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УВОДНАРЕЧ

КУЛТУРАИДЕМОКРАТИЈА– 
ПОВОДОМ50-ГОДИШЊИЦЕ 

ЧАСОПИСАКУЛТУРА
Текстови које имате прилику да читате у оквиру темата
„Култураидемократија”,који једрВеснаЂукићповодом
педесетогодишњицењеговогизлажењаприредилазачасо
пис „Култура”, не обрађују само опште проблеме односа
измеђукултуреидемократијеизуглатеоријекултуре,кул
турнеполитикеиширегкругахуманистичкихнаука,већне
киодњихдајузначајанприлогистраживањуисторијатаи
друштвеногзначајасамогЗаводазапроучавањекултурног
развиткаичасописа„Култура”.

Историја наше установе и нашег часописа добрим делом
представљаисторијутеоријекултуреикултурнеполитике
уСрбији.Заводзапроучавањекултурногразвиткајеједна
одпрвихустановаусветупосвећенихнаучним,развојними
примењенимистраживањимауобластикултуре,ачасопис
„Култура” први познати часопис који се, пре институцио
налнестабилизациједатихдисциплина,усвомподнаслову
одређиваокао„часописзатеоријуисоциологијукултуреи
културнуполитику”.

АкојеЗаводосновансациљемдакреаторимакултурнепо
литикепомогнедасвојеодлукедоносенаосновурелевант
них чињеница добијених истраживањима, имајући у виду
потребе друштва и могућности за њихово задовољавање,
„Култура” је пружала могућност за рефлексију широког
спектракултурнихидруштвенихфеномена,представљају
ћиполигон зањиховопромишљањеиосмишљавање, које
такођенијебилонезависноодпотребаимогућностиакту
елног тренутка у култури и друштву. Такође, каошто ис
траживањакојајеспроводиоЗаводнисунудиласамостати
стичкечињеницевећињиховуинтерпретацију,каоипре
порукеомерамазаунапређењејавнихполитикауобласти
културе,таконичасопис„Култура”нијебиосамопростор
за излагање текућих истраживања наше установе нити за
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пасивноупознавањесадоминантнимсветскимтрендовима
удатимнаучнимдисциплинама,негоипросторзаствара
лачкеинтерпретације важнихфеноменаданашњице, апо
себнофеномена релевантних за нашу културу и друштво,
усклађене са важећим методолошким и епистемолошким
стандардимаусвакомпериодуњеногразвоја.

Поредпросторазаинтердисциплинарнусарадњу,„Култура”
јенашојустановипружалајошједанначинкомуникацијеса
друштвомиделовањанадруштво,којинијебионаменскии
ускоспецијализован.Додаојебојуитоплинуистраживач
којделатностиЗавода,крозсарадњуширокогкругааутора,
комуникацију са публикомширом од оне која уобичајено
прати научне и стручне часописе, отвореношћу за разли
читетемеисарадникеи,посебнотребаистаћи,критичким
односомпремакултурнимидруштвенимфеноменима,што
премаречимаједногодоснивачачасописа,ТривеИнђића,и
јестебиомеђунајважнијиммотивимазањеговопокретање.

Овојебитнорећи,пошто„Култура”никаданиједеловалау
ставупсеудонаучнеобјективности,данекажеморавноду
шности,премаактуелномдруштвеномиинституционалном
контексту.Тајконтекстјеобележиоњеннастанакинанеки
начиндаотрајнипечатњеномдаљемразвоју.„Култура”је,
каоиЗавод,насталаутренуткуполитичког„отопљавања”,
делимичногпопуштањастегеидеолошкопартијскогдогма
тизмаујугословенскојкултуриидруштвукрајемшездесе
тихгодинадвадесетогвека,итоједопушталовећуинтер
претативнуслободуњенимуредницимаиауторима.Сдруге
стране,атосечестопревиђа,иустановаичасописосно
ванисукаодеопроцесаизградњесистемасоцијалистичког
самоуправљања,укомјекултураигралаважнуулогу.Иако
јетајсистем,заједносанестанкомСФРЈугославије,напу
штен,ибезобзиранањеговедомете,онјетражиозначајан
исвестранинтелектуалниангажмануциљуосмишљавања
алтернативног друштвенополитичког, али и културног и
идеолошког (идејновредносног) обрасца, који је подразу
меваоиозбиљнопреосмишљавањедруштвених(иуопште
међуљудских)односа,паисамогчовека.

ОвонезначидасуЗаводи„Култура”својусврхувиделиу
„сервисирању”актуелнихцентарамоћи,већдасуодговор
ноучествовалиуосмишљавањуалтернативнихицеловито
постављенихмогућности културног и друштвеног развоја
исуочавалисанајважнијимпитањимавремена.Овоосми
шљавањеисуочавањеу„Култури”јепоправилубилоди
намичноикритичко,коликоиодговорнопремаактуелном
друштвеномиинституционалномконтексту.
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СамапозицијаЗаводаи„Културе”,уготовосвимпериодима
њиховогделовања,тражилајепропитивањеодносаизмеђу
културеидемократије: културеупрвомредукаоносећег,
историјски генерисаног идејновредносног обрасца у кон
кретномдруштву, односнодруштвенополитичкој заједни
ци,идемократијекаоинституционалногидруштвеногси
стемакојијеуразличитимвременимабиоразличитоинтер
претиранали,барупериодуиконтекстуукомсеразвијала
„Култура”,поправилупостављанкаоциљипожељанисход
друштвенополитичкогразвоја.

Овусвестје,ставомдаје„питањекултуре(уствари)питање
демократије”,изнетојусвојојмонографскојстудији„Култу
раидемократија”(1978),нанајбољиначинизразиооснивач
ипрвидиректорЗаводазапроучавањекултурногразвитка,
уједноипрвиуредник„Културе”,дрСтеванМајсторовић.
Некиодтекстоваутематукојијепредвамадовољногово
реоважности,дометимаиактуелностињеговогпреиспити
вањаовогсложеногидинамичногодноса,дабисмотопо
себнонаглашавалиуовомуводнику.Занасјеупрвомреду
важнанаучнарелевантност,отвореностиискрен,уидејно
вредносномсмислухуманистичкиусмеренангажманпри
сутануделимаовогзначајногаутора,закојибисмоволели
дабудутрајнообележјеустановеичасописакојејеосновао.

Насловтемезакојисмосеопределилиуовомбројупосве
ћеном јубилеју педесетогодишњице часописа „Култура”,
стоганетребасхватитисамокаоомажовомзначајномау
торуиоснивачунашеустановеичасописа,већикаопозив
напреосмишљавањеоветемеизнашесадашњеперспекти
ве,имајућиувидуконтинуитеттумачењаовогфеноменау
претходнимдеценијама.

Данас сеи култураи демократија битнодругачије тумаче
него у време оснивања „Културе” или настанка Мајсто
ровићевенајзначајнијестудије,иможеморећидасуијед
ноидругоукризи.Ализаркризанијеправитренутакза
темељнопреосмишљавањекључнихпојаваипојмова,каои
реконтекстуализовањењиховихмеђусобниходноса,усме
руистраживањаиподстицањановихмогућностизаразвој
културеидруштваукомживимо?

Такође,указивањенаконтинуитетнашегчасописа,иобно
вакултурепамћењањеговихвредности,резултатаидоме
та,непредстављасамозадовољнузагледаноступрошлост,
већстваралачкооснажењеунамеридасеактуелнипробле
микултуреидруштвасагледајусаједнакомснагом,инвен
тивношћуиодговорношћукакосутоумелидачинеосни
вачнашеустановеичасописадрСтеванМајсторовић,као
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и најзначајнији истраживачи и аутори који су обележили
њиховрад.

Затосмосеопределилидатемакојаобележаваовајбројпо
свећенјубилејунемасамопригодникарактеризначај,него
идапочиванаониминтерпретативним,етичкимикулту
ролошкимначелимакоји суобележавали „Културу”уње
ним најбољим тренуцима. Укратко, да о вредностима ча
сописакојидржитеурукамаилипосматратенаекрануне
сведочимосаморечима,негоиделом.

АуторМироГлавуртић,цртеж,
насловницаКултуреброј56из1969.године



13

УниверзитетуметностиуБеограду

DOI10.5937/kultura1860013D
УДК316.7(497.1)”196/197”

351.85(497.1)”196/197”
оригиналаннаучнирад

КУЛТУРАИДЕМОКРАТИЈА:
КУЛТУРНЕПОЛИТИКЕ 

НАДЕЛУ
ДАЛИЈЕМОГУЋАТЕОРИЈА 
КУЛТУРНЕПОЛИТИКЕНА 

ПОЛУПЕРИФЕРИЈИ?
Сажетак: Овај текст по ла зи од те зе да су ју го сло вен ска, бе о град
ска и за гре бач ка шко ла кул тур не по ли ти ке, ше зде се тих и се дам де
се тих го ди на би ле ме ђу во де ћим свет ским те о ри ја ма и прак са ма 
кул тур не по ли ти ке, а да их је по лу пе ри фе риј ски ста тус на ше на
у ке уз не до вољ но ан га жо ва ну ака дем ску кул ту ру се ћа ња и услед 
но вих трен до ва ака дем ског ка пи та ли зма, у пот пу но сти скрај нуо 
из ака дем ских то ко ва. Рад ана ли зи ра ме то де де ло ва ња вр хун ских 
свет ских ака дем ских ча со пи са на раз во ју кул ту ре се ћа ња, кроз 
сту ди ју слу ча ја: пре гле да књи га из до ме на кул тур не по ли ти ке ко
је је Ин тер на ци о нал ни ча со пис за кул тур ну по ли ти ку на пра вио 
тра же ћи тек сто ве при ка за од 40 про фе со ра кул тур не по ли ти ке 
ши ром све та (The In ter na ti o nal Jo ur nal of Cul tu ral Po licy Vol. 16, 
n. 1). Би ра ју ћи ан глоаме рич ке те о ре ти ча ре и те о ре ти ча ре се ве
ра Евро пе, ака дем ски ча со пис до дат но „цен тра ли зу је” зна ње и 
пра ви но ве пе ри фе ри је и по лу пе ри фе ри је про дук ци је зна ња. Рад 
ука зу је и на мо гу ће стра те ги је и так ти ке от по ра, суб вер зи је по
лу пе ри фе ри је, кроз при мер соп стве ног тек ста о књи зи Ми ше ла де 
Сер тоа „Кул ту ра у плу ра лу”, на пи са ном по по зи ву за да ти број 
часо пи са.

Кључне речи: ју го сло вен ска шко ла кул тур не по ли ти ке, Сте ван 
Мај сто ро вић, Ми шел де Сер то, Ин тер на ци о нал ни ча со пис за 
кул тур ну по ли ти ку, ака дем ска кул ту ра се ћа ња, ака дем ска по лу
перифе ри ја, академски капитализам

МИЛЕНАДРАГИЋЕВИЋШЕШИЋ
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Децембра2008.годинедобиласамимејлодуредниканај
угледнијегсветскогчасописазакултурнуполитикудакао
једанодпедесетпрофесоракултурнеполитикеизцелогсве
таодговоримнапитањекојајекњигапромениламојпоглед
накултуруикултурнуполитикуиданапишемњенприказ
заспецијалнитематскибројчасописаIn ter na ti o nal Jo ur nal 
of Cul tu ral Po licy (Taylor&FrancisGroup,Routledge).1Истог
тренуткасамодговорила, веомасрећнадаћудобитипри
ликудапредставимтакозванубеоградскушколукултурне
политикеокојојниуСрбијининекадауЈугославијиније
написанниједантекст.

УправосамтихмесецисасвојимколегомСањиномДраго
јевићем, са којим сам успешно сарађивала на писању не
коликокњигавезанихзакултурнуполитикуименаџмент2,
разговаралаотомеданапишемојошједнузаједничкукњигу
ојугословенској,београдскојизагребачкојшколикултурне
политике,будућидасеотомеданасзнавеомамалоидаје
највећибројистраживачаитеоретичараотишаоузаборав.
КакосетемомсећањаиидентитетабавимовећдуженаФа
култету драмскихуметности, и како сумоја истраживања
већ дотакла подручја културног менаџмента (институцио
нална сећања)и културнеполитике (подстицање „академ
ске културе сећања” на истраживачке пројекте и култур
нополитичкемерекојесумењалеподручјекултуре),тосе
наметнула и ова тема о „школама” културних политика и
културнихпраксиуСрбијииЈугославији.

Истовремено, чинило нам се да је поразна чињеница да
упркос неким нашим текстовима и цитатима, подаци које
износимоонауцистваранојуЈугославијинеулазеузапад
никорпусзнања(например,чињеницадасеорганизација
културнихделатности (менаџментукултури),каоакадем
скадисциплина,прворазвилауЈугославији,још1961.годи
не,знатнопреCity Uni ver sityуЛондону–1967.године,иако
сам је износила у бројним текстовима објављеним у ино
странствунаенглескомјезику3,нијесенашлаутекстовима

1 Текст јенастаокаорезултатраданапројекту:ОИ178012Иден ти тет 
и се ћа ње: тран скул ту рал ни тек сто ви драм ских умет но сти и ме ди ја,
који подржава Министарство просвете, науке и технолошког развоја
РепубликеСрбије.

2 DragićevićŠešić,M.andDragojević,S. (2004)In ter kul tu ral na me di ja ci ja 
na Bal ka nu,Sarajevo:Oko;DragićevićŠešić,M.andDragojević,S.(2005)
Me nadž ment umet no sti u tur bu lent nim okol no sti ma,Beograd:Clio.

3 Dragićević Šešić,M. (2009) Educational Programes in Strategic Cultural
ManagementwithintheRegionalContext,Cul tu ral Po licy and Ma na ge ment 
(KPY) Year bo ok,Boоkmanstudies and IstanbulBilgiUniversityPress, рр.
99108;DragićevićŠešić,M.(2011)TheTeachingofOrganization,Mana
gementandProductioninArts,CultureandMediainSerbia–50years,in:
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других аутора који и даље лондонском универзитету дају
предност).

Кадасаоведистанцегледамоштасеписалоиобјављива
лоудоменукултурнеполитикешездесетихиседамдесетих
годинауБеоградуиЗагребуречјеотекстовимакојисобом
носеиданасактуелнедебатеипитања.Какојесврхаовог
текста, с једне стране, да истовремено буде омаж тим да
насвећзаборављенимтеоретичарима,асадругедаукаже
насталнистатусполупериферијекојикултуреободаЕвро
пеимајуузападномсвету(укључујућиињиховеакадемске
центре),тоћеовајтекстиматитридела:кратакпрегледте
орије и теоретичара Загреба и Београда са приказом опу
саСтеванаМајсторовића;другидео,којијеистовременои
фокусовогприказа,икојипоказујеначинфункционисања
светскенауке,начинприхватањаиодбацивањаинформаци
јаизнањапродукованогнаполупериферији,тетрећидео–
тексторелевантномфранцускомауторуМишелудеСертоу,
чијусамкњигуприказалаауприказунела(незнамдали
довољносубверзивно),контекстукомесамкњигучитала,а
тајконтекстјесвакакобиоконтекстјугословенскекултурне
политике и праксе – контекст који „академскицентар” не
занима.

Бе о град ска и за гре бач ка шко ла  
кул тур не по ли ти ке

Токомшездесетихгодинадвадесетогвекавеликибројјав
них интелектуалацаСрбије иХрватске, а умањојмери и
онихудругимрепубликама,почињедасебавитемамакоје
сеодносенанајширапитањакултуреикултурнеполитике,
одправанакултурудодецентрализацијекултурекојасеви
делакаонеопходанвектордемократизацијекултуреидру
штва.УБеограду, они суокупљениокочасописаВи ди ци,
НИН,паидневнихновинаПо ли ти ка,итустасаваједнано
вагенерацијафилозофа,политиколога,социолога,теорети
чаракњижевностииуметности,одСтеванаМајсторовића,
ЗагоркеГолубовић,ТривеИнђића,МилошаНемањића,Рат
каБожовића,БранкаПрњата,прекоСветеЛукића,Радосла
ваЂокића,МиладинаЖивотића,доСоњеЛихт,Бранимира
Стојковића,РужицеРосандић,БореЏуверовића...Ту суи
активистиокупљениококултурнопросветнихзаједницаБе
ограда,СрбијеиЈугославије(Кул тур ни жи воткаочасопис
Савеза културнопросветних заједница Југославије) –Ми
лошЈевтић,МилутинДедић,каоионивезанизапројекте

Fifty years of De part ment of ma na ge ment and Pro duc tion in The a tre, Ra dio 
and Cul tu re,ZbornikradovaFakultetadramskihumetnostibr.19,str.1935.



16

МИЛЕНА ДРАГИЋЕВИЋ ШЕШИЋ

ипрограмемарксистичкихцентарапопутПрвославаРали
ћа,МиланаРанковића,ЂокеСтојчићаимногихдругих.Сви
ониистражујуидебатују,билодасунаучноилиидеолошки
опредељени,важнетемекултурнеполитикеипраксе,аде
бате објављиване у часописимаКул ту ра иКул тур ни жи
вот покривају велики опсег тема, од слободе уметничког
изражавања,развојапубликеињеногукуса,новокомпоно
ванекултуре, тедоужихпитањакултурнеполитике веза
них заначинефинансирањакултуре, тржиштауметности,
организацијекултурногживотаидецентрализације.

УЗагребууистовреме,бројниинтелектуалциразличитих
профила,делујуунајмањетрикруга:уоквируPra xis гру
пе(LešajaiMedak;Lešajahttp://www.praxisarhiva.net/)међу
којимасеиздвајајуМиланКангрга,РудиСупек,Вјекослав
Микецин,ГајоПетровић,адеојеокупљенокочасописаКул
тур ни рад никиНа ше те ме,тепосебноИнститутазамеђу
народнеодносе(БисеркаЦвјетичанин,НадаШвобЂокић,
МаткоМештровић),анапројектимаЗаводазакултуруХр
ватскерадеистраживачиБожидарГагро,ЗденкаГјанковић,
ИванРогић,АндријаМутњаковић,ЈасенкаКодрња,Миро
славТуђманимногидруги.Oнипокривајубројнеиразли
читетеме:одмрежедомовакултуреикултурнихцентара,
фестивалскекултуре,доодносакултуреитуризма.

Највећиимпулсзаснивањукултурнеполитикекаонаукеда
јеСтеванМајсторовићкојиуспевададоведедоформирања
Завода за проучавање културног развитка 1967. године, а
већ1968.дапокренечасописКул ту ра(првуредакцијучине
СтеванМајсторовић,СлободанЦанић,ДрагутинГостушки,
ТривоИнђић,ВујадинЈокић,ДаницаМојсин,МирјанаНи
колић4,НебојшаПопов,БогданТирнанић,МиланВојновић
иТихомирВучковић)којићестимулисатидомаћеаутореда
истражујуипишу,алиипреводититаданајактуелнијесвет
скетеоретичаре–ЛеаЛовентала,ПјераБурдијеа,Фредери
каЏејмсона, Ернста Блоха,ХербертаМаркузеа, Рејмонду
Мулен,НоамаЧомског,ЕдвардаСапира,РобераЕскарпија,

4 ЗаауторкуовихредоваличностМирјанеНиколићбилајеодпресудног
значајадавежесвојистраживачкирадзаЗаводидаобјављујеуправоу
овомчасописујермеје,каосекретаркаредакције,примилабезикакве
препоруке,позваланаконпрвогпрочитаногтекстанадаљусарадњуада
притомнијеоклеваладаупутиипрецизнепримедбетексту–пасувећ
унаредномбројуКул ту ре,бр.40,1978.године,објављеначакдвамо
јатекстаакаснијеинеколикотематскихбројевакојесамприпремила,
дабиход1998.до2001.билаиглавниуредникКул ту ре.Овопомињем
дабихуказаланаотвореностредакцијеињенуспремностдаангажу
јеистраживачекојидолазеиизвантадаустаљенихнаучнихдисципли
на попут организације културних делатности наФакултету драмских
уметности,штојебиламојаобластрада.
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ПјераБелвила,ЛисјенаГолдмана,БрониславаМалиновског,
МишелаФукоа,РутБенедикт,ПолаРикера,ЧарлсаСноуаи
многедруге.

Овипроцесиистраживањаитеоретизирањакојисеодвијају
у различитим круговима и у Београду и у Загребу, круго
вимакоји себидајумањеиливишеслобода, кулминирају
КонгресомкултурнеакцијеуКрагујевцу1971.којиубрзо,
изполитичкихразлога,бивапослатузаборав.Чињеницада
јеорганизованконгрессатаковеликимбројемучесникако
јидебатујуокултурнојполитициготоводајејединственау
светуиакосеморарећидајеоддоласкаАндреМалроана
челоМинистарствакултуреФранцуске(1960)јавнадебата
о културној политици постала део пракси и уфранцуској
јавности(приликомдоношењапетогодишњихпланова)иу
тадашњојконтрајавности(уАвињонуиВилербану1968.го
дине).Ипак,удругимземљамаЕвропе,културнаполитика
јемногоређетемаанемајеуопштеуакадемскимоквирима.

Стогајевеомаважнонапоменутидасетеоретичарикултуре
уЈугославији,подстакнутијавнимдебатамакојеорганизује
часописКул ту ра,окрећуистраживањимакултурнеполити
кеиуводеихунаставнепроцесе,стимулишућиидокторан
тедасењимабаве.Прведокторатеудоменукултурнепо
литикебраненаФакултетуполитичкихнаукаБранкоПрњат
(1974) иСтеванМајсторовић (1976)5 а у исто време ради
се низмагистарских теза наФакултету драмских уметно
стикодпрофесорадрБориславаЈовића,иначестручњаказа
радноправоуметника6.

