најбитније, у таквом 
начину мишљења сваки човек је сведен на своју елементарну 
вредносну форму, одузетог права на сопствени став већ и с 
придруженим му ставом гомиле, где је идеја о једнакости права 
банализовано сведена на доживљај да смо сви исти – заправо 
поистовећени с најгорим од нас. Сиротињски менталитет, такав 
какав је обезвредњује, нема визију и није способан да ствара нове 
вредности, и на крају 20. столећа он у сенку потискује и иначе 
малобројни слој грађанштине, која је остала без материјалних и 
интелектуалних ресурса да би имала довољно снаге да савлада 
свеприсутни примитивизам. Самим тим грађанштина је остала 
и без културних ресурса. Тако сведен концепт мишљења заправо 
ствара један когнитивни систем који насилно инвертује дотадашњу 
друштвену и културну реалност, јер као статистички доминантан, 



сиротињски менталитет себе доживљава и вредносно доминантним. 
Сликовито речено, неки зидар себе сматра важнијим од архитекте 
јер, сводећи све на своју најбаналнију форму, закључује да зидар 

„Ма немој ја сад да ти...“ 
(Фотографија: Небојша Раус)

Прибор криминалца
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ради, док архитекта само размишља, без обзира на чињеницу да 
зидар обавља репетитивни рад, а архитекта креира нову вредност. 
Ипак, свој врхунац сиротињски менталитет достиже у не-раду који 
обезбеђује велике материјалне вредности – дакле у криминалу.

Деведесетих година 20. столећа Србија је доживела готово 
потпуну економску девастацију, њено становништво је било 
суштински осиромашено јер је потрошило готово све ресурсе, и у 
таквим условима пластика, односно масовна употреба производа 
од јефтине пластике, симболички изражава дегенерацију система 
вредности и културно-социјалне процесе који се дешавају у 
друштву. Управо у неприметној свеприсутности јефтине пластике 
лежи снага те њене симболичности.

Кад смо добијали робу на тачкице 
стварана је нова, боља држава. 

Зато су 1993. године уведени 
бонови, да се зна разлика 

(Фотографија: Драшко Гаговић)



Економски суноврат Србије почиње још током друге половине 
осамдесетих година, у оквиру социјалистичке Југославије, али 
се, након кратког опоравка 1990. и 1991. године, нагло убрзава. 
Званични подаци12 показују да је у периоду између 1978. и 1997. 
године пад производа по глави становника износио чак 53,5%. 
Трошкови домаћинства по глави становника 1978. године износили 
су 4.441 динар,13 1988. године 2.812 динара, 1993. године 1.103 
динара, 1994. године 1.661 динар, да би се 1998. године спустили на 
свега 1.096 динара. Свеукупно сагледано, трошкови домаћинства 
по глави становника су за 20 година (1978–1998) опали за око 75%, 
и тај податак можда најбоље говори о промени животног стандарда 
у Србији. Поједини парцијални подаци такође указују на изражен 
економски пад: просечна реална зарада је у јулу 1978. године 
износила 1.243 динара, а у септембру 1988. износила је 622 динара, 
да би током 1993. године достигла свега неколико динара.

12 Сви подаци наведени према синтетичкој студији: Palairet 2001. Иако су ту подаци 
преузимани из званичних статистичких извештаја, они нису апсолутно прецизни због тежње 
социјалистичке и потоње власти да „улепшају стварност“ и због немогућности њиховог 
прецизног прикупљања у кризним деведесетим годинама. С друге стране, изнети подаци су 
довољни да се уоче кључни токови економских процеса и њихов одраз на свакодневни живот.

13 Сви подаци у динарима дати су обрачунати у стабилни динар из 1994. године, чија је 
вредност била еквивалентна једној немачкој марки.

А нешто не може ни на бонове 
(Фотографија: Дејан Тасић)

Нема ’леба без мотике: почетком 
деведесетих у Србији је било 
распрострањено веровање да се 
лагодан живот може обезбедити 
чекањем у реду испред банке 
(Фотографија: Матија Коковић)



Када су социјалистичкој Југославији 1979. 
године укинуте могућности узимања пара (разни 
кредити и позајмице) из иностранства, она 
се нашла пред реалним банкротством. Током 
осамдесетих година 20. столећа акумулирани 
друштвени производ се истопио, предузећа су 
приморавана да извозе што више како би се 
покрио спољнотрговински дефицит, а државна 
бирократија је вршила негативну прерасподелу 
акумулираног производа тако што је оно што су 
остваривала успешна предузећа преливала у 
она неуспешна, или пак користила да надокнади 
разлику између високе цене производње и 
реалне цене по којој је неки производ извожен. 
Лоша политика бирократске расподеле вишкова 
трошила је резерве свих расположивих ре-
сурса (природних, финансијских, робних, па 
и људских), и довела је до тога да је уку-
пан губитак предузећа у Југославији 1989. 
године износио 29%. Остваривани губици су 
покривани емисијом новца, што је, наравно, 
довело до високе инфлације 1989. године. 
Године 1990. реформистичким програмом 
покушало се заустављање економске пропасти, 
али је у Србији антиреформистички режим 
већ био довољно снажан да успе да кроз 
„антибирократску револуцију“ наметне идеју 
национализма уместо идеје реформе и 
интеграције у ЕЕЗ.

Економски пад јасно се 
огледао у куповини јефтине робе 

из Русије, Румуније и Бугарске
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Као кључни проблем српске економије током деведесетих јавља се 
готово потпун изостанак инвестиција и наставља се с исцрпљивањем 
постојећих ресурса (видети: Palairet 2001). Извесних инвестиција 
јесте било, али су оне пре свега биле малог обима и усмерене у 
услужне делатности, док индустрија и пољопривреда остају чак и 
без инвестиција које би обезбедиле системски опоравак, а о развоју 
се није ни размишљало. Пошто је Србија активно учествовала у 
ратним сукобима у Хрватској и Босни и Херцеговини, 1992. године 
уведене су јој санкције УН, за које важи да је требало да формално 

У недоумици пред великим избором (Фотографија: Драшко Гаговић)

Расподела хлеба 
(Фотографија: П. Мамузић)



ограниче проток роба и услуга преко граница Србије. Када изостају 
инвестициона економска улагања, санкције су деловале као 
изузетно велико, готово непремостиво оптерећење за привреду. Уз 
то, током њихове примене се искристалисао један други, политички 
погубан ефекат за становништво Србије, ефекат који се осећао 
годинама након њиховог званичног укидања.

Санкције УН, с обзиром на то да нису апсолутно обавезујуће 
за све државе, нису потпуно блокирале Србију, и политички 
естаблишмент је врло брзо нашао разне начине њиховог 
избегавања, углавном кроз фалсификовање докумената и отварање 
фиктивних предузећа у иностранству. Али тако нешто је могао да 
ради само мали број посвећеника, те је у санкцијама УН државни 
врх Србије заправо видео добру шансу за себе. Од санкција УН 
много је, политички и економски, била опаснија блокада која је 
долазила изнутра. Користећи санкције као изговор и оправдање, Чекајући нафту...

(Фотографија:  Зоран Синко,
Драшко Гаговић)
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политички естаблишмент Србије је, кроз готово 
митски наратив о српској довитљивости, себи 
обезбедио монопол на проток готово све робе, а 
свакако и новца, и на тај начин је Србија уведена 
у економску самоизолацију. Посебан ударац на 
становништво изведен је хиперинфлацијом 1993. 
године. Обезвређивањем динара из становништва 
су извучене залихе новца у стабилним валутама 
(највише немачка марка и швајцарски франак), 
пошто су многи крајем осамдесетих изгубили 
поверење у банке. Они који су имали новац у 
банкама без њега су остали одвођењем тих банака
у стечај и њиховим de facto затварањем. У том 
периоду обављена је прерасподела новца његовим 
концентрисањем код малобројних припадника 
режима и режиму блиских људи. Истовремено су 
из становништва извлачене и друге материјалне 
вредности, јер су многи били приморани да продају 
накит, намештај, уметнине, аутомобиле и друге 
вредности како би стекли новац за преживљавање.

 

Војска на распродаји: војна опрема на пијаци говори о изумирању
једног од доскора највећих симбола државне моћи
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Анализе економског стања почетком деведесетих, око чега 
се слажу многи аналитичари, показују да су многобројни потези 
државног врха – од хиперинфлације и извлачења новца у ино-
странство до односа према обичним продавцима на пијаци –  
били сасвим свесни и намерни, јер је било очигледно да наносе 
директну штету становништву, индустрији, пољопривреди или 
услужним делатностима. На крају крајева, идејни творац свега био 
је један успешан банкар. Крајњи циљ је био да се укупан систем 
социјалистичке бирократске расподеле ресурса и производа 
(Verdery 1991) дегенерише у такав систем расподеле који би 
обезбедио сливање новца ка политичком врху и малобројним 
пуленима режима, док би у друштвеној маси остајао само минимум 
неопходан за одржавање социјалног мира. Занимљиво је да је ту 
била веома изоштрена граница између тога шта припада владајућој 
породици, шта њиховим непосредним сарадницима, шта локалним 
извршиоцима, а шта је остављено колико толико слободном про-
току робе и новца. Друкчије речено, знало се ко има монопол на 
енергенте, ко на храну, одећу, дуван, итд. Почетком деведесетих 
дошло је и до масовног измештања протока робе и услуга из 
формалних у неформалне токове, односно, нагло се развијала 
сива економија. Она је, у мањој или већој мери, у зависности 
од врсте робе и услуга, опет била под контролом режима јер је 
режим контролисао проток робе преко граница и контролисао 
је велепродају. Црно тржиште је уједно било ефикасан канал за 
одржавање социјалног мира пошто су многи када су остали без 
посла (мада често и даље формално запослени) успели да нађу 
извор прихода бавећи се трговином на пијацама, бувљацима, 
нерегистрованим радњама, итд. 

Пауперизовано становништво било је усредсређено, као и сваки 
обичан човек, на своје свакодневне егзистенцијалне проблеме, 
у толикој мери да се чак може расправљати о томе да је упало 

Економска сналажљивост: без посла и 
плате у предузећима у којима су радили, 

људи су своје приходе потражили у 
трговини јефтином робом на 

пијацама и на улици
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у субстантивистичку економију, иначе својствену превасходно 
примитивним друштвима14 (видети: Матић 2008). Након 
краткотрајног потрошачког бума током 1990. године – довољног да 
помислимо како смо толико богати да можемо лагодно да живимо, 
да помислимо како смо развијена, западноевропски оријентисана 
земља, односно, довољно дугог да доживимо и прихватимо 
потрошачки менталитет јер је свуда било разноврсне и добре робе, 
а ми смо имали пара – почели смо нагло да сиромашимо, нарочито 
од 1993. године. Тада су многи посегли за јефтином робом која је 
почела нагло да се јавља на српском тржишту, а велики део те јефтине 
робе били су управо разни артикли од пластике. У том тренутку 
пластична роба добија своје кључне симболичке карактеристике, 
односно постаје симбол вишедимензионалне деклинације културе.

