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ПЕРМАКУЛТУРАКАОНОВА
ПОЛИТИЧКАКУЛТУРА

Сажетак: Текст раз ма тра по тен ци јал јед не пот кул ту ре ко ја се бе 
сма тра одр жи вом у сво јој окре ну то сти при род ној (ре)про дук ци
ји жи во та. По себ ност ове пот кул ту ре, ко ја се ши ри пла не том, а 
већ го ди на ма за до би ја при ста ли це и у Ср би ји, ма ни фе сту је се у 
осве шћи ва њу раз ли чи тих аспе ка та по тре бе за по нов ним по ве зи
ва њем са при ро дом и ње ним за ко ни ма у свим ви до ви ма жи во та. 
Ње но по ла зи ште је бри га о жи во ту на Зе мљи на осно ву прин ци па 
при ро де. Уре ђу ју ћи од но се у окру же њу пре ма прин ци пи ма еко ло
шке еко но ми је, она по ве зу је тех но ло ги ју и на у ку са древ ним уви
ди ма ко ји су у скла ду са са вре ме ним на уч ним те о ри ја ма. На зив 
пер ма кул ту ра са др жи иде ју пер ма нент не, самообнoвљиве кул ту ре 
и од го ва ра ју ће кул ти ва ци је свих аспе ка та жи во та. Усме ре на је на 
осми шља ва ње ни ша у ко ји ма еко ло шки на чин жи во та пред ста
вља уз о ран от клон од не до ста та ка ци ви ли за ци је ко ја убр за но уни
шта ва окру же ње и де ху ма ни зу је свет. То је кон цепт ко ји пре ва зи
ла зи уо би ча је ну ди хо то ми ју из ме ђу ур ба ног и ру рал ног, али ње го ва 
слич ност са уто пи стич ком же љом за бек ством од коб них ути ца ја 
тех но ло ги је ци ви ли за циј ског си сте ма чи ни да са ста но ви шта са
мог тог си сте ма пер ма кул ту ра по де фи ни ци ји оста је мар ги нал на. 
Ипак, с об зи ром на ка та стро фал не сла бо сти нео ли бер лне по ли
тич ке кул ту ре, не сум њив је њен по тен ци јал да ства ра но ву вр сту 
по ли тич ке кул ту ре.   

Кључне речи: одр жи вост, окру же ње, еко ло шка еко но ми ја, 
перма кул ту ра 

Политичкакултурапредстављаједанодизразадухавремена
повезансасоцијалнимискуством,какоупогледупризнава
њадруштвеногауторитета,такоиунелагоднимдоживљаји
мадруштвенестварности.Утаквимдоживљајимасеобич
нопреламајулошестранепризнатогауторитета.Тајаспект
политичкекултурепојашњаваоспоравањевладајућихисто
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ријских парадигми које у одређеним периодима неспорно
дефинишусликусвета.Такавјеслучајисанеолибералном
парадигмомкојаоддеведесетихгодинапрошлогавекаобе
лежаваурушавање„посткомунизма”.Онајестворилаполи
тичку културу која заговара компатибилност демократије
и „нерегулисаног” тржишта и изједначава социјалну ефи
касностсапрофитабилношћукапитала.Пропастсоцијали
стичкихсистемајеслужилакаоемпиријскапотврдатогада
онанемаалтернативу.Уместодауправљаекономијомпреко
политике,штоједовелосоцијализамдоурушавања,капита
лизамекономијупретпостављаполитици–штоједеловало
обећавајућесведоксенијепоказалодаекономскиуспехне
значииблагостање.Напротив,показало седаинструмен
тализација политике углавном спречава испољавање ства
ралачкихпотенцијалаљуди.Уместоусмерењанаразвијање
људских вредности, друштво је усмерено на остваривање
интересакапиталакојисепритомприказујукаоуниверзал
нимоделразвојасатржишномдемократијомкаоврховном
истиномкојусвиморајудаследе.

Постојикритикаполитикекаосредстваекономијепрофита,
којапредлажеотпорнеконтролисанојглобализацијикорпо
ративног капитала вођењем савесних државних политика
заштите становништваињеговихпотреба.1Тосепосебно
односиназаштитулокалнихсељакаидомаћепољопривре
де од разорне конкуренције светског тржишта. Будући да
сеинтересиљудиинародаразликујуодинтересакапита
ла, јасна јепотребада сепронађеодговарајућисоцијални
пројекаткојићеомогућитимирољубивуполитичкукултуру
плурицентричне демократије. Међутим, левичарске идеје
алтерглобализацијекојебизначилеповратакнастановиште
демократског социјализма не треба да пренебрегну исто
ријскоискуствокојесведочидајеитакавсистемподложан
идеологизовањуизлоупотреби.

Зато јепотребандругачијисадржајполитичкекултуреко
ја ће подржати остваривање друштвених пројеката пове
занихса глобалнимпроцесимакојиутичунапреображаје
животне средине. Размишљање о томе оживело је крајем
претходногмиленијума.Наконобјављивањакњигеокрају
природе2,новоимезастаруприродујепосталоокру же ње
(en vi ron ment)3.Уцентарпажњесудошлеглобалнепромене

1 Упоредити:Amin, S. (2004) The Li be ral Vi rus, Per ma nent War and the 
Ame ri ca ni za tion of the World,NewYork:MonthlyReviewPress.

