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Прометеј & Одисеј <RE-TOLD>
Од личности формиране у социјализму до европски оријентисане индивидуе

Још од антике су Прометеј и Одисеј као проминентни јунаци грчке митологије били тумачени и представљани
зависно од промена у друштвено-економском и културном контексту. Имена Одисеј и Прометеј повезују
се са различитим аспектима и проблемима који су у основи схватања модерне субјективности. Модели
субјективности етаблирају се путем политичких идеологија и макро-економских структура.
Прометеј и Одисеј на овој изложби схваћени су као референце на системе колективних симбола, који су
разумљиви транс-национално и који могу допринети анализи односа између појединца и колектива. Аутори
полазе од теоријско методолошких приступа која дефинишу културу семиотички и конструктивистички и
то као један свеобухватан комплекс представа, начина размишљања и значења која се материјализују у
симболичким системима. Из те полазне перспективе, Одисеј и Прометеј, два славна јунака грчке митологије
као архетипске слике су ре-витализована. Савремени животни стилови су, на неки начин, „препричали“ митове
тражећи одговор на питање: Како се мења интеракција између друштва и индивидуе у измењеним културним
контекстима и системима вредности? У средишту је промена доминантних идентитетских модела у контексту
социјализма и контексту транзиције од социјалистички конципиране привреде ка слободној тржишној
економији. Акценат је на анализи феномена, како један првобитно књижевно имагинативни инвентар може
да се ре-формулише и како визуелни и естетски концепти и књижевни образци репрезентације из дискурса
уметности делују у историографском, политичком тј. идеолошком дискурсу. Који образац идентитета је у ком
тренутку интересантан проистиче недвосмислено из међусобног дејства друштвене и естетске праксе као и
владајуће идеологије.
Тако у фокус испитивања долази схватање да за разлику од социјализма који поставља захтев да се појединац
преваспита, капитализам узима као полазну базу одређене особине човека, како би њих прилагодио систему
и на тај начин он као ни један други економски систем ствара простор за развој различитих стилова и начина
живота. То је међутим у супротности са чињеницом да данас можемо да констатујемо тенденцију све већег
уједначавања стилова живота без обзира на огромне разлике у расподели добара, што се сигурно може
довести у везу са масовном продукцијом и потрошњом. Такав развој дозвољава претпоставку да индивидуа
губи на својој индивидуалности.
Капитализам и социјализам су били у међусобном односу као два различита облика европске модерне која
су се разликовала један од другог у идеолошком, политичком и економском погледу. Док у капитализму
појединац важи за меру свих ствари, а индивидуализам се истиче као подређеност заједничким циљевима
у односу на личну амбицију, у социјализму, који је у вези са колективизмом интерес појединца је подређен
интересима групе, тако да колектив и његова добробит имају највећи приоритет.
Изложба се у првом делу концентрише на бившу Југославију и на улогу коју је уметност са нагласком на
фотографију имала у стварању тзв. новог социјалистичког човека као доминантног идентитеског модела.