Хронолошки постављено, сама пластика је била први симболички 
показатељ економских процеса с краја осамдесетих и почетка 
деведесетих година 20. столећа. До тада је у социјалистичкој Ју-
гославији постојало само неколико фабрика пластике и пла-
стичних производа, а најпознатија је свакако била Југопластика јер 
је производила пластичну робу широке потрошње. Постојало је и 
неколико малих приватних предузећа која су спадала у тзв. малу 
привреду. Пластика је, неоспорно, била присутна и пре деведесетих, 
али није била толико масовно у употреби и, што је још битније, 
била је осетно квалитетнија. Пре деведесетих пластика је, у ствари, 
због својих карактеристика и начина културне конзумације носила 
другачији комуникациони ток од пластике деведесетих. Од средине 
и краја осамдесетих нагло се развијала производња пластичних 
производа и оснивана су многа пластичарска предузећа, махом у 
Старој и Новој Пазови, Инђији, Београду (превасходно у рубним 
општинама), а спорадично и у другим местима широм Србије. У 
читавој Србији, пак, отворено је много пластичарских трговина. 
Често у страху од разних инспекција и других облика репресије, 

14 Овде се мисли на друштва која се у класичној антропологији конвенционално схватају као 
примитивна друштва, дакле ради се о заједницама, групама или племенима без писма, без 
технолошког развоја, понекад и с једноставном друштвеном структуром.

На маргинама сиве економије: ђубришта крај 
бувљака у Панчеву и на Новом Београду
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произвођачи и трговци пластиком били су заправо у првим редовима 
борбе за тржишну економију и повратак капитализма. Постојала 
је елементарна специјализација производње утолико што су се 
једни определили за пластичне производе за домаћинство, други 
су производили само играчке, понеко је радио наменске пластичне 
производе за индустрију (телекомуникације, електроиндустрија, 
индустрија намештаја итд.), док су се неки специјализовали за разну 
опрему од пластике. Један од кључних разлога који је доприносио 
тако брзом ширењу пластичарских радњи је тај што је пластика 
била одличан медијум за остваривање сна о брзом богаћењу, 
доминантног сна у време када смо се „ослободили“ од социјализма. 
У производњи пластичне робе улагања су пропорционално мала у 
односу на зараду, и било је могуће остварити велику разлику између 
реалне вредности робе и коначне цене у трговини. Производња 
пластичних производа користи јефтину сировину, углавном домаћу 
или увезену из суседних земаља (то је тзв. медицинска пластика, за 
разлику од кинеске пластике за коју се верује да је канцерогена), 
а осамдесетих и деведесетих година није се много водило рачуна 
о квалитету простора у којем се одвија производња. Једино веће 
тадашње улагање представљала је израда калупа за неки производ. С 
друге стране, с обзиром на то колико одливака тај калуп може да дâ 
током свог радног века, јасно је да је и његова цена пропорционално 
мала.15 Све до почетка деведесетих пластични производи србијанских 
произвођача масовно су извожени на црногорско, босанско и 
македонско тржиште, тако да су поједини артикли продавани у 
милионским примерцима (обично 2–3, понекад и до 5 милиона). 
Чак и најопштија рачуница показује да су произвођачи пластике 
остваривали велике зараде. Ипак, посебно поглавље представља 
прича о потоњим улагањима стеченог капитала. Наиме, изразито 
је мали број оних који су своје прве предузетничке подухвате у 

15 Један од предузетника произвођача пластичне робе навео је да је крајем осамдесетих 
година најјефтинији калуп коштао 5.000 DEM, али да је могао да произведе неколико 
милиона пластичних одливака, тако да је произвођачка зарада далеко надмашивала цену 
калупа.

Епски менталитет херојског 
ратовања продро је чак и 

у безазлену дечју игру
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кућном дворишту претворили у велику индустријску производњу.
Предузетнички подухвати у вези с производњом и трговином 

производима од пластике показују све уобичајене симптоме преду-
зетништва с почетка деведесетих. Као област у којој се брзо стицао 
профит, и ту су предузетници прибегавали масовном трансферу 
капитала из економске у симболичку сферу, кроз потрошњу на 
статусну робу. Међутим, много је битније то што су на тржиште 
масовно увели јефтину робу високог нивоа утилитарности, чиме су, 
углавном несвесно, подражавали изразито неповољне економске 
процесе о којима је било речи. Производња и трговина јефтином 
робом од пластике постала је нарочито масовна управо током 
прве половине деведесетих година: тада свакако нешто мање 
профитабилности због сиромашења становништва, али управо због 
тога осетно већег нивоа масовности.

Пластични производи за све и за свакога: практични производи 
који решавају многобројне проблеме у животу
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Током деведесетих јефтина пластична роба је, уз сву другу 
јефтину робу, била својеврстан канал комуникације становништва 
Србије с реалним животом који је требало егзистенцијално 
савладавати из дана у дан. Производи од пластике били су 
симболичко-статусно средство за комуникацију идеје како је све у 
реду иако је читава култура била турбулентна. Са осиромашењем 
становништва потрошња на јефтину пластичну робу омогућавала је 
да се ка другима изражава нормалност на тај начин што је конкретно 
трошење новца значило да новца има. Наравно, иако свесни 
сопственог осиромашења, прећуткивана је чињеница да је потрошња 
реално на много нижем финансијском нивоу. Кроз наглашену 
потрошњу на јефтину пластичну робу људи су слали поруку да је 
„све у реду“, да нам је на врата закуцао капитализам у којем се 
ми врло добро сналазимо, премда је то заправо било изопачено 
схватање капитализма, то јест доживљај капитализма кроз само 
једну његову страну. Током деведесетих потрошња јефтиних 
пластичних производа била је трансмитер поруке о нормалности, 
али је уједно била и својеврстан канал статусне инверзије. Наиме, 
сиромашнији су масовном опскрбом јефтином пластичном робом 
слали поруку о сопственом обогаћивању које то уистину није, већ 
је само замена оскудног квалитета масовним неквалитетом, а 
потрошена сума новца остаје иста или је смањена. Ипак, велика 
разноврсност јефтиних пластичних производа омогућила им 
је материјалну разноврсност стила живота, што је њима био 
кључни параметар помоћу којег су изражавали свој „нови“ статус, 
односно своје статусно успињање. С друге стране, у социјализму 
искристалисан средњи слој урбаног становништва – урбаног пре 
свега просторно, али не увек и културно – могао је преко јефтине 
пластике да привидно задржи већ остварену сопствену разноврсност 
стила живота и да на тај начин емитује поруку како је све у реду, 
односно да прикрије свој статусни пад. Социјалистички средњи слој 
током деведесетих неминовно губи социјалну моћ и кроз наглашену 
потрошњу на јефтину робу покушава да покаже како та моћ није 

Шта може да држи 
пластични шраф?



изгубљена, како је само дошло до промене материјала, али не и до 
промене квалитета живота.

Сељаштво је према јефтиној пластици изградило специфичан 
дуалистички однос. С једне стране оно, као култура високог нивоа 
практичности и искористивости ресурса, веома радо пластичним 
производима даје „други живот“ кроз секундарну употребу до-
делом нових функција; с друге стране, пак, сељаштво масовном 
употребом пластичних производа говори о сопственом премештају 
из аутаркичне у тржишну економију, указујући тако на промену 
сопственог начина мишљења из чисто утилитаристичког у по-
трошачки начин мишљења.

Пластичне вредности се, у ствари, користе као сурогат дота-
дашњих реалних материјалних и симболичких вредности, па тако 
пластични послужавник није исто што и онај сребрни, пластична 
чинија није исто што и она фина порцуланска из Чешке, пластични 
накит није исто што и онај златни или бисерни, итд. На овом 
месту је заправо сигнификантно у коликој мери се културне и 
симболичке вредности банализују свођењем на своју форму. За 
једног обичног човека све лежи у очигледној чињеници да због 
недостатка новца уместо материјално вредних купује материјално 
безвредне пластичне ствари, а у томе у ствари лежи комплексна 
информација о културној деградацији. У том моменту јефтини 
производи од пластике јављају се као један од метонимијских 
симбола дегенерације и деградације културно успостављеног си-
стема вредности и појаве његових сурогатних алтернатива које 
теже ка културној и социјалној репозицији статуса. Ту је, чини 
ми се, највећа замка бремена процеса транзиције. Масовна 
појава јефтине пластичне робе, у сагласју с оскудним елементима 
потрошачког друштва (нешто што само личи на потрошачко 
друштво), уз намеру да се тако одбацује сурова реалност, довела 
је до нечега што можемо назвати културном унификацијом, као и 

Пластични производи лако налазе своје 
место у култури сељаштва
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до културне мимикрије, културног бекства, културног лагања себе 
(лажна култура, културна репозиција која је наизглед напредна, 
а суштински статусно регресивна), привида припадања „вишим“ 
слојевима помоћу формално „њихових“ материјалних културних 
елемената, али, у ствари, јефтине културне робе (и материјалне и 
симболичке). Прибегавањем хиперпотрошњи пластичних производа, 
то јест сталном куповином пластичних ствари, шаље се порука да 
немаштине нема јер стално купујемо нешто ново, нешто што до сада 
нисмо имали, или да замењујемо старо, али на тај начин се свесно 
или несвесно улази у вртлог културне мимикрије или културног 
бекства од стварности. Може се рећи и да наглашена потрошња 
пластике функционише као врста друштвеног и културног одушка 
преко којег се избацује незадовољство реалношћу или изражава 
њено неприхватање.

И док се хиперпотрошњом на јефтине пластичне производе шаље 
порука о привиду нормалности, истовремено се испреда сложени 
културни наратив о односу према свакодневици. Тај наратив управо 
и говори о нашој интерпретацији стилова живота и културних 
односа у новонасталој транзиционој ситуацији. Хипертрофираном 
употребом материјално безвредних пластичних производа симбо-
лички се комуницира идеја о пролазности и апстрактно схватање 
безвредности, идеја која је посебно била присутна током де-
ведесетих, уопштено генерисана разним врстама пропасти, али 
највише реалном близином смрти16. Од средине деведесетих, 
када је регионална политичка ситуација почела постепено да се 
стабилизује, на телевизији, као изразито доминантном медију, 
фаворизовани су у којекаквим телешоповима разни производи 
који би требало „револуционарно“ и на волшебан начин да реше 
све наше проблеме свакодневног живота и да нам обезбеде брзу Накит од јефтине пластике 

задовољава форму украшавања 
тела, али с одсуством материјалне 

вредности укинута је статусна 
функција накита

16 Кад се говори о изградњи културног односа према смрти, може се рећи да онда кад је 
смрт свеприсутна, као што је то случај у ратовима, онда се смањује културно дефинисана 
дистанца између човека и смрти. С друге стране, постоје схватања о томе да се у таквим 
ситуацијама разним облицима понашања смрт у когнитивном систему људи позиционира 
даље од човека, то јест идеја смрти се потискује (упоредити: Павићевић 2010).
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и укусну храну, угодан сан, витко тело, неизмерну забаву, паметну 
децу, тренутно чисту кућу итд. Добар део тих производа – чија је 
магија практичности сладуњаво наглашавана на малим екранима 
ТВ апарата, заједно с одушевљењем тобожњих посетилаца и 
неизмерном вештином презентера који вас непрекидно позивају да 
купите одмах – били су (а и данас су) управо производи од пластике 
сумњиве вредности. Репертоар тих изразито практичних пластичних 
ствари неизмеран је, али је и ту (све)присутна тенденција замене 
вредности, како кроз буквалну замену материјала (јер су од 
пластике прављени којекакви производи за које смо навикли да 
буду од трајнијих материјала), тако и кроз пренаглашено, често 
и карикирано истицање њихове утилитарности и моћи да „ствари 
раде уместо нас“ или уз улагање најмањег могућег напора. Друкчије 
речено, није нам познато да је неко ко је купио нешто преко ТВ 
продаје здушно и потврдио оно што је на малом екрану приказано. 
Један од најпопуларнијих чудесних пластичних помагача средином 
деведесетих био је суперсецко, универзална сецкалица за воће и 
поврће која је била направљена од пластике, изузев сâмог сечива 
које је било од метала. Када се појавио на телевизији, суперсецко је 
био представљан, наравно, као револуционарно помагало у кухињи 

Суперсецко је био један од првих 
ТВ производа који су ширили 
идеју инстант културе
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које нам је осетно штедело време и труд. У исто време он је био 
синоним за површан приступ једној од најбитнијих цивилизацијских 
тековина – исхрани. Са суперсецком више нисмо морали да се 
трудимо око припреме хране, он као да је све радио сам. А ово 
потоње је посебно истицано код разних електричних апарата. И 
нико, наравно, није ни помињао појам уживања у припреми хране. 
И нико се није питао због чега такви производи нису налазили место 
(а ни данас не налазе) у професионалној употреби, ако су већ тако 
свемоћни.