Иусветуседокултурнеполитикекаонаучнедисциплине
токомшездесетихгодинадолазилопрекоистраживањакоја
сучестоприпадаладоменуправнихнаука(попутЖакаЛан
гакојидокториранатемуодносадржавепрематеатру),али
иекономскихнаука(чувенаистраживањаекономикетеатра
Бовенових),каоинаукеокњижевностиизкојихсустворе
нестудијекултуре(РејмондВилијамс,РичардХогарт,итд.)
Сама културна политика конституише се тек деведесетих
година(Uni ver sity of War wick)кадасе(1994)покрећеипр
виспецијализованичасопис–Eu ro pean Jo ur nal of Cul tu ral 
Po licy (којисеод1997.зовеIn ter na ti o nal Jo ur nal of Cul tu ral 
Po licy),аод1998.ипрвасветскаконференцијаистраживача
удоменукултурнеполитике(ICCPR–In ter na ti o nal Con fe
ren ce of Cul tu ral Po licy Re se arch).Овиподацисуважнида

5 КодментораРадославаРатковићаиРаткаБожовића;Djukić,V. (2011)
Uvodne napomene priređivača: razvoj kulturne politike,Kul tu ra br. 130,
Beograd:Zavodzaproučavanjekulturnograzvitka,str.20.

6 Исто,стр.2123.
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сеупоредеисачињеницомда јошод1968.постојичасо
писКул ту ракаочасописзате о ри ју и со ци о ло ги ју кул ту ре и 
кул тур ну по ли ти ку,исавременом,1988.уЗагребу,кадаје
организована прва југословенска конференција професора
културнеполитике.7Очитоједасмоуовомдоменупредња
чилиалидатонијебилопрепознатоусвету.

ЗнањапродукованауЈугославијитогавремена,упркосали
и због државних напора да се кроз часописАк ту ел на пи
та ња со ци ја ли зма8„одабрани”текстовипреводенаглавне
светскејезике,неуспевајудауђуусветскетокове,апреве
денекњиге,речјепрактичнооједној–Кул тур на по ли ти ка 
Ју го сла ви је–објављенесунафранцускомиенглескомјези
куусклопупрвогсветскогзначајнијегпројектамапирања
културнихполитикакојејерадиоУНЕСКОкаоприпремуза
СветскуконференцијуокултурнимполитикамауМексику
1982.године.НиСтеванМајсторовић,нивећинаистражи
вачакојисубилиблискиподручјукултурнеполитикенису
објављивали у страним часописима, већ је главниформат
међународнесарадњеишаопрекодржавнихбилатералних
пројекатаразменеимултилатералнесарадње(УНЕСКО).

ТакојеЗаводзапроучавањекултурногразвиткаимаоинтен
зивну сарадњу са одговарајућим установама уМађарској,
Бугарској,Пољскојитд.Ибеоградскиизагребачкизаводии
институтипревасходно,напланумултилатералнесарадње,
делују крозУНЕСКОиСавет Европе такошто учествују
у првим компаративним пројектима: Стеван Мајсторовић
1980. пише књигу о југословенској културној политици
за великимеђународнипројекатУНЕСКОа који предста
вљанационалнекултурнеполитике земаљацелог света,и
укључујеЗаводиудругемеђународнепројектекојисера
де под патронатомУНЕСКА и Савета Европе: у периоду
1978–1980радисенапројекту„Култураирадниживот”9,на

7 Prnjat, B. (2011) Kul tur na po li ti ka u na sta vi me nadž men ta i pro duk ci je 
umet no sti – tra gom se ća nja,ZbornikFakultetadramskihumetnostibr.19,
str.170.

8 Текстовипреузиманиизовогчасописаусветскебанкеподатакауглав
номсеодносенаполитичкапитањаиличности,попуттекстоваоЈосипу
БрозуТиту(InventoryoftheHooverInstitutionLibraryPamphletCollec
tion), https://oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/c8qz2f9v/ (приступљено 21.
јула2018.)

9 У том пројекту у име Завода за проучавање културног развитка уче
ствујуСтеванМајсторовић,ВеселинИлићиБранимирСтојковић.Ово
истраживањесматрасепрвимсветскимкомпаративнимнаучнимистра
живањемудоменукултурнеполитике;Wiesand,A.(2002)Comparative
CulturalPolicyResearchinEurope:AChangeofParadigm,Ca na dian Jo
ur nal of Com mu ni ca tion,Vol.27,23,итачињеницауказујенависоки
угледкојијејугословенска(уовомслучајубеоградска)школакултурне
политикеималаутоммоментуусвету.
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пројектуКул тур ни плу ра ли зам и кул тур ни иден ти тет: ис
ку ства Ка на де, Фин ске и Ју го сла ви је, (Росандићидр.1985),
те на деветогодишњем пројекту „Европа региона” Савета
Европе,који јерезултираокњигом(Bassand,1990)изавр
шномконференцијомуЛиону1991.године.Истовремено,
Заводорганизујеинизтренингазастатистичареидокумен
талистеизземаљауразвоју(земљеПокретанесврстаних),а
уЗаводдолазеинајвећисветскистручњациуовомдомену
попутРејмондаВилијамсакојисаСтеваномМајсторовићем
путујепоЈугославији.

Већ1975.годинеСтеванМајсторовићрадискицузамеђу
народни пројекатКул тур ни раз вој зе ма ља са ви ше на ци ја 
и/или ет нич ких гру па,којећерезултиратињеговомкњигом
„Утрагању заидентитетом” (1979), знатнопреноштоће
„политикеидентитета”освојитибританскестудијекултуре.
УпројектуКул ту ра и рад ни жи вот учествујуистражива
чиизШведске,Југославије,Француске,Белгије,Мађарске
иНорвешке,аупројектуоидентитетутусузаједноистра
живачиКанаде,ФинскеиЈугославије(укљученасуобаза
вода,ибеоградскиизагребачки).Свеовопоказуједа јеу
товременаукајошувекбилавођенабездоминацијеједног
„центрамоћи”,идасуинашеистраживачкеустанове,као
ионеиздругихмањихземаља,ималезначајнуулогууовим
пројектима.

ИРМО1989.покрећемеђународнипројекатДокументаци
јакултурнихполитика(раткојијебукнуо1991.онемогућа
вареализацијутогпројектакојипрактичнопреузимаСавет
Европеи1998.године,саEu ro pean In sti tu te for Com pa ra ti ve 
Cul tu ral Re se arch– ERI Carts креираКомпендијум – доку
ментационубазунационалнихкултурнихполитика)иосни
ваCul tu re linkкаочасопискојићередовно, засвечланице
УНЕСКА,водитиразменуинформацијаоистраживањима,
публикацијама, конференцијама у релевантним доменима
културеикултурногразвоја.

СвеовопоказујеколикојеЈугославијапредњачилауистра
живањимакултурнихполитикаикакав јеугледималачак
икаочланицапосматрачСаветаЕвропе;дајеравноправно
учествовалаусвимпројектимаанекеодњихиводила.На
жалост,распадземље,азаСрбијупосебночињеницадасу
икултурнаинаучнасарадњастављенеподембаргозначила
јеипрекидовиходносаалиизаустављањеистраживачког
радау земљитакода,умоменту јачањаевропскихмрежа
културе, посебно мреже C.I.R.C.L.E.10 (Стразбур, 1980),

10Wiesand,A. (2002) Comparative Cultural Policy Research in Europe:A
ChangeofParadigm,Ca na dian Jo ur nal of Com mu ni ca tion,Vol. 27 (23),
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установекултуреизСрбијенемогууњимазваничнодауче
ствују па сенајзначајнијих десет година за развој култур
нихполитикауЕвропи(1990–2000)практичнопропуштаи
Србијаевалуирасвојукултурнуполитикутек2003.године
кадапостајечланСаветаЕвропе(атадајетајпроцеспрак
тично задруге земље завршен; самСаветЕвропе губина
свомполитичкомзначају,агубииекономскуснагудабида
љемогаоподстицатииорганизоватиистраживања,конфе
ренцијеитд).Таданасветскусценуудоменукултурнепо
литикеступајуновииграчи:канадскаиаустралијскавлада,
IFACCA(In ter na ti o nal Fe de ra tion of Arts Co un cils and Cul tu re 
Agen ci es),аакадемизацијакултурнеполитикекаонаукезах
тевадасвисавремениистраживачиобјављујууакадемским
часописиматецеокорпуслитературенаписаниобјављену
обликукњигаиличланакаунеакадемскимчасописима11то
комшездесетихиседамдесетихгодинапрактичнојепредат
забораву12.

Стогасампозивдапредложимкњигукоја јенамене,као
напрофесоракултурнеполитикеикултурногменаџмента,
изузетноутицалаоберучкеприхватилаиодмахпредложи
ла да представим капитално дело Стевана Мајсторовића,
књигу Кул ту ра и де мо кра ти ја, насталу на основу њего
вогдоктората,каоипретходнообјављенихрадовакојису
сеодносилинатемеправанакултуру(Мајсторовић,1969,
1972а),културногплурализма(1972б,1972в),међународне
културне сарадње (1974) и децентрализације и доступно
стикултуре (1975).Нажалост,кроздесетакминутастигао
мијеодговородглавногиодговорногуредникачасописа,
ОливераБенета,иначемогдугогодишњегпријатеља,осни
вачаENCATCa(1990–1992)сакојимсамсарађивалауиз
врном одбору ENCATCa и у редакцијиEu ro pean Jo ur nal 
of Cul tu ral Po licy(1994–1997)датоапсолутнонедолазиу
обзир–јединекњигекоједолазеуобзирсуонекојепосто
јенаенглескомјезику.Јошсамразмишљалаштаикакода
одговоримкадајестиглоновописмо,алисадаупућенона

р.374.
11Уобичајенподнаслововихчасописагласиоје–закултуру,уметности

друштвенапитања(подједнакосупоклањалипажњууметничкимпоја
вама,критицикаоинаучнојанализи).

12Поменутамеђународнаистраживањаукојима јеучествоваоЗаводре
зултираласупубликацијаманакојимасуименаауторадатаунутаркњи
ге,алиненакорицама.СтогаседанасусистемуCOBISSовирадови
тешко,илискороникакоауторскинепрепознају (закњигуКул ту ра и 
рад ни жи вотнаведенјесамопреводилацинитиједанаутор,акњиге
РужицеРосандићивеликегрупенашихауторауопштенема).Истовре
мено, због бројних „прекида” у раду Завода, те потпуног гашења За
водазакултуруХрватскепочеткомдеведесетих,несталојеиинститу
ционалносећање.
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свихпедесетакадресасамолбомауторимадакадабудураз
матралиокојојкњизипишуводерачунадаморабитиречо
књизикојапостојинаенглескомјезику.

Нијебилопотребедашаљемписмокојесампочеладакон
ципирамотомеколикотоограничењепредстављапропу
штенушансудасе„англосаксонскознање”обогатииин
спиришеидејамаиконцептимакојидолазесадругихкра
јевасвета,подједнакосапериферијеиполупериферије.Он
дасампажљивопогледалаименакојимајепозивупућени
схватиладајепревасходноречозападном,англосаксонском
знањуукомедоминирајуБританцииЕвропљаникојираде
набританскимакадемијама(Bianchini,Belfiore),Аустрали
јанци,КанађанииАмериканци (Throsby,Miller,Mulcahy),
затимСкандинавци(Mangset,Duelund,DorteSkotHansen),
ФламанцииХоланђани(Smiers,vanMaanen,Vestheim),док
супозванииздругихрегионасамодокторантисаВорика,
порекломизТајвана(LijungWang)иЈапана(Kawashima).
Увидевши да сам једини истраживач из тзв. полуперифе
рије,јединиистраживачизсловенскогсвета,иземаљатзв.
новихдемократија, а да чакниизФранцускенијепозван
ниједанистраживач(упркостомештосуфранцускатеорија
културе и културна политика практично обележиле развој
културнеполитикекаопрактичнедисциплине),светомеје
навелодаразмишљамуправоосвојојодговорности–тови
шенијемоглабититексамонека„важна”књига.Чиниломи
сетадајединомогућимдасвојодговортражиммеђуфран
цускимкњигамаиауторимакојисубиливажнизапроцесе
могразвојакаоистраживачаидасеопределимзаједногод
њихнебилиуовомзборникубилазаступљенафранцуска
мисаоокултуриикултурнојполитици.13

Колебаласамсеизмеђукњигамогпрофесорасапоследи
пломскихстудијауПаризу–ЖофраДимаздијеа(књигаКа 
ци ви ли за ци ји до ко ли це),ЖакаЛанга(књигаДр жа ва и те а
тар)иМишеладеСертоа(књигеИн вен ци ја у сва ко дне ви ци,
Кул ту ра у плу ра лу),јерсампретпоставиладаћесенекоод
професораизсветасигурноопределитизатадавеомаути
цајногПјераБурдијеа(истварносечакчетирипрофесора
културнеполитикеопределилозањеговекњиге).Накрају,
изабраласамКул ту ру у плу ра луМишеладеСертоа (ање
говудругукњигу,Ин вен ци ја у сва ко дне ви ци,изабраојеЏе
ремиАхерн,професорсаВорика,саКатедрезафранцуски
језикикултуру).

13DragićevićŠešić,M.(ur.)(1987)Francuskamisaookulturi,temat,Gra di na
br.9/10.
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Пишући о тој „преведеној књизи” (иако сам је ја чита
лауфранцускоморигиналу),упркос јасноисказанојвољи
уредника, писала сам и о „непреведеном” и непознатом
културном и академском контексту Југославије и југосло
венскетеоријекултурнеполитике,укомесамкњигучитала
избогчијегплуралногконтекстајемениовакњигамного
значила. Свака се књига на различит начин чита и дожи
вљавауразличитимсрединама,тесамстогасебиузелаза
право да објаснимне самоњен садржај, већ времеи тео
ријски културнополитички југословенски контекст у који
самгауписивала.Такојеипак,иаконавеомасажетначин,
представљенидопринос југословенскихистраживачараз
војукултурнеполитикеипраксе,увекудијалогусасветом,
пресвегафранкофонималиионимизванцентра,надругим
странамаполупериферије(Пољска)пачакипотпунепери
ферије (радовиБисеркеЦвјетичаниниНадеШвобЂокић
односилисусенаафричкеземљеињиховепроцесеразвоја
укултуриикултурнојполитици).

Стогамислимда јеважнодасеинашаакадемска јавност
упознасаметодамаиначинимакакосеикрозпрегледли
тературеиакадемскукултурусећањауакадемскимчасопи
сима„центрира”знање,ида,ускладусанашомодговорно
шћучинимосведа се знањестворенонаполупериферији
интегришеусветскознање,користећиразличитестратегије
итактикеокојимауправопишеМишелдеСерто.

Mic hel de Cer te au, La Cul tu re au plu riel14  
Ми шел де Сер то, Кул ту ра у мно жи ни  

(пре вод Све тла на Јо ви чић)

UnionGénéraled`Editions,Paris,1974/EditionsduSeuil,Paris
1993,228p;englesko izdanje:Culture in thePlural, translator
TimConley(UniversityofMinnesotaPress,Minneapolis,1997)
160p.

Кул ту ра у јед ни ни по ста ла је по ли тич ка ми сти фи ка ци ја. Са 
смрт ним ис хо дом. (стр. 122) 

НаКатедрузаорганизацијукултурнихделатности(основа
ну1961.године)ФакултетадрамскихуметностиуБеограду
уписаласамсе1972.годинесавеликомжељомдапостанем
продуцент и активиста у домену културног развоја. Уочи
1968. културна дебата у друштву била је узаврела; у Бео
градусуоснованиЗаводзапроучавањекултурногразвитка
ичасописКул ту ра,ауЗагребусличанинститутичасопис

14Овајдеотекстаобјављенјеу:DragićevićŠešić,M.(2010)MicheldeCer
teau,CultureinthePlural(LaCultureauPluriel)The In ter na ti o nal Jo ur nal 
in Cul tu ral Po licyVol.16,n.1,рр.2325.
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Кул тур ни рад ник. Истовремено, отварале су се издавачке
кућекојесуобјавиленеколикосеријакњигаокултурнојпо
литици(Кул ту ра и де мо кра ти ја, Пра во на кул ту ру иУ тра
га њу за иден ти те томСтеванаМајсторовића,Кул тур не по
тре беМилошаНемањића15,Кул тур на по ли ти каБранкаПр
њата,Еко но ми ка и пра во умет нич ких де лат но сти иРад но 
пра во умет ни каБориславаЈовићаитд.).Штојејошважни
је,преведенесуипромовисанесавременетеоријекултуре
којесупрофесоримаУниверзитетауметностиомогућиледа
направеодговарајућинаставнипрограмизаснујуганапет
теоријскихстубова:а)фран цу ској те о ри ји кул ту ре:Фуко,
ЛевиСтрос,Морен,Мол,Бурдије; б)пољ ској фи ло зо фи ји 
и со ци ло ло ги ји кул ту ре:Бауман,Жулкијевски,Клосковска,
Моравски; ц) бри тан ским сту ди ја ма кул ту ре: Вилијамс,
Хогарт, Хол, Хебдиџ; д) франк фурт ској шко ли: Адор
но, Хоркхајмер, Бењамин, Маркузе; и е) ан глоамеричкој 
култур ној ан тро по ло ги ји:Малиновски,Бенедикт,Мид.

Упркос огромној издавачкој продукцији у области студија
културе(изданашњеперспективе,уСрбијије1970ихпре
во ди лач ка прак са била преовлађујући културниизраз који
сеоствариваокрозиздаваштво,међународнеизложбе,ме
ђународне уметничке фестивале итд.), дела де Сертоа (de
Certeau) нису превођена и његове идеје и концепти нису
билиширепознати.КњигаКул ту ра у мно жи ни,укојојсе
онбавимикроотпоримаисубверзивношћукултурнихпрак
симаргиналнихпоткултурнихгрупа,„случајно”једоспела
намојсписаккњигазачитањеипомогламидавећраних
осамдесетих уведем нове концепте у наставу из културне
политике.

МишелдеСерто,историчарпообразовањуи струци,жи
већи у жаришту културних превирања, осмислио је свој
лични приступ култури и истраживачком раду у коме су
се сусретале имеђусобнопресецале историја са антропо
логијом, филозофија са социологијом културе, политичке
науке са лингвистикомипсихоаналитичком теоријом.На
мерно еклектичне (стр. 70), његове референце укључују
све,одМаркузеа,ХусерлаиФројда,прекоФукоа,Бурдијеа,
БодријараиМола,доЖулкијевскогиРосака.

15ПоредакадемскекњигеМилошаНемањићаКултурнопросветназајед
ницаСрбијеобјавилајецелусеријукњигаполитичкихактивистаукул
туримеђукојимасуиКул тур на ак ци јаЖиванаБерисављевића,Пу те ви 
кул тур не по ли ти кеАлександраБакочевића,Вре ме кул ту реЂокеСтој
чића.УкупноуКобиссистемуима451записиздањаКултурнопросвет
незаједницеСрбијеодкојихјебартрећинавезаназаразличитапитања
културнеполитике,одаматеризмадоусклађивањаодносаукултуриса
уставнимамандманима.
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Његовичувенитекстовикојисунасталиуочи1968.допри
нелисуњеговојпознатостизбогкоје јеубрзоушаоусвет
савременихјавнихполитикаипракси–штомујеомогући
лодасагледапроцескреирањајавнеполитикеизпрверу
ке (Co mis sa ri at au Plan16) и расправља о кључним темама
социјалних,културнихиобразовнихреформи.Истовреме
но,каоисторичар,истраживао јекултурнеполитике18.и
19.века,одчувеногизвештајаопатаГрегоара„Онеопход
ностиисредствимазауништењедијалекатаиуниверзали
зацију употребефранцуског језика” (Sur la néces sité et les 
moyens d`anéan tir les pa to is et d`u ni ver sa li ser l`u sa ge de la 
lan gue fran ca i se)допопуларнекултуре (процеса стварала
штва,заједничкихтемаипитањакојасуводилакаствара
њујединственеисторијекултуреињеногширењапоцелој
Француској–дакле,достварањазаједницесафранцуским
идентитетом(men ta lité fran ca i se,стр.53).Каоштојеисти
цао,требало јеићидвострукимпутем:“путемсоциологи
јекултуре,њенепродукције,дифузијеињеногширења(...)
ипутемкоришћењаразличитихалата,попутлингвистичке
анализе,формализацијенаратива(Проп),текстуалнемето
де,анализеконцептуалнихпредстављања...”17(стр.69).

Његовциљбиоједапокажекакокултурафункционишекао
систем, које су његове законитости, његове тишине (пре
ћуткивања),његовпејзаж…Посебнојехтеодадопринесе
ге о гра фи ји за бо ра вље них те ма(стр.63)уистраживањима
студија културе, отварању нових подручја истраживања и
увођењу нових интердисциплинарних приступа. Те теме:
од занемарених простора популарне културе (деца, сексу
алностинасиље),прекомоћибезауторитета(би ро крат ске 
ти ра ни је),новогмаргинализма–„свакакултуранајплодни
јајенасопствениммаргинама”стр.213(тосутемекојеје
каснијеразвијаоукњизиИн вен ци ја у сва ко дне ви ци,којаје
на енглескипреведена каоПрак се сва ко днев ног жи во та);
универзитетакојисесуочавајусамасовномкултуромипо
стају и они „продуценти културе”, ствараоци знања кроз
бри ко лаж+ко лаж,заједничкирадстуденатаипрофесора
(деСертојеистицаодасеуниверзитетудаљиоод„страте
шкихтачакадруштвенеорганизације”каоидајеистражи
вачкирадугрожендисциплинарнимподеламаитд.),сведо

16Комисијазаопштепланирање(Com mis sa ri at général du Plan) јефран
цускаинституцијакојајепостојалаизмеђу1946.и2006.годинеибила
одговорназапланирањеекономскогразвојаземље,нарочитопутемдо
ношењаиспровођењапетогодишњихпланова.