Тај модел нашао је свој визуелни израз осим у фотографији, на филму али и на новчаницама, којим је
овековечен културни феномен познат као јунак социјалистичког рада у лику Алије Сиротановића.1
Иако је личност требало да има индивидуалне карактеристике, она је у првом реду била „самоуправљач“
који активно учествује у изградњи социјализма и том процесу даје свој лични печат. Управо су социјалистички
производни односи били основа за изградњу новог социјалистичког човека, који добија признање за разлику
од капитализма не на основу своје имовине и са тим повезане привилегије, већ на основу свог квалитета и
квантитета рада, којим доприноси друштву.
Јунак социјалистичког рада је нови вид Прометеја, који је у грчкој митологији пријатељ људи и неко ко доноси
културу човечанству и важи као представник „западног“ принципа идеалистичке борбе против неправде и
борца за бољу будућност, неко ко истовремено омогућава технички и технолошки развој, али и поставља
питање сврхе тог развоја. Иако је Прометеј бог-титан, он је током времена тумачен као симбол побуне и
еманципације потчињеног човека. Посебно од времена просветитељства и романтике он у различитим
књижевним текстовима, песмама али и теоријским списима добија људско обличје и симболизује човека који
се уздиже из подређености и тако заправо постаје Прометеј.
Након пропасти европског социјализма долази до промена доминантних идентитеских модела. Транзиција
од планске, социјалистичке привреде под контролом државе ка слободној тржишно оријентисаној привреди
доводи до симболичке измене значења социјалних пракси и оријентација. Нови друштвени и економски
односи захтевају и нове концепте организације живота људи. Из тога нужно произилази питање везано за
други део изложбе: Који се то нови идентитески наративи етаблирају или ко је нови пост-социјалистички
човек? За разлику од социјализма и једно-партијског система, у транзиционом периоду се не може
једнозначно идентификовати један центар моћи из кога се инсценира доминатни модел идентитета. Сада
индивидуа има слободу избора да слободно развија своје потенцијале и планира свој живот према својим
потребама.
Ипак, намеће се један водећи концепт тог новог типа човека: Homo Europaeus, мобилна, флексибилна
особа, која себе добро контролише и у кризним временима успева да се снађе. Тај модел одговара једном
другом јунаку грчке митологије: Одисеју, који преживљава захваљујући свом разуму, лукавству, сабраности и
самоконтроли.
Тај нови пост-социјалистички човек/жена више није радник, то је особа која мора бити спремна да се изнова
пословно преорјентише, да промени место боравка, да реагује брзо и флексибилно и тако се прилагођава
сталним променама у свету који је и сам несталан. Тај „мобилни“ субјект више и не покушава да дугорочно
испланира свој живот, већ развија особине попут невезаности, расположивости и продуктивности. Он је
слика особе коју видимо на ТВу, у часописима, на билбордима, рекламама, на аеродромима са котрљајућим
кофером у једној и мобилним телефоном у другој руци. У свету у којем је размена и циркулација информација
и знања приоритет, појављује се појам тзв. нематеријалног рада који неминовно мења и начине комуникације
и интеракције међу људима, али и између друштва и појединца. Моћ, информације, производња организовани
су по систему глобалних мрежа. Модерни човек који је у процепу између самоодређења и задатих друштвених
параметара мора као и Одисеј да преживи и да се после многих лутања и личних превирања врати својој кући,
што се у европској културној историји управо тумачи као резултат процеса његовог сазревања, који се пре
повезује са еволуцијом, а не револуцијом.

1 Више о овоме види у Миланка Тодић: Фотографија и пропаганда, 1945-1958. Helicon:Панчево, 2005.
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Emilija Mančić, Ph.D.

Prometheus & Odysseus <RETOLD>
From a personality formed in socialism to an European orientated individual

The interpretation and presentation of the prominent heroes of Greek mythology has since classical antiquity
depended on the socio-economic and cultural context. The names of Prometheus and Odysseus are connected with
different aspects and issues that comprise the core of understanding modern subjectivity. Models of subjectivity are
established through political ideologies and macro-economic structures.
At this exhibition, Prometheus and Odysseus are perceived as references to systems of collective symbols, the ones
that are understood trans-nationally and that contribute to the analysis of relations between the individual and the
collective. The authors’ starting point is a theoretical methodological approach that defines culture semiotically and
constructivistically – as an all encompassing complex of images, modes of thinking and meanings that materialize
in a symbolic system. From that point Prometheus and Odysseus, the two famous heroes of Greek mythology,
are revitalized as archetypical images. Contemporary lifestyles have “retold” the myths seeking answers to the
question: How does the interaction between society and the individual change in transformed cultural contexts
and value systems? The central point is the change of dominant identity models in the context of socialism and the
context of transition from a socialist concept of economy to a liberal market one. The accent is on the analysis of
the phenomena, how an originally literary imaginary inventory can be reformulated and how a visual and aesthetic
concept and literary model of representation coming from the discourse of art performs in a historiographical,
political, that is, ideological discourse. At what point is one concept of identity interesting clearly depends on the
interaction of the social and aesthetic practice as well as on the ruling ideology.
Thus, the focus of this research is the perception that in contrast to socialism, that imposed the requirement for the
re-education of the individual, the starting point of capitalism takes certain defined characteristics of man in order to
adapt them to the system, thus it creates space, as no other economic system does, for the development of different
lifestyles. However, that is contrary to the fact that toady we can ascertain a tendency of an all the greater uniformity
of lifestyles regardless of the enormous difference in the distribution of goods that is certainly linked with mass
production and consumption. Such a development allows for the presumption that parts of the individual’s identity
are lost in the process.
Capitalism and socialism were in a mutual relationship as two different forms of European Modernism that differed
from each other in ideology, politics and economy. While capitalism sees the individual as a measure of all things, a
system where the personal ambition of an individual should not be subjugated to common goals, in socialism, which is
connected to collectivism, the interest of the individual is subjugated to the interest of a group, thus the collective and
its interests are of greatest priority.
The first part of the exhibition focuses on former Yugoslavia and the role art, specially photography, had in the
construction of the so called socialist man as the dominant identity model. That model found its visual identity, apart