Сви ти телевизијски производи од пластике само су део 
непрегледног мора пластике високог степена практичности. Јер 
неко се, ето, код нас сетио да производи пластични бушач за 
паприке не би ли спасио јадне домаћице кад спремају пуњену 
паприку, док се други сетио да направи чудну цилиндричну справу 
за љушћење младог кромпира, мада ћемо да прећутимо да је 
њена учинковитост била око 30% скинуте коре. Код производа 
од пластике, што је кључна ствар, посебно је истицана њихова 
секундарна практичност: њих не морате посебно да одржавате. 
Јер они не трају, једноставно их баците и за мали новац купите 
ново. Та њихова секундарна одлика – осим што још једном говори 
о хиперпотрошњи – симболички изражава оно што бисмо могли 
да окарактеришемо као инстант културу, односно као културу 
пролазности. Како се као кључна карактеристика пластичних 
производа истиче њихова једнократност и пролазност, сагласно с 
материјалном безвредношћу, и када нешто с таквим карактером 
постане масовно присутно у свакодневици, онда оно суптилно 
изражава и сâм однос човека према животу. Приклањањем 
инстант роби – роби за једнократну или краткотрајну употребу – и 
одустајањем од вредности, окарактерисали смо и сопствени живот 
као инстант појаву. Друкчије речено, кроз изразиту деградацију 
материјалних и симболичких вредности деградирана је читава 
култура коју живимо. Због тога о пластици и можемо да говоримо 
као о једном од симбола опште деградације у процесу транзиције.

Једноставно и практично 
уклањање петељке са паприке
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Тежња ка јефтиним пластичним производима који нуде лагодан 
живот, осим што нас уљуљкује у лагању себе самих, изражава 
постојање својеврсног културног грча у којем се трага за новим 
вредностима онда када су постојеће вредности уклоњене. У 
том културном грчу се као нејасно одређена, претпостављено 
врхунска вредност, јавља доколица створена „ослобађањем“ кроз 
употребу декларисано практичних пластичних производа, али је 
то слобода, која је као вредност неегзактна и немерљива, таква да 
свако може потпуно произвољно да је узима као новоформирани 
културни репер за сопствено сналажење у процесу транзиције, 
али и као ефикасно културно средство за прикривање сопственог 
несналажења у трансформисаном културном простору.

Пластика обезбеђује вечну лепоту и на 
оном свету, а наследнике држи подаље 
од гроба јер не морају стално да 
заливају цвеће



42 ПЛАСТИЧНЕ ДЕВЕДЕСЕТЕ

Практичност пластичних производа понуђена је, или дата, само 
тако једноставно као практичност, с тек назначеном апстрактном 
представом о слободи кроз новостворено слободно време, алу-
дирајући на доколицу и лагодан живот, али без идеје како то 
слободно време претворити у стварање културних вредности. Као 
друштво опхрвано проблемима свакодневне егзистенције током 
деведесетих, такве пластичне производе прихватамо пренаглашено, 
сада да бисмо и на другој симболичкој равни показали како је све 
нормално и како ми лагодно и доколичарски живимо, штавише, 
како здушно напредујемо ка бољем и лепшем животу. А кључна 
карактеристика тог живота требало је да буде спокојство, оно у чему 
смо можда највише оскудевали деведесетих година 20. столећа.

Милош Матић
 

И тако... Прођоше деведесете 
(Фотографија: Емил Ваш)
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Plastic Fantastic
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Филм: Pretty Diana (2003), аутор: Борис 
Митић, Grand Prix 13. Међународног фести-
вала етнолошког филма, Београд 2004.

Tранзиција пластике / пластика транзиције у Србији

Пластичне масе – пластична револуција

Пластика је колоквијални, одомаћени појам за све пластичне 
масе, вештачка влакна и смоле, као и, уопштено посматрано, за 
све вештачке материјале у хемијској индустрији (Ravbar 2001 : 16). 
Пластика се такође може посматрати као нова сировина за израду 
најширег спектра употребних производа, често у сврху побољшања 
употребних карактеристика предмета направљених од природних 
материјала. 

Проналазак прве од пластичних маса – целулоида (Encyclopædia 
Britannica, celluloid) - датира се у другу половину деветнаестог 
века. Ипак, тек је научни и технолошки напредак током прве 
трећине двадесетог века, првенствено због значајног повећања 
тржишта путем кога је пластика ушла у свакодневну употребу ширих 
друштвених слојева, учинио да пластика прерасте функционално-
технолошке оквире и да се означи као културни феномен. 
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Револуција пластике - Најлонке
Рекламне стране за производе 

штампаних медија

О таквом се њеном статусу може говорити по два основа који, на 
неки начин, произилазе један из другог: (1) насупрот уобичајеном 
путу ексклузивитета - од проналазака нових сировина, освајања 
нових технологија и израде материјала, па све до употребних 
производа – пластичне масе су, мање или више, од самих почетака 
развијане за масовну употребу;1 (2) чињеница да је током двадесетог 
века настао историјски највећи број друштвених преврата, 
револуција, ослободилачких покрета, нових држава и освојених 
људских права, посредно говори о томе да је демократизација 
цивилизације учинила да предмети елитне културе постану доступни 
прво средњим, а потом и нижим друштвеним слојевима. 

Велики број дефиниција, које укључују употребне квалитете и 
тржишну вредност многих пластичних маса, подразумевају назив 
замена, што врло јасно указује крајњи циљ употребе пластике: 
најбољи однос квалитет - цена. У складу са таквим претпоставкама, 
друштвено-културни простор, какав су омасовљавањем заузимале 
пластичне масе до почетка Другог светског рата,  већ је указивао 
на њихову будућу глобалну вредност. Међутим, улазак тадашње 
светске заједнице у Други светски рат као историјски најопштији 
ратни сукоб допринео је да и донекле изнуђена истраживања - у 
оквиру ратне индустрије, наоружавања и производње војне опреме 
- омогуће нове проналаске на основу којих су „споредни“ правци 
у освојеним технологијама производње довели до значајних 
побољшања у домену свакодневног живота (http://museo.cannon.
com/museo/inglese/emappa.htm). У прилог таквом ставу, од до тада 
пронађених пластичних маса издвојио бих бакелит (Encyclopædia 
Britannica, Bakelite) и најлон (Исто, nylon). То због чињенице што 
се могу сматрати неком врстом симбола за нову класу материјала, 
јер су на основу њихове експлоатације померени културни 
критеријуми доступности и обликоване нове друштвене групе које 

1 Пример за тржишно превазилажење технолошких, а самим тим и економских потешкоћа 
за пласирање нових материјала и производа, је алуминијум као метал који је током 
деветнаестог века ушао у употребу као изузетно скуп, док се данас малтене багателно користи 
у најразличитије сврхе: од конзерви до делова у аутомобилској и авионској индустрији.  
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Револуција пластике 2 - 
Пени од бакелита?

су почеле да користе предмете до тада израђиване од скупих 
природних материјала. Иако се бакелит данас више не користи у 
некадашњем интензитету, од те су сировине с почетка прављени 
многи производи, укључујући саксофон, гласноговорнике, камере, 
делове за разноврсно оружје, електричне гитаре, усисиваче, тостере, 
и друго (www.bakelitemuseum.co.uk). Посебан значај придајем 
чињеници да је у једном периоду - због ратних услова и недостатка 
стандардних металних сировина - разматрана могућност израде 
кованог новца од пластике, па је 1943. год. бакелит тестиран као 
пени у САД. На другој страни, најлон као материјал, првенствено 
као синтетичка замена за свилу, врло брзо је постао део ратног 
тржишта у много различитих производа. Како је свила током Другог 
светског рата постала дефицитарна, најлон ју је заменио у војном 
асортиману (нпр. у изради падобрана и противавионских прслука).  

Оставивши по страни реалне карактеристике које су доприносиле 
брзом повећању квалитета и броја употребних домена за предмете 
од пластике, што неизоставно говори о њеном утемељењу у културно 
окружење, сматрам да неколико показатеља говори о томе да је 
пластика већ током Другог светског рата - највећег и првог заиста 
глобалног сукоба у историји цивилизације - битно превазишла 
првобитну употребну функцију замене. Могућност да бакелит 
постане сировина за израду новца указује на то да је у симболичкој 
равни комуникације тај вештачки материјал постао елеменат 
културе који сам по себи репрезентује систем вредности тржишних, 
тј. робно-новчаних друштвених модела функционисања. 

Уколико се поменути статус бакелита као симболичко-комуника-
ционог еквивалента племенитих метала (Wikipedia, Bakelite) прихвати 
за показатељ вредновања културно-економског домена, проналазак 
најлона и најлон чарапа (Du Pont 1943:19)2 говоре о другом планетарно 

2 Током Другог светског рата (1943. год.) научно-пропагандни материјал у Сједињеним 
Државама указивао је на „стотине тајних, војних функција“ за производе од најлона, потом, 
пророчански наглашавао како ће најлон унети револуцију у свакодневни живот после рата 
и, што је посебно занимљиво, увео неформални слоган Чарапе иду у рат за тада најновији  
проналазак из лабораторије хемијског гиганта Du Pont.  
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значајном утемељавању пластике као медијума за културне, чак, 
рекао бих, и цивилизацијске промене. Значај најлон чарапа, наизглед 
једноставног одевног елемента, симболизује глобални друштвено-
културни модел у коме су жене, између осталог и захваљујући 
активном учешћу у Другом светском рату, успешно започеле процес 
сопствене еманципације. Тај процес је оличен у разноликим про-
менама у друштвеном статусу, добијању права гласа, сексуалном 
ослобађању, и много тога још. Последице таквих измена културних 
образаца вариране су у поратној филмској уметности и њеној 
иконографији, где је на много начина исказивана статусна и еротска 
симболика употребе најлон чарапа.