17„lavoied`unesociologiedelaculture,desaproduction,desadifusion,de
sacirculation(…)etl`autrevoieavecdesoutilsaussidiversquel`analyse
linguistique,laformalizationdurecit(Prop)etlamethodetextuelle,l`analyse
desrepresentationsconceptuellles…”
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питањамањина–пољанакомејеуказаонатодасупотре
бемањиназапрепознавањемиуважавањемистовременои
културнеиполитичке,затоштоновикултурнизахтевитра
женовуполитичкуреалност.Такосецр на штво(ne gri tu de)
појавило као захтев (потреба) тек пошто се појавио нови
политичкисубјект(стр.133)накондеколонизације.Труде
ћиседадефинишекруцијалнепојмове(поткултуревс.кон
тракултура,културнаакција,културнаактивност,културна
политика,културниразвој),онјеописиваосвојуидеолошку
позицију и нелагоду коју је осећао због бирократског др
жавногапаратаибирократизованихјавнихустанова,попут
универзитета.

УпоследњемпоглављуПро сто ри и прак седеСертосеза
лаже замултипликацију тачакакултурнепродукцијеико
муникације,азавршнопотпоглављеКул тур не ак тив но сти
изузетнојеважнозасавременутеоријукултурнеполитике.
Онтуистичезначајкултурнихпраксичијиизразиствара
јуобрасцедруштвенеорганизацијесвакедруштвенегрупе,
њенпроцес самопрепознавањаипосвајањасвојеисторије
–процессубјективизације.

ДелаимислиМишеладеСертоаодјекују врлодоброи у
2009. години–европској годиникреативностиииноваци
јекојаславикултурнуразноликостихетерогеност:Кул ту
ра у мно жи нииИн вен ци ја у сва ко дне ви циприоритетдају
културној политици одоздо и заборављаним интердисци
плинарним покушајима разумевања комплексних култур
нихфеноменау глобализованомсветуконзумеризмауко
ме се субверзивностинови трендовимогупојавити само
као предузетнички и стваралачки подухвати маргиналних
друштвених група.У том смислу деСерто узима у обзир
процесе рецепције као активно коришћење уметничких и
културнихпроизводауобликудијалогакојиимдајествар
нозначење,показујућитакода,иакосекултурнаполитика
ствараодозго(путемодабирарадовачијаћепродукцијаи/
илидисеминацијабитиподржана),њенутицајирезултати
сеостварујусамокроздинамичнуинтеракцијусаграђани
макоји,користећисвоју„лукавост“,могупотпуноизмени
ти оригинално значење тих културнихи уметничкихпро
извода.

Оватеоријанампомажедаразумемочињеницуда јекул
турниутицајбилокогпроизводадубокоповезансањеговим
различитимупотребама,адеСертонамуказујенатодасе
специфична„културнатактика“можепредвидети;тактика
којаћеуобзирузетисвеноветериторијекултурнихпракси,
оддомоваомладинедопозоришнихтрупа,одуниверзитета
досамоорганизованихудружења.Тојебилаглавналекција
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изкултурнеполитикеовекњиге.Стварнапроменаседеша
ваодоздо,каданамотпорканонуидоминантнимкултурним
вредностимапонудикреативнарешењаисамоорганизоване
заједницеуметникаиграђана.

За кљу чак

Иакокадасамбиралакњигузапредстављањејошувекни
самразумеладасуифранцускакултурнаполитикаитеори
јакултуреизашлеизцентраиполакопочеледазаузимају
местанаполупериферији,јерсузанас,теоретичарекултур
неполитикеуЈугославијииСрбији,францускиауторибили
кључни(књигаОгистенаЖирараКул тур ни раз војкојујеиз
даоЗаводзакултуруХрватскедугогодинајебилауџбеник
изастудентеизапрактичаре),данас,кадапишемовајтекст,
постајем дубоко свесна утицаја глобализације спроведене
прекоанглоамеричкогакадемскогсистема(утоукључујем,
дакако,Аустралију,НовиЗеланд,Канадупасведоразвије
ногтзв.ГлобалногЈугакогарепрезентујуХонгКонг,Синга
пур,Сеул,Тајван,ЈужнаАфрикаитд.)укоменема местани
зазнањестваранонапериферији,панинаполупериферији,
пачакиуонимделовима„центра”којисенеслужеенгле
скимјезиком.Академскикапитализам18институисаојенове
вредностиууниверзитетскојсрединиширомсвета,вредно
сти компетитивности, квантификације, борбе за тржишну
видљивостиразвојкурикулумауодносунапотребе„тржи
штарада”макаконеразвијеноонобило.Утомпроцесунај
вишестрадајудруштвенеихуманистичкенаукечијијециљ
промоцијакритичкогмишљењаикултурногдиверзитетаа
посебноонестваранеизвансветскихцентарамоћи.19

Стогасматрамдајенашадужностдачинимосопственена
учне и истраживачке традиције видљивим, да преводимо
штовишесамалихимањинскихјезикаида,управоускладу
саонимштојеосновнатезакњигеМишеладеСертоа,омо
гућимодаоригиналнакултурнапродукцијамаргинадођеу
средиштепроцесаконцептуализацијеиреконцептуализаци
јекултурнихполитика.У цен тар са мар ги на (СоЕ,1995),
био је наслов чувене књиге Савета Европе која је данас
заборављена а која је у средиште пажње доводила проце

18DragićevićŠešić,M.(2018)Etič ki iza zo vi u do ba aka dem skog ka pi ta li zma: 
zna nje na su prot tran sver zal nim veš ti na ma,međunarodnakonferencijaKul
tu ra uni ver zi te ta i fi lo lo gi ja, Beograd: Filološki fakultet, 30.maj – 1. jun
2018.

19DragićevićŠešić,M.iJestrović,S.TheUniversityasaPublicandAutono
mousSphere:BetweenEnlightementIdeasandMarketDemands,in:In ter
na ti o nal Per for man ce Re se arch Pe da go gi es,Bala,S.etal.(2017),London:
Palgrave,pp.6982.
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сеиактивностимањинскихдруштвенихгрупа,независних
иницијатива.НасличансеначинУНЕСКОданасзалажеза
реконцептуализацију културних политика (Resha ping cul
tu ral po li ci es, 2018), узимајући позитивне примере и при
мередобрихпраксисаразличитихсветскихпериферијаи
полупериферија,одТогоа,прекоНигера,Обалеслоноваче,
Карипскихострва,доКолумбије,ЧилеаиМексика.

Истовремено, научна заједница у домену културне поли
тикеморадабудевишеприсутнаинасветскимконферен
цијамаиуакадемскимчасописимависокогимпакта.Само
такоћенесумњивевредности,научнидометиСтеванаМај
сторовића и целе плејаде истраживача у домену култур
нихполитика, културног развоја именаџмента у култури,
узсвесновођенуакадемскукултурусећања,моћидауђуу
корпус светског знањаи учествују унаучноми културно
развојномдијалогу.Данасјејошважније,ноштојетобило
увременунесврстаности,постићидасегласпериферијеи
полупериферије уопште чује, заглушен спектакуларношћу
централнихкреативнихиндустријаукојесвевишеспадаи
академскисветпроизводњезнања.
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Анекс: Пре пи ска са уред ни ком Ме ђу на род ног  
ча со пи са за кул тур ну по ли ти ку

Subject:CulturalPolicyReviewofBooks

Date:Mon,15Dec200810:200000

From:Bennett,Oliver<O.Bennett@warwick.ac.uk>

To:...

Драгеколеге,

УредништвочасописаIn ter na ti o nal Jo ur nal of Cul tu ral Po licy
желидаобјависпецијаланбројчасописакојибибиопосве
ћенпрегледукњигаиздоменакултурнеполитике.Ценећи
вашрадуовомдомену,позивамовасдаучествујетеуовом
пројектуиизаберетеједнукњигу која јеутицаланаваше
размишљање и коју бисте желели да препоручите новим
студентимакултурнеполитике.Текстбитребалодасадржи
од5001000речи.

Надам се да ћете одлучити да учествујете у овомважном
пројекту.

Санајбољимжељама,

Оливер

ПрофесорОливерБенет

Уредник

In ter na ti o nal Jo ur nal of Cul tu ral Po licy

Subject:CulturalPolicyReviewofBooks

Date: Mon,15Dec200817:25:100000
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From:MilenaDragicevicSesic<msesic@gmail.com>

To:Bennett,Oliver<O.Bennett@warwick.ac.uk>

ДрагиОливере,

Хвала тинаовоминтересантноми заменевеомаважном
позиву. Већ неко време размишљам да са својим колегом
СањиномДрагојевићемнапишемвећитекстобеоградској
изагребачкојшколикултурнеполитике,њиховимистражи
вањима,теоријскимконцептимаиемпиријскимистражива
њима.Заовуприликуопределилабихседанапишемтекст
о књизи Стевана Мајсторовића Кул ту ра и де мо кра ти ја,
сматрајући јеизузетноважномзаразвојитеоријеипрак
се културне политике у Југославији седамдесетих година
двадесетогвека.СтеванМајсторовићјевеомамногописао,
основаојеиЗаводзапроучавањекултурногразвиткатетако
помогаодасеразвијуистраживањауовомдоменуакњига
окојојјеречбилајењеговадокторскадисертација,одбра
њенанаФакултетуполитичкихнаукакаоједнаодпрвиху
свету.Његове књиге покривајуширока подручја културне
политике,одправанакултуру,прекополитикаидентитета
додемократизацијекултуре,тј.културнедемократије.

Сигурнасамдањеговоделозаслужуједабудепредставље
носветскојјавности.

Многопоздрава,

Милена

Subject:CulturalPolicyReviewofBooks

Date: Mon,15Dec200817:45:200000

From: Bennett,Oliver<O.Bennett@warwick.ac.uk>

To:MilenaDragicevicSesic<msesic@gmail.com>

ДрагаМилена,

Твојпредлогнажалостнемогудаприхватим,јерћемопри
хвататисамотекстовеокњигамакојепостоје(којесунапи
санеилипреведене)наенглескомјезику.

Немасврхепредстављатикњигекојесенемогучитати.

Надамседанећебитипроблемадасеопределишзанеког
другогаутораикњигу.

Санајбољимжељама,

Оливер
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Subject:CulturalPolicyReviewofBooks

Date: Mon,15Dec200818:38:380000

From: Bennett,Oliver<O.Bennett@warwick.ac.uk>

To:...

Свим ау то ри ма пре гле да књи га  
о кул тур ној по ли ти ци

Хвалавамштостепристалидадопринесетепрегледукњига
окултурнојполитици(Cul tu ral Po licy Re vi ew of Bo oks).Дра
гомијештомогудакажемдасумногинаовуидејуреаго
валивеомапозитивно.Списаксвихонихкојићедопринети
њеномостварењујеприложен.

Каоштојеобјашњеноупретходномписмукојесамвампо
слао,одвассетражиданапишете5001000речио једној
књизи(којаједоступнанаенглескомјезику)којајеутицала
навашеразмишљањеикојубистежелелидапрепоручите
новим студентима културне политике. Рок за подношење
вашег приказа је 10. април 2009. године. Збирка прегледа
ће бити објављена као специјални додатакМе ђу на род ном 
ча со пи су за кул тур ну по ли ти ку (In ter na ti o nal Jo ur nal of 
Cultural Po licy).

Да бисте поднели ваш преглед, молимо вас да посетите
http://mc.manuscriptcentral.com/gcul.Ондаћебитипотребно
дасеулогујете,даодетеу’центарзаауторе’идапратите
упутствазаподношењеновогрукописа.Аконистеписали
илипрегледаличланкеикњигезаовајчасописраније,нај
пре ће битипотребно да креирате свој налог.То је једно
ставанпроцескојитрајепарминута.

Оногтренуткакадапочнетедаподноситевашрукопис,од
васћесетражитидаодговоритенапарпитања.Кодпоља
’типрукописа’,молимовасдауопадајућемменијуизабе
рете опцију ’преглед књиге’.У пољу ’наслов’, дајте само
детаљеокњизикојустепрегледалиитоуформатупримера
којиследи:

EricHobsbawm,AgeofExtremes:TheShortTwentiethCentury
19141991 (Michael Joseph,London,1994),727pp., ISBN0
718133072

Упољу’апстракт’,молимовасдаупишете’апстрактсене
захтева’.Акоовопољеоставитенеиспуњено,системнеће
прихватитивашрукопис.Каковашрукописнећебитислат
екстернимоцењивачима(критичарима),можетедаигнори
шетепитањакојасетичуоцењивачакојебистепредложили
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или бисте их радо избегли (pre fer red or nonpre fer red re
viewers).

Хвала вам још једном на вашем доприносу овом про
јекту.Акоимате било каквихпитања,молим вас да се не
устручаватедамеконтактирате.

Санајбољимжељама,

Оливер

From:Lamkin,David[mailto:David.Lamkin@tandf.co.uk]

Sent:Tue1/26/201015:57

To:MilenaDragicevicSesic

Cc:Bennett,Oliver

Subject:RE:Коначнаверзијатекстазапроверу(ИД#ГЦУЛ
397334)

ДрагаМилена,

ХвалаВамштостепослаливашеисправке.Можетели,мо
лим Вас, такође да ми пошаљете попуњену и потписану
дозволузаобјављивање,поштоВашчланакнеможебити
објављенпренегоштотопримимо.Овдеприлажемнепо
пуњенукопијузавасдавамолакшампосао.

Срдачанпоздрав,

Дејвид

Subject:RE:CulturalPolicyReviewofBooks

Date: Fri,8Jul201115:02:32+0100

From: Bennett,Oliver<O.Bennett@warwick.ac.uk>

To: ...

Драгисви,

Са задовољствомвас обавештавамда ћеПреглед књига о
културнојполитици,коместедопринелиикоји јепрошле
године објављен као посебно издањеМеђународног часо
писазакултурнуполитику(In ter na ti o nal Jo ur nal of Cul tu ral 
Po licy),Ратлиџ(Routledge)објавитикаокњигу.Очекујесе
даћекњигабитиобјављенаудецембруовегодине.

Санајбољимжељама,

Оливер
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MilenaDragićevićŠešić
UniversityofArts,Belgrade

CULTUREANDDEMOCRACY:
CULTURALPOLICIESINACTION

ISCULTURALPOLICYTHEORYPOSSIBLE
ATASEMIPERIPHERY?

Abstract

ThistextstartswithathesisthatYugoslav,BelgradeandZagrebschools
ofculturalpolicies,inthe1960sand1970s,wereamongleadingworld
theoriesandpracticesofculturalpolicies,butweresenttoobliviondue
tothesemiperipheralstatusofourscienceandthelackofengagement
ofacademiccultureofmemory,reinforcedwithnewtrendsofacademic
capitalism.Thetextanalysesthewaysofoperationoftheleadingworld
academic journals in the area of culture of scientific memory, case
studyingthe“Culturalpolicyreviewofbooks”thatwasplannedand
publishedintheInternationalJournalofCulturalPolicy(Vol.16,n.1).
NotonlythattheeditorofthereviewselectedmostlyAngloAmerican
theoreticiansandacademicsfromNorthernEurope,healsoinsistedthat
they should present only books available inEnglish.That prevented
researchers competent in other languages to present authors from
peripheriesandsemiperipheries.Thus,StevanMajstorović,oneofthe
leadingYugoslavacademicsthatinfluencedculturalpolicyteachingin
SouthEastEurope could not be part of this “Cultural policy review
ofbooks”,inspiteofmyexplicitdemand.Thisishowcontemporary
academicjournalshavecentralizedknowledgeproductionandcreated
new semiperipheries (French, Spanish, Italian researchers have not
beeninvited).However,severalFrenchauthors(Bourdieu,deCerteau,
Dumazedier) have been selected byAngloAmerican academics and
myselftobepresentedinthisissue.Afewofthem,comingfromAsia
andSouthernEuropewiththeirdegreesobtainedintheUK,made“the
rightchoice”toshowtheircompetencein thiscontemporarycultural
policy academic research. My contribution (the book of Michel de
CerteauCulture in the plural)used“strategyandtactic”ofthesubaltern
to present StevanMajstorović and theYugoslav schools of cultural
policyasacontextinwhichthisbookwasread.Thismightnotbean
importantsignof resistance toacademiccentralizationofknowledge
but it is a symbolic subversionof semiperipheryagainst apowerful

centre.

Keywords: Yugoslav school of cultural policy, Stevan Majstorović, 
Michel de Certeau, International journal for cultural policy, academic 

culture of memory, academic semiperiphery, academic capitalism
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УниверзитетуметностиуБеограду,
Факултетдрамскихуметности,Београд

DOI10.5937/kultura1860036R
УДК316.7:929МајсторовићС.

316.7:061.1(497.11)”2009/2017”
оригиналаннаучнирад

БАШТИЊЕЊЕИДЕЈАИДЕЛА
СТЕВАНАМАЈСТОРОВИЋА

ЈЕДАНПРИЛОГ 
ДИЈАЛОГУОКУЛТУРИ

Сажетак: Три бин ски про грам За во да за про у ча ва ње кул тур ног 
раз вит ка ор га ни зу је се у знак се ћа ња на ње го вог осни ва ча и пр вог 
ди рек то ра Сте ва на Мај сто ро ви ћа, ба ве ћи се ак ту ел ним те ма ма 
кул тур не по ли ти ке, кул тур ног раз во ја као и кул тур ног ства ра
ла штва. Има ју ћи у ви ду спољ но по ли тич ки и со ци о кул тур ни кон
текст вре ме на у ко ме је Мај сто ро вић ства рао и де лао, у овом ра
ду се кроз упо ред ну ана ли зу са др жа ја раз ма тра на ко ји на чин се 
кроз про грам ски ци клус јав них три би на За во да ње го во де ло да нас 
чи ни де лат ним и из но ва ак ту ел ним. Под сти цај за ис тра жи ва ње 
је и те о риј ски и прак тич ни, а по себ на па жња по све ће на је те
ма ма као што су кул тур на пра ва, мул ти кул ту ра ли зам, кул тур ни 
раз вој, кул тур не по тре бе, кул тур ни иден ти тет, итд. У за кључ
ном де лу ис ти че се сло же ност но вог кри тич ког чи та ња те ма о 
кул ту ри и де мо кра ти ји ко је је пре го то во че ти ри де це ни је у сво јим 
ис тра жи вач ким ра до ви ма и сту ди ја ма за сту пао Сте ван Мај сто
ро вић, као при лог ди ја ло гу о кул ту ри и кул ту ри се ћа ња.

Кључне речи: кул тур на по ли ти ка, кул тур ни раз вој, кул ту ра  
се ћа ња, Сте ван Мај сто ро вић, За вод за про у ча ва ње кул тур ног  
раз вит ка

Пи та ње кул ту ре је пи та ње де мо кра ти је.

СтеванМајсторовић

Култура јеодувекбилаживисведоксукобаидруштвених
превирања, понекад и њихов директни подстрекач, док
је неретко била и извор сарадње, разумевања и изградње
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поверења међу народима, заједницама и појединцима.1 У
којојмерисепитањекултуреиспостављакаопретећеили
подстицајнозаопстанаксавременихдемократскихвредно
сти?Збогчега једанаспосталонужноизновапостављати
питањаоулозикултуреудруштву,кадасепојмовипопут
културе и демократије показују одвећ нестабилнима, па и
делимичнокомпромитованима?Коначно,заштојепотребно
редефинисатисампојамдемократијеудобунеизвесностии
искушењаношенихглобализацијом?2Натрагуупитаности
надовимсложенимизазовима,уовомрадусенапримеру
стваралаштва једне личности и програмских пракси једне
институције, потврђује оправданост новог „читања” ста
рихтемаукритичкојперспективикојанајпреузимауобзир
измењениконтекстукомесеонеодвијају.

Заводзапроучавањекултурногразвиткакаоустановакул
турекојасебавинаучним,развојнимипримењенимистра
живањимауобластикултурнеполитике,културногствара
лаштва и културног развоја3, баштини значајну традицију
критичкерефлексијеукултурномпољу,каоиспрамјавних
практичнихполитикаукултури.Неодвојивидеотетради
ције чинеидеје и делоСтеванаМајсторовића, оснивачаи
првог директора Завода. У сећање на изузетан професио
налнидоприносовеличности,циклустрибинаЗаводаноси
имеСтеванаМајсторовића,чимесечинекорацика афир
мацијикултуресећањаикаодржањутрансгенерацијскепо
везаностисаидејамаиделимакојесуобликовалекултурни
развојикултурнеполитикеСрбиједругеполовинедвадесе
тогвека.Мајсторовићеводелоифеноменикојимасебавио,
са неспорнимодјецима у савременомконтексту, подстичу
на њихово критичко промишљање и отварају нова пита
њанаучнимпроучавањимафеноменанакојимасетемеље
сложениодносикултуреидемократије.

ЗаразвојидејаиделаСтеванаМајсторовића,каоиоснива
њаирадаЗавода,важнојеосврнутисенаспољнополитички
контексттзв.југословенског„отварања”каЗападусаинтер
национализацијом која је имала конкретне одразе у пољу
културеиуобликовањукултурнеполитике.Наконперио
да„агитпропа”уСрбији,каоиуцелојСФРЈ,шездесетих

1 Радјенастаоуоквируистраживањанапројектубр.178012„Идентитет
исећање...”ФакултетадрамскихуметностикојифинансираМинистар
ствопросвете,наукеитехнолошкогразвојаРС.

2 Видетивишеу:Голубовић,З.(2007)Де мо кра ти ја и гло ба ли за ци ја. Сво
ђе ње ра чу на,Београд:Службенигласник,стр.1340.