2 Упоредити:Kibben,B.M.(1989)The End of Na tu re,NewYork:Random
House.

3 Раније се у преводима на српски језик користио изразжи вот на сре
ди на, али сеизразокружење јављакао једноставнијиинепосреднији
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климекојесуописанекао„ненамераване”последицемани
пулације атмосфером. Тиме је означено ишчезавање нама
познатеприроде.Другимречима,заразликуодпретходних
генерацијакојесунастањивалеприроднисветостављајући
ганаконсвогделовањаипакнетакнутим4,миинашадеца,
ћемомождаживетиусветукојићеподутицајемљудских
активности имати потпуно измењену биосферу планете.
Такав свет више неће разликовати природу од  људских
технолошкихинтервенција.

Оптимистичком уверењу о спасилачкој улози технологи
је супротставља се забрињавајуће уништавање природног
окружења.Уњеговојосновијемодернизацијскаидеологи
јатехнолошкогразвојауфункцијиекономскограстаипро
фитакаодоминантневредности.Управозбог(не)одрживо
стимодернизацијекојасеодвијанарачунокружења(како
природног такои друштвеног) постаје свенезаобилазније
општесуочавањесапотребомзапроменомтакоусмереног
погледанасвет,односносапреображајемљудскогодноса
премасветусобзиромнапроблематикуодржања.Кључна
јепроменаљудског односапремаприроди, чијенегирање
покреће замајац уништења.Отуда неминовност одбацива
ња идеологије прогреса која усмерава научнотехнолошко
знање на економски развој, слепо верујући у могућност
неограниченог економског раста, иако је очигледно да он
прекомерноипребрзо водиуишчезавањебиодиверзитета
планете.5

Увидданије угрожено самоприродно окружење – еколо
шкисистеми,биљноиживотињскоцарство,већиопстанак
човечанства,требалобидадопринесееколошкиконструк
тивномразумевањуповезаностичовека (односночовечан
ства)саприроднимокружењем.Утомдуху,усредцивили
зацијскогзанемаривањацелинесвета,управонамаргинама
модерне цивилизације, почело је успостављање еколошки

преводенглескогизразаen vi ron ment.Нодабисеочуваладистинкција
измеђупојмоваеколошкоиенвиронментално,честоостајеоватуђица
будућиданипридевокружењскинезвучипознато.Нијетакођезаживео
нисиноним–појамоколина(околински),каопанданхрватскојнупотре
бипојмаоколиш(околишни),каонипредложенинеологизам–еколина
(еколински).

4 Кадасенатоодговарааргументацијомдаљудиникаданисуостављали
природунетакнутом,илипаксупротномтврдњомдавеликеприродне
променепопутклиматскихнезависеодљудијерсуседешавалеирани
је,топостајеначиндасепроблемуништавањаприродепредставикао
парадоксаланидасеоправдаванеодговоранодноспремаокружењу.

5 Упоредити:Shiva,V.(1988)Staying Ali ve: Wo men Eco logy and Sur vi val in 
In dia,London:ZenBooks.
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усклађенихсистеманаосновуприродногначеладугорочне
(само)одрживости.

У вези са тим треба разумети супротстављање природе и
културекаокључнообележјенаучнотехнолошкемодерни
зације.Новопромишљањеодносаизмеђуприродеикултуре
истичедајеконтинуитетизмеђуњихпримарнијиидубљи
одњиховогдисконтинуитетакоји јеустановљенмодерни
зацијом. Тај континуум је изражен у начелима пер ма кул
ту ре као новог погледа на свет који је претпоставка нове
(политичкеиекономске)културе.6

Сједнестране,тајпогледјеускладусадавнашњимосно
вамадревнихтрадиција,сатакозваним„премодернимкул
турама”којесуприродноиљудскоокружењесхваталекао
различитеаспектејединственецелинесвета.Утомдухусе
одвија увођењеинтегрисанеприродеи културеуличнии
заједничкиживотиизналажењеиуспостављањееколошки
одрживихрешења.Стиммогућностимасеповезујесвеви
ше присталица еколошке економије и начина живота ко
ји укључују (само)одржањеи (само)обнављањена основу
образацасвојственихприроди.

Сдруге стране, у току јеразвијањесупротнихтеоријских
становишта која континуитету између културе и природе
приписујукултурнусупремацијусматрајућије„природним”
оправдањемза„креативнуинтервенцију”,односнозаинже
њерскуитехнолошкуманипулацијусаставнимелементима
природе.7Натајначинсеподржаванаучнотехнолошкираз
војуфункцијиконтролесветаиостваривањапрофитабез

6 Пермакултурајеидеологијаидруштвенипокреткојисеиспољавакроз
освешћивањепотребезаповезивањемљудисаприродомињенимза
конимакроз све видовеживота.Уређујућиодносе у окружењупрема
принципимаприродеи еколошке економије, начелапермакултурепо
везујумодернутехнологијуинаукусадревнимувидима.Назив„пер
макултура”служидаистакнеидејуперманентне,самообнављајућекул
туреиодговарајућекултивисањeсвихаспекатаживота.Усмеренајена
осмишљавањенишаукојимаеколошкиначинживотапредстављаузо
ранотклоноднедостатакацивилизацијекојаубрзаноуништаваокру
жењеидехуманизујечовечанство.Концептпермакултурепревазилази
уобичајенудихотомијуизмеђуурбаногируралног,алисличностсауто
пистичкомжељомзабекствомодтехнологијецивилизацијскогсистема
чинида,састановиштатогсистема,онаподефиницијиостајемарги
нална.Ипак,собзиромнакатастрофалнеслабостинеолиберлнеполи
тичкекултуре,њенпотенцијалдаствориновуврступолитичкекултуре
несумњивопостоји.