Социјализам, пластика, симболика

'40  - '50

Преврат током и по завршетку Другог светског рата, који је 
условио промену државно-друштвеног система у Југославији 
– од монархије у републиканско уређење – донео је са собом 
нови, прокламовани модел доминантних друштвених односа 
(класних, полних, професионалних) и нову привредну доктрину, 
као и прагматично манипулисану и подстицану ксенофобију 
према државама капиталистичког друштвеног модела. Нова 
држава, Федеративна Народна Република Југославија (која 
је неколико деценија касније дочекала сопствени распад као 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија) заузимала је 
специфичан ванблоковски опредељен положај,3 што је подразумевало 
социјалистичко-републиканско државно уређење, које је уз све то 
од самих почетака било функционално раздвојено од диригованог 
социјализма у Совјетском Савезу (СССР) и његовим сателитима на 

3 Израз ванблоковски положај често је употребљаван у политичком жаргону као јавно 
самоодређење којм је потцртавана чињеница да Југославија никада није de iure била 
припадница нити Варшавског пакта ни НАТО пакта.   
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истој страни тзв. Гвоздене завесе.4 На практичном плану, идеолошко 
и (по)ратно савезништво са Совјетским Савезом као првом земљом 
комунизма није сметало томе да Југославија, иако је одбила 
Маршалов план (http://www.answers.com/topic/marshall-plan)5 по-
чне од Американаца добијати најпре економску помоћ (већ од 1949. 
године), а потом и војну, која ће од ЈНА6 начинити четврту војну 
силу у Европи. У складу са тим, већ током поратних четрдесетих и 
током педесетих година двадесетог века, могу се пратити зачеци 
културно-друштвено-економског амалгама социјалистичког систе-
ма вредности и употребе производа из прокламовано прокажених 
капиталистичких држава, као део de facto културе свакодневног 
живљења.7 На конкретном плану употребе пластике тај се период 
може дефинисати и на основу братске комунистичке подршке путем 
производа од пластике и технологија за њихову израду, а после 1948. 
године и сукоба Информбиро : Тито (званично протоколисан кроз 
прекид односа Совјетског Савеза и Југославије), домаћа индустрија 
је на тој основи наставила да самостално развија производне 
програме и реализује њихове практичне резултате.  

Први поратни период, током кога су одређени друштвени слојеви 
доживљавали нови државно-друштвени систем као ограничавајућу 
силу, погодовао је никада јавно признатој друштвено инверзној 

4 Државе иза Гвоздене завесе је у време Хладног рата - по завршетку Другог светског, и све до 
краја осамдесетих година двадесетог века била синоним за државе окупљене у Варшавски 
пакт, а то су биле: Совјетски Савез, Демократска Република Немачка, Пољска, Чехословачка, 
Мађарска, Бугарска, Румунија, и Албанија која је накнадно иступила из Пакта.    

5 У питању је идеја америчког државног секретара, генерала Џорџа Маршала, која је у 
првом средњорочном плану после Другог светског рата спроведена у дело. Маршалов 
план допринео је да уместо дезиндустријализације поражене Немачке државе победнице 
у  Европи - путем америчке помоћи - поставе на ноге своје разорене привреде, спрече 
сиромаштво и учврсте демократске и прозападне режиме, те на тај начин сузбију совјетски 
утицај који је подстицао комунистичке покрете.

6 Југословенска Народна Армија

7 Симболички се такав непринципијелни однос може препознати у колоквијалном називу 
Труманова јаја за јаја у праху која су стизала као помоћ из САД, а временом утемељен као 
један од иконографски јасних синонима за целокупан период непосредно после Другог 
светског рата. 

И, опет најлонке. 
За другарице!
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Нове технологије за нове генерације
Образовни  систем и пластичне масе

институцији црне берзе или шверца. Израсла из реалних потреба ратом 
изнуренe државe и подржавана везама са породицама емиграната 
(политичких – усташе и четници са члановима породица, друштвено-
културних – припадници развлашћених, прокажених грађанских 
слојева и предратних интелектуалаца, и економских – оних које 
су вековима опстајавале на југословенском простору), црна 

берза је омогућавала приступ производима 
западноевропског и америчког тржишта. У 
таквом дискурсу посматрано, сматрам да би 
из масе производа са црног тржишта требало 
издвојити управо најлон чарапе (тзв. најлонке) 
као, може се без претеривања рећи, тадашњу 
цивилизацијску икону. У исто време, иако по 
дефиницији не припадају стриктно пластичним 
масама, наглашавам улогу жвака (http://www.
answers.com/topic/chewing-gum) које су то-
ком целокупног трајања социјализма биле 
неприкосновени статусни симбол. Постављене 
у симболичку раван комуникације – а у оквиру 
репрезентовања производа од пластике, као 
значајних елемената за исказивање пожељног 
друштвеног статуса у одређеним културним 
доменима социјалистичког миљеа бивше Ју-
гославије – најлон чарапе су премошћавале 

јаз између госпођа и њиховог тада непризнатог, а жељеног статусног 
модела одевања; и другарица као полно и професионално 
равноправних жена са униформним одевним обрасцем. Полариза-
ција одевних стилова, читана у употреби најлонки, суштински говори 
о релацијама развлашћених и систематски уништаваних грађанских 
сталежа, и, са друге стране, у уравниловци оличеном свакодневном 
истицању једнакости свих, без обзира на полну припадност, инте-
лект, образовање, радне резултате и остало. 



55ПЛАСТИЧНЕ ДЕВЕДЕСЕТЕ

Паралелно са овим, наоко безазленим маниром несврховитог 
жвакања, корисници и истовремено „власници“  жвакаћих гума 
указивали су на постојање концепта доколице као директно 
супротстављеног прокламованој доктрини радног човека-комунисте, 
што је у крајњем случају подривало тада утемељавани социјалистички 
систем вредности. Историјски посматрано, употреба жвакаћих гу-
ма у социјалистичкој Југославији показује да су у прво поратно 
време само повлашћени могли доћи до њих, а да је већ током 
шездесетих година дошло до демократизације путем омасовљеног 
шверца, што је, на неки начин, иницирало производњу домаћих 
жвакаћих гума8 и њихову слободну, најширу употребу. Занимљиво 
је навести како је крајња, статусна и културно инверзно утемељена 
употреба жвакаћих гума, као репрезента најпре увозног, а потом и 
одавде извоженог модела доколице, достигнута током осамдесетих 
година путем институције организованих шверцерских тура за 
југословенске грађане. Под маском туристичких посета – најпре 
Румунији, а потом Бугарској, СССР-у9 и другим социјалистичким 
државама са разноликим тржишно условљеним и изведеним 
културним потребама – југословенски производи широке потрошње 
су били полулегално изношени и постајали нека врста клириншког 
средства10 размене.    

  

8 Занимљиво је да и поред паралелне, касније већ квалитетом прилично изједначене понуде, 
жваке из иностранства остају малтене до распада С.Ф.Р.Ј. репрезент жељеног модела 
егзистенције, који постоји. 

9 За СССР је посебно карактеристично тржиште настало путем дугогодишње реализације 
грађевинских и других индустријских пројеката, када су источни гастарбајтери односили 
најчешће жвакаће гуме и фармерке. Податак добијен и проверен из прве руке, од Драгана 
Бојковића који је шверцом поменутих производа купио и увезао совјетски аутомобил Лада  
1300.

10 Клириншком разменом називам институцију пијачне, или организоване продаје у 
безбедним становима и кућама, када су југословенски шверцери за новац добијен рецимо 
од Вегете (дословно култног додатка јелима за Румуне под  Чаушескуовим режимом), 
новопазарских фармерки или жвакаћих гума цигарета, куповали квалитетне производе 
начињене од природних сировина - порцелан, кристал, кожа, свила, злато итд.  
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'60 - '70

Југославија је у по много чему планетарно преломне шездесете11 
(Popov 2008: 83-94) године двадесетог века ушла заступајући 
утемељавање нове планетарне политичке организације. Уз огромно 
залагање будућег доживотног председника СФРЈ, Јосипа Броза 
Тита, 1961. год. је одржана прва званична конференција Покрета 
несврстаних.12 Политички одјеци настанка трећег блока, умногоме 
састављеног од тадашњих држава у развоју и бивших колонија 
(у различитим стаусним облицима), уврстили су Југославију у 
поштованог партнера хладноратовски подељених блокова. Такав 
повлашћени положај достигнут је углавном због њене улоге 
медијатора према осталим чланицама Покрета, које су омеђавале 
значајно тржиште сировина потребних целом свету. Како је 
далековиди циљ несврставања резултовао несметаним дотоком 
нафте у Југославију, нафтни деривати су – као један од кључних 
катализатора убрзаног привредног развоја – имали несамерљиву 
улогу и као сировина у развитку домаће хемијске индустрије, а 
следствено томе и у значајном проширењу производње од пластике 
(Marković 1963).13 Такав повољан енергетско-сировински статус 

11 Неки од најзначајнијих синонима за шездесете су претња трећег светског рата, лет у космос 
и на Месец,  рат у Вијетнаму, а посебно место заузимају студентски протести током 1968. 
године, одржавани широм света, а који су се највише одразили на унутрашње-политичку 
стварност Југославије током  сукоба студената и професора Београдског универзитета према 
тзв. црвеној буржоазији, то јест политичком и привредном руководству као носиоцима 
злоупотребе идеје комунизма и социјализма. 

12 Покрет несврстаних је настао као међународна организација са више од стотину  држава 
чланица, које су званично биле неуједињене у веће блокове или против њих  – најпре НАТО 
и Варшавског пакта.

13 У прилог побољшаном статусу домаће производње и дистрибуције пластичних производа, 
као и напора државе да ту индустријску грану постави међу приоритете за образовање и 
запошљавање будућих стручњака  навео бих публикацију Priručnik za obradu plastičnih masa, 
коју је издао Savezni odbor jugoslovenskih pionirskih igara. Уколико се занемари скривена 
идеолошка порука, у публикацији су пригодним језиком наведени статус, циљеви и значајни 
привредни субјекти за реализацију стратешких циљева, као и тадашњи асортиман производа 
и њихова улога.  
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очитавао се у све значајнијем проширењу асортимана производа, а 
тиме и њиховог културног садржаја у свакодневним активностима 
Југословена.

Последице статусне промене у глобалним размерама допринеле 
су да Југославија и дословно постане Запад на Истоку и Исток на 
Западу. То се огледа у чињеници да су, на једној страни, изглађене 
политичко-идеолошке размирице са Совјетским Савезом и започета 
интензивна привредна сарадња, док су, на другој страни, Југословени 
тада слободно добијали путне исправе и путовали у најразличитије 
земље света, што је за највећи проценат грађана иза Гвоздене завесе 
било незамисливо све до пада диригованог социјализма. Слобода 
кретања као споредан, превасходно значењски (симболичко-кому-
никациони) канал донекле редефинисаног друштвеног модела, би-
ла је мерљив резултат отварања према свету. Услед тога, десило се 
да некада идеолошки употребљавана послератна парола „Трст је 
наш“14 постане иконографски тачна: да се свакодневном животу 
одсликава на основу значајног повећања уноса шверцоване робе из 
тог италијанског града. У неку руку, Трст је постао крајња и почетна 
тачка шверцерског ходочашћа, које ће малтене до распада бивше 
Југославије повећавати обим и постати један од подржаваних, по-
лулегалних канала за увоз робе широке потрошње: фармерки, 
шушкаваца, најлон чарапа (поново!), перлон кошуља, костимираних 
лутака које склапају очи и кажу „мама“, и још много тога (http://
www.barikada.com/vremeplov/muzika_je_svirala/tuzla_60_tih_04.
php).15

14 Парола симболички репрезентује дуготрајан сукоб око територијалног разграничења после 
Другог светског рата, током  кога су Тито и нова партизанска власт инсистирали на томе 
да западни савезници, на челу са САД, припоје град Трст са околином новој југословенској 
републици.  