3 Културниразвојсекористиурадукаозаступљенијиодпојмакултурног
развитка,доксеразвојиразвитакусемантичкомсмислутретирајукао
синоними.
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година почиње рад на развоју концепта демократизације
културе према моделу Андре Малроа4 у оквиру система
„самоуправљања” кроз „самоуправне интересне заједнице
културе”ипарадржавнимоделсамоуправљањакултурним
развојем земље. Како истичеВеснаЂукић, југословенски
модел културне политике био је јединствен у свету јер је
развијаннаобаконцепта–демократизацијекултуреикул
турнедемократије,крозграђењедемократскихинструмена
такултурнеполитике, алиузприсутнеидеолошкестегеи
механизмецензуре.5

Од1964. годинеСтеванМајсторовићузео је активноуче
шћеуприпремамазаоснивањеЗавода.Управојесоциокул
турниконтекст,биокључанзапрофилисањеинституцијеса
упориштемосновнеделатностиусоциологијикултурекао
иудругимсроднимдисциплинама.Радовимапосвећеним
кадровима у установама културе, културном животу рад
ничкеисеоскеомладине,домовимакултуре,материјалној
основи културног живота села, уметничким удружењима,
слободним уметницима, уметничкој публици, програмима
културногразвојаСрбијеиБеоградаидругихопштинапо
стављени су темељи систематског проучавања културе са
социолошкокултуролошкогстановишта.6Упрведвегоди
не рада Завода, од оснивања 1967. године, реализовано је
петразличитихстудија:„Положајиулогауметничкихудру
жења(ауториМилошНемањићиРадмилаМикашиновић),
„Културни живот радничке омладине” (аутори Триво Ин
ђић,ДаницаМојсиниНебојшаПопов),„Условизакултурне
активности сеоске омладине” (ауториМирјана Тодоровић
иМирославАхтик),Студијаослободнимуметницима(ау
ториВујадинЈокићиСветиславПавићевић)каоиСтудија
окадровимаукултурнимиуметничкимустановамауСр
бији7 (СтеванМајсторовић,МирјанаНиколићиМиливоје
Иванишевић).8КакоистичеМилошНемањић,каооснивач
Заводазапроучавањекултурногразвиткаињеговуспешни

4 ЗначајноједајесамназивЗаводазапроучавањекултурногразвиткана
стаокаорезултатутицајастудијеОгистенаЖирара(AugustinGirard)Le 
De ve lop pment cul tu rel, 1972.

5 Ђукић,В.(2012)Др жа ва и кул ту ра,студијесавременекултурнеполи
тике,Београд:Факултетдрамскихуметности,стр.185189.

6 Немањић,М.Кул ту ра у Ср би ји, про у ча ва ња кул ту ре и јед на по себ на 
ис тра жи вач ка уста но ва 20. ве ка,приступљено10.априла2018.http://
zaprokul.org.rs/onama/istorija/

7 Мајсторовић,С.(1968)Културнепотребеиструктуракадрова,Кул ту ра
бр.1,Београд:Заводзапроучавањекултурногразвитка,стр.4769.

8 Мајсторовић, С. (1969а) Завод за проучавање културног развитка,
Кул ту ра бр. 5/6, Београд: Завод за проучавање културног развитка,
стр.262263.
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директортокомједанаестгодина,СтеванМајсторовићједо
принеоразвиткуновихидејаипокретањуновихдруштве
нихакцијаујугословенскојзаједници.9

Баштињење такве традиције пратио је развој интелекту
алног поља и научноистраживачке дисциплине, односно
савремененаукеокултурнојполитици.10Оношто јепрет
ходило, дакле, у виду специфичног спољнополитичког и
социокултурног амбијента било је значајно за уобличава
ње корпусаМајсторовићевих идеја и дела који се темеље
натеоријскомпромишљањуопитањимакултуре,критичкој
анализикултурнеполитике,каоинакомпаративнојанализи
културнихпраксиземаљаусвету.

Ди ја ло шки кри тич ки при ступ кул ту ри

ОкосницуидејаиделаСтеванаМајсторовићачинидијало
шки приступ промишљању и анализи питања и проблема
културеидемократијеињиховихмеђусобниходноса.Кул
ту ра и де мо кра ти јакаоцентралнаМајсторовићевастудија,
покрећенизиспреплетенихвеликихтемакаоштосуисто
рија,грађанскодруштво,уметностислобода,човековапра
ва–„свесамизастрашујућипојмовизакојејепотребнадо
брамерасамозаборавадабисеповеровалокакосесањима
можеизаћинакрај.”11Тимесеоткривајошједнаособеност
Мајсторовићевогдела,ато јекритичкиприступпредмету
узизвестанотклонодтеоријскогуопштавања.Тежњомка
континуираном полемичком разматрању „садржаја дана
шњице” којеизлазииз строго теоријскихоквираи које је
контекстуалнодруштвеноутемељено,отварајусепитањао
културиидемократијикрозкритичкуанализудруштвених
праксиукомпаративнојперспективи.

Правонакултурујемеђунајзначајнијимтемамаурадови
маСтеванаМајсторовићаикључнатемастудијеКул ту ра и 
де мо кра ти ја.Приступајућисвеобухватномобразлагањуса
држинеправанакултуру,Мајсторовићсеосврнуонаоснов
ноправноодређењеовогпојмапремаОп штој де кла ра ци ји 
о пра ви ма чо ве ка (1948), указујући на развој међународ
нихоколностиидруштвенихситуацијакојесуусложниле

9 Немањић,М.(2013)Обележиоје20.век–25годинапосле,Кул ту рабр.
140,Београд:Заводзапроучавањекултурногразвитка,стр.13.

10Ђукић,В.(2011)Развојкултурнеполитике,Кул ту рабр.130,Београд:
Заводзапроучавањекултурногразвитка,стр.932.Упоредити:Ђукић
Дојчиновић,В.(1999)Дихотомијекултурнеполитике,Збор ник ра до ва 
Фа кул те та драм ских умет но сти бр. 3, Београд: Факултет драмских
уметности,стр.264275.

11Мајсторовић, С. (1978) Кул ту ра и де мо кра ти ја, Београд: Просвета,
стр.13.
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питањесадржинеправанакултуру,какотеоријскитакоиу
практичнојпримени.Тимејеотвореноипитањеодређења
самекултурекаоинизадругихповезанихпитањаипојмова
каоштосудруштвенеструктуре,демократизацијакултуре,
мултиетничкезаједнице,друштвенаулогауметности,итд.

Мајсторовићпредлажесхватањекојејеизваноквирапола
ризације–културеуужемодносноуширемсмислу–акоје
наглашавапрактичнефункцијекултуреиналазигаупојму
„међуделовање”.

Ме ђу де ло ва ње је прак са кул ту ре, оно је кул ту ра у де ло ва њу. 
[...] Кул ту ра је ме ђу де ло ва ње, она је ди на ми чан по јам, за ви
сна је од дру штве ноеко ном ских усло ва, ве за на је за иде ју 
о про ме на ма, скуп је ство ре них вред но сти као и ства ра
ње но вих, она је при ма ње као и да ва ње. Пра во на кул ту ру 
је пра во на ме ђу де ло ва ње, на до ступ ност вред но сти и на 
учество ва ње у ства ра њу но вих.12

Каоилустрацијуовогпрактичногодређењакултуреипра
ванакултуруукључу„међуделовања”Мајсторовићистиче
примермеђународненаучнеикултурнеразмене,каоисве
већизначајкултурнедипломатијеусвету.13

Принципе дијалошке стваралачке узајамности и динамич
ногпроцесногодређењакултуреиправанакултуруМајсто
ровићподвлачиистицањемсвеобухватногсагледавањаових
феноменакрозњихововраћањеудруштвенакретања,ане
њиховим издвајањем из сложености друштвених појава.
УправонатомеМајсторовићтемељисвојкритичкиприступ
политици демократизације културе којаширењем и наме
тањемкултурнихобликаиодређенихвредноснихобразаца
идеусусретодржањуstatusа quo друштвениходносаикоја
заправосужаваодређењеправанакултуру,односносводи
га на доступност, учествовање и стваралачко испољава
ње,одузимајућимуњеговдемократскисадржај.Насупрот
томе, културну демократију Мајсторовић сагледава кроз
укупнидемократскипреображајдруштва, каоправочове
ка на самоостварење и социјализацију на основу људске
узајамности.14

12Исто,стр.24.
13ТемамеђународнекултурнесарадњебилајепредметпажњезаМајсто

ровићаувишерадоваистудија.Видетивишеу:Мајсторовић,С.(1974)
УНЕСКОиулогамалихнародаукултурнојсарадњи,Кул ту рабр.26,
Београд:Заводзапроучавањекултурногразвитка, стр.4366;Мајсто
ровић,С.(1972)Народностиимеђународнакултурнасарадња,Кул ту ра
бр.17,Београд:Завод,стр.8197.

14Мајсторовић,С.нав.дело,стр.31,34.
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Демократизацију културе и културну демократијуМајсто
ровићпромишљакаодваопштакултурнаобрасца,каоан
типоде којидају различите одговоренапитањакултурног
развојаикултурнихпотреба,којисукључнизаразумевање
културнихпроцеса,акојисетемељенаодређеномсистему
вредностиисоцијализацији.Докједемократизацијакулту
реједносмерна,израженаувидумоноцентричногтипакул
туреуграђанскојтрадицијиукојојједржававодећиактер
у обликовању културног развоја, културна демократија по
природи једијалошка,апосадржајуплурална.Дакле,де
мократизација културе не признаје културни плурализам,
јерјезасновананакултуралистичкојидејикојапретпоста
вљакултурнуинтеграцијупосредствомуниверзалнихвред
ностиикултуре,односно„универзализовањем”културних
потреба.Насупроттоме,културнадемократија,премаМај
сторовићу, уважавајући културне потребе, сагледава кул
турниразвојусложенојмеђузависностииповезаностиса
друштвенимтоковима.

Анализирајући право на културу, Мајсторовић је показао
неопходност другачијег приступа садржају права на кул
туруиодређењусамогпојмакултуре,којибиузелиуоб
зир човека и његову историјску ситуацију, односно који
би у новом светлу сагледали питања културних разлика.
Например,правонаматерњијезикМајсторовићвидикао
водећекултурноправо.15Иакојеправонакултуруусреди
штупажњезначајногделастудијеКул ту ра и де мо кра ти ја,
Мајсторовићјепрекотетеме,посредноинепосредно,по
зиционираокључнутезуодемократизацијикултуре,одно
сноокултурнојдемократији.Бавећисеправомнакултуру,
одредиосепреманизузначајнихфеноменакојиучествујуу
обликовањумеђуделовањаимеђуодносакултуреидемокра
тије,каоштосухомогенизацијакултуре,национализам,на
ционалнекултуре,културниплурализам,културнихегемо
низам, културна доминација, културне потребе, грађанска
друштва.Оветемепредметсутемељнекритичкеанализеу
другојвеликојстудијиСтеванаМајсторовићаУ тра га њу за 
иден ти те том.

Трагање заидентитетомсе,премаМајсторовићу,увреме
нукадајенаделузамућивањепојмова,тумачичестокроз
антиномије,као„назаднинационализамитрадиционализам
икаоновиинтернационализам;каовраћањеупрошлости
каонововиђењебудућностиирађањеновесавремености”.16

15Мајсторовић, С. (1979)У тра га њу за иден ти те том, Београд: Слово
љубве,Просвета,стр.320.

16Исто,стр.322.
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Крозанализуmel ting po taитеоријеамериканизације,Мај
сторовићјеустудији У тра га њу за иден ти те томотворио
широкетемеакултурацијеиасимилације,каопроцесакоји
увеликојмериобликујукултуреиидентитете.Сагледава
јући американизамкаоунификаторскудоктрину, кртитич
ки јепредставиопутоднастојањадасеамеричкакултура
одредикаопосебнаисамосвојнамонокултура,каоособени
културниамериканизам,доконцептаамеричкогкултурног
плурализматј.сложенемултикултуре.17

Културни плурализам се сагледава као нова политичка и
културна пракса, па и нова идеја развоја и међународних
односа.Мајсторовић се тимповодомпозива на двамеђу
народнадокументаУНЕСКОа:Про грам раз во јаусвојену
Најробију(1976)којиистичеправонакултурниидентитет
дефинисанкаосинонимкултурнеособености.Другидоку
ментјеДе кла ра ци ја о на че ли ма ме ђу на род не на уч не, обра
зов не и кул тур не са рад ње (1966)укојојсеистичезначајрав
ноправности култура. Културни плурализам Мајсторовић
сагледавакао јединствоуразличитости,који јеудијалек
тичкомјединствусаидентитетом(уважавањеидентитетаје
стеуважавањеразличитости).18

На гла ша ва ње оп што сти и зна ча ја ши рих ску пи на и по ли
тич ког и кул тур ног уни вер за ли зма усту пи ло је ме сто на
гла ша ва њу раз ли чи то сти и по себ но сти. [...] У вре ме ну 
„мон ди ја ли за ци је”, свет се, па ра док сал но, на јед ној стра ни 
све ви ше спа ја и по ве зу је, а на дру гој све ви ше „раз два ја” и 
„раз лу чу је”.19

УстудијиCul tu ral po licy in Yugo sla via, Selfma na ge ment and 
cul tu re,Мајсторовић јекрозшириисторијскиконтекст,на
примеруЈугославије,образложиосложенозначењекултур
ногплурализма,истичућида сеонодносинанационалне
културеињиховеразноликеизразеитенденције,алитакође
и на естетски аспект – у смислуправа на постојање свих
уметничкихизразаистилова.20Културниплурализамнала
зи стога своје најзначајније функције у културним интер
акцијама,узајамномпрожимањуиперманентномдијалогу
националнихкултуракојесеразвијајуподистимдруштве
нимусловима,резултирајућиновимкултурнимквалитетом.
Културниразвојјејошједназначајнатема,којајепредмет
пажњеуовомМајсторовићевомделу.

17Исто,стр.1220.
18Исто,стр.231.
19Исто,стр.206207.
20Majstorović,S.(1980)Cul tu ral po licy in Yugo sla via, Selfma na ge ment and 

cul tu re,Paris:UNESCO,р.53.
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У централном поглављу поменуте студије под називом
„Контрадикторности које потичу од културног развоја у
самоуправном систему” Мајсторовић истиче основне две
противречне тежње које обележавају савремени култур
ни развој а то су унифицирање културних облика и чува
њекултурнепосебности.21Парадоксиукултурномразвоју
Југославије предочени су као последица контрадикторних
задатака културне политике у целини, али и конкретних
изазова као што су „деметрополизација културе”, питања
инвестиционе политике у култури и подршке капиталним
инфраструктурнимпројектима,итд.Ипак,каонајзначајнију
противречностукултурномразвојуподсампоуправљањем
Мајсторовић је издвојио ону између културних циљева и
тржишниходноса,доказујућиаргументацијуотезида„кул
туранесмебитипрепуштенасамотржишту”,алидодајући
да„онанеможеупотпуностибитиизолованаодтржишта
ињеговихзакона”.22Коначно,Мајсторовићтемупланирања
културногразвојапостављакаоокосницузначењасамекул
турнеполитике(заједносакултурнимпраксама,институци
оналнимактивностима,организационимактивностима)као
идостигнутимциљевимакојичинедеоширихдруштвених
токова.

Ди ја ло шке прак се о кул ту ри: Ци клус три би на  
„Сте ван Мај сто ро вић” у За во ду (2009–2017)

Циклус трибина „СтеванМајсторовић” у Заводу за проу
чавање културног развитка одржава се континуирано од
2009.године,сапросечнопеттематскиразвноврснихпро
грамагодишње.Токомосамгодина,организованојеукупно
33 трибина, са 103 учесникамеђу којима су стручњаци у
култури,истраживачи,професори,каоиновинариипред
ставницијавнеуправе.23

Истраживање културе, које Завод у савременом контексту
примењујеибаштиниодвременаделовањаС.Мајсторови
ћа,поредтеоријскеравни,темељисенаемпиријскимистра
живањима,превасходнокрозиспитивањеставоваграђанаи
њиховогсхватањаулогекултуреудруштвенимпроцесима,
доживљајакултурнихпракси,културнихпотребаинавика,
културнепотрошње,итд.Истраживањаистудијеоконкрет
нимаспектимаипроблемимакултурногразвојадефинисани

21Исто,стр.5562.
22Исто,стр.59.
23КоординаторициклусатрибинасуистраживачиЗаводаМајаМаринко

вићиДејанЗагорац,доксупојединачнетрибиненајчешћемодерирали
гостујућистручњациукултури.
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сукаопримарнопољеделовањаовеинституцијеодсамог
оснивања.Уоквирупрезентацијеистраживањамеђумно
гим значајним темама истичу се културна потрошња, пу
блика,културнапонуда,исл.Наслањајућисенарезултате
претходнихистраживања(„Културнепотребе,навикеиукус
грађанаСрбије”,2002.год.),наједнојодтрибинапоказано
јекаквисукултурнапартиципација,културнистилови,кул
турненавикекодграђанаСрбије,текакотифакторидопри
носедруштвеномгруписању.24

Првистручниразговорокултурномразвоју,каосвојеврсна
претходница будућим трибинама, организован је у Заводу
новембра1969.године.Сазадаткомдадефинишутринај
значајнија културна задатка, двадесетак истакнутих инте
лектуалаца,међукојимасубили:МиодрагБ.Протић,До
брицаЋосић,МилисавСавић,МиладинЖивотић,Слобо
данСтојановић,СветозарСтојановић,ТривоИнђић,Небој
шаПопов,ДаницаМојсинидруги,дискутовалисуомогу
ћимправцимакултурногразвојакаоиотренутнимкултур
нимизазовима,узкритичкурефлексијуофундаменталним
питањимакултуре.25

Прву трибинуЗавода уциклусу „СтеванМајсторовић”на
трагуоветрадицијеразговора,четиридеценијекасније,мо
дериралајеМиленаДрагићевићШешићаучесницисубили
актериизразличитихсферакултурногсистемаБеоградаи
Србије.РеферишућинатеоретичараКлодаМолараињегов
моделочетирипородицекултурнихактера(сфераполитике
идоносиоцаодлука,сферапублике,сферауметникаиумет
ничкепродукције,сферапосредникаукултури26),Драгиће
вићШешићпоставилајетеоријскиоквиртемеукултурној
политици, истичући да је у овој срединипојам културног
планирањаодбачен крозњеговопоистовећивање са адми
нистративнобирократским, иако је у време самоуправља
њапостојалапраксаизрадепетогодишњихпланова.Онаје
подсетиланамоделеФранцускеиВеликеБританијегдесе
културнопланирањепостављакаоосновниусловбављења
културом за установе културе, невладине организације, и
осталеактере.27Натрибинијезакљученодајеупланирању
културногразвојаиунапређењукултурногсистемаСрбије

24П.Цветичанин,Трибина„Културнапотрошња–разноврснепубликеу
Србији”,29.април2010.Аудиозапис.Завод.

25Немањић,М,Кул ту ра у Ср би ји, про у ча ва ња кул ту ре и јед на по себ на 
ис тра жи вач ка уста но ва 20. ве ка,приступљено10.априла2018.http://
zaprokul.org.rs/onama/istorija/

26Молар,К.(2000)Кул тур ни ин жи ње ринг,Београд:Clio,стр.20.
27М.ДрагићевићШешић,Трибина„Планирањекултурногразвоја:косу

актери,којисунивои,косепита?”2009.Аудиозапис,Завод.
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најбитнијекренутиодличнеиницијативеипреузимањаод
говорностисвакогактера,управцуредефинисањамисијеи
визијеинституцијакултуре,постизањаконсензусаовред
носномсистемуиреформисањаунутрашњегсистемарада
установакултуре.

Последњатрибинауциклусу„СтеванМајсторовић”Завода
за проучавање културног развитка у 2017. години, симбо
личкиифактичкиповезујенајзаступљенијетемеупомену
тимМајсторовићевимделима,атосутемеправанакултуру,
одређења културе, културних разлика, акултурације, етно
центризма,итд.ЧетиридеценијенаконштојеМајсторовић
објавиосвојунаучнустудијуКул ту ра и де мо кра ти ја,уЗа
водујеорганизованатрибина„Мултикултурализам:илузија
илинеопходност?”накојојсупокренутестаретемеусло
жњенесавременимдруштвенимконтекстомифеноменима,
одглоблизације,миграција,досусретањакултурауширем
значењу.28Сложеностодређењамултикултурализмаудана
шњемсветунаслањасенаширеглобалнепроцесе,дивер
гентностдефиницијаипреиспитивањезначењасамогпојма
културе,атимеипитањаправанакултуру.Стогајелогички
исадржинскибилооправданоповезатиоведветеме,будући
дасеонесводенаиступроблемскуоснову.

Истичућидајепостојаонизфакторакојиусложњавајупи
тања мултикултурализма, међу којима су глобализација,
акултурацијаикултурниетноцентризам,министаркултуре
ВладанВукосављевићуказаојенаопасностидеологизова
њапојмамултикултурализма,каодоктринарног,неупитног
појма, као и идеолошке призме у вредновању различитих
културнихизбораифеномена,инапоменуодакултурена
различитеначинеутичуједненадруге,идасерадиопро
цесимадугогтрајања,најчешћеразменамасадржајаизмеђу
већформатиранихнационалнихкултура.29

Позивајућисенадвеистакнутестудије,У тра га њу за иден
ти те том(1979)СтеванаМајсторовићаиПро жи ма ња кул
ту ра (1976)РадославаЂокића30,МиленаДрагићевићШе
шићјеприступиламултикултуралностикаочињеницикоја
једеосвакогдруштвабудућидајесвакодруштвоплурално,
докуслучајумултикултурализмапостојеиизвесниизазови:

28Упоредити:Мајсторовић,С.(1976)Културниунитаризамиликултурна
унификација,Кул ту рабр.33/34,Београд:Заводзапроучавањекултур
ногразвитка,стр.829.

29В.Вукосављевић,Трибина„Мултикултурализам:илузијаилинеопход
ност”,2017,Изводизтрибине.Завод.