7 Тоје,например,гледиштеЏудитБатлер(JudithButler),амогућегаје
повезати и са концептомXтулуцена (Chtulucen)ДонеХаравеј (Donna
Haraway),илисадискурсомо„мноштвуприрода”БрунаЛатура(Bru
noLatour),паисааргументовањемдаљудинемајуприроду,већсамо
историју(TomIngold).
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обзиранаеколошкуиљудску (не)одрживост.Исходборбе
између ових супротстављених становишта је неизвестан
ињегова вероватноћа је неодређена.Мада они којиимају
моћ–узурпирајувласт,ипакпостојинададаћецивилиза
цијаукризинекакоуспетидапреокренедоминантнитренд
глобалногуништења.

Перпетуирање идеологије раста и економије профита, од
вија секрозпраксу технолошкогпрогресакојинастојида
учврстиљудеууверењудајемогућнеограниченекономски
раст.Такодаоникојиуправљајутехнологијомцивилизациј
скогсистемаостајуприкованизаоваполазишта.Сањима
заједноидеу академскимкруговимаразвијена тенденција
дасеконцептзвани„природа”одбацикаоепистемолошка
„натуралистичкагрешка”,илидасезначајприроденегира
наосновуаргументацијеизсферепостхуманизма.

Концептпостхуманизмајесумњивзатоштопревиђапотре
буљудидасачувају„укорењеностуземљи”.Одтогаје,ме
ђутим,јошсумњивијезанемаривањеупозорењадаекономи
јапрофитаугрожаваопстанаксвихприроднихорганизмима
напланети.Уконтекстудруштвеногокружењатозначида
еколошка опасност погађа све а не само сиромашне који
супринуђенидаперпетуирајупогрешансистемуборбиза
преживљавање.Међутим,ибогатиносиоципостојећегси
стеманебитребалодазанемарујучињеницукоју јеиста
каоБрусЛиптон(BruceLipton)дајеуништавањеприроде
подједнакопретњаза„поражене”каоиза„победнике”,те
сезатодилема„променитисеилинестати”,намећесвима.8

Оне које не успева довољно да занесе вера у технолошко
обећање, могу препознати смисао у идеји да драматичне
променеживотнесрединепоништавају(иљудску)способ
ностприлагођавањакоја једуготрајностицанаупроцеси
маеволуције.Угроженост сеповећавауправо затоштосе
урођенаспособностуклапањауживотнусрединунеодноси
на„противприродно”окружење.Подршкатомеда„добаан
тропоцена”производи„другуприроду”(next  na tu re9)–што
сеодвијауследпрепуштањаинерцијитехнологије–треба

8 Упоредити: Lipton, B. H. (2014) Bi o lo gi ja ve ro va nja, Beograd: Leo
Comerce.

9 Овајмотоједноставноилуструјеодговорнапитање,„Штазначидруга
природа”?: „Покушајима да култивише природу,људска врста је иза
зваланастајањедругеприроде,којаједивљаинепредвидивакаоувек.
Дивљисистеми,генетскаизненађења,аутономнамашинеријаидивни
црницветови.Природасемењазаједносанама.”Упоредити:Mensvoort,
K.V.(ed)(2014)Next Na tu re Bo okhttp://www.nextnature.net/book/;http://
www.nextnature.net,приступљено11.09.2014.
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сматрати неодговорним , утолико више, уколико се више
глобализује.

Јавним, политичким и професионалним праксама, одно
сно,односомизмеђуграђанаидржаве,слободеивладања,
глобалне економије и локалног окружења управља „језик
кризе”којиуоквирујељудскуперцепцијустварности.Зато
јесталноприсутнапотребадасерасветлекореспонденци
јепостојећих„дискурсакризе”измеђуобластиекономијеи
екологије(којисетичуприроде,ресурса,енергије,загађења,
биодиверзитетаипроменеклиме).Овидихотомнидискурси
сеипакнесматрајунужномеђусобноискључивимупркос
томештосекрећуизмеђуполовакатастрофеиодрживости,
одишчекивањахуманитарнограсуладо„зеленереволуци
је”.Увиддакризаизискујеодлуку,наводинаочекивањеда
еколошка криза изазове економскипрепород – томе се не
надајусамотакозвани„алтернативци”и„маргиналци”,већ
таквихимаимеђу„мејнстрим”политичарима(AlGore)и
теоретичарима(ThomasFriedman).