16 Веродостојност података, између осталог, почива на личном искуству, као и референтном 
исказу, некој врсти етноекспликације. 
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Упоредно посматрано, сукцесивно нестајање препрека за 
тржишно распростирање свих врста употребних предмета, чему 
доприносе јачање домаће индустрије и њених асортимана, као 
и институционализација полулегалних шверцерских канала, 
посредно указују на то да су шездесете године допринеле настанку 
нових видова издвајања из модела уравниловке. То се у овом 
случају показивало у тежњама да се прибаве посебно дизајнирани 
комади одеће, што је статусни симбол по дефиницији стран 
одевним обрасцима одевања у социјализму, чиме су појединци, 
па  и читаве друштвене групе потцртавали другачији однос према 
друштвено-културном окружењу. За тај се период модним иконама 
могу сматрати шушкавци – кишни мантили или кабанице које су 
израђиване од танке пластике, и перлонке – кошуље израђене од 
истоименог полимеризованог материјала. Ове потоње, постајући 
незаобилазни елеменат мушког и женског, првенствено урбаног 
одевног обрасца, убрзо стижу и до сеоских средина, где због 
неспорне лакоће одржавања мењају статусни предзнак ка 
искључиво употребној вредности. Када се направи пресек у светлу 
комуникационо-симболичких релација, већ се на примерима 
културне стратификације најлон чарапа и шушкаваца показало 
да они рефлектују на пожељни, а не-живљени модел егзистенције, 
што је тим производима дало печат својеврсног статусног симбола 
у периоду процвата шверца из Италије. 

Друштвени напредак заживео током шездесетих и седамдесетих 
година двадестог века и оличен у преласку на систем радничког 
(социјалистичког) самоуправљања, установио је, као неку врсту 
споредног производа, реалну могућност да држављани Југославије 
бивају упослени у иностранству, превасходно у развијеним земљама 
Западне Европе. Најпре селективни и условљени потребама за-
падног тржишта рада, одласци припадника најразличитијих дру-
штвених слојева временом су постајали све масовнији. Елементи 
свакодневног живота у земљама професионалног ангажовања на 
тај су начин врло брзо, са првим годишњим одморима и другим 
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Носталгија за седамдесетим
Синтетичке јамболије и  лутке 

доласцима гастарбајтера16 у домовину, постајали препознатљив 
део културног инвентара у матичном окружењу. 

Већ поменути достигнути стандард током шездесетих година и 
чињеница да је већина жељених производа – који су добављани 
путем шверца или су у ограниченим количинама као копије 

16 Гастарбајтерима су првенствено  називани  страни  радници у Немачкој - невезано за земљу 
одакле долазе, али, потом је у Југославији одомаћен и колоквијално употребљаван за све 
привремене раднике у иностранству, какав је био њихов званични назив. 
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произвођени у Југославији – постала део свакодневне културе 
живљења, означила је нови модел егзистенције за раднике у 
иностранству, њихове породице, а потом, путем поклона или 
„куповине за“ и за припаднике непосредног друштвеног окружења. 
На тај  начин је очигледно уобличавање новог друштвеног слоја 
током седамдесетих година утицало на наставак тржишне трке 
између (1) државно увезених или са прећутном дозволом државе 
унетих (прошверцованих) иностраних производа, и (2) домаће 
производње која је лиценцама, толерисаним копијама или 
самостално освојеним технологијама утицала да се потрошачки 
преоријентишу најшире циљне групе. 

Друштвено-културна кретања у оквиру већ еклектички ко-
нцептуализованог друштвеног система, током седамдесетих поново 
се могу анализирати на основу упечатљивих комуникационо-
значењских икона у које се, наравно, убрајају производи од 
пластике. Оставивши по страни техничке апарате, аутомобиле, 
квалитетне играчке, жвакаће гуме, одећу, обућу и све друго што је 
за гастарбајтере представљало скок у квалитету живота, посебно 
се за тај период може говорити о преузетом маниру коришћења 
украсног, реалистично израђеног пластичног воћа и поврћа, које је 
стизало из земаља у које су радници одлазили на привремени рад. 
Изузев чињенице да су такви украси освежавали естетику дневних 
соба и трпезарија, те, као и перлон кошуље, доприносили повећању 
обима слободног времена17 за радне жене и домаћице, они су 
посредно говорили о узнапредовалом процесу индустријализације 
и урбанизације.18 Посматрано на нивоу симболичког прихватања 
новог система вредности и раскида са традиционалним, руралним 
начином живота, каскадно  преузимање нових модела понашања 

17 Како су перлонке ослобађале домаћице пеглања, тако је  и  пластично воће и поврће (иако 
је требало с времена на време пребрисати прашину) растерећивало време и кућни буџет за 
набавку свежих намирница. 

18 Друштвено-економски узлет током шездесетих година двадесетог века је у целој 
Југославији,  посебно у Србији, резултовао  масовним преласцима из села у град и почецима 
драстичног смањивања процента сељачке популације.   
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Пластично воће и поврће
Индустријализација, урбанизација, 
„гастарбајтеризација“

на основу којих долази до неке врсте културног отуђења, као 
несвесног израза жеље за напретком, очитава се у томе што 
породице гастарбајтера уносе вегетабилне пластичне украсе као 
својеврстан симбол благостања и доколице, потом га преузимају 
припадници домаћих (најпре) радничких слојева, а напослетку оно 
постаје инвентар сеоских домаћинстава у којима би требало да се 
производи право воће и поврће. 

Друга страна прокламовано достигнутог стандарда у само-
управној Југославији, као нека врста симболичког пандана 
поменутим вегетабилно реалистичним украсним предметима, 
очитава се у маниру доношења сувенира са све бројнијих ту-
ристичких или „туристичких“ путовања. Како наводи И. Кова-
чевић, у мноштву разноврсних сувенира, као што су „мини-
јатурна Ајфелова кула, филцани шпански бик, пар грчких 
евзона, афричка маска и слично, [...] најчешћи украс полица и 
регала је венецијанска гондола од пластике“ (Ковачевић 1984: 
57). Симболички значај таквог сувенира може се анализирати 
у неколико праваца, од којих би први указивао на то да за обе 
стране у комуникационој размени, власника успомене и примаоца 
информација о туристичком путовању, гондоле репрезентују 
неупитан и опипљив доказ о могућности за доколицу и не-економски 
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Венецијанска гондола
Додир изобиља 
и далеких путовања

мотивисан (привремени) одлазак у иностранство (Исто: 58) Исто-
времено, такав сувенир, посматран у окружењу доминантних 
(самоуправних) друштвених односа, говори и о другом нивоу 
идентификације. Уколико се као целина узме  „триптих жеља“, та-
чније, обавезни килограм увозне кафе (аустријске, немачке или 
грчке, по могућству са што бљештавијом амбалажом) и флаша 
вискија на видном месту у регалу,19 уз гондолу постављену на ТВ 
пријемник или другу комуникационо значајну позицију, лако се 
чита културна рефлексија на припаднике радничко-службеничког 
друштвеног слоја и њихов замишљени и жељени модел егзистенције 
у изобиљу (Исто: 58-60). 

При том, ако се има у виду то да је „триптих“ до позног социјализма 
постојао у многим домаћинствима, иако често ниједан од чланова 
породице није боравио у иностранству, очигледно је да у конте-
ксту кафе и вискија (могућност за реално, густативно доживљене 
сензације), гондола има истакнуту позицију и симболичко значење 
„куповине искуства“ као замене за реални друштвено-културни 
статус оптерећен ограничавајућим факторима (Исто: 60; Тарнер, 
Еш 1983: 140).

19 Такозвани бифе елеменат регала са вертикалним вратима, који се ритуално отварао при 
доласку гостију, како би се запакована кафа и виски видели, а притом најчешће нудила и 
конзумирала „домаћа“ ракија и „турска“ кафа.
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Урбана естетика
Лустери, регали, сувенири 

'80 - и ...

Улазак у даља разматрања утицаја пластике на целокупан живот 
у једном историјско-културном периоду, започео бих неком врстом 
сажетка о комуникационој улози пластике у до сада предоченом 
развитку друштвено-културних образаца понашања, симболичке 
размене и значења пластике током првих деценија у новој 
Југославији (поготову у Србији). Поступак је могуће спровести на 
основу вишеслојних значења употребе истакнутог репрезента, а то 
је у овом случају тзв. лутка из Трста (Душковић 2010: 46-47) која 
је испрва шверцована, потом толерисано набављана из Италије, а 
напослетку купована у Југославији (Исто). Њен значај огледа се у 
томе што је до шездесетих година била један од статусних симбола: 
најчешће не-коришћена као дечја играчка, она је била део неке 
врсте мизансцена у спаваћим собама, статусни симбол постављен 
на централно место брачних кревета – на узглавље, међу богато 
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Пакет аранжман, Југотон,  1981. година
„И после Тита Тито“, Yu New Wave, плима промена 

украшене и скупе јастуке (Ромелић, Стојановић 1989: 
198).20 

Иако је већ на први поглед видно да из показатеља 
економског статуса лутка из Трста прелази у домен дру-
гачије комуникационе употребе, као симболичка замена 
жељени доколичарски положај власника, прави врхунац 
утемељења у културно окружење може се очитати тек њеним 
уласком у обичајни домен традиционалне културе. Наиме, 
на подручју Косова и Метохије су, све до данашњих дана, 
током свадбених обичаја турског и албанског становништва 
поменуте лутке постављане на хаубу аутомобила у коме се 
превозе невесте.21 Магијском праксом назначена заштитна 
улога лутке као замене за невесту – заснована на веровању 
у зле очи, тј. поглед који може да пренесе зло – и њено место 
на аутомобилу у свадбеној поворци, могу се у призми 
досадашњег проблематизовања пластике као културног 
феномена употребити као комуникациони фокус. Он с 
једне стране говори о послератном процесу прилагођавања 
традиционалних заједница, њиховом напретку и уласку 
у прокламовано атеистички друштвени систем, те соци-
јалистички оријентисану економију, а са друге стране 
указује на мањкавости и потребе које су задовољаване 
алтернативним каналима, на постојање обичајне праксе 
и веровања упркос све снажнијем продору урбане, 
популарне и глобалне културе, као и изведену потребу за 
истицањем не-социјалистичких система вредности.

20 Занимљиво је навести да су карактеристичне  лутке као симболичне замене  
у спаваћим собама гастарбајтерских кућа  које нису коришћене, а притом  
карактеристичне као статусни симболи у социјализму, и то за раднике  на 
привременом раду у иностранству (са   влашког говорног подручја) из источне  и 
североисточне Србије.

21 Захваљујем се на подацима Мини Дармановић, музејском саветнику - етнологу 
и мр Александру Бачкалову, археологу, обоје запослени у Музеју у Приштини.
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Вишеструко значајна декада осамдесетих, започета смрћу Јо-
сипа Броза Тита а завршена неподношљиво нараслим друштвеним 
тензијама које су довеле до ратних сукоба и распада СФР Југославије, 
била је нека врста окидача за настанак нових друштвено-културних 
образаца. Прекретница која је довела до тога била је иницирана 
нестанком неприкосновеног Вође, оличеног у историјском Титовом 
лику и делу, а тај круцијални историјски догађај допринео је да 
сва будућа поља деловања у Југославији буду обојена постојањем 
наизглед поларизованих сила: (1) интерактивно отварање према 
страном тржишту,22 значењски у функцији доказивања квалитета 
система социјалистичког самоуправљања; (2) све снажније 
растакање економског ткива југословенског друштвено-државног 
модела функционисања. У таквом дискурсу посматрано, било 
какав покушај статистичког и свеобухватног тумачења улоге и 
значаја пластике у осамдесетим подразумевао би далеко обимнији 
пројекат, те другачије постављене циљеве и резултате. Услед тога, 
и до сада у тексту употребљаван модел „леопардовог крзна“, 
требало би и у наставку да осветли битне значењске тачке употребе 
пластике, неку врсту митских топоса (Kovačević 1985: 175-177) 
у симболичкој комуникацији, усмереној при том ка спољним и 
унутрашњим циљним групама. 