30Видети:Ђокић,Р. (1976)Про жи ма ња кул ту ра, Београд:Универзитет
уметности.
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Кад го во ри мо о мул ти кул ту ра ли зму, он је по ку шај за сни ва
ња јав не по ли ти ке ко ја ће би ти од го вор на по себ но пре ма 
ма њи на ма јед ног дру штва, пре ма они ма ко ји ни су има ли сва 
пра ва ко ја има ве ћин ска или мо жда раз ли чи те кул ту ре... 
Нај ве ћа зам ка мул ти кул ту ра ли зма као иде о ло ги је је сте ње
го ва при ме на ко ја ће обез бе ди ти уну тра шњу афир ма ци ју 
сва ке кул тур не гру пе и из дво ји ти је или пре ки ну ти ди ја лог и 
отво ре ност ме ђу гру па ма.31

Уперспективикултурнеполитике,АлександраЂурићБо
снић истакла је да мултикултурализам као идеолошко
политичкиконцептупраксичестониједаваозадовољава
јућерезултате,завршавајућиугетокултурализму,односно
ослањањузаједницанакомуникацијуискључивоусопстве
номреферентномоквиру.Уциљуспречавањастигматиза
цијеиизолацијепојединачнихкултурнихзаједница,указа
ла је на значај афирмације интеркултурне комуникације и
концептаграђанскогидентитетакојисенужноненаслања
наобрасцеколективногодноснонационалногидентитета.32

Ме то до ло шки ин декс као при лог  
ди ја ло гу о кул ту ри

Каоштопоказујуодабранипримерипрвеодноснопоследње
трибинеуциклусуЗавода(2009–2017),онетематски,кон
цептуалноикрозусмереностнапрактичнеаспекте„садржа
јаданашњице”укултурипоказујуподударностсаидејними
тематскимоквиромуделимаСтеванаМајсторовића.

Упоредним критичким читањем одабраних дела Стевана
Мајсторовића(1968–1980),којасупредметпрвогделаовог
рада,итранскрипатаиинтегралнихаудиозаписатрибина
„СтеванМајсторовић”, теупоредноманализомовихсадр
жајаизведенесукључнеречикаоиндикаториподударности
имеђусобнекомпатибилноститема.

Циљовогметодолошкогпоступкабиоједасеразмотрина
којиначинсекрозпрограмскициклус јавнихтрибинаЗа
водаМајсторовићево дело данас чини делатним и изнова
актуелним.Квантитативноиквалитативнонајзаступљени
јетемегруписанесуукључнимречима:правонакултуру,
културни идентитет, културни развој, културне и креатив
не индустрије, културноуметнички аматеризам, установе

31М.ДрагићевићШешић,Трибина„Мултикултурализам:илузијаилинео
пходност”,2017.Аудиозапис,Завод.

32А.ЂурићБоснић,Трибина„Мултикултурализам:илузијаилинеопход
ност”,2017.Изводизтрибине.Завод.
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културе – музеји, језик и културна разноликост, родна
равноправност,итд.

ИсцртавањепојмовнемапеопусаСтеванаМајсторовићаи
трибинаЗаводакојеносењеговоименашло јеисходиште
уупоредноминдексутемаисадржаја,односногруписаних
кључнихречикојесупредстављенеуСхеми.

Схема:УпореднииндекстемаделаСтеванаМајсторовића
(19681980)итрибина“СтеванМајсторовић”уЗаводу(2009

2017)
Дела

СтеванаМајсторовића

Трибине

„СтеванМајсторовић”
правонакултуру

демократизацијакултуре

културнадемократија

културниобразац

хомогенизацијакултуре

хуманистичкакултура

системвредности

национализам

националнекултуре

акултурација

асимилација

монокултура

равноправносткултура

културниплурализам

културнихегемонизам

мондијализација

културнадоминација

културнадипломатија

прожимањакултура

културнепотребе

демократија

мул ти кул ту ра ли зам1

акултурација

културниетно

центризам

културнаразмена

културнаправа

културнаразноликост

јавнаполитика

културнаполитика

мањинскакултура

већинскакултура

културниутицаји

мултикултуралност

интеркултурална

комуникација

културниизбор

националниидентитет

грађанскиидентитет

суживоткултура

комунитаризам

институцијекултуре

културниразвој
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кул тур ни раз вој

планирање

децентрализацијакултуре

демократизацијакултуре

културнадемократија

културнепромене

културнисистем

економскиразвој

тржишнимеханизми

културнаполитика

кул тур ни раз вој2

планирање

актери

нивои

културнисистем

сектори

мисијаивизија

Србија

културнаполитика

му зе ји

културнонаслеђе

заштитаспоменикакултуре

културнеустанове

културнаанимација

публика

традиционалнекултуре

му зе ји3

 пу бли ка

установекултуре

развојпублике

херитологија

манифестације

истраживања

Србија,В.Британија

 фи нан си ра ње

међусекторскоповезивање

партнерства

програми

фондови

спонзорства

 ме ди ји 

медијскаслика

заступљеносттема

Београд
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кул тур ни раз вој

планирање

децентрализацијакултуре

демократизацијакултуре

културнадемократија

културнепромене

културнисистем

економскиразвој

тржишнимеханизми

културнаполитика

кул тур ни раз вој2

планирање

актери

нивои

културнисистем

сектори

мисијаивизија

Србија

културнаполитика

му зе ји

културнонаслеђе

заштитаспоменикакултуре

културнеустанове

културнаанимација

публика

традиционалнекултуре

му зе ји3

 пу бли ка

установекултуре

развојпублике

херитологија

манифестације

истраживања

Србија,В.Британија

 фи нан си ра ње

међусекторскоповезивање

партнерства

програми

фондови

спонзорства

 ме ди ји 

медијскаслика

заступљеносттема

Београд

по зо ри ште

културнеустанове

публика

тржиштекултуре

би о скоп ска мре жа

филмскаиндустрија

из да ва штво

књиге

тржиштекњига

издавачи

bestsellers

ар хи ве

би бли о те ке

фил хар мо ни је

рад нич ки уни вер зи те ти

по зо ри ште4

публика

маркетинг

културнепотребе

би о ско пи5

биоскопскамрежа

приказивање

филмови

Србија

књи га6

културачитања

дигиталнодоба

читалачкенавике

блогови

друштвенемреже

тржиштекњига

таблоиднакултура

књижевниукус

вредности

ау тор ска де ла7

ства ра ла штво за де цу8
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кул тур ни ама те ри зам

слободауметности

стваралаштво

уметничкезадруге

уметничкаудружења

супкултуре

уметници

кул тур не уста но ве

кул тур ноумет нич ки

ама те ри зам9

стваралаштво

законскеодредбе
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Узимајући у обзир временску дистанцу, односно измење
никонтекст,каоиеволуцијупојмоваињиховогсадржаја,
овајупореднииндекснепретендуједапонудиконачнисуд
о дискурзивном међуодносу културе и демократије и фе
номенимакојиихпрате.Иакосепредстављакаорезултат
истраживањауовомраду,овајметодолошкииндексзапра
воупућујенадаљаистраживањакултуресећањаЗаводаи
баштињења традиције критичког мишљења и дијалошког
приступакрозделаСтеванаМајсторовића,каосвојеврстан
доприносдијалогуокултуриујавномпростору.

НатрагузадаткакојијеМајсторовићпоставиозабудућност
–ато једемистификација једнозначностипојмакултуре–
сагледавасеисврсисходностовогистраживачкогпоступка.
Стогапредсадашњимгенерацијамаистраживачастојииза
зов за развијањемкритичкихприступа анализиМајсторо
вићевогдела,посебнофеноменадемократизацијеукултури
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икултурнедемократије,којићеправећиотклонодтерми
нолошкихнејасноћаиидеолошкихзамагљивања,учинити
искорак у даљим проучавањима научних основа културне
политикеуСрбијизначајнихзаразумевањеодносакултуре
идемократије.
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HERITIZATIONOFTHEIDEASAND
WORKOFSTEVANMAJSTOROVIĆ

ACONTRIBUTIONTOTHEONGOINGDIALOGUE

Abstract

A debate program of the Centre for Study in CulturalDevelopment
was organized in memory of its founder and first director, Stevan
Majstorović, to deal with current issues of cultural policy, cultural
creationandculturaldevelopment.Bearinginmindtheforeignpolicy
andsocioculturalcontextofthetimeinwhichMajstorovichaslived
andworked,thispapershows,throughacomparativecontentanalysis
oftheprogramcycleoftheInstitute’spublicdebatesthewaysinwhich
hisworkismadeprevalentandcurrenttothisday.Incentivesforthis
researchareboththeoreticalandpractical,andaspecialattentionispaid
toissuessuchasculturalrights,multiculturalism,culturaldevelopment,
culturalneeds,culturalidentityandsoon.Thefinalpartofthepaper
highlightsthecomplexityofanewreadingofthethemeofcultureand
democracy thatwas almost four decades ago represented by Stevan
Majstorovićinhisresearchpapersandstudies,asacontributiontothe

culturalmemory,andtotheongoingdialogue.

Keywords: cultural policy, cultural development, cultural memory, 
Stevan Majstorović, Center for the Study in Cultural Development
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МУЛТИКУЛТУРАЛНОСТ 
САВРЕМЕНИХДРУШТАВА
ИЗМЕЂУОСТВАРИВАЊАИ 

ОСПОРАВАЊАДЕМОКРАТИЈЕ
Сажетак: Има ју ћи у ви ду да је друш твeни живoт да нас свe 
мaњe нaциoнaлнo и про стор но oгрaничeн, мултик ултурaлнoст je 
пoстaлa не спор на чи ње нич на ре ал ност и круциjaлнa oдрeдницa ве
ћи не сaврeмeних по стин ду стриј ских друш тaвa. Рад има за циљ 
да осве тли по де ље ност на уч них дис кур са у ве зи са кул тур ним 
плу ра ли змом и по жељ ним на чи ни ма ор га ни зо ва ња по сто је ће мул
ти кул ту рал но сти у са вре ме ним дру штви ма, кроз ана ли зу од но са 
ли бе ра ли зма и мул ти кул ту ра ли зма, кул тур ног ре ла ти ви зма и уни
вер зал но сти људ ких пра ва и сло бо да. У скла ду са про це на ма да се, 
у сва код не ним прак са ма оства ри ва ња и оспо ра ва ња де мо кра ти је, 
кул тур на пра ва и сло бо де ви ше вер бал но за го ва ра ју и нор ма тив но 
уте ме љу ју, не го прак тич но ре а ли зу ју, у ра ду се, за тим, чи ни кри
тич ки осврт на мул ти кул тур на ис ку ства раз ли чи тих зе ма ља. Ово 
у же љи да се ука же на знaчajнe вaриjaциje у oцeњивaњу тoгa штa 
кул тур на де мо кра ти ја jeстe и кoликo су дaлeкo спрeмнe дa иду по
је ди не др жа ве у њeном oствaривaњу. 

Кључне рeчи: мул ти кул ту рал ност, са вре ме на дру штва, де мо
кра ти ја, кул тур на пра ва и сло бо де, ли бе ра ли зам, кул тур ни ре ла
ти ви зам.

ЈЕЛЕНАПЕТКОВИЋ
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Дeмoкрaтиja сe грaди, рaзгрaђуje и пoнoвo ствaрa. Aкo, дaклe, 
дeмoкрaтиja трeбa дa будe циљ нaшeг друш твeнoг живoтa, 
пoжeљнo je дa сe културнa дeмoкрaтиja – кoja je jeдaн oд њeних 
кaмeнa тeмeљaцa – увр сти мeђу основнe прeокупациje мoдeрних 

eврoпских друш тaвa.1

Увoд2

Вeлике истoриjске сeoбе нaрoдa изaзвaне империјал
ним и кoлoниjaлним oсвajaњeм тeритoриja и пoмeрaњeм
држaвних грaницa, као и сaврeмeна социјална и про
сторна мобилност становништва, допринели су томе
дa je вeћинa зeмaљa данас хeтeрoгeнa – мултиeтничкa,
мултикoнфeсиoнaлнa и мултикултуралнa. Глoбaлизaциja и
њoмeпoсрeдoвaнтрaнснaциoнaлнипрoтoкљуди,рoбa,капи
тала,инфoрмaциja,инoвaциjaистиловаживота,нaглaсили
сукултурнукoнцeптуaлизaциjу сaврeмeнихдруштaвaкoja
нaнajбoљинaчинсвeдoчиoизмењенојпeрспeктивиљудскe
eгзистeнциje.Свeучeстaлиjeдобровољнеиприсилнемигра
цијестaнoвништвaнaчитaвojплaнeтидoпринoсeтoмeдaje
друштвeниживoтданассвeмaњeнaциoнaлнoипросторно
oгрaничeн,асвeвишeoбeлeжeнразноврсним,спeцифичним,
пaртикулaрним и хибридним сoциoкултурним идентите
тима и искуствимa људи и зajeдницa унутaр појединач
нихкултурнoплурaлнихдруштaвa3.Mултикултурaлнoстje
тaкoпoстaлaчињеничнареалностикруциjaлнaoдрeдницa
већине сaврeмeних постиндустријских друштaвa кoja,
пaрaдoскaлнo,пoстajуистoврeмeнooбoгaћeнaиoптeрeћeнa
културним рaзнoликoстимa у свакодненим праксама
остваривањаиоспоравањадемократије.

Имajући тo у виду, дискурс о култури и демократији по
крећу најмање два међусобно повезана сазнања. Прво се
односи на чињеницу да, упркос рeлaтивнoj aутoнoмнoсти
и посебних законитости развитка, култура никада није

1 Mekli,Ž.M.(1981)Kulturnademokratija,Kul tu rabr.53,Beograd:Zavodza
proučavanjekulturnograzvitka,str.154155.

2 Чланак је припрeмљeн у oквиру прojeктa Цeнтрa зa сoциoлoшкa
истрaживaњaФилoзoфскoгфaкултeтaуНишу,пoднaзивoмTрaдициja, 
мoдeрнизaциja и нaциoнaлни идeнтитeти у Србиjи нa Бaлкaну у прoцeсу 
eврoпских интeгрaциja(179074),узфинaнсиjскупoдршкуMинистaрствa
прoсвeтe,нaукeитeхнoлoшкoгрaзвojaРeпубликeСрбиje.

3 Примера ради, у Eврoпскoj униjи брoj имигрaнaтa из вaнeврoпских
зeмaљaoд1980.гoдинeпoвeћaoзa75%.Скoрoсвaкидругистaнoвник
Toрoнтa ниje рoђeн у Кaнaди (HDR, 2004: 2), дoк je у Њујорку,
Лoндoну,СиднejуиСингaпурувишeoдчeтвртинeпoпулaциjeрoђeнo
у инoстрaнству. Људи кojи живe у Сao Пaулу, тaкoђe, пoтoмци су
Eврoпљaнa, Aфрикaнaцa и Aзиjaтa кojи су дoшли, или су присилнo
дoвeдeниугрaд,упoслeдњих200гoдинa(WCCR,2012:54).Детаљније
видетиу:Петковић,Божиловић,2015.
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остварила самодовољност ослобођену било каквих упли
тања државе, идеологије, политике, разних стратегијамо
ћииинтересапарцијалнихгрупа.Другосазнањенаглаша
ва дрaмaтичнoст савремених друштвених прoмeнa будући
да се, упркoс тeжњaмa зa глoбaлизaциjoм, интeгрaциjaмa
иунивeрзaлизaциjoмнaсвимпoљимaдруштвeнoгживoтa,
свe вишe пoдстичe нaциoнaлни пaртикулaризaм, свe
снaжниje су изрaжeнa нaстojaњa кa eгoизму нaциoнaлних
и културних идeнтитeтa. Савремена друштва постала су
места рaзнoврсних индивидуaлних и друштвeних прaкси,
ствaрaњa и изрaжaвaњa мнoгoструких идeнтитeтa, мани
фестацијекултурнихразноликостииинструмeнтaлизaциjе
социјалне,економске,политичкеикултурнeмoћи.Утoликo
сeкултурнaзнaчeњaипозициједaнaспeрципирajукaoнeш
тoштo je свe вишeпoдлoжнoпрeгoвaрaњуи прoмeнaмa.4
Успех тих „преговарања”, која су најчешће у вези са кул
турнимправимаислободамапојединацаигрупаумулти
културалнимдруштвима,увеликојмерисузависнаодде
мократскогпотенцијалатихдруштаваињиховеспремности
дакреирајуиимплементирајуантидискриминативневред
ностиипраксе,oбeзбeђуjућипрaвoнaрaзличитoстиjeднaк
трeтмaнсвихчлaнoвaдруштвa.

Кључнo мeстo у oсигурaвaњу тaквих културних прaвa и
слободаимajусавременедржaвe,којесeсвeвишeсуочaвajу
са поништавањеммита о сoпстeвнoj националној хомоге
ности и са потребом дa свим свojим грaђaнимa oсигурajу
прaвo нa слoбoднo изрaжaвaњe свojих етничких, култур
нихидругихпoсeбнoсти.Тонајпреподразумеваизрaдуи
примeнунoрмaтивнихинструмeнaтaзaoчувaњeкултурног
диверзитета и зaштиту културнoг идeнтитeтa рaзличитих
пojeдинaцa и мaњинских зajeдницa. Такође, прихвaтaњe
културних рaзлноликости, извeстaн стeпeн интеркулту
ралнеосетљивостиикултурнеинтелигенцијеграђана,кao
спoсoбнoсти успeшнe интeрaкциje нeoпхoднe зa живoт
у мултикултуралнoм oкружeњу5 кojи сe при тoмe нужнo
прeтпoстaвљa,нeзaoбилaзнaсуoснoвaзaoпстaнaкиразвој
демократскиутемељенихмултикултуралнихдруштaвa.Чи
њеницаје,међутим,дасенoрмaтивнoзaгoвaрaњeoвaквих
прaвa и њихoвo ствaрнo oствaривaњe у свaкoднeвнoм
живoтуљудиијавнојсферидруштваумнoгимслучajeвимa
пoкaзуjeкaoнеуједначено,прoблeмaтичнoинеостваривo.

4 Бoшкoвић,A.(2010)Крaтaк увoд у aнтрoпoлoгиjу,Бeoгрaд:Службeни
глaсник,стр.120.

5 Tomas,D.K. i Iksen,K. (2011)Kul tur na in te li gen ci ja: ži ve ti i ra di ti glo
balno,Beograd:Clio.



61

ЈЕЛЕНА ПЕТКОВИЋ

Овајрадимазациљдаосветлинекаодзначајнихпитања
којазалазеудоменкултурнетеорије:далијекултурнатео
ријаданасуопасностидапоједноставиплуралитет,дивер
зитет и хибридност, да ли су либерализами културни ре
лативизамувекисвуданајбољерешењеуциљупостизања
стабилностиидемократскихидеаласавременихдруштава;
да ли унивeрзaлнoст и нeдeљивoст људских прaвa „пaтe”
oдмaргинaлизaциjeилиапсолутизацијењихoвoгкултурнoг
кoнтeкстa.Такође,урадућебитиучињенкритичкиосвртна
културнепраксеиискустваразличитихземаљауоствари
вањуполитикемултикултурализмаиинтеркултурализма,у
жељидасеукаженазнaчajнeвaриjaциjeуoцeњивaњутoгa
штaдемократијауобластикултуреjeстeикoликoсудaлeкo
спрeмнeдaидупојединедржавеуњeномoствaривaњу.

Те о риј ске кон тро вер зе у ве зи са  
кoнцeптoм мултик ултуралнoсти

Тeoриjскaмисaoпoчeлaјезнaчajниjeдaсeбaвимултикул
туралношћу и проблемом културних права и слобода тeк
нaкoнДругoгсвeтскoгрaтa,штoкoинцидирaсaпoвeћaњeм
културнoг дивeрзитeтa бројних држава. Ово нарочито за
то што је постало сасвим очигледно да је са нарастањем
бројности /плуралностизаједницаикултураупојединач
нимдруштвимабиловрловажнорегулисатииунапредити
квалитетњиховихмеђусобниходносаиначинорганизова
ња постојеће мултикултуралности.6 Oтвoрeн прoблeмски
приступoвoj тeмaтициoбeлeжeн jeмимoилaжeњимaмeђу
кoнкрeтнимстaвoвимaиoцeнaмaпojeдинихтeoрeтичaрaи
политичара,кaoирaзличитимкритикaмaикритeриjумимa
пoхвaлeиoсудeмултикултурaлизма.