Иакојеодавноуоченаповезаностеколошкихиекономских
проблема(катастрофеиконзумеризма,природнихнесрећа
иеколошкихокидача,климатскихпроменаикредитногкра
ха),видимодасемогућиправцињиховихразрешењафун
даменталноразилазе.Питање је, збогчега? Једанодговор
гласидаразличитодноспремаеколошкоекономскојкризи
потичеодразилажењауразумевањутогадалиматеријал
на добра долазе одљудске креативности или од природе.
ПремамишљењуДејвидаХолмгрена(DavidHolmgren),ал
тернативаприрода/културајеобликоваламодерансветви
ше него левичарска/десничарска идеологија. Разумевање
тога може помоћи у расветљавању идеолошких коренова
глобалнекризе.10

Наимеглобалнакризајетемадебатеопромениклиме/кра
јунафтнеере (peakoil).Онауказујенапотребудасељу
ди прилагоде животу са мање енергетске потрошње.11 У
томконтекстујенасталаиидејаопотребиза„енергетским

10УтекстуНо вац про тив фо сил не енер ги је: бор ба за кон тро лу све та(Mo
ney Vs. Fos sil Energy: The Bat tle for Con trol of the World)насвоминтер
нетсајту(Hol mgren De sign – per ma cul tu re vi sion and in no va tion)Дејвид
Холмгринразвијапроблемекоје јепретходноизнеоутекстуСломна
Захтев(CrashonDemand)акојиобнављаконтекстњеговогранијегдела
Fu tu re Sce na ri os: How Com mu ni ti es Can Ad dapt to Pe ak Oil and Cli ma te 
Chan ge(2007)Упоредити:Holmgren,D.(2010)Mo ney Vs. Fos sil Energy: 
The Bat tle for Con trol of the World(https://holmgren.com.au/приступљено
05.06.2014.)

11Упоредити:Hopkins,R.(2008)The Tran si tion Hand bo ok: From Oil De pen
dency to Lo cal Re si li en ce,London:GreenBooks;Holmgren(ibid).
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описмењавањем”,односно,заразумевањеменергијскихто
ковакојисуускладусауниверзалнимзакономоенергији
којипоследњихдеценијапредлажепермакултурнипокрет.
У основи, овај закон каже да се било који систем – еко
номски, еколошки,биолошкиитд. – вишеусложњавашто
добија већу количину енергије. Конфронтирајући новац и
фосилнагорива,ХолмгринизносизапажањекакојеодПро
светитељстваиИндустријскереволуциједошлодоогром
ногусложњавањакултуреусмислудруштвенеекономско
технолошкеперформативности.Тојестворилојекултурни
хи брис(ύβρις)уследнадмености–осећањаљудскенадмоћи
којајеистиснуласкромностстарихдуховнихтрадицијапо
везанихсатајнамаимоћиПрироде.12Међутим,акосеима
наумудаизаљудскемоћистојиенергетскаоснова,ствари
постајумногојасније.

Тумачење према којем је сврха просветитељског пројек
таослобађањечовечанстваод „оковаприроде”,Холмгрин
сматра„идеологијомбанкара,господарановца–темагич
несилекојачинидацеосистеминдустријскемодерности
функционише”. Према њиховом уверењу, раст финансиј
скихвредностиитрансакцијапредстављаврхунацљудске
еволуције.Онииспољавајурелигиознуверудаћееколошко/
економски проблеми бити решени увођењем на тржиште
технолошко/организационихиновацијакојаћенадокнадити
немогућностприродедапружидовољноресурсаиапсорбу
јеотпад.Новацитржиштесунајсложенијипроизводивере
уљудскусупериорност.АлиХолмгринуказујенаопасност
овевересобзиромнањенунеутемељеност.

Наиме, ераекономскограстапочиванасвевећемискори
шћавањуфосилнихгорива,штодоводидотогададруштве
нисистеми–економија,комуникација,образовање,техно
логијаитд.–достижуогроманнивосложености.Међутим,
исцрпљивање природних ресурса води смањењу прилива
енергијештосенеминовноодражаванапотребузасмањи
вањемдруштвенесложености.Отоменасличанначинкао
мислиоципермакултуреразмишљајуииницијаториконцеп
татран зи ци јекојипредлажудасетранзицијакадруштву
сасмањенимприливоменергијеурадипостепено,такошто
би се катализовали потенцијално катастрофални догађаји.
У контексту могућег енергетског колапса, опасност лако
мисленевереуљудскукреативносткојаћеувекрешавати

12Тако,например,многиборцизадруштвенуправдуиеколошкаправа,
верујуда језаопштедоброимудроуправљањекључноконституиса
њеправила.Теоретичари,учитељииновинариверујудасуразговории
расправеначинзарешавањепроблема.Предузетницисуовоуверењеу
људскунадмоћдодатноразвиликрознауку,технологијуитрговину.
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проблеметехнологијом,постајеопаснијаодтакођепробле
матичне вере у прекопавање земље, јер ова последња бар
признајезначајенергетскихресурса.