Већ се почетком декаде може говорити о положају Југославије као 
регионалне туристичке силе, што је у домену привреде допринело 
јачању израде производа намењених првенствено туристима, где је 
значајан удео производа од пластике. Такав реални статус пластике 
је утицао да се у митологизован положај поставе два пословна 
система: Елан (http://www.elan.si) из Бегуња (СР Словенија), 
који је у асортиману имао спортску, јахтинг и туристичку опрему, 
и Југопластика из Сплита (СР Хрватска), са палетом од 3200 

22 У контексту излагања, под појам тржишта подводим не само увоз-извоз различитих врста 
робе и услуга, већ сваки облик комуникационих размена који је допринео да тадашњи 
друштвени систем социјалистичког самоуправљања апсорбује елементе значајних промена 
какве су обележиле осамдесете године у, најпре, државама развијеног капитализма. 
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Време спорта и разоноде
Стомак елиминатор, совјетски пикник сет, корпа за флаше „Југопластика“

врста различитих производа, претежно од 
пластикео(http://www.slobodnadalmacija.hr/
Hrvatska/tabid/66/articleType/ArticleView/
articleld/96065/Default/aspx). Двојност кому-
никационог канала успешних привредних 
субјеката у том периоду, узевши за пример 
Елан, огледала се у томе што су, захваљујући 
изврсном паритету квалитет – цена, многи 
од туриста из западне Европе стизали на 
летовања и зимовања у Југославију без камп, 
јахтинг или спортске опреме, и све то купо-
вали у домаћим продавницама. Истовремено, 
за позиционирање у глобалним размерама 
било је значајно и то што је легендарни 
шведски скијаш Ингемар Стенмарк своје 
највеће успехе постигао возећи Еланове 
скијео(http://www.sloveniatimes.com/en/
inside.cp2?uid=45061B9D-679C-6ACA-289E-
761339B5B04B&linkid=news&cid=13C09426-
03B1-428E-48D0-1B4B054546FД).iНавдругој 
страни, чињеница да је пословни систем Ју-
гопластике пред распад Југославије чинило 
12.900 радника „од Вардара до Триглава“, 
како се тада говорило, са приходом од 350 
милиона долара у 1990. год., уз сопствену 
трговачку мрежу од 180 продавница у свим 
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југословенскимoрепубликамаo(http://www.slobodnadalmacija.
hr/Hrvatska/tabid/66/articleType/ArticleView/articleld/96065/
Default./aspx), – несумњиво показује да тадашње тржиште за 
Еланове и Југопластикине производе није било усмерено само ка 
домаћим потрошачима. Критеријуми квалитета и естетизације 
производа, које је требало освојити у тржишном пословању према 
потрошачима ван Југославије, у сваком су случају утицали на захтеве 
домаћих купаца, a последично и на подизање стандарда производа 
за свакодневну употребу. Све то, као и бројна путовања у државе 
иза Гвоздене завесе – превасходно припадника млађих и средњих 
генерација, указивало је управо на двостран проток информација 
на основу кога су становници бивше Југославије бивали упознати 
са свим савременим достигнућима у цивилизацијском, културном, 
информационом, тржишном, и многим другим доменима који су 
имали одјека на њихов свакодневни живот.  

Посматрана поново кроз тржиште за производњу и потрошњу 
пластике, друга страна поларизованих тежњи у оквиру друштвено-
културног окружења позног социјализма током, и поготову крајем 
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осамдесетих година двадесетог века у Србији, може се препознати 
у институционализовању тзв. малих привредника, новог друштвеног 
слоја у оквиру кога су пословали (махом) породични погони за 
израду производа од пластичних маса. Најразличитији производи 
који су излазили из модификованих занатских радионица упо-
требљавани су најпре у свакодневном животу, потом у привреди, 
а напослетку и као мобилијар у услужним делатностима. Иако 
наизглед такав концепт производње и тржишног пословања говори 
о успеху социјалистичког модела самоуправљања, треба навести 
да, супротно томе, законски оквири за рад нису ишли на руку но-
вом друштвеном слоју насталом ван главних токова за вертикалну 
друштвену проходност. Такав статус огледао се у неравноправним 
условима за излазак на тржиште, што је неминовно узроковало 
умањена улагања – видна у илегалном прављењу калупа на основу 
купљених оригиналних производа ван Југославије и у лошијем 
квалитету сировина. Постојање тржишта за производе из приватних 
погона упоредо је показало све умањенију куповну моћ домаћих 
потрошача, а уједно и немоћ државе да утиче на стимулисање 
фаворизованих привредних гиганата да својим асортиманом 
покрију све домене потрошње. 

О поларизацији друштвено-економских сила говори и то што 
су осамдесете године период у коме су актуелизована црна и сива 
тржишта, најпре очитана у постојању толерисаних бувљих пијаца 
које су од друге половине осамдесетих година представљале сталну 
вишеструко „црну варијанту“ слободног протока робе на политичко-
друштвено-економском подручју клириншког тржишта држава  иза 
Гвоздене завесе. Посматрани проток робе огледао се у томе што 
је на основу декларативно не-дириговане и интерно „договорене“ 
ресорне поделе у оквиру држава Варшавског пакта територија 
бивше Југославије, посебно Србије, била циљано тржиште за 
толерисани шверц и сиву трговину различитим производима за 
масовну потрошњу. У таквој подели може се сматрати да је удео 
грађана из Совјетског Савеза (ма у којој од република производ 
настао) био, између осталог, усмерен и на дистрибуцију кућне и 
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Киоск Shopping Moll
Аутомобил играчка, дечје наочаре, сет за баскет

камп опреме, галантерије, као и различитих справа 
и техничких апарата – свих у изради од искључиво 
пластичних маса, или у комбинацији метал-пластика.  

Други симболички посматран друштвени помак 
било би постављање треће генерације киоска, 
монтажних грађевина које су служиле као мале 
уличне продавнице за штампу, цигарете, алкохолна 
пића, прехрамбену робу, и слично. Како И. Кова-
чевић наводи, почетком осамдесетих година у Бео-
граду су постављени „пластични, модулни киосци 
у јарким бојама, претежно у црвеној. Појединачни 
киосци могли су се спајати у угаону или равну 
целину, сачињену од два киоска или више њих. 
Дизајн новог киоска добијен је на конкурсу на коме је 
победило дизајн-решење једне словеначке фирме.“ 
(Ковачевић 2008: 130). Такав тип киоска није, на-
равно, карактеристичан искључиво за Београд, 
и у довољној мери говори о промени обрасца за 
дизајнирање тих малих уличних продавница, које 
су деценијама покривале тротоаре у урбаним 
срединама.  

Упоредним посматрањем улоге и узлета нових 
друштвених слојева у позном социјализму, насталих 
ван главног тока самоуправљања, и лаганог а 
неумитног процеса никада признатог утемељавања 
бувљих пијаца, отворених тржних центара, киоска 
и сличних трговинских простора, који су почетно 
оличавали сиву економију а пун „сјај“ доживели 
током међународне изолације и кризних година (као 
видног и очекиваног резултата политике Слободана 
Милошевића), – могу се препознати слабости и 
недоследности на, тада сматрано, исправном путу у 
развитку индивидуалних слобода у Југославији као 
моделу за државу будућности. 
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Естетика коначног
Пластична амбалажа, цвеће и 

украси у монументалним гробницама

Такође, мањкавости у процесу позиционирања регионалне тури-
стичке силе и државе са прокламовано самодовољном економијом 
у многим привредним доменима, и дословно су обелодањене путем 
могућности да се купе квалитетни домаћи производи прављени 
по лиценци или моделовани на основу донетих узорака из ино-
странства, који су потом ре-моделовани до процента у коме није 
могло доћи до потраживања ауторских права из држава у којима је 
оригинал заштићен.   
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Пластика и друштвени циклуси 

Правећи други пресек о значењима пластике у оквиру постојања 
друштвено-културних циклуса у Југославији и Србији, где је њена 
тржишно-комуникациона и симболичка улога видљива на основу 
често вишезначно уобличених порука, може се већ на прагу 
последње деценије двадесетог века говорити о тријадном односу 
државно-друштвеног узлета и стабилног економског платоа, позног 
периода и сумрака социјализма пред ратове, и међународне 
изолације и кризе током ратних дејстава и после њих. Хронолошки 
посматран развитак пластике и поређења њене улоге и културног 
садржаја у омеђеним друштвеним периодима указује, такође, 
и на постојање тријадно сучељених значењских целина које се 
појављују у некој врсти цикличног обрта. Конкретно, тријадно 
постављени релациони односи између прве послератне (Други 
светски рат) употребе пластичних производа из Совјетског Савеза, 
јачања домаће индустрије пластике и увоза или шверца пластичне 
робе широке потрошње са Запада – симболички репрезентују 
прокламовани идеолошки исправaн и, на другој страни, реални пут 
социјалистичке Југославије у „боље сутра“. Ратом изнуреној новој 
држави биле су потребне дониране или по „братским“ ценама 
увожене технологије и крајњи производи из Совјетског Савеза, 
убрзан развој домаће производње, али уједно и квалитетни и са-
времено дизајнирани производи „трулог Запада“ који су, опет из 
идеолошких разлога, често стизали искључиво на црно тржиште. 
На умору социјализма и у предвечерје ратова на тлу Југославије, 
поново је из Совјетског Савеза – током и после перестројке – на 
тржиште србијанских бувљих пијаца стизала шверцована роба 
широке потрошње. По источноевропским мерилима су, потом, у 
све значајнијим количинама увожени и истовремено шверцовани 
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„Пластика без граница“: 
сиво тржиште, шверц и мала привреда 

Прашко, Бугарско црно вино „Меч'а крв“, Клиско

прехрамбени и други производи „са Запада“, 
а све то уз тржишни удео домаћих малих 
привредника, овај пут као репрезента нових 
друштвених слојева насталих ван главних про-
мотивних канала за друштвену покретљивост у 
социјализму. 

Другу страну комуникационо-симболичких 
циклуса у употреби пластике представљају 
већ егзистенцијално стабилизовани пери-
оди током шездесетих и седамдесетих го-
дина, када настају изведене потребе за исти-
цањем статусних симбола као показатеља 
благостања, а њих на почетку посматраног 
периода репрезентују елементи модних, стил-
ски редефинисаних социјалистичких одев-
них образаца, најпре оличени у употреби 
шушкаваца, перлон кошуља и неизбежних 
фармерки: Levis, Lee, као и италијанских Rifle. 
Цикличним обратом током деведесетих таква 
статусна одевна симболика отварања према 
свету редефинисана је у оквирима реалности 
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међународне изолације и постојања турбосрпског идентитета, па 
је за припаднике друштвених слојева егзистенцијално окренутих 
ка ратном профитерству, сивој економији и црном тржишту, 
карактеристично (не искључиво, додуше) распростирање одевног 
обрасца оличеног у кинеским тзв. шушкавим тренеркама од канце-
рогене пластике, бољим или лошијим фалсификатима светски 
познатих робних марки. Изузев подударности у пластичним 
полимерима као материјалу израде, инверзна комуникација у 
супротстављању одевних образаца из шездесетих и деведесетих 
очитава се у чињеници да су перлонке у своје време биле глобални 
модни хит, и, према томе, дах света у Југославији, док су копије 
тренерки одраз немаштине, изолације и краха моралних вредности 
у ратној Србији.23   

Идеологија пластике / идеолошка пластика

Државно-друштвени улазак у деведесете године и учвршћивање 
режима Слободана Милошевића неминовно су се одразили на 
функционисање и најситнијих пора у свакодневном животу грађана 
Србије, а већ поменути процеси утемељавања пластике као једног 
од симболичких показатеља кризе из времена сумрака социјализма, 
у том периоду су настављени према параметрима из осамдесетих. 