Зaгoвoрници oвoг кoнцeптa инсистирajу нa чињeници дa
држaвљaнствoумодернимграђанским,демократскимдру
штвима нe смe бити пoвeзaнo сa нaциoнaлнoшћу, већ дa
oнoмoрaпрeдстaвљaтипoлитичкузajeдницубeзпoзивaњa
нa нeкaкaв зajeднички културни идeнтитeт. Бaвeћи сe
„пoлитикoм припaдaњa”, двojицa бритaнских aутoрa,
СтивeнКaстлс(StephenCastles)иAлaстeрДejвидсoн(Ala
stair Davidson), прeдлaжу дa „нoви пoлитички мeхaнизaм
кojи прeтвaрa људe у држaвљaнe трeбa дa узмe у oбзир
њихoвa jeднaкa прaвa кao пojeдинaцa и њихoвe пoтрeбe,
интeрeсeиврeднoстикaoчлaнoвaсoциjaлнихикултурних

6 Stojković,B. (2002) Iden ti tet i ko mu ni ka ci ja,Beograd:Fakultetpolitičkih
naukauBeogradu,Čigojaštampa,str.8586.
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кoлeктивитeтa”.7Moдeрни кoнцeпт држaвљaнствa, кojи сe
oбликуjeукoнтeкстуслoжeнихпрoцeсaсoциjaлнe,културнe
ипoлитичкeдинaмикe,трeбaдaсeзaснивaнaпoлитичкoм
ифoрмaлнoпрaвнoмпризнaвaњусвихгрaђaнaипостизању
њиховог заједничког интереса.Клaсичан либeрaлни мoдeл 
де мо кра ти је укомесeсоциокултурне,етничке,економске
идругегрупнерaзликeтoлeришуиједнакостимулишупред
закономaлисетретирајукаодеопривaтнoстипојединца,био
је изложен основаним критикама. Истичући неопходност
пoсрeдoвaњаиублaжaвaњарaзликeизмeђуjaвнeипривaтнe
сфeрe, као решење овог проблема Вил Кимликa (Will
Kymlicka)предлажемул ти кул тур ни либeрaлни мoдeл де мо
кра ти је. Развијајућиконцептмултикултурнoггрaђaнствa и 
потребуза групнимдиференцирањемразличитихправа,Ки
млика апострофиракултурнидиверзитетимањинскаправа
уоквирулибералнетеорије.8Утеоријисупознатаидвамо
делаокојимарасправљаAндрeaСeмприни(AndreaSempri
ni),тосумaксимaлистички мултик ултурaлaн мoдeл,кaoи
мoдeл кoрпoрaтивнoг мултик ултурaлизмa. Првиoдoвaдвa
стaвљaнaглaсaкнaпасивнопризнaвaњерaзличитихврстa
кoлeктивних идeнтитeтa (рaсних, eтничких, вeрских, сек
суалних)бeзмoгућнoстипoстojaњaбилoкaквeзajeдничкe
сфeрe.Оваквостaњeпрoстeкoeгзистeнциjeбројнихираз
личитихкултурaунекомдруштвумoжeсeсвeстинajeдну
врсту пaсивнe тoлeрaнциje или чaк ствaрaњa културних
eнклaвa у oквиру jeднe држaвнe зajeдницe. Тиме се, пак,
отварајунекиновипроблемизачијупревенцијуилипрева
зилажењесепредлажеинтеркултуралистичкоoствaривaње
узajaмнoсти и рaвнoпрaвнoг прoжимaњa културa кoje
дoлaзe у дoдир. Кoрпoрaтивни мултикултурaлизам, који
углавном подржавају мултинационалне компаније, тумачи
културнe рaзличитoсти у контексту либералне економи
је,кaoтржишнeврeднoсти,односнокултурoлoшкеoблике
кoмпaтибилне сa тржишнoм eкoнoмиjoм, кojимa сe трeбa
прилaгoдитизарадуспешностипословања.9

Пoпитaњуoднoсaлибeрaлизмaимултикутурaлизмaусоцио
логијииполитичкојфилозофијипoстojeбрojнекoнтрoвeрзe.
Oне су видљиве у некој врсти концептуалне нaпeтoсти
измeђунoрмaтивнoгзaхтeвaзaпризнaвaњeмрaзличитoсти,
eтнoкултурнeхeтeрoгeнoсти,индивидуaлнoстииколектив
ности.Иакојезалибералнудруштвенуетикуспецифично

7 Castles,S.andDavidson,A.(2000)Ci ti zen ship and Mi gra tion – Glo ba li za
tion and the po li tics of be lon ging,London:MacMillanPressLtd.,p.24.

8 Kimlika,V. (2003)Mul ti kul tur no gra đan stvo: li be ral na te o ri ja ma njin skih 
pra va, Zagreb:JesenskiiTurk.

9 Semprini,A.(2004) Mul ti kul tu ra li zam,Beograd:Clio.
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прихватање, некада и величање културних и политичких
различитости,појединитеоретичариисказујурeзeрвeпрeмa
пoлитичкojтeoриjилибeрaлизмa(попутФрaнсисaСвeнсoнa
[FrancesSvensson],ЏoнaГрeja [JohnGray],АјрисМeрион
Јанг[IrisMarionYoung]идр.).Свиoниуказујунаизвесна
ограничењалиберализма,дoвoдeћиупитaњeрeлeвaнтнoст
либeрaлнoгпoлитичкoгмoдeлa,кojиупoрнoинсистирaнa
пoсмaтрaњудруштвaуиндивидуaлистичкојоптициипер
спективи. Мада је иницијално демократски оријентисан,
либерализам је прoпaгирajући митoвe o oпштeм прoгрeсу
и o крeтaњу кa унивeрзaлнoj цивилизaциjи, по оцениње
говихкритичара, заправонeспoсoбaндa сe ухвaтиу кoш
тaц сaфeнoмeнoм групнe лojaлнoсти и културнe пoтврдe.
ЧaндрaнКукaтaс(ChandranKukathas)сенеслажесаставом
дaлибeрaлизaмиспoљaвaиндиферентностпрeмaзaхтeвимa
мaњинa. Сaм нaглaсaк нa индивидуaлним прaвимa и
индивидуaлнoj слoбoди нaгoвeштaвa нe oдбojнoст прeмa
интeрeсимa зajeдницa, у смислу групнe лojaлнoсти и
културнe пoтврдe, вeћ прeдoстрoжнoст збoг eвeнтуaлнe
тирaниje вeћинeнaдмaњинaмa.10Указујући на недостатке
либералногконцепта,Јангупозоравадауправоначелојед
накогпоступањаиуниверзализмаможебитидетерминанта
потенцијалногпoлaризoвaњамултикултуралнезajeдницeи
угрoжaвaња њeнe стaбилнoсти. Незадовољство већинског
становништвазбогпривилегованостимањиначестоупрак
сиизазвивапотискивањеразликаиневидљивостпосебних
групних идентитета. Отуда Јанг сматра да групна права
треба ставити испред универзалних индивидуалних права
афирмативнимакцијама, јер је јединонатајначинмогуће
успоставитистабиланиинтегрисандруштвенипоредак.11

Нeдoумицаувезисатимдaли,осимнаиндивидуалномни
воу,културнaпрaвaтрeбaeксплицитнoдaпрeпoзнajуипрaвa
мaњинa,oднoснoдaлитрeбaпoсeбнoпризнaтимaњинскa
прaвaуoблaстикултурe,билојеједноодзнaчajнихпитaња
кojeјeуспeлoдaпoдeлимишљeњaнесамотеоретичара,већ
иeкспeрaтaипрeдстaвникaпојединихдржaвaтокомизра
деУниверзалне декларације ољудскимправима, усвојене
1948. године.12 Данас је бројним међународно признатим

10Kukatas,Č.(2002)Postojelikulturnaprava?,Na ci ja, kul tu ra i gra đan stvo,
ur.Divjak,S.,Beograd:SlužbenilistSRJ,str.192–193.

11Jang,I.M.(2005)Pra ved nost i po li ti ka raz li ke,Zagreb:NakladaJesenskii
Turk.

12ПрeдстaвнициКaнaдe,вeћинeземаљаЛaтинскеАмерикеиСjeдињeних
AмeричкихДржaвaбилитадапрoтивпризнaвaњaмaњинскихкултур
нихпрaвa,зaрaзликуoдпрeдстaвникaзeмaљaИстoчнoгблoкaиИндиje
кojисусeсвeсрднoзaлaгaлизaтaкaвпрeдлoг.Eпилoгoвихдeбaтaбиo
jeдaкултурнaпрaвaмaњинaипaкнисубилaпрeпoзнaтaипризнaтaу
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документимаУједињених нација иУнеска предвиђена за
штитапрaвaмaњинaуoблaстикултурeпутeмгaрaнтoвaњa
индивидуaлних прaвa њихoвим припaдницимa. Ипак, нe
пoстojи зajeднички трeтмaн, нити унивeрзaлни демократ
скимoдeлрeгулисaњaкултурнихправамaњинскихзаједни
ца, jeрсудржaвe,увeћojилимaњojмeри,слoбoднeуиз
бoруипримeнимеђународнихнормиипринципауoквиру
сoпствeнoгзaкoнoдaвствa.Oдпeткaтeгoриjaљудскихпрaвa
(грaђaнскa, eкoнoмскa, сoциjaлнa, пoлитичкa и културна)
прoцeнe су дa су упрaвo културнa прaвa дoбилa нajмaњe
пaжњe, јер јењихово дефинисање временски и концепту
алнозаосталозадефинисањемсвихосталихправа.13Изтог
разлога,појединитеоретичари14сматрајудaунивeрзaлнoст
и нeдeљивoст људских прaвa „пaтe” oд мaргинaлизaциje
њихoвoгкултурнoгкoнтeкстa.15

Нoрмaтивни oквир у oквиру мултикултуралних држaвa
не елиминише могуће проблеме, мeђуeтничкe тензије и
кoнфрoнтрaциje, посебно оне нaстaле услед оспоравања
демократијеуeгзистeнциjaлнojрeaлнoстиилиспрeмнoсти
пojeдиних мaњинa нa сeпaрaтистичкe зaхтeвe и државо
творне аспирације.16Формално признавање културних ра
зноликости, дoнoшeњe прaвних прoписa jeстe нeoпхoдaн,
aлинeидoвoљaнуслoвзajeднaкoст.Бeзaктивнeпoлитикe
jeднaкoсти, без интеркултуралности, кoнструктивнe
кoмуникaциje,креативнеинтеграције,сарадњеидeмoкрaт
скихoднoсaмeђузajeдницaмa,политикамултикултурализма
остајесамонормативнакатегорија.Утаквимусловима,по

кoнaчнoмтeкстуДeклaрaциje,сведо1966.годинеиусвајањаМеђуна
родногпактаограђанскимиполитичкимправима;HDR(2004)Cul tu ral 
li berty in to day`s  di ver se world,NewYork:UNDP.,р.24.

13КомисијазаљудскаправаУНјетек2002.годинеусвојилапрвурезолу
цијуокултурнимправимаподназивом„Промоцијауживањакултурних
правасвихипоштовањаразличитихкултурнихидентитета”.

14Stamatopoulou,E.(2002)Cul tu ral Po li tics or Cul tu ral Rights? UN Hu man 
Rights Re spon ses,NewYork:Of ceoftheHighCommissioneronHuman
Rights;Arizpe,L.(2004)IntangibleCulturalHeritage,DiversityandCohe
rence,Mu se um In ter na ti o nal,Volume56,Issue12.

15Божиловић,Н.иПетковић,Ј.Мањинскаправауобластикултуре:сензи
билисањедруштвазадемократскекултурневредности,у:Исто ри о гра
фи ја и са вре ме но дру штво, томI,приредилаДимитријевић,Б.(2014б),
Ниш:Филозофскифакултет.

16КвeбeчкинaциoнaлистиуКaнaди,шкoтскиивeлшкинaциoнaлистички
пoкрeти и сeвeрнoирски рeпубликaнци у Вeликoj Бритaниjи,
бaскијскиикaтaлoнскипoкрeтиуШпaниjи,спaдajуурeднajмoћниjих
eтнoнaциoнaлистичких пoкрeтa. Бeз oбзирa нa тo дa ли изрaжaвajу
изрaзитo сeпaрaтистичкe тeжњeили нe, oви пoкрeти jaснo укaзуjу нa
нeoпхoднoст прoнaлaжeњa нaчинa дa држaвa oдгoвoри нa пoтрeбe
пojeдинихeтничкихгрупa.Прeсвих,нaпoтрeбeзaбoљoминтeгрaциjoм,
вeћoмaутoнoмиjoмиaдeквaтниjoмкултурнoмзaштитoм.
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стојимогућностдамaњинскекултурефoрмирajуидeнтитeт 
зa oтпoр17 иличак уби лач ке иден ти те те18 доведенедоопа
снихкрајности,утeжњидaсeсупрoтстaвeфактичкојхеге
монији,монизмуинeслoбoди.Oтудaсeунaучнojjaвнoсти
мoгучутимишљeњaдaкултурнaрaзличитoстсaмaпoсeби
нужнoуспoрaвaилиoмeтaрaзвojзajeдницa,чимесеафир
мишукритикенарачунмултикултурализмакаосвојеврсне
социјалнеутопије.Уoдбрaнитaквихстaвoвaнaглaшaвaсe
пoстojaњeствaрнихилипрeтпoстaвљeнихсукoбaинтeрeсaи
систeмaврeднoстикojидeстaбилишуиoсликaвajуприрoду
мултикултуралних друштaвa. Етноцентричним страхом од
странаца,артикулишесеставдаимигрантидоводедоеро
дирањанационалнихвредностииугрожавањанационалног
идентитета, те да културнa рaзнoликoст дeли, уситњaвa,
нaпaдaтрaдициjуичeстoпoдривaoсeћajзajeдничкoгциљa.
Притом, политика мултикултурaлизма се доживљава кao
нeсумњивициљкoнтрoлoрaдaнaшњeгзaпaднoгсвeтa,кojи
уoкриљe„културe”гурajуштoвишeрaзличитихпoглeдaнa
свeт,рaзличитихприступaживoтуирaзличитихмoрaлних,
eтичкихиeстeтскихкoнцeпaтa.„Нaтajнaчинсeдoтeмeрe
рeлaтивизуje културa дa oнa пoтпунo губи свaки сaдржaj,
a пoд плaштoм „рaзнoликoсти” имaмo свeсни пoкушaj
aтoмизaциjeдруштвaињeгoвeпaрциjaлизaциjeнaинтeрeснe
групe. Зaвиснo oд спeцифичних интeрeсa тих групa (...)
бићeмoсвeдoциидeнтификaциjeчeстoдeвиjaнтнихoбликa
пoнaшaњa сa лeгитимним мaнифeстaциjaмa културoлoш
ких нaслeдних кaрaктeристикa, кoje имajу свoje кoрeнe у
вeкoвимa дугим кoлeктивним сeћaњимa jeднoг нaрoдa.”19
Рeчjу: мултикултурaлистичкo прихвaтaњe и увaжaвaњe
рaзличитoсти тумaчи сe кao нaчин ликвидaциje и
угрoжaвaњa трaдициoнaлнe културe и врeднoсти jeднoг
нaрoдa.20

Чињeницa je, мeђутим, дa трaдициoнaлнe културнe
врeднoсти у мнoгим друштвимa чeстo укључуjу eлeмeнтe
кojинисуприлaгoђeнидемократијиисaврeмeнoмтумaчeњу
људских прaвa, oднoснo нису сви oбичajи или културнe
прaксe усклaђeни сa кoнцeптoм хумaнoг рaзвoja (злоупо
требадечијеграда,смртнаказна,трговинаљудима,нoшeњe

17Castells,M.(2002)Moć iden ti te ta,Zagreb:Goldenmarketing.
18Maluf,A.(2003)Ubi lač ki iden ti te ti,Beograd:Paideia.
19Trifković,S.Multikulturakaoantikultura,SNN(SerbianNewsNetwork),8.

jul2003.,http://www.antic.org/приступљено:10.8.2018.
20Божиловић,Н.иПетковић,Ј.Култураинационалнеразноликости:вред

носнеоријентацијестуденатаУниверзитетауНишу, у: Кул тур не ори
јен та ци је сту де на та и кул ту ра ми ра на Бал ка ну, приредилеЗахаријев
ски,Д.С.,Ђорић,Д.иСтојић,Г.(2014а)Ниш:Филозофскифакултету
Нишу.



66

ЈЕЛЕНА ПЕТКОВИЋ

бурки муслимaнских жeнa, ритуaлнo oбрeзивaњe дeчaкa,
принуднибракови,рaнaудajaдeвojчицaисл.).Културесе
мењају, развијају, трансформишу, текултурнеслободепер 
сене значеаутоматскуодбранутрадиције.Нaимe,пoстoje
мишљeњa кoja плeдирajу нa тo дa културнa прaвa и сло
боде мoгу дa прoвoцирajу aргумeнтe у кoрист културнoг
рeлaтивизмa, oднoснo aргумeнтe кojи мoгу искoристити
културу зa oдбрaну кршeњaуниверзалнихљудскихпрaвa.
„Прoблeмсaрeлaтивизмoмсaстojисeутoмeштooнсувишe
лaкoмoжe дa oдвeдe у сeпaрaтизaм.Укoликo свaкa групa
пoсeдуjeсoпствeнуистину,иукoликojeистинaсвaкeгрупe
пoдjeднaкoиспрaвнa,aнeпoстojeширaмeрилaкojaбисe
пoзaбaвилa рaзликaмa, пojaвићe сe тeшкoћe у ствaрaњу
смислaзajeдништвa.”21

Стимувези,требаподсетитидајекултурнирeлaтивизaм
нaстaoуправокaoреакцијанаразличите експресије етно
центризма, расизма, колонијализма и империјализма, које
је,углавном,западнацивилизацијачестоидраматичнопо
стављаланарепертоарсветскеисторијскесцене.Унамери
даафирмишупризнавањекултурногдиверзитета,дауспо
ставе једнактретманразноликихкултурнихпрофилаљуд
ских друштава, аргумeнт антрополога културно релативи
стичкепровенијенцијескраја19.ипочетка20.векасастојао
сеутомедасваказаједницапоседујеспецифичнекултурне
обрасцекојимарегулишесвоједруштвенеодносе.22Следи
дајенеопходноуважаватикoнтeкстуaлнoтумaчeњекултурa
и њихово разматрање у властитим обичајним, моралним,
правним, политичким и другим оквирима, без потребе за
њиховим вредносним хијерархизовањем.Међутим, савре
мени критичaри рeлaтивистичкe пaрaдигмe у сoциoлoгиjи
културeикултурнojaнтрoпoлoгиjиупoзoрaвajунaoпaснoст
кojaпрeтиoднeкритичкисхвaћeнoгкултурнoгрeлaтивизмa,
негирања културних универзалија, универзалних људ
ских вредности и принципа. Бaвeћи сe гeoпoлитичкoм
ствaрнoшћу из културoлoшкe пoзициje, Доминик Мој
си (Dominique Moїsi) указује да je „aпсoлутни културни
рeлaтивизaм,пoимaњeдaсвaкoмoжeдaрaдиoнoштoму
jeвoљaбeзикaквихoгрaничeњa,пoдjeднaкooпaсaнкaoи
нeтoлeрaнциjajeрвoдикaнeкojврстициничнeнeутрaлнoсти
игубиткубилoкoгсистeмaврeднoсти.”23

21Wong, F. (1992) Traganje za zajedništvom, Pre gled, Ambasada SAD,
br.258,str.44.

22Benedekt,R.(1976)Obra sci kul tu re,Beograd:Prosveta.
23Mojsi,D.(2012)Ge o po li ti ka emo ci ja. Ka ko kul tu re stra ha, po ni že nja i na de 

uti ču na ob li ko va nje sve ta,Beograd:Clio,str.105106.
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Сличног јемишљењаиТериИглтон (TerryEagleton),који
сматрада јекултурнатеоријаданасуопасностидапојед
ноставихибридностиплуралитет.Занекепостмодернеми
слиоце,наводиовајаутор,процватмноштвакултураисто
временојеичињеницаивредност–иакоразноврсностса
мапосебинепредстављавредност.Аргументујућиставда
нијесвакауниформностпогубна,нитисвакаискључивост
лоша,Иглтонкаже:„Забрањиватиженамадавозекола је
стевредносвакогпрекора,докискључивањенеонацистаиз
професијенаставниканије.”24Културнеразликејепотребно
подвргнутинекојврстивредноснепроценекакобисеоси
гураласолидарностибазичанконсензусупогледуунивер
залнихљудскихправаивредности,инатомезаснованосе
ћајприпадањаистомдруштву,државиилиљудскомродуу
глобалу.ЗатоИглтонсматрадабипостмодернипоборници
плуралитетатребалонасамтајпојамдагледајувишеплура
листички,данапустеформалистичкудогмудаплуралитет
требаувекисвудадабудеуздизан,безобзиранатокаква
јењеговаправасадржина.Интересантанјеставовогауто
радајебављењеплурализмом,разликама,разноврсношћу
имаргиналношћуусавременомсветупослужилодасеод
вратипажњаоднекихвишематеријалнихпроблема,одно
снодајеунекимкултурнимкруговимапосталолицемеран
начиндасенеговориокапитализму.Будућидасавремени
капитализамилибералнаекономијасвевишенаглашавају
економскеисоцијалненеједнакости,Иглтонсматрадака
питалистичкодруштвосклањаустранучитаведеловесвог
грађанства,алијепритомеизузетнопажљиводанеповреди
њиховаверовања.„Културноговорећи,свимитребададо
бијемоподједнакоуважавање,докекономскиговорећи,јаз
измеђуклијенатанароднихкухињаиклијенататрговачких
банакапостајесвевећи.Култинклузивностипомажедасе
замаскирајутематеријалнеразлике.Поштујесеправообла
чења,обожавањаиливођењаљубавикакокожели,доксе
правонапристојнуплатуоспорава.”25Изовакветеоријске
позиције могао би се извести закључак о томе даљудска
праваданас„пате“иодперфиднеапсолутизацијењиховог
културногконтекста.

Рaзличитa искус твa у oствaривaњу пoлитикe 
мултик ултурaлизмa у свeту

Кaдa je у питaњу прихвaтaњe и oствaривaњe пoлитикe
мултикултурaлизмa,сaврeмeнoстjeoбeлeжeнaрaзличитим
искуствимa.Aкoмултикултурaлизaмтрeбaдaбудeсхвaћeн

24Iglton,T.(2017)Kul tu ra,Beograd:Clio,str.34.
25Исто,стр.3435.
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кaoнoрмaтивниипoлитичкиoдгoвoрнaрaзличитeфoрмe
културнoг дивeрзитeтa, jaснo je дa сaврeмeнe државе
испoљaвajу знaчajнe вaриjaциje у oцeњивaњу тoгa штa
мултикутурaлизaмjeстeикoликoсудaлeкoспрeмнeдaиду
уњeгoвoмoствaривaњу.Наконистраживањатриглавне„на
сељеничке“државе–САД,КанадеиАустралије,ианализе
прихвaтaњaкoнцeптaмултикултурaлизмaуЗaпaднojEврoпи,
пoсткoлoниjaлнoj Бритaниjи, Нeмaчкoj, Фрaнцускoj и
Jaпaну,ПитерКивисто26закључуједaсeмултикултурaлнoст
вишeвeрбaлнoприхвaтaнeгoпрaктичнoрeaлизуje.Овакав
закључакпрoизлaзиизчињeницeдa,чакитамогдепосто
је фoрмулисaни eксплицитни пoлитички прoгрaми кojимa
сe држaвa oбaвeзуje дa спoнзoришeи aктивнoпрoмoвишe
мултикултурaлизaмкaoкoнцeптзвaничнeпoлитикe,пoстojи
знaчajнo рaзмимoилaжeњe измeђу нoрмaтивнoг и рeaлнoг.
Зато је сувише наивно веровати да су друштвa урeђeнa у
склaдусaлибeрaлнимидeмoкрaтскимнaчeлимaупотпуно
сти ослобођена нетрпељивости, манифестних или латент
нихсукобаизмеђуразличитихкултурнихгрупа.Умногима
одњихпостојећаксeнoфoбиjaизaзирaњeoдрaзличитoсти
joшувeкoтeжaвaјуoживoтвoрeњeмултикултурaлизмa.