from photography, also in film and on banknotes that for ever immortalized the cultural phenomenon known as the
hero of socialist labor in the image of Alija Sirotanović.1
Although an individual had to have some personal characteristics, he/she was primarily a self-managing worker
(a worker in the self-managing system) who actively took part in the building of socialism and contributed his/her
individual characteristics to the process. Socialist production relations were the basis on which the new socialist man
was constructed, the man who contrary to the capitalism did not receive recognition on the basis of the property he/
she possessed and the privileges that went with ownership, but was recognized according the quality and quantity of
his/her work, his/her contribution to society.
The hero of socialist work was the new kind of Prometheus, who in Greek mythology was man’s friend who brought
culture to humanity, who represented the “western” principle of idealist struggle against injustice and who fought for
a better future, someone who simultaneously provided technical and technological development but also posed the
question of what the aim of such development was. Although Prometheus is a god- Titan, as time went by, he was
interpreted as a symbol of rebellion and emancipation of the subjugated man. Especially during Enlightenment and
Romanticism in different literary texts, poems but also theoretical texts he acquired a human form and symbolized
man rising up from subjugation and thus becoming Prometheus.
After the collapse of European socialism a change of dominant identity models took place. Transition from the
planned, socialist economy controlled by the state to a free market economy brought about a symbolic change of
meaning of socialist practices and orientations. New social and economic relations required new concepts for the
organization of people’s lives. This inevitable resulted in the issue connected to the second part of the exhibition.
Which new identity narratives are being established or who is the new post-socialist man? In contrast to socialism and
the one party system, during the transition period it is not possible to identify one center of power which constructs
the dominant identity model. Now, the individual has the freedom to freely develop his/her potentials and plan his/
her life according to his/her needs.
Nevertheless, one leading concept of this new man is imposed: Homo Europaeus, a mobile, flexible person, one who
can control him/herself well and can cope in situations of crisis. That model corresponds to another hero of Greek
mythology: Odysseus who survives thanks to his reason, cunningness and self-control.
That new post-socialist man/woman is not a worker, it is a person who must be ready to redirect him/herself
professionally, to change his/her place of residence, to react quickly and flexibly and thus adapt to constant changes
in an unstable world. That “mobile” subject does not even attempt to plan his/her life long term, but he/she develops
characteristics like independence, availability and productivity. It is the image we see on TV, in magazines, on
billboards, advertisements, the person we see at airports pulling a suitcases on wheels with one hand and holding a
mobile phone in the other. In a world where the exchange and circulation of information and knowledge is a priority,
the concept of the so called immaterial labor is being developed which inevitably changes not only the means of
communications and interaction among people but also between society and the individual. Power, information,
production are organized according to the system of global networks. Modern man who finds himself in the double
bind between self-determination and the given social parameters must like Odysseus survive and return home after
much wondering and personal turmoil and that is what European cultural history interprets as a result of his maturing
process, more a process of evolution than revolution.

1 See more in Milanka Todić: Fotografija i propaganda, 1945-1958 (Photography and Propaganda, 1945-1958), Helicon: Pančevo, 2005.
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