Међутим, оснаживање опозитне стране употребе пластике, њена 
улога јевтине и свима доступне симболичке штаке за превазилажење 
егзистенцијалних недаћа, тек је почињало да указује на својеврсну 
идеологизацију тржишта. На првом месту треба говорити о 
схизоидној ситуацији већ од времена признавања Хрватске 
као самосталне државе – почетком 1992. године – када режим 

23 Занимљиво је навести да су, у светлу распростирања елемената популарне културе, за 
одевне обрасце шездесетих, као и деведесетих, карактеристична комбиновања одевних 
елемената од пластичних материјала са фармеркама, тако да су, у симболичком смислу, 
Levis и перлонке замењене шушкавим тренеркама и Diesel фармеркама као престижним 
стилом одевања.
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Економија деструкције  
Звоно на улазној капији и један од 

прозора  фабрике 

Слободана Милошевића баца анатему на развијене државе Европе 
и САД, док на другој страни купује социјални мир дозвољеним 
шверцом робе широке потрошње, у коме значајан удео чине управо 
производи из тих земаља. Следећи елеменат је чињеница да са 
протоком ратног периода и све јаснијим последицама међународне 
изолације на србијанском тржишту све већи проценат заузимају 
кинески производи. Супротстављајући та два тржишна показатеља, 
и на основу државно и медијски промовисаног става о Кини као 
једној од ретких пријатељских држава, могуће је говорити о никада 
јавно израженој, али, симболички контекстуализованој подели на 
добру и лошу пластику. 

На основу шире употребљаваног концепта за оправдање државне 
политике током деведесетих година у Србији, тржиште и употреба 
пластике могу се представити као један од видљивих резултата 
употребе „невидљиве“ манипулације најширим друштвеним гру-
пама. Како су сви становници, вољно или невољно, активно или 
пасивно, учествовали у ратовима у које званично Србија није ни на 
који начин била умешана, већ на том нивоу се види да су замене теза 
сачињавале тада реално егзистенцијално окружење. Вративши се 
на симболички значај добре и лоше пластике, потпуно је јасно да су 
инверзијом комуникације, у јавном дискурсу, добрим проглашавани 
кинески производи сумњивог квалитета и са скривеним идеолошким 
порукама у дизајну, украшавању и предвиђеној употреби, насупрот 
неспорно конзумерски оријентисаним производима који су 
шверцом или сивом економијом стизали из Европе и САД. При 
том, шверцовани производи који и данас чине добар део тржишта 
у глобализованој цивилизацији били су у то време једна од ретких, 
специфично и неинституционално одржаваних културних веза са 
остатком света.24  

24 Амбивалентни однос  према производима за широку потрошњу који долазе „са Запада који 
нас је бомбардовао“, и до данас је могуће пратити на основу супротстављених значења каква 
одају пуни ресторани из америчког ланца за брзу храну - Mc Donald's,  и чињенице да су 
током малтене свих демонстрација усмерених против међународне политике према Србији 
прво демолирани управо ти услужни објекти.
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То је оно право!
Пластична гајба за Кока Колу

Посебан правац у тумачењу идеологизације пластике може 
се читати на примерима који говоре посредно, и то не толико 
посредством утицаја самог тржишта, већ долазе из друштвено-
културног окружења у коме су настали и функционисали. Примера 
ради, како је већ наведено, у Београду су током осамдесетих годи-
на постављени већ поменути пластични, тада најмодернији модулни 
киосци у јарким бојама. Иако у основи такав тип киоска указује 
првенствено на помак у деценијском поимању естетике социјализма 
(Ковачевић 2008: 129) његова политизација у деведесетим почива 
на чињеници да је многима од њих редефинисана намена утолико 
што су постајали нека врста бувљих пијаца у малом (Исто: 130-131), 
у којима је продавано све што је на било који начин могло да се 
произведе, прошверцује и прода. 
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Second Hand живот
Рециклирана пластична амбалажа Промена иконографије и значења, од симбола отвореног и богатог 

тржишта у социјализму до герила економије деведесетих, довољно 
јасно показује политичку позадину и културну позицију једног у 
основи маргиналног привредног објекта.   

Глобализација и изолација – дечије играчке

Како је у досадашњем излагању већ на довољно модела указано 
на широку употребу пластике у историјском, развојном и друштвено-
културном дискурсу, појашњавање изузетно комплексног садржаја 
могуће је и даље наставити на основу осветљавања значењских 
пресека очитаних на конкретним примерима. Због значаја чиње-
нице да су генерације деце и младих који су стасавали током 
деведесетих реална снага на којој би требало да почива будућност 
Србије – посебан правац тумачења о пластици, у различитим 
аспектима културне комуникације, репрезентују пластичне играчке 
које су, из различитих разлога, куповале и употребљавале поро-
дице и појединци, припадници најширих друштвених слојева. 
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Игре партизана и Немаца, четника 
и партизана, Нас и Њих, .....
Филм: „Довиђења, како сте“  
(2009), аутор: Борис Митић, 18. 
Међународни фестивал етнолошког 
филма, Београд 2009.

Идеологија глобализације и изолације
Холографска Богородица и Исус

Star Wars
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Mary & Beauty Set;
Lego, Logo, Ligo, ...?
Коцкице за слагање

Први од праваца може се пратити на основу чињенице да су 
изолација и економска криза неминовно довели до тога да се чак 
и према деци рестриктивно подешава утрошак породичног буџета. 
У такву групу спадале би лоше и за употребу опасне копије класика 
дечијих играчака, на првом месту лего коцки, а потом и варијанте 
Барби лутке и њених комплета. Већ на први поглед, упоређивањем 
копија са за припаднике повлашћених / добростојећих слојева у 
ратној Србији и тада доступним оригиналним играчкама, могу се 
препознати размере културно-друштвено-економског руинирања 
свакодневног живота. 

Други ниво комуникације представљала би чињеница да су се у 
том периоду на тржишту могле купити различите варијанте лутака 
супер хероја, играчака које су репрезентовале мотиве из стрипова 
и њихових филмованих верзија већ експлоатисаних у популарној 
култури, чиме је, путем намерног или нехотичног педагошког 
моделовања, јасно потцртана могућност за манипулацију децом, у 
чему су поред електронских медија учествовали и родитељи. 

Трећи од нивоа значења – настао на основу постојања тржишта 
играчака произведених у Кини, без обзира на то да ли су у питању 
шверцовани „оригинали“ или препознатљиве копије – чита се на 
основу најшире посматраног концепта културне инверзије којом 
су обележене деведесете године у Србији, и то, колоквијално
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Хероји за  хероје
Бетмен, Свемирски полицајац,
Мач и штит

речено, као подела на добро и лоше тржиште, у зависности од 
тога одакле потичу производи. У конкретном случају, та инверзија 
огледа се у томе што су дечји културни јунаци листом били са-
држајно обликовани и митологизовани у оквирима западне по-
пуларне културе која је, контекстуализована у ратна дешавања, 
представљала утицај декларисаних „непријатеља српског народа“ и 
као таква требало да буде у потпуности игнорисана. Путем масовне 
конзумације кинеских производа ти су јунаци постали неизоставни 
део одрастања више генерација у данашњој Србији. 



Пластика, пластика, пластика

Пластична флаша - од амбалаже до симбола

Као подвучена црта симболичке комуникације путем употребе 
пластике неминовно се намеће утицај у еколошком домену, који 
и данас оптерећује транзициону Србију. Током деведесетих 
тај је утицај путем секундарне употребе пластичне амбалаже, 
произвођене најпре за најразличитије газиране напитке који 
су прављени по узору на тада тешко доступне, али културно 
препознатљиве стране робне марке,25 може се тумачити у неколико 
праваца. Први од њих указује на саму чињеницу да је у време 
међународне изолације сваки употребљени материјал представљао 
могућност за културно редефинисање током секундарне употребе. 
Због тога су пластичне флаше или канте најчешће коришћене или 
сечене тако да остану за даљњу употребу, целе или њихов већи или 
мањи део - скоро неизоставно са грлићем. 

25 На глобалном нивоу синоними за газиране напитке и данас су првенствено Кока Кола, 
потом Пепси, Фанта, Спрајт и друге робне марке.
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Примењена уметност: Кеса

На тај су начин настајале плашилице за птице, клопке за стршљене 
или осе, левкови за претакање различитих врста течности, итд. У том 
правцу посматрана, чињеница да основну функционалну намену 
пластичне флаше чини њена улога амбалаже која би, опет, по 
дефиницији требало да се баца26 по употреби, потцртава тадашњи 
неповољан културно-економски положај конзумената. 

26 У време ратних деведесетих година двадесетог века у Србији, у најширим друштвеним 
слојевима који су конзумирали инстант задовољства није постојала развијена еколошка 
свест, а о институционализацији рециклаже да и не говорим. 
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Страшило
Џакови и кесе

Такав статус огледа се у ратом и изолацијом 
разореном тржишту, на коме најчешће нису ни 
постојали доступни производи27 са основном наменом 
управо из спектра функција редефинисаних употреба 
пластичне флаше, као и настанку нових потреба 
какве је условила тадашња ситуација. Уједно, кроз 
препознавање таквих, редефинисаних употреба, 
указује се постконзумација као принудом изазвана 
креативност којом се, ипак, могу раздвајати културни 
статуси изведених потреба. Тако, рециклиране пла-
стичне флаше у граду чешће задржавају првобитну 
намену и користе се за нове врсте течности – шверц 
бензина, моторних и машинских уља и другог; или 
постају лако направљене алатке за једнократну 
употребу – левак за претакање бензина, уља, и сл. 
На другој страни, секундарна употреба пластичних 
флаша на селу задржавала је (и до данас) основну 
нит максималне искористљивости и прагматичне 
употребе наслеђене из времена традиционалних 
заједница. Управо стога су од флаша настајале 
већ поменуте алатке или справе за борбу против 
штеточина у пољу и на њивама, потом, флаше 
напуњене водом постајале су бочни притискивачи 
за стогове сена и сламе, а нанизане празне флаше 
служиле су као ограде двојаке намене: уз уобичајену 
сврху визуелног раздвајања простора, та „ограда“ 
је, захваљујући ефекту преламања светлости и 
одблесака, служила за плашење и одбијање птица. 

27 Говорећи о доступним производима указујем на парадокс да су 
током изолације елитни слојеви, које су сачињавали политичари (на 
свим нивоима) и њихови „помагачи“, потом ратни профитери и „ратни 
хероји“, а напослетку естрадне звезде – најчешће турбофолка, уживали 
у малтене свим благодатима тржишта каква је спољни свет достигао 
крајем другог миленијума.  
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Лопатица за претовар,
замка за стршљена

У истом контексту треба посматрати редефинисане функције 
пластичних канти – амбалажа за јестива уља, сирће, кућну хемију и 
сл. – од којих су прављене веће или мање лопатице за пребацивање 
брашна, житарица, намирница у ринфузу, и сл.   