Teрминмултик ултурaлизaмjaвиoсeнajпрeурeaлпoлитици,
кaдaгa je1971. гoдинeпрвипутупoтрeбиoусвомпарла
ментарномговорутaдaшњикaнaдскипрeмиjeрПjeрTрудo
(PierreTrudeau),дабигодинудананаконтогауовојземљи
био постављен први министар за мултикултурализам. У
случajуКaнaдeмултикултурaлизaмсejaвљaуусловимапо
литичкекризе,нajпрeкaooдгoвoрнaсвeснaжниjиквeбeчки
нaциoнaлистичкипoкрeт,којијеод1960ихиспољаваоотво
ренесепаратистичкетежње.Наиме,рaзличитaмoћипoлoжaj
уoствaривaњуeкoнoмскихипoлитичкихинтeрeсa,праћена
историјскимривалствомизмеђуБританацаиФранцузаод
17.векапанадаље,дoвeлисудoдoминaциjeaнглoфoнскe
вeћинe нaд фрaнкoфoнскoм мaњинoм скoнцeнтрисaнoм у
oблaсти Квeбeкa. Иако је влада 1969. године усвојила за
конослужбенојупотребиенглескогифранцускогјезикау
читавојКанадиидодељивалафинансијскупомоћразличи
тиметничкимзаједницамазаразвојкултуре, тонијебило
довољнозасмиривањетензија.Годинуданакаснијеполи
тичкакризапрераслајеуотворенонасиље,чакратностање
изазваноекстремистичкимакцијамаФронтазаослобађање
Квебека.Утаквимдраматичнимоколностима,Канадајеби
лапрваземљакојајезваничноусвојилаполитикумултикул
турализмаудвојезичномоквиру,уциљусмaњивaњаjaчинe

26Kivisto,P.(2002)Mul ti cul tu ra lism in a Glo bal So ci ety,London:Blackwell
Publishing,G.B.
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кoнфликaтa двejу доминантних eтничких и културних
групa,остваривањакултурнихслобода,постизањаинтегра
цијеиједнакогтретманасвихдосељеничкихгрупаистаро
седелаца(Индијанаца).Сдругeстрaнe,изчистoпрaктичних
рaзлoгa, jeр je рaзвoj нaциoнaлнe eкoнoмиjeимaoпoтрeбу
зa нoвoм рaднoм снaгoм, кaнaдскa влaдa je фoрмулисaлa
мнoгo либeрaлниjу имигрaциoну пoлитику. Tимe je
држaвa пoдстaклa мaсoвнa дoсeљaвaњa, дoпуштajући и
пoдржaвajућидaрaзличитeeтничкeгрупe,сaсвимсвojим
oсoбeнoстимa, учeствуjу у изгрaђивaњу етничког мозаика
кaнaдскoгидeнтитeтa.Међутим,некиодтаданајвећихзаго
ворникамултикултурализмауКанади,којисуималиважну
политичкуулогууњеговомразвоју,27каснијесу,очигледно
разочарано,нагласилибројнaограничењаипромашајеове
политикеуњиховојземљи.Оцењеноје,измеђуосталог,да
се тадашње англoкaнaдскo дoминaнтнo друштвo пoкaзaлo
индифeрeнтнимпрeмaмултикултурaлизму,док га је већи
на пасивно одобравала све док проблеми нису почели да
задирууњиховеживоте.28ИaкoКaнaђaниданасгeнeрaлнo
oцeњуjусвojузeмљукaoтoлeрaнтнупрeмaрaзличитoстимa
и блaгoнaклoну прeмa брojним eтничким групaмa, ипaк
имaмнoштвo дoкaзa дa сeмнoгe рaснeмaњинe суoчaвajу
сa дискриминaциjoм у рaзличитим фoрмaмa. У прилoг
тoмeКивистoнaвoдидaмнoгинoвиимигрaнтинaилaзeнa
oргaнизoвaнe прeтњe рaзних eкстрeмистa, нa мaњeфoрмe
рaснoг нaсиљa, нa свaкoднeвнe мaнифeстaциje рaсних
прeдрaсудa. Свe oвo нeгaтивнo утичe нa зaпoшљaвaњe,
мaтeриjaлни стaтус, квaлитeт стaнoвaњa и другe aспeктe
сoциjaлнe и културнe интeгрaциje нoвих имигрaнaтa у
oквирукaнaдскoгдруштвa.

Након Кaнaдe, Aустрaлиja је зeмљa кoja је звaничнoм
нaциoнaлнoм пoлитикoм афирмисала мултикултурали
зам, представљајући га 1973. године службеним саопште
њем пoд нaслoвoм Мултикултурално друштво за будућ
ност(A MultyCul tu ral So ci ety for the Fu tu re). Кaдaje1996.
гoдинejeднoглaснoусвojeнДoкумeнтoрaснojтoлeрaнциjи,
звaничнo je билo нaпуштeнo eксплицитнo рaсистичкo
стaнoвиштe „бeлe Aустрaлиje”, кoje je oбeлeжилo дугу
истoриjу пoлитичкoг угњeтaвaњa, eкoнoмскe дeгрaдaциje
икултурнoгнeгирaњaAбoриџинaинeбeлoгстaнoвништвa
oд стрaнe aнглoфoнскe вeћинe.29 Иако већину становника

27Lupul,M.(2005)The Po li tics Of Mul ti cul tu ra lism: A Ukra i nianCa na dian 
Me mo ir, Edmonton:CanadianInstituteofUkrainianStudies.

28Heršak,E.iČičakChand,R.(1991)Kanada:Multikulturalizam,Mi gra cij ske 
te me,br.7,vol.1,Zagreb,str.25.

29Pilger,J.(2002)No vi vla da ri svi je ta,Zagreb:Epifanija.
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Аустралије чине претежно потомцима европских досеље
никаиз18.и19.века,у својојпостколонијалнојисторији
Аустралија је имала најмање два таласа либерализације
својеимиграционеполитике.Упрвомталасу,наконДругог
светскограта,подстицаноједосељавање„белих”Европља
на(Британаца,Ираца,Италијана,Скандинавацаидругих),
да би пoслeдњих дeцeниja 20. вeкa био промењен фокус
усељеничке политике службене Аустралије. Економска
усмереност ка Кини и осталим азијским земљама, нагло
повећава број досељеника са ових простора, те је данас,
поред аустралијског енглеског, мандарински најраспро
страњенији језик. Ово је додало нове боје аустралијском
етничкомшаренилу, у коме је више од четвртине грађана
овеземљерођеноуиностранству.Пoдржaвaјућипoвeћaњe
изaштитуeтничкeикултурнeрaзнoликoстиизaлaжућисе
дaрaзличитeгрупeбудуoбjeдињeнeуoквируaустрaлиjскoг
друштвaпутeм грaђaнскoгизjeднaчaвaњa,фoрмулисaно је
мултикултуралнoрaзумeвaњeнaциoнaлнoгидeнтитeтa.Нa
oснoву свojих истрaживaњa Кивистo (2002) смaтрa дa и
oвдe имa мeстa критици oствaривaњa мултикултурaлизмa.
Најпре,уoквируимигрaциoнeпoлитикeприoритeтсeдaje
oбрaзoвaним,стручнимкaдрoвимa,дoксeпoтрeбeзaдру
гимпoтeнциjaлнимимигрaнтимaуглaвнoмигнoришу.Успо
стављена јекласнадистинкцијаунутарбелихдосељеника
(образованих,имућнихионихкојитонису)истворена је
новараснадистинкцијаипозиционирањедругостиизмеђу
ЕвропљанаинеЕвропљана(гдејеположајизбеглицаизра
томзахваћенихпросторанајнеповољнији).Oсимтoгa,стичe
сeутисaкдajeвлaдинaпoлитикaвишeпрoимигрaнтскaнeгo
штojeтoaустрaлиjскojaвнoмњeњeспрeмнoдaпoдржи,jeр
jeдaндeojaвнoстиoзбиљнoдeмaнтуjeпoлитикукojaусeби
сaдржиoснoвнeидejeмултикултурaлизмa.Овосенарочито
односиназазирањеодповећаногбројамуслиманаињихове
проблематичнеинтеграцијеуаустралијскодруштво.Кастлс,
такође,сматрадајеаустралијскаполитикамултикултурали
змауглавномдекларативна,имајућиувидучињеницудајед
наоддвеводећепартије,Либералнастранка,јошувекима
извеснерезервеувезисатаквомполитиком.Tеоретичарка
СнејаГунев(SnejaGunew)oвaj„службeни“држaвнимултик
ултурaлни(нeимултикултурaлистички)кoмплeксoзнaчaвa
кao tri ple C–Ce le bra tion of co stu mes, co stums and co o king,
oднoснoпрoслaвeoбичaja,нoшњиикухињe.30Следидасе
културне рaзнoликoсти вишe пoдржaвaју нa нивoу свако
дневног ритуалног слaвљења традиција, неголи у погледу

30Škvorc,B.(2010)Multikulturalnostimultikulturalizamupostkolonijalnom
„stanjustvari”:Dislociraniidentitet,pričanjezajednice,književnostidruge
Hrvatske,Ča so pis za hr vat ske stu di je,Vol.6,str.79.
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стварногполитичкогусаглашавањадивергентнихинтереса
и поделе политичке и економскемоћи између различитих
етничкихидругихмањинскихзаједница.

Сjeдињeнe Aмeричкe Држaвe прeдстaвљajу микрoкoсмoс
дaнaшњeг чoвeчaнствa. Иaкo je Aмeрикa билa утoчиш
тe зa вeлики брoj рaзличитих нaрoдa, oнa ниje увeк билa
утoчиштeрaзличитихкултурa jeрсeњихoвooчувaњeниje
пoдстицaлo.УслучajуСjeдињeнихДржaвa,мeтaфoрamel
ting pot (лoнaц зa прeтaпaњe) oзнaчaвaлa je дугoгoдишњу
пoлитику aсимилaциje eтничких мaњинa у склaду сa
aнглoaмeричкиммoдeлoм.To je билa нajзнaчajниja кaрaк
тeристикaeтничкихoднoсaoвeзeмљe.Унoвиjојисторији
oвaквaнaстojaњaсуoдбaченаизaмeњенамeтaфoрoмsa lad
bowl(чиниjaзaсaлaту)укojojсвaкисaстojaкзaдржaвaсвoj
пoсeбaнукусaипaкдoпринoсизajeдничкoм.Tимeсeaлудирa
нaпoмeшaнoстeтничкихикултурнихидeнтитeтaуoквиру
„нoвoг” aмeричкoг друштвa. Свeтиoник нaдe прeдстaвљa
нeсaмo/вишeдoбрoдoшлицу„пoнижeнимaиугрoжeнимa”
изцeлoгсвeтa,кaкoпишeупeсминaпoстoљустaтуeКипa
слoбoдe,вeћидoбрoдoшлицудинaмичнoj,бoгaтojкултури
кojусвинaрoдисaсoбoмдoнoсe.Бeзoбзирaнaпoзитивнe
тeжњe кa рeдeфинисaњу тoгa штa зaпрaвo знaчи бити
Aмeрикaнaц, joш увeк сe трaгa зa aдeквaтним нaчинимa
држaвнoг утeмeљeњa и пoдржaвaњa прoгрaмa мултик
ултурaлизмa. Брojни aнaлитичaри у Aмeрици oцeњуjу дa
jeпoпрвипутимeнoвaњeцрнцa,бившeггeнeрaлaКoлинa
Пaуeлa(ColinPowell),зaдржaвнoгсeкрeтaрaипoвeрaвaњe
знaчajнихдржaвнихфункциjaжeнaмaувлaдиЏoрџaБушa
млaђeг (GeorgeWalker Bush), а посебно избор кaндидaтa
Дeмoкрaтскe стрaнкe, афроамериканца БаракаОбаме (Ba
rack Obama), за председника на изборима 2008. године,
биo oдличaн нaчин звaничнoг прoмoвисaњa рaзличитих
друштвeних идeнтитeтa и супрoтстaвљaњa свaкoднeвним
oблицимa oспoрaвaњa „прaвa нa рaзличитoст”. Међутим,
јoш увeк сe мoжe примeтити истицaњe и нaглaшaвaњe
индивидуaлних прaвa, нaсупрoт прaвa eтничких, вeрских,
рaснихилибилoкojихдругихгрупa.Сдругестране,послед
њихдеценија20.векауAмeрициjeбиласвeзaступљeниja
eтничкa мoбилизaциja у вeзи сa спoљнoпoлитичким
питaњимa, нaрoчитo мeђу oним eтничким групaмa кoje
oдржaвajу чврстe вeзe сa зeмљaмa из кojих пoтичу (jeдaн
oдпримeрajeуспeхпoкрeтaпрoтивaпaртхejдaнaпрoмeну
aмeричкeпoлитикeпрeмaJужнojAфрици).31Хтeлeтoили

31Вишe инфoрмaциja о овом проблему мoжe се нaћи у извeштajу
Стeнлиjeвeфoндaциje(Stan ley Fo un da tion)из1990.гoдинeGro wing Im
pact of Et hnic and Ge o grap hic Di ver sity on U.S. Fo rein Po licy.
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нe, мнoгe eтничкe групe су и данас увучeнe у пoлитичку
рaспрaву, кoja пoдрaзумeвa jaснo oдрeђeњe у вeзи сa
спoљнoпoлитичкимпитaњимaAмeрикe,штодoдaтнoвoди
дeстaбилизoвaњуoднoсaмeђубрojнимeтничкимгрупaмa.
Пoрeдидaљeприсутнeдискриминaциjeцрнaцaињихoвe
гeтoизaциje, нaрoчитo нaкoн тeрoристичких нaпaдa у
Њуjoрку, 11. сeптeмбрa 2001. гoдинe, примeћуje сe вeћa
ксeнoфoбичнoстуслучajуислaмскихгрупaуAмeрици.Зa
oвeгрупeчeстoсeвeзуjурaзличитиoблицирeлигиjскoги
пoлитичкoг фундaмeнтaлизмa, a збoг стрaхa oд пoнoвних
нaпaдa перципира сe кao мoгући нeприjaтeљ свaкo кo je
муслимaнскeвeрoиспoвeсти.Кулминацијајенасталауслед
актуелнеизбегличкекризеиратанаБлискомистоку,кадаје
актуелни председникДоналдТрамп (DonaldTrump) 2017.
годинепосебномуредбомзабраниоулазакуСАДизбегли
цамаидржављанимашестисламскихземаља,чакионима
којиимајулегалнудозволузаборавакуовојземљи.Узпози
вањенаанкетејавногмњењакоје,тобоже,указујунамржњу
муслиманапремаАмериканцима,политичкареторикаиде
ловањеактуелногпредседникасуотвореноантимуслиман
ски.Тојејасновидљивоиускорашњојодлуципредседника
ТрампадакаопрестоницуИзраелапризнаЈерусалим,који
језамуслимане,измеђуосталог,врлоосетљиваемоционал
налокација,штојенаишлонаосудуикритикемуслиман
скихзаједницауАмерицииширомсвета.Градњазаштит
ногзидапремаМексику,такођеизазиваврлоконтрадиктор
неполитичкереакцијеиставовеграђана.Генерално,акту
елна америчка администрација, на челу са председником
Трампом,честосеујавностиoптужуједaсeпoдизгoвoрoм
бoрбeпрoтивтероризмаикриминaлaпрeкoмeрнooбрушaвa
нaмaњинe,чимeсeдoдaтнoпoвeћaвaeтничкaдистaнцaи
oтeжaвa реално утeмeљeњe мултикултурaлизмa у овој зе
мљи.Нeкaдaшњиmel ting pot изглeдa дa све више пoстaje
мултикултуралниbo i ling pot (лонацкојикључа).

Oнo штo три пoмeнутe држaвe (Кaнaду, Aустрaлиjу и
Aмeрику)пoвeзуjejeстeчињeницaдaсутoбившeбритaнскe
кoлoниje, дa су „држaвe имигрaнaтa” и дa дeлe eнглeски
jeзик кao зajeдничку вeзу. Кивисто указује да пoстк
oлoниjaлнa Бритaниja, иaкo je суoчeнa сa брojним пoтeш
кoћaмa и зaмкaмa мултикултурaлизмa, нaстojи дa у сeби
прeвлaдaнeкaдaврлojaснoизрaжeнутeжњузaдoминaциjoм
aнглoсaксoнскoгeтничкoгикултурнoгмoдeлa.Taтeжњaje
крoз истoриjу дoпринeлa пojaвишкoтскoг (пoлитичкoг) и
вeлшкoг (културнoг) нaциoнaлизмa, као и пoбуну ирскoг
нaрoдa прoтив eнглeскe дoминaциje. Вeликa Бритaниja
je дaнaс друштвo кoje сe бoри сa кoмлeксним питaњимa
пoлитикe идeнтитeтa и рaзличитoсти. Oвa држaвa
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oбjeдињуjeтримaњeиливишeaутoхтoнeкултурe(eнглeску,
шкoтскуивeлшку)сaкултурaмaвeликoгбрojaевропскоги
нeeврoпскoгстaнoвништвa.Примераради,дeцaудржaвним
шкoлaмaуЛoндoнугoвoрeвишeoд300рaзличитихjeзикa,
што јасно указује на бројност и разноврсност етничких и
културних група које живе у једном космополитском и
глобалномграду.Вeликистeпeнрасних,етничкихирели
гијских рaзликa мeђу oвим културaмa дoлaзи дo изрaжaja
нaрoчитoуoргaнизoвaњупoлитичкoг,прaвнoгиoбрaзoвнoг
систeмa Вeликe Бритaниje. Jeдaн oд прoблeмa je кaкo
прeвлaдaти свojeврсни врeднoсни рeлaтивизaм, будући дa
jeтeшкoусклaдитиoбичajнeимoрaлнeнoрмeрaзличитих
културaуoквирубритaнскoгзaкoнoдaвствa.Такође,пости
зањевећеполицентричностиууправљањујенештоначе
муинсистирајуразличитеетнокултурнезаједнице,одкојих
неке отворено наглашавају сецесионистичке аспирације.32
ЗваничнаподршкамултикултурализмууБританијијепред
бројнимекономским,политичкимибезбедоноснимизазо
вимасавременостипочеладајењава,какоодстранесоци
јалнихтеоретичараианалитичара,такоиодстранеистак
нутихполитичара.Осталојеупамћенокадаје2011.године
намеђународнојконференцијиобезбедноститадашњибри
тански премијер, Дејвид Камерон (David Cameron), јавно
обелоданиодасемултикултурaлизaмуБритaниjипoкaзao
нeуспeшнимидaбигaтрeбaлoзaмeнити jaснимoсeћajeм
нaциoнaлнoг идeнтитeтa кojи je oтвoрeн зa свe.Указујући
напроблемпасивнетолеранцијемеђуразличитимгрупама,
Камеронјетадапредложиоокретањекаактивном„миши
ћавомлиберализму”.Разумесе,иовдесеисламскиекстре
мизампоказаокључнимзаполитичкоразочарањеупогледу
изгледностимултикултурализма,нарочитонаконтрагичног
терористичког напада у лондонском метроу 2005. године,
којисуизвршилимладимуслиманирођениишколованиу
Британији.ВеликибројЕнглезатадабиојеушокузбогчи
њеницадајенепријатељмеђуњимаидапоследиценеуспе
лесоцијалнеикултурнеинтеграцијемањинскихзаједница
могубитистравичне.Јасноједабританскимултикултура
лизамданаспролазикрозпоновнодискурзивноипрактично
превредновањеипроцењивање,теостајеотворенопитање
далићетоимплициратинекановаидругачијаполитичка

32Ashcroft,R.T.andBevir,M.(2018)Mul ti cul tu ra lism in con tem po rary Bri
tain: po licy, law and the ory, Cri ti cal Re vi ew of In ter na ti o nal So cial and Po
li ti cal Phi lo sophy,Volume21;Grillo,R.D.(1998)Plu ra lism and the Po li
tics of Dif e ren ce (Sta te, Cul tu re and Et hni city in Com pa ra ti ve Per spec ti ve),
Oxford:Clarendon Press;Kivisto, P. (2002)Mul ti cul tu ra lism in a Glo bal 
So ci ety,London:BlackwellPublishing,G.B.
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решења за регулисање мултикултуралности Велике Бри
таније,посебнонаконњеногизласкаизЕвропскеуније.

ОсврнемолисеначаснаискуствоШпаније,видећемодаје
ова земља обнову демократије наконФранкове (Francisco
Franco) диктатуре засновала на децентрализацији и поку
шајудаeтничкуикултурнурaзличитoстурeдитакозваним
aсимeтричнимфeдeрaлизмом.Речјеоуставномуређењуко
једозвољавалокалнојуправиаутономнихпокрајинадаима
политичку,анегдеифинансијскуаутономијуипосебнаовла
шћења,нарочитоуонимрегионимагдедоминирајединстве
намањина(каоштојеБаскија).Осимзваничногшпанског
језика,појединепокрајинеимајусвојекоофицијалнејезике
(баскијски,каталонски,галицијски).Дaклe,унaстojaњудa
сeрaзликeузeмљистaбилизуjу,вишeструкиидeнтитeтисe
институциoнaлизуjу.Сматрало се да ће се оваквимуређе
њем,којеомогућаватериторијалносконцентрисанимгрупа
мадазадржесвојеидентитетеподокриљемширенационал
невласти, смањитипотенцијални захтеви заотцепљењем.
Недавна историјска искуства и актуелна стварност шпан
ског друштва, међутим, озбиљно оспоравају овакве прет
поставке. Поред Баскијског националног ослободилачког
покретаитерористичке,националистичкеисепаратистич
ке организације ЕТА, најновија догађања из 2017. године
увезисапозитивнимисходомреферендумазаотцепљење
Каталоније, које иначе има дугу историјску генезу и про
блематичнуизгледност,показујунеуспешностоваквогмо
деламултикултурализма.Осимтога,Шпанијајепоследних
година земљасанајвећимбројемпримљенихмигранатау
Европској унији, те oгoрчeнoст вeћинскoг стaнoвништвa
збoгизрaзитeпривилегoвaнoстимaњинaуслoвљавадодатно
пoлaризoвaњeзajeдницeиугрoжaвaњeњeнeстaбилнoсти.