Критикадоминантногтрендапромовисањаглобалногеко
номског система заснованог на принципима економског
профита,обузелајетеоретичаренасвимконтинентимазе
маљскогглобуса.МеђуњимајеВанданаШива(VandanaShi
va)посебноусредсређенана„монокултуруума”ианализу
технологије култивисања монокултура. Глобално узевши,
с обзиром да је организован одозго, систем монокултура
промовишеширокдијапазонпроизводњеалитоподразуме
вавеликуколичинупређенихкилометара.Овајтрендпод
разумеватакођетрговинуидентичнимпроизводима,каои
потрошачки начин живота. Опасност наметања принципа
монокултуреиспољавасеустварањусвевећихисвеспе
цијализованијих фарми–индустрија које су опремљене да
одгајајусамоједноисто–фабрикесвиња,илипилића,на
трпавајухиљадеживотињанаистоместо.Овајначинпроиз
водњејепротиванживотуиразноврсности.Тајсистемкоји
промовише конзумерску монокултуру представља претњу
зајединствениидентитетсвакогпојединца,свакогрођеног
детета,истичеШива.13

Реагујућинаопасноститаквогсистема,некиљудисупоче
лидасезалажузалокалну,еколошку,самоодрживуеконо
мијукојапочивананеговањубиодиверзитетаиусмеренаје
каопштемдобру.Насупрот„економијипрофита”,којасуге
ришеда„више”значии„боље”,овиљудисунановначин
почелидамислео томештакупују, једу, користе, каоио
новцукојимплаћајусвето.Онинастоједаоноштокупују
будеускладусаонимштосматрајузаиставредним.Уме
стонеумеренепотрошње,тогпанданапрофиту,почелисуда
свесноусмеравајуидејупросперитетауправцусвогживота
илокалногокружењаизаједницесанамеромданатајначин
стварајувишесопственехране,енергије,културеизабаве.

Једнаводиљаовогпокрета јеидеја„културнетранзиције”
која се деценијама развија у свету. Иницијативе културне
транзиције14заодрживимначиномживотаполазеодистих
принципа каоипокрети запермакултуру која представља
разрадуодрживихначинаживотапогоднихзасвакузајед
ницу. Пермакултура има за узор обрасце природних еко

13Упоредити:Shiva,V.(1988)Staying Ali ve: Wo men Eco logy and Sur vi val in 
In dia,London:ZenBooks.

14МрежаТранзицијепостојиустотинамазаједницаширомсвета.Бависе
начинимакакодазаједницепостануотпорнијеисрећније(www.transiti
onnetwork.org,приступљено16.04.2014).
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системаисуштинскијеповезанасадубинскомекологијом
–то јеизраженоињенимназивомкојиупућујенаперма
нентност(само)обнављања.

Мадабинекибиоцентричнонастројениекологмождапри
метиодајесвакаинтервенцијауприродипроизводантропо
центризма,тедаприродусамотребазаштититиодљудских
утицаја,поклоникпермакултуребитврдио:дајеиљудска
врстадеоприроде,којијекористанзањенуобнову,алиса
моподусловомживљењаускладусаприродом,анеборећи
сепротивње,каоумодернодоба.Такоће једанагроном,
например, следећимодернеагрономскепринципекојису
усмеренинаштовећиприноситрошењевеликеколичине
хемијскихпрепарата,замањеодпардеценијаодплоднезе
мљенаправитијалову.Томенапротив,пермакултураћепу
стињупретворитиуоазуприроднешумехранекојаћесе,
такорећи,самообнављати.

Иницијатором пермакултуре, као облика еколошког дизај
нирањакојиразвијаодрживуархитектуруисамообновљиве
системеагрикултуре,премамоделуприроднихекосистема,
уобичајеносесматрааустралијанацБилМолисон(BillMol
lison), алии други аутори су далии дају своје доприносе
разради и успостављању пермакултурних принципа (Хол
мгрин,Лефтон(GeoffLawton),Шива,Холцер(SeppHolzer),
Хопкинсиостали.Пермакултурниплан,илидизајн,треба
да истакне предности сваког крајолика – његов образац,
функцијеиузајамнуповезаностврстаитребадатечиниоце
распоредитакодаонимогудасеразвијају,данапредујуи
максималнодоприносе свомокружењу.Наосновуфинал
ногдизајна,којијеисредствоисврхаконцептапермакул
туре,везеизмеђусаставнихделоваводесинергијицелине.

Сликаопустошеногсветајеконтекстимотивзаизборпер
макултурногактивизма.ПремавиђењуХолмгринапројекат
пермакултуре сугерише повлачење од конзумерске еконо
мијеи стварањесамоодрживогокружењакојепредставља
коракустварањусветаукојемжелимодаживимо.Уколико
битоподстаклораспадпостојећегекономскогсистема,овај
распадсеипакнебимогаосматратисврхомпермакултуре.

Приступпермакултурејеинтегративан,атозначиданеве
рујеусупротстављајућеставоветипа„мипротивњих”,јер
глобалнакризанассвезаједноповезује.Премасхватањима
пермакултуре,уништавањепланететребазауставитипози
тивнимделовањем– оноће делотворније него супротста
вљањепроменитипостојећисистемкадасеупраксипока
жунепосреднеидугорочнепредностиновепарадигме.Тако
се,дакле,философијапермакултурепоклапасаСократовим
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мишљењемдатајнапромененијеутомедасесваенергија
усмеринаборбупротивстарог,већнаизградњуновог.