Пластична флаша као материјализовано средство и фокус 
симболичке комуникације указивала је у инфлационим и пост-
инфлационим годинама на поседовање новца који је могуће 
користити за задовољства ван основног круга одржавања живота. 
Било да су у питању биле флаше шверцоване Кока-Коле, Фанте, 
Спрајта и сличног, или домаћа замена која је у тим годинама у 
потпуности утемељивала понуду на свим слављима у сеоским 
срединама – разлика „жути или црни сок“ је подразумевала техно-
лошке варијације кола-напитака и цитрусних база (најчешће 
поморанџе) са сода водом – сваки од њих је доносио лажни до-
дир развијеног потрошачког друштва. Када такав употребно-
симболички статус поставимо као први степеник у вредновању 
редефинисане употребе и секундарних културних функција пла-
стичних флаша, за потпуно разумевање значаја неопходно је 
нагласити постојање естетизације као трећег нивоа симболичко-
комуникационе употребе на нивоу друштвене заједнице. 
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Јunk art?
Двобојна ветрењача

Caviar Connection
Филм: Caviar Connection (2008), 

аутор: Драган Николић, 
Grand Prix 14. Међународног 

фестивала етнолошког 
филма, Београд 2009.

Такав статус очитава се већ кроз неколико примера: први од 
њих био би феномен посебног обликовања и бојења ветрењача 
од пластичних флаша, други, посебно видно место где се оне 
постављају у сеоским и приградским окућницама, а треће, редо-
след различитих облика, боја и дизајна флаша од којих су пра-
вљене ограде. Уколико је подразумевано да није у питању варирање 
junk art-а28 као уметничког израза у неауторизованом облику, 
очигледно је да пут од примарне функције пластичне флаше 
као амбалаже, преко секундарне функције дефинисане путем 
разумљиве уштеде у материјалу и изради, доводи до естетизације 
која довршава симболичку комуникацију деведесетих, у распону 
од несвесног изражавања друштвено-економске немоћи до „уме-
тности рециклаже“ као психолошко-друштвеног помагала за 
превазилажење схизоидног положаја током изолације и ратних 
дешавања.    

Марко Стојановић

28 Сасвим прихватљива дефиниција џанк арт-а (junk art, енг.) била би да су то уметничка 
дела дословно настала од отпада - металног, стакленог, дрвеног, па и пластичног.http://www.
thefreedictionary.com/junk+art
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The Plastic Nineties

The crucial progress of civilization, embedded in the twentieth 
century on the basis of inventions and use of various types of plastics, 
can be viewed from different angles, including developmental-
technological, market-utility, socio-cultural, communication-sym-
bolic standpoints. In this context, the museum representation of the 
Serbian socio-cultural space can be considered equivalent to others 
as a framework to shed light on the meaning and role of plastics 
under specific conditions of the foundation, development, climax 
and disintegration of Yugoslavia, followed by wars, international 
isolation and, above all, all aspects of transition. 

Historically, the time of paradox and cultural inversion that marked 
the nineties represents the result and mirror of the previous, decades-
long existence of socialist Yugoslavia as a state which was, since its 
very beginning, conditioned to a number of contradictions, the need 
to overcome those and successive attempts to find the third course. 
Beginning with the postwar tergiversation between the proclaimed 
brotherhood with the Soviet Union and the “quiet cooperation” with 
the United States and Western European countries, to the process of 
industrialization, urbanization and the initial disintegration of rural 
communities in the sixties, and the seventies and the introduction of 
the new social stratum of the gastarbeiters – migrant workers – and its 
status confrontation with already significant members of the middle 
class in the homeland, the maintained system of values contained 
eclectic models of the existence. The beginning and the end of the 
crucial eighties, however, were marked with the death of Josip Broz 
Tito (in 1980) – the undisputed leader, and the fall of the Berlin Wall 
(in 1989), which, symbolically, speaks of the internal socio-cultural 
reevaluation and its global confirmation of the sustainable socialism 
as one of the biggest illusions of the twentieth century.
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In light of the above, it is very important that Serbia - as, according to 
many concepts, dominant part of the former Yugoslavia - experienced 
relatively rapid economic (industrial) development from the late 
1950s to the mid-1970s, in consequence of the official policy created 
by the Communist Party and Tito himself, resulting in financial status 
of its inhabitants, who levitated between the East and the West. The 
social system prevented investments of any surplus money aimed at 
making bigger profits, and in the socio-economic discourse that did 
not require this, urbanized strata gradually developed the relatively 
remarkable consumer awareness, which represented the socialist 
reinterpretation of the consumer society in the West. At the same 
time, the idea of the consumer-based society slowly but surely 
penetrated the rural segment of the society and contributed to the 
declared purpose, and that was the destruction of the peasantry. 
Key moments after the death of Tito, and the beginnings of the 
transformation of the Yugoslav society, which, therefore, includes 
Serbia, began to appear even in the early eighties, which is primarily 
related to the possibility of increasing private ownership and the 
introduction of private entrepreneurship beyond the strict control 
of the socialist bureaucracy. The first period of the transition process 
was characterized by a high level of spontaneity and vagueness, 
and a certain degree of liberalization. Moreover, in 1990 already, 
it seemed that all the existing problems were the minor ones and 
that with a reform-oriented government, the country might really 
join the European Economic Community in 1992. However, blinded 
by the sudden increase in enticing selection of goods from the West, 
enjoying the benefits of the consumer society, one “subversive” 
process remained unnoticed that slowly formed a sufficiently broad 
stratum of people who place the model of conflict far above the 
model of interhuman cooperation, people who see an epic battle as 
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an archetype of substance and more important than the peacefulness 
and tolerance, and that led Serbia to wars in the nineties – at the 
time of the final disintegration of socialist Yugoslavia.

The use of plastics, symbolic communication and cultural me-
anings marked the development, prosperity and, unfortunately, 
disintegration of Yugoslavia. Since it is impossible to even enumerate 
all of the products for interpretation of the culture of plastics, the 
necessary, arbitrary, and, in any event, good choice has been made 
by the “leopard fur” model that, by shedding light on the important 
symbols speaks of the entire cultural environment. In this discourse, 
the first post-war period was conducive to the publicly unrecognized 
social institution - the black market, or smuggling, where nylon 
stockings should be singled out as the then civilization icon. Placed 
at the symbolic level of communication, nylon stockings bridged the 
gap between the civil stratum of a gentlewoman, the desired status 
model of dress code, and a comrade woman, the model of equal women 
with the uniform dress code. Essentially, nylon stockings speak about 
then and now, capitalism and socialism, civil society and “leveling” 
(egalitarianism).

The freedom of movement in the sixties and initial opening towards 
the world, gradual disappearance of barriers to market diffusion and 
strengthening of domestic industry, as well as the institutionalization 
of semi-legal smuggling channels, indirectly point to new forms of 
extrication from egalitarianism. At the time, the post-war ideological 
slogan “Trieste Belongs to Us” became correct in terms of the market, 
and, in a sense, Trieste became the ultimate spot of the smuggling 
pilgrimage: jeans, plastic raincoats, nylon stockings (again!), perlon 
shirts, plastic dolls that can close their eyes and say: “Mum”, and 
many more. The desirable and the then available foreign merchandise - 
in the light of communication-symbolic relations – showed even in the 
examples of nylon stockings, plastic raincoats and perlon shirts that 
for many, that social period reflected a desirable yet unexperienced 



91ПЛАСТИЧНЕ ДЕВЕДЕСЕТЕ

model of existence, and marked the designed plastics as a specific 
status symbol. Moreover, in the seventies, the process continued, 
so that the gastarbeiters and urbanized middle class marked the 
last “truly socialist” years through some kind of upstart-snobbish 
cultural expressions. An example of this is the decorative, realistic 
plastic fruits and vegetables brought from countries of temporary 
residence. With the exception of technical equipment, cars, toys and 
chewing gums, clothing, footwear, and others, as a “ gastarbeiters’ 
jump” to the preferred model, it has special significance as a symbolic 
break with the countryside, alienation from home culture, takeover 
of new, foreign models of existence and, ultimately, undermining of 
the socialist system of values. A match for such a parvenu symbol 
would be a souvenir Venetian gondola, which, for members of the then 
middle class, expressed the status of the tangible evidence of leisure 
opportunities otherwise strange to the working people - comrades 
and comrade women. At the same time, the gondola had a symbolic 
meaning of the “shopping experience” as a substitute for the real 
social and cultural status.

The eighties were characterized by the existence of the seemingly 
polarized forces: (1) interactive opening to foreign markets, with the 
function, in terms of meaning, of proving the quality of the socialist 
self-management system, (2) increasingly more intensive economic 
disintegration of the economic texture of the Yugoslav social-state 
model of functioning. In the field of production, markets and the use 
of plastics, it reflected through the position of the former Yugoslavia 
as a regional touristic power and manufacturing of products primarily 
intended for tourists, as well as institutionalization of the so-
called small-sized entrepreneurs in Serbia, a new social class including 
operations of (mostly) family plants for production of plastic goods. 
At the same time, this was the period of actualization of black and 
gray markets, which, as of the second part of the eighties, represented 
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a constant multiple “black variant” of the free flow of goods from 
the clearing political-socio-economic area of the states behind the 
Iron Curtain. The swan song of great economic systems and the 
ascent of new social groups, as well as a slow yet inevitable process 
of the establishment of unrecognized flea markets, open shopping 
centers, kiosks and other commercial facilities, personifying the 
gray economy of the eighties and “brightly shining” during the 
international isolation and the crisis years, inevitably pointed to the 
weaknesses and inconsistencies in the socialist Yugoslavia as a model 
for the state of the future.

In the light of the generality of hyper-consumption, founded 
according to the then (and even current) cultural performances 
in the materialness, one-timeness, expendability and simplified 
pragmatism of plastics, the plastic nineties clearly communicate 
the mimicry-founded idea of normality, creating actually a whole 
complex of cultural meanings which deny objective reality at 
the symbolic level. The first of these would be the role of plastics 
as cheap and broadly available symbolic “crutches” to overcome 
existential hardship ideologized in the schizoid communication of the 
then state-social regime, anathemizing European countries and the 
United States, while, on the other hand, buying social peace through 
the allowed smuggling of products from those very countries. The 
other side is the fact that numerous Chinese products arrived in the 
Serbian market, burdened with the consequences of international 
isolation. Anathema and media-promoted view of China as one of 
the few friendly countries, speak about a publicly unexpressed, but 
symbolically contextualized division of the goods into the good and 
the bad plastics.

The second level of the meaning is a special way of interpretation 
of plastics, formed and represented through the use of plastic toys, 
which were, for various reasons, purchased by members of all social 
classes. Dangerous replicas of classic children’s toys, primarily Lego 



93ПЛАСТИЧНЕ ДЕВЕДЕСЕТЕ

games, and then variations of Barbie dolls and their sets, point, even at 
first glance, to the scale of the cultural-socio-economic destruction 
of everyday life and attitudes towards children. Also, no matter 
whether these are smuggled Chinese “originals” or recognizable 
replicas of dolls of super heroes - toys based on the model from the 
comics and films, they speak of cultural inversion: the ideologically 
encouraged division into the good and the bad markets and the fact that 
these children’s cultural heroes are mostly shaped and mythologized 
within the popular culture of the “enemies of the Serbian people”, 
while, paradoxically, coming from “friendly China” as the completed 
cultural meaning.

The third and the last level, and recapitulation of cultural 
communication during the plastic nineties, eventually focused on 
the secondary use of plastic bottles. As a materialized focus of the 
symbolic communication, during the inflation and post- inflation 
years, it pointed to the possession of money for pleasure beyond 
the basic existence. At the same time, with the separation of the 
specific secondary use into the urban and the rural ones, it turned 
out that bottles in the city more frequently retained their original 
purpose, or became one-time tools, while the use of plastic bottles 
in the country pointed (and still points) to the main filament of the 
maximal utilization and practical use inherited from the times of 
traditional communities.
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