ПринципепермакултурногначинаживотаХолмгринјеиз
нео јошдеведесетихгодинакада јепредложиорадикалне,
алиизводиве,променепонашања,којеимајузациљдаљу
де претворе од зависних потрошача у одговорне произво
ђачекојистичунезависност.15Међутим,кадасеузмеуоб
зираскетскиидеаловихпринципа,нечудиштопотенцијал
пермакултурекаоделотворногобликадруштвенихпромена
нијеузнатнијојмерипрепознатиприхваћен.Збогтогасе
такођеоњојговориуконтекстуалтернативе (имаргинал
ности).Проблемјесвакакоудоминацијимодернизацијских
идеја и вредности, а њихово преношење путем медија и
образовањаонемогућававећинуљудидаихдоведеувезуса
потрошачкимстиломживотакојиугрожаваокружење.

Медијиидругитехнолошкисистемикомуникацијаподржа
вајупотрошачкуоријентацијудруштва,такодауспављују
људеионемогућавајуихдабудудовољноуздрманикризом.
Збогтогаљудикаоданевидеништачудноутомештои
даље не доводе у питање „мит о прогресу”16 са разорним
последицама економског развоја по окружење а у даљем
токуипоцелутехнолошкоекономскуинфраструктуру.Не
повезивање утицаја деградираног окружења на здравље и
благостањесаегзистенцијалнимикултурнимпитањимата
кође је показатељ неодрживости овог система. Нажалост,
ово подвојено стање свести може наставити да траје све
докнебудекаснозапроменекојесунеопходнезаодрживо
окружење.17

15ПремаХолмгриновојвизијипринципипермакултуресусумираниова
ко:1.редукуј,користипоново,рециклирај2.гајибаштуихранисеод
ње;3.избегвајувознепроизводе;4.користирадивештинууместого
товихматеријалаитехнологије;5.планирај,дизајнирај,градиикупуј
дабитрајалоипоправљалосе;6.користиизвореенергијенанајбољи
начин;7.користилокалнеобновљивеизвореикадасускупљи;8.кори
стинеобновљивеиопредмећенеенергијесамодабиуспоставиоодржив
систем;9.високатехнологија(компјутер)неморадабудеврхунска;10.
избегавајдуговеидалекерелације;11.редукујопорезивањемањимпри
ходима;12.развијајдомаћинскиживотнистилиодговорност.

16ФонРихт(GeorgHenrikvonWright)јепревишеоддведецениједаоту
мачење„митаопрогресу”,тврдећидапрогрес„нијесавршенствоокоме
је сањалопросветитељство, већњегово реификованопоистовећивање
саекономскимрастоминатегнутимформализовањемдруштвеногупра
вљања”(Riht,G.F.(1989)Mitoprogresu.Doprinosraspraviomodernosti,
Tre ći pro gram82,83(III,IV),str.219–246.

17Упоредити:Bowers,C.A.(1995)Edu ca ting for an eco lo gi cally su sta i na
ble cul tu re: ret hin king mo ral edu ca tion, cre a ti vity, in tel li gen ce, and ot her 
mo dern ort ho do xi es,SUNYseries inenvironmentalpublicpolicy,Albany,
NewYork:StateUniversityofNewYorkPress.
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Међутим, иако је преко потребно повезивање одрживих
принципасаполитичкимделовањем,посебноуситуацији
урушеностидвадесетовековнихдруштвенихпокрета,тони
јемасовнапојава.Мождајетакоуправозатоштојеиници
јативатранзиције/пермакултурепокрет„одоздо”којиделује
изнутрадапридобијељудеда(само)организујуалтернативу
конзумерскомсистемукојиупропашћавасветидасепред
наступајућомкризомобезбедеуоквирулокалнихзаједница.

Премапрогнозамаиздеведесетихгодина,само10%станов
ништваможедафункционишена основу дубинскогизбе
гавања централизованог економског система у целини. То
значидаизбегавањепотрошачкогначинаживота неможе
многоутицатинапреображајглобалнеекономије.Такода
главнаулогапермакултуреостајеизграђивањеалтернатив
ногживотногстила–независнихдомаћинставакојанепо
чивајунадржавномновцувећнасамоодрживојекономији
локалнихзаједница.

Досаданиједандругиполитичкимоделипакнијепонудио
оноштојеустањудапонудипермакултураусмислубољег
животазасвестановникепланете.Затобипермакултурамо
гладапредстављакључнидоприносразвојуновеполитике
иполитичкекултуре.

СитуацијауСрбији је таквада,иако јеуправо тобиона
чинтрадиционалногсеоскогживота,модренизација јене
приметно довршила изумирање села. Идеје пермакултуре
међу алтернативно оријентисаниммладимадобијају акту
елност.18 Међутим, урбанизовану популацију младих није
лакопридобитидасевратеназемљу,посебнозбогмасовне
увереностиутрајнепредностимодернизацијекојазаједно
са сећањима претходних генерација на тежак сеоски жи
вот,претежеукористурбанитета.Утомконтексту,требало
бисевишеинформисатиофункционисању„градоватран
зиције”којисепониклиширомсветаиделујуподутицајем
„транзицијске иницијативе”.Њихов начин размишљања и
стилживотаизгледавеомаоправданоиразложно,посебно
уконтекступретњепривредногкраха.

Наравно,постојиопште зазирањеод алтернативе систему
којеодбијаљудезбогнеодобравањаистрахадаћеприста
лицеалтернативебитипроглашенененормалним,илипри
падницимакулта,илитерористима.Збогтогамногикојиби
поверовалиуначелапермакултурерадијеостајупострани

18УдружењеПер ма кул ту ра Ср би је јерелативномладои једно јеодви
ше различитих асоцијација које су свесне улоге пермакултуре (http://
permakulturasrbije.rs/category/udruzenjepermakulturasrbije/, приступљено
11.06.2014).
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дабисачувалипотребанмир.Сдругестране,ширеседи
гиталне друштвенемреже, којима су блиске алтернативне
идеје транзиције / пермакултуре, а на некима одњихљу
диистичусвојуузнемиреностзбогглобалистичкеконтро
лекојанаразличитеначиненегативноусмеравадруштве
не промене (преко различитих облика биоинжињеринга –
chem tra ils,bigphar maитд.).

Билодасеодвијаспонтанои„одоздо”билодајеисплани
рано„одозго”,супротстављањеразличитихпарадигминије
једноставнонилако,нимонолитнонилинеарно.Друштве
ни процеси су динамични и имају пуно параметара чије
понашањенијемогућепредвидети.Отуданидоминантној
модернизацијској парадигми није могућ потпуни надзор
иконтроласвихчинилацакојиустајупротивуништавања
окружења и дехуманизовања човечанства. Алтернативне
транзицијскеиницијативе,попутпермакултуре,делујупа
ралелносаглавнимсистемомнастојећидастворенишекоје
ћеомогућитиизбордругачијегначинаживота.Њиховапо
зицијаостајемаргиналнауодносунадоминантнисистем,
алиови„гласовисамаргине”суустваридрагоценизасва
кисистемкојинијеаутодеструктиван јермогукориговати
његовеслабости.

Састановиштастудијакултуреправипроблемјештоједо
минантни друштвени систем маргинализовао културу као
такву.Технологијаиекономијапотпуносу„колонизовале”
модерну имагинацију. Оне су постале наша култура, као
што јеистакаоСержЛатуш (SergeLatouche) указујућина
„културицид“ модерног друштва. Тоталитет који су проу
чавала антрополошка истраживања културе више није те
мамодерногдруштвакоје јепреплављенотехнологијоми
економијом. Зато деконструисање модернитета, у хајдеге
ровскомсмислу,значидекодирањедубинскогзначењадру
штвеноекономске динамике глобалних процеса да би се
открилемогућностиновихкреирањакултуре.19

Алтернатива коју предлаже пермакултура представља за
немаренусуштинуживотакадапромовишеприлагођавање
огромногбогатстваразличитостикојепостојеусветупри
роде.Натајначиниљудскисистемпостаједеоекосистема.
То омогућава перспективу далеко успешније производње
хранепојединициземље,водеилиенергије,негоштопро
изводи системмонокултура.Међутим, системмонокулту
радржеоникојиимајумоћикојинежеледа сеодрекну

19Упоредити:Latouche, S. (1998)La sociétémoderne face au défi techno
logique:lamégamachineetledestin,Étu des in ter na ti o na lesVol.29,No3,
p.669681.
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профита. Зато и јесте важно да се покрену алтернативе,
дасељудиангажујуунекомлокалномпокретутранзици
јекаодрживом,еколошкоекономскомсистему.Оникојису
укључениутакавсистемназивајуга“економијомсреће”и
миследатребаотомеобразоватиљудекрозактивизам.То
значиширитиидејупермакултуретакодаонапостаневи
дљивасвима,дасвисазнајузамогућепримерељудикојису
успелидасамипроизведуобиљетзв.„шумехране”,радећи
сауживањемзасвојеокружењеизаједницу.Њиховоужива
њепочиванастварањукултуреповезаностиизмеђуљудии
природеиизмеђусамихљуди.Повезаностјепоткаузајам
несарадње,крозеколошкеинтеракцијеулокалномгајењу
хранеиподлогајезаљудскинапредак.

Пермакултураимаисвојеурбанеоблике.Такавјенапример
покретПер ма блиц (Per ma blitz)20,којипретваратравњакеу
плодневртове.Гајенитравњацису,наиме,узападномсвету
посталииконестатусавишекласе,симболистаништамо
нокултуре,чијеодржавањејепроглашенозаграђанскуду
жност.Нањихсетрошевеликасредства,доксеуистовре
менепотребнотрошедодатнасредствазаувозхране.Када
сетомедодајусредствапотребнадабисепроизвелахрана
затржиште(засађење,фертилизацију,пестициде,хербици
де,фунгициде,жетву,брање,процесовање,хладњаче,тран
спорт и складиштење), постаје још очигледније зашто је
требалотравњаке заменитипермакултурномпроизводњом
хране (успостављањемшума хране, сезонскихповртњака,
узкоришћењепластеникапокретнихкавезазаживину).Ти
месерешавајудваеколошкоекономскапроблема: елими
нише се енергија потребна за одржавање травњака, као и
токсиникојисезатокористе,аредукујесеиогромнако
личинаенергијепотребнезаиспорукухранедокорисника.
Постојетакођеидруштвенепредностиодповраткапроиз
водњехранеусуседство.

Уизвесномсмислу,урбанапермакултурапостајенештове
омарадикалноштоможемочинитиакокаограђанихоћемо
даредукујемонегативнеутицајенаокружењеиунапреди
мо заједницу. Коришћење пермакултурног плана треба да
предупредиодливвремена,ресурсаиенергије,даолакша
производњу сопствене органске хране са мало труда који

20Сажето,причаоПер ма бли цуговорионастојањудаседизајномперма
кутуреразвијезаједница,тзв.„јестиводомаћинство”савртомпоузору
наприродуудивљини.Пер ма бли це вимогудасеодносенабилокоји
пројекткојије(само)одржив,каоштојеправљењекомпостнихтоалета,
„ретро”прилагођавањепостојећихкућа,илипроизводњабиљнихвлака
назаодећу,градњуилиогрев;затим,предавања,радионице,разменаве
штинаихране,изграђивањемрежеузаједници,забава(http://www.per
mablitzlondon.com/thestoryofpermablitzes/приступљено05.06.2014).
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притомможебитизабаванирекреативан.Тимећесетако
ђеотклонитидруштвенеиеколошкеимпликацијеиспоруке
хране,аниуштедановцанеморабитизанемарљива.Оста
липозитивниаспектиовепромене „одоздо”, којимогуда
будуприхватљивипросечномграђанину,субољефизичкои
менталноздравље,вишезабавеивећаотпорност,нарочито
ћедецацветатичакиувртлогудраматичнепроменесвета.

Пермакултуранијеутопија,јерњувећдеценијамаспрово
дезаједницеширомсвета.Међутим,нијејеједноставноус
поставити,пресвегазатоштоизискујепроменуувреженог
погледа на свет.Проблем са променом старе парадигме и
успостављањемпожељногначинаживотаје,упринципу,у
томештојеуобичајеномишљењеипонашањезаглављеноу
обрасцимакојисеодносенаокружење.Онипотичуизличне
идруштвенеисторијеализависеиодизабранеперспективе.
Заторазјашњавајућисебисмисаосвета,можеморазјаснити
исамесебеитакопробудитиновусвест.Топодразумевада
ћемонаправитипомакупогледунасвет–уопажању,начи
нунакојиобрађујемоинформације,мисаонимобрасцимаи
навикама,асветоможедонетипомакустварности–успе
вајућиданештосхватимомождаћемоучинитинекипомак
уколективнојсвести,будућидаприпадамоистојврстикоја
верујеумогућностбољегживота.

Акосеосврнемоокосебе,суочавамосесаизборомизмеђу
тогадасезаглавимоубесмислукритиковањаипропаган
де,илидапокушамодаоткријемоузрокезбогкојихствари
нисуонаквекакветребадабуду.Уместодаостанемохипно
тисаниуобичајеномпарадигмоммишљењаиобрасцимапо
нашања,запитајмоседалисмомисамидеопроблема,или
деорешења?Кадасезамислимонадтимкосмоизбогчега
смоовде,мождаћемопрестатидаузимамоствариздравоза
готовоидакривимооколности.Мождаћемонајзадприхва
титисопственуодговорностзатодасвакодневно,изтрена
утрен,будемопроменакојужелимодавидимоусвету.То
јеначинданашасвестутичедаколективнасвестидепу
темобнављањаживотанаЗемљи,анедеструктивнимпутем
колективно–несвесног.
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PERMACULTUREASANEWPOLITICALCULTURE

Abstract

This article dealswith the potential of a subculturewhich considers
itselfsustainablethroughorientationtowardsnatural(re)productionof
life.Distinctivenessof this subculture is spreadingacross theplanet,
gathering its supporters in Serbia as well. It shows a developing
awarenessofvariousaspectsofneedforreconnectionwithnatureand
itslawsinallthelifeforms.ItisrootedincaringforlifeonEarthby
followingtheprinciplesofnature.Byharmonizingrelationswithinthe
environmentconnectedtotheprinciplesofecologicaleconomy,itlinks
technology and sciencewith ancient insights that are in accordwith
contemporaryscientificviews.Thelabel“permaculture”standstopoint
outtheideaofapermanentregeneratingofcultureandcultivatingall
aspectsoflife.Itisdirectedtowardsaconceptionofnichesinwhich
theecologicalwayoflivingrepresentsapatternofrestraintfromthe
shortcomings of civilization which rapidly destroy the environment
and dehumanize the world. The concept of permaculture surpasses
the common urban/rural dichotomy although its resemblance to the
utopiandesiretoescapethesystemoftechnologicalcivilizationmakes
it,fromthepointofviewofthatsystem,marginalbydefault.However,
consideringcatastrophicweaknessesoftheneoliberalpoliticalculture,
theconceptstillhasapotentialtocreateanewkindofpoliticalculture.

Keywords: environment, sustainability, ecological economy, perma
culture