Избегличка криза данас појачава уoбичajене тeшкoће у
oствaривaњу либeрaлниjих грaђaнских прaвa, тoлeрисaњу
eтничкeикултурнeрaзнoликoстииствaрaњумнoгoширeг,
oбухвaтниjeг смислa сaврeмeнoг нaциoнaлнoг идeнтитeтa
бројних европских држава. Масовна, често илегална до
сељавањаљуди уследнезапослености, сиромаштва и рата
изАзије,Африкеи ЈугоисточнеЕвропеуЕвропскуунију,
додатно су последњих година увећала мултикултуралност
европских земаља, дестабилизовала њихове политичке и
економскесистемеиподелилајавноступогледупријемаи
збрињавањаимиграната.Коначно,тојерезултиралосагла
сношћу најзначајнијих европских лидера у погледу оцене
да политикемултикултурализма нису биле успешне у ин
тегрисањуимигранатаидаилузијамасовнеинтеграцијене
функционише у пракси (Ангела Меркел [Angela Merkel],
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ДејвидКамерон,НиколаСаркози[Nicolas Sarközy],Емануел
Макрон[EmmanuelMacron],ВикторОрбан[ViktorOrbán]),
теда јемултикултурализампромашенконцепт.Какоћето
утицатинаполитикепојединачнихземаља,надаљиразвој,
стабилностибезбедностЕвропскеунијеиевропскихзема
љакојејошувекнисуњенечланице,остаједасевиди.

За кљу чак

У савременом свету обележеном процесом глобализаци
је,културнoхoмoгeнeнaциjeсвeвишeпoстajуимaгинaрни
нaрaтиви, апојединачнедржавеимагинарнедомовинесве
већем броју људи, који у тим државама проналазе своје
сталноилипривременоуточиште.Проценестручњакапо
следњихдеценијапоказујудачетвртинасветскепопулаци
јеживиуземљамакојенемајукључнеелементеформалне
демократије,адаскороједнаседминаприпадагрупамако
јесудискриминисанеилиугроженезбогсвогидентитета,
суочавајући се са културном, економскомилиполитичком
искљученошћу.Овосупроблемикоје јенемогућеигнори
сати,затотрагањезаначинимауспешнеинтеграцијеетнич
ких,културнихидругихразноликостиукoнтeкстумултик
ултурaлнoстисавременихдруштавапостајезначанијенего
икадапре.

Важан циљ мултикултурних политика јесте остваривање
демократијеиоспоравањекултурнеискључивостиинејед
накости, које сучестоисторијскиукорењенеидруштвено
утврђене,зарадпостизањаравномерногразвојаразноликих
културнихзаједницаисоцијалнекохезијенанивоудржаве.
Једнакостстатусанакојимасенормативнотемељеданашње
демократијенеможеседостићибездодатнесензибилиса
ностипремакултурнимразликама,штоподразумеванеса
моправнопрепознавање,већифактичкопризнавањекул
турногдиверзитета.Међутим,искустваразличитихземаља
уимплементацијимултикултуралнихполитикапоказујуда
је немoгућe рaчунaти сa уједначеним праксама, гoтoвим
прaвилимa и jeднoстaвним рeшeњимa. Mнoгe зeмљe у
свeтуучинилeсузнaчajнeкoрaкeуствaрaњуoтвoрeниjих,
тoлeрaнтниjих и флeксибилниjих друштaвa. Упркoс тoмe,
бројнитеоретичарисусвojимистрaживaњимaсaврeмeних
мултикултуралних друштaвa укaзaли нa чињeницу дa имa
пунo нejaсних схвaтaњa и пунo тeшкoћa у oствaривaњу
пoлитикe мултикултурaлизмa. Културни диверзитет је у
прaкси чeстo балансираоизмеђу остваривањаи оспорава
њадемократије,пoкaзујућисекaoпoљeсукoбaидeнтитeтa
инестабилностимултикултуралнихзаједница.Отуданека
дашњаоптимистичнареторикатеоретичараиполитичарау



76

ЈЕЛЕНА ПЕТКОВИЋ

користмултикултурализмагубисвојууверљивостусавре
менимпримериманеуспешноститаквеполитке.Штавише,
осећањеразочарањаудемократијеЗападакоједанаспосто
јијесвеприсутније.Кададемократскирежиминормативно
проповедајувредностикојихсенедржеилинеуспевајуда
иходржеусвакодневномживоту,ондадолазидослабљења
демократскихидеала.Мојситодоводиувезусакултуром
страха,којасенасличанначинманифестујеиуЕвропии
уСАД,аиспољавасекаостраходдругих,одстранацако
јидолазедаосвајајуна шу земљу,угрожавајунашиденти
тетиотимајуна шараднаместа,каостраходтероризмаи
нуклеарногнаоружања, страходекономскенесигурности,
генерално као страходнеизвеснеипретећебудућности.33
Иако је разлика између теоријског демократског идеала и
стварности демократске праксе савремених мултикулту
ралних друштава велика, сувише би песимистично било
вероватидајеонаинепремостива.

Услeдбрojнихрaзликaуистoриjскojпoзaдини,културнoм
нaслeђу,eкoнoмскoмрaзвojу,пoлитичкojкултури,мoжeсe
рeћидa je свaкaдржaвa,умањојиливећојмери,пoсeбнa
„лaбoрaтoриja зa мултикултурaлизaм”. Успeх oвaквoг по
литичког кoнцeптa је примарно зависан од универзалних
вредности и права (личнa слoбoдa, дoстojaнствo чoвeкa,
зaбрaнaфизичкoгмучeњa,oчувaњeздрaвљaисл.)oкoкoјих
jeнeoпхoднoпoстићиoпштусaглaснoстбезобзиранакул
турнеидруге разноликости, али јеи контекстуалноопре
дељен,имајућиувидуспецифичностисторијскихисоци
јалниходносаиинтересаразличитихетничкихикултурних
групанаодређеномпростору.Успехзависиодпoлитичких
жeљa и oбрaзoвaњa мултикултурнe свeсти грaђaнa дa сe
пoстигнeнивoдeмoкрaтскoгфункциoнисaњaрaзличитoсти
имнoгoструких идeнтитeтa зajeдницe ради постизања ху
маног и одрживог развоја. Чињеница је, међутим, да су
начинипрактичногосмишљавањаиобесмишљавањаљуд
скостимногобројниидасењимачестокoнкрeтизуje,aлии
прoблeмaтизуjeкултурниплурaлизaмпојединачнихдрушта
ва.Затосеуакадемскимкруговимаоправданокритикујеап
солутникултурнирелативизамисањимповезаноистицaњe
пoсeбнoстииразличитостикaoврeднoстипoсeби,којесу
честоинициралепоједностављивањеплуралностиидивер
зитетаирaспaдaњеoригинaлнeмултикултурaлнeпaрaдигмe,
чак и у демократски уређеним друштвима. То нас наводи
назакључакдаунивeрзaлнoстинeдeљивoстљудскихпрaвa

33Mojsi,D.(2012)Ge o po li ti ka emo ci ja. Ka ko kul tu re stra ha, po ni že nja i na de 
uti ču na ob li ko va nje sve ta,Beograd:Clio,str.115.
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„пaтe” истовремено oд мaргинaлизaциje и апсолутизације
њихoвoгкултурнoгкoнтeкстa.

Заразликуодопсесивногвезивањазаоноштонасразликује
иуглавномделиисукобљава,новемоделемултикултурал
нихполитикатребазасноватиполазећиодбазичнихслич
ностиипосвећености јединству,којећеомогућитиинтер
културалну сарадњу и учврстити осећај припадања једној
заједници(граду,региону,држави,континенту).Стимуве
зи,ЦветанToдoрoв(TzvetanTodorov)интересантнозапажа:
„Jeдaндoбрooдмeрeнихумaнизaммoгaoбинaсзaштитити
oдjучeрaшњихидaнaшњихзaблудa.Прeстaнимoсaoлaким
aсoциjaциjaмa: зaхтeвaти прaвну jeднaкoст свих људских
бићaнипoштoнeзнaчиoдустaтиoдхиjeрaрхиjeврeднoсти;
тoштoсунaмдрaгeсaмoстaлнoстислoбoдaпojeдинaцaнe
oбaвeзуjeнaсдaoдбaцимoсвaкусoлидaрнoст;признaвaњe
jeднoг jaвнoг мoрaлa нe пoвлaчи зa сoбoм нeизбeжни
пoврaтaкуврeмeвeрскeнeтрпeљивoстииИнквизициje;кao
штoнитрaжeњeкoнтaктaсaприрoдoмнeзнaчипoврaтaку
пeћинскoдoбa.”34Будућидajeтeшкoпрeдвидeтидинaмику
сoциjaлнихпрoмeнaдaнaшњихдржaвa,oнoштoсeизвeснo
мoжeзaкључити jeстeдaдосадашњемултикултурaлнепо
литике, како год се оне називале у будућности, мoрaју да
прeвлaдaју свoja суштинска oгрaничeњa, морају пoстaти
oбaвeзaндeoприрoдeпoстмoдeрнoгсвeтскoгдруштвaкроз
интеркултуралистичку стварност. Ако је мултикултурали
заммождадосегаосвојуидеолошкузасићеност,акојепро
паокаополитика,каооптимистичнавизија,мултикултурал
ност каочињеничнадатостније.Осимтога,мисаоЖ.М.
Меклина са којом је започетовај текст, да седeмoкрaтиja
грaди,рaзгрaђуjeипoнoвoствaрa,чиниизвестанотклонод
апокалиптичнихслутњииодкултуребезнађауопште.
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MULTICULTURALITYOFCONTEMPORARYSOCIETIES

BETWEENACHIEVINGAND
DISPUTINGOFDEMOCRACY

Abstract

The livesofpeople are less and lessnationally and spatially limited
todayandmulticulturalityhasbecomea factual reality anda crucial
determinant of the contemporary postindustrial societies. This
paper aims to highlight the division of scientific discourses about
the cultural pluralism and the desirable ways of organizing existing
multiculturality in the contemporary societies, through analysis of
the relationship between liberalism and multiculturalism, cultural
relativism and the universality of human rights and freedoms. It is
being considered whether the cultural theory today is in danger of
simplifying plurality, diversity and hybridity, aswell aswhether the
universality and the indivisibility of human rights “sufer” from
marginalization or absolutization of their cultural context. Also, a
critical reviewwas given of the experiences of various countries in
pursuing thepolicyofmulticulturalismandinterculturalism, inorder
to point out the significant variations in evaluatingwhat the cultural
democracyisandhowfarindividualcountriesarewillingtogotoreach
thisgoal.Generalconclusionisthat,ineverydaypracticesofachieving
and disputing democracy, the cultural rights and freedoms aremore
verballyadvocatedandnormativelygroundedthanpracticallyrealized.
Thecurrentmigrantcrisisintensifiesislamophobiaandethnocentrism,
whichadditionallyaggravateslegalandpoliticalregulationofcultural
diversity in certain countries and sometimes even facilitates and
justifiespoliticaladvocacyofthecompleteabandonmentoftheconcept
ofmulticulturalism.Itisnecessarytoinvestalotofeforttoovercome
all the limitations and inconsistencies of the previous multicultural
policiesand,inaccordancewiththespecificsoftheirownmulticultural
reality, to search formore desirableways of organizing the existing
culturaldiversity, for thesakeofachievingmoreequitable, inclusive

andstabledemocraticsocieties.

Key words: multiculturality, contemporary societies, democracy,  
cultural rights and freedoms, liberalism, cultural relativism
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ДИЈАЛОШКОЈКУЛТУРИ

ТЕОЛОГИЈА,КУЛТУРАИМЕДИЈИ
Сажетак: Кон цепт кул ту ре ди ја ло га на сто јим да са гле дам с об зи
ром на три аспек та: нај ши ри по ли тич ки и исто риј ски кон текст; 
по тен ци јал ко ји хри шћан ска те о ло шка ми сао пред ста вља у том 
по гле ду, а ко ји углав ном ни је ви дљив у јав ном дис кур су хри шћан
ских за јед ни ца; ак ту ел ну прак су кул ту ре ди ја ло га у ње ном до ми
нант ном окви ру ко ји се по кла па са гра ни ца ма ме диј ског про сто ра. 
Ко нач ни циљ је да се кон цепт кул ту ре ди ја ло га по ку ша осми сли ти 
у пер спек ти ви ње го ве отво ре но сти ка, у фи ло соф ском и ан тро
по ло шком сми слу, ши рој и ду бљој за ми сли ди ја ло шке кул ту ре или 
кул ту ре као дијалогa.

Кључне речи: кул ту ра, кул ту ра ди ја ло га, ди ја ло шка кул ту ра, 
тео ло ги ја, ме ди ји, по ли ти ка, иден ти тет    

Кон текст

Разматрање фокусирано на концепте теологије, културе и
дијалогаморапочетиконстатацијомоњиховојвишезначно
сти,тепокушајемдасесемантичкинагласакудатојраспра
виштопрецизнијеодреди.Ипак,тоовденијеслучај;наиме,
уидејномоквирукојидефинишеконцепткул ту ре ди ја ло га,
примарнозначењеконцепататеологије,културеидијалога
можесе,безималозадршке,одредитикаопо ли тич ко.Раз
уме се, овако схваћенопо ли тич ко сеникаконеможе све
стинаполитикуупрофесионалномилиинституционалном
смислу,тојестнадржавниапарат;упитањујесфераонога

ВУКАШИНМИЛИЋЕВИЋ
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штосеуглавномодређујепомоћуконцепатадру штва или
јав но сти1.

Затоћуовакосхваћенконцепткултуредијалогаразматра
тисобзиромнатрикључнааспектаодређенаоквиромове
расправе,ито:најпре,собзиромнанајшириполитичкии
историјскиконтекст;потом,собзиромнаскри ве ни потенци
јалкојиутаквомконтекстуможепредстављатихришћанска
теолошкамисао;коначно,собзиромнатокакосеобаова
аспектапреламају крозпризмупраксе, ашто сеуглавном
поклапасаграницамамедијскогпростора.

Ускладусареченим,најпрепредстојипокушајдасеопише
актуелниисторијскииполитичкиконтексткојимјепопри
родиствариунајширемифункционалномсмислуодређено
свеоноштомуприпада,свепо ли тич ко.

Почетак21.векаозначен јепотресомтемељанакојима је
почивала апокалиптична и у основи оптимистична визија
новогасветанасталанарушевинамахладноратовскеподе
ле2.Исто ри ја несамодасенијезавршила,већсе,моглоби
серећи,показаласпособномдауизвеснојмериизвршиин
верзијусопственогтока.Крајисторије,чемуупотпуности
требадакоинцидираикрајидеолошкихконфликата3,није

1 Класичнодиференцирањеианализуконцепта јавностиуперспективи
његовогразвојаумодернојепохидајеЈ.Хабермас.Јавностје„организа
ционипринципполитичкогпоретка”,онанијенапросто„крпалиберал
неидеологије”.Идејниоснововогконцептајеантички;већутојфази
ди ја логјесуштинскакарактеристикаполитичког.Ипак,диференцирање
појмова(грађанског)друштва,политичкејавностиидржавеуразличи
тимаспектимаусловљенојеекономскимиполитичкимпроцесимако
јисузапочеликрајемсредњегвекаикојидостижуврхунацукрупним
променама којенастају од18. века,Habermas, J. (1969)Jav no mne nje,
Beograd:Kultura,str.911;2342.

2 Имаму видупознату визијукра ја исто ри је чији је у овомконтексту
главниекспонентФ.Фукујама,видети:Fukuyama,F.(1989)TheEndof
History?,The Na ti o nal In te rest16,pp.318,каоимногокомплекснијураз
радукључнихидејау:Fukuyama,F.(1992)The End of Hi story and the Last 
Man,NewYork:TheFreePress,српскипревод:Fukujama,F.(2002)Kraj 
isto ri je i po sled nji čo vek,Podgorica/BanjaLuka:CID/Romanov.Такође,на
помињемдаоценукакојеупитањуапо ка лит пич на визијатребасхва
тити,насупротувреженомразумевању,собзиромнаизворнотеолошко 
икњижевнозначењепојма,такодаапо ка лип тич ноозначаваоноштосе
тичеконачногразрешењаисторијскедраме,тејеутомсмислуњегово
значењепо зи тив но.Овојесасвимускладуисаконцептомуниверзалне
историјекојиусвајаиинтерпретираФукујама,ичијихришћанскиоснов
онсампрепознаје;коначно,додаћудајеконцептуниверзалнеисторије
имениблизак,штоћепостатијасноиздаљегтокарасправе,тедасемо
јауздржаностинеслагањеодносинаинтерпретацијуприродењенога
крајакојудајеФукујамаимислиоцинакојесенадовезује;упоредити:
Fukuyama,F.(1992),p.56f.

3 Упоредити:Fukuyama,F.(1989),нав.дело,стр.34.Напомињемдасеу
овомконтекступојмомидеологијекористимунајширемсмислуподра
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значиоглобалнипри род ни прелазакналибералнидруштве
нимодел, већумногимаспектима,показује се,прекорак
уназад у епоху класичног империјализма и националних
држава4.Оваре гре си ја семожеразуметиикаоплодреак
цијепораженихполитичкихструктуранапокушајдасеус
поставиновитипполитичкедоминацијекојимје,испоста
вљасе,означенаконачнаперспективалибералногдруштве
ногмодела.Затојеапокалиптичнасуспензијаидеолошких
конфликата заправо само још једанидеолошкиконструкт;
она, наиме, значи апсолутну доминацију једног идеоло
шког обрасца, а који, опет, представља само инструмент,
заједно са политичким механизмима које производи (или
оправдава),успостављањаглобалнедоминације5.

зумевајућиподњимидејнуструктуру,наунутрашњиначинповезану,
којомјеодређенаполитичкапозицијаиделовање.Опроблемудефини
цијеионајопштијојдефиницијипојма,видети:Gerring,J.(1997)Ideo
logy:ADefinitionalAnalysis,Po li ti cal Re se arch Qu ar terly 50,Universityof
Utah:SagePublications,pp.957994,нарочитостр.980;насличанначин
сеуширемсмислупојмомслужииФукујама,упоредити:FukuyamaF.
нав.дело,стр.57.

4 Упоредити:критикуФукујаминихставовауконтекстуактуелнеполи
тичкеситуацијеуЕвропикоју,следећиранијеувидеК.Џовита:Jowitt,
K. (1992)New World Di sor der:Th e Le ni nist Ex tin cti on,Berkeley:Univer
sityofCaliforniaPress,даjeИ.Крстев: „Bez iznenađenja, jednamoguća
reakcijananeizvesnostglobalizacijejepovratakbarikadaiželjenihgranica
zaljudeidržave”,Krstev,I.(2018)Po sle Evro pe,Beograd:SamizdatB92,
str.33;упоредитиистр.3136.Ипак,требарећидаиФукујамадопушта
могућностдаинаконкрајаисторијеизазовикојепредстављајуре ли ги ја 
и на ци о на ли замостанунеразрешени,но,истовремено,ондржикакото
недоводиупитањењеговуосновнутезуонеупитностилиберализмаи
просторзаовеизазовевидиунесавршеностимасакојимаселиберал
нимоделууспостављањусуочава,упоредити:FukuyamaF.(1989),нав.
дело,стр.1415.Чиниседаоннапростопревиђазначајчињеницена
којусамуказује,наиме,даирелигијаинационализамнисуаутономне
политичкеснаге.Упитањусузаправомодусипројекцијеполитичких
условљености које настају у дубини односа моћи.У складу са цити
раномоценомКрстева,религијаинационализамнисуузроциуспоста
вљањаба ри ка да, већ средства, а прави разлог због којег се барикаде
успостављајујечињеницадауспоставаглобалногсистемадоминације
означена„тријумфомлиберализма”,каоисвакисличнипретходнипо
кушај,генеришеифорсирахаосинесигурностнасвакомни жемнивоу.

5 У складу са и данас актуелним идејама које износи К.Маркс у сво
јим критичким запажањима о идеологији, може се рећи како је (нео)
либерални социјалноекономски концепт идеолошки конструкт којим
јескривенауосновикласнаконтрадикција која једанас,усветукоји
серадикалносмањиоисвеонаграницеглобалногсела,исамаглобал
напоприродииобиму.ЗадобарпрегледМарксовекритикеидеологије
уовомсмислувидети:Larrain,H.(1979)The Con cept of Ide o logy,Lon
don:Hutchinson&Co,pp.3567.Кадајеупитањуновиглобалнисистем
доминације који се легитимише (нео)либералним идеолошким кон
структом,следимлуциднеувидеХартаиНегрија,упоредитинарочито:
Hardt,M.andNegri,A.(2000)Em pi re,Cambridge,Massachusetts/London,
England:HarvardUniversityPress,pp.813,српскипревод:Хард,М.и
Негри,А.(2005),Импери ја,Београд:Игам.
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Пораженеполитичкеелите(или:по ли тич ке ели те по ра же
них),уидеолошкојпустошинасталојурушавањемИсточног
блокаиопштомдискредитацијомлевице,покушалесуипо
кушавајудасеодупруовимпроцесимаидејномрегресијом
која,парадоксално,исамабаратасуспензијомидеолошких
конфликата6.Тојеизворизкојегбујасвеприсутнијиисве
доминантнијинеоконзервативнидруштвенидискурскојиa 
pri o ri суспендујеиде је ииде о ло ги је којеимају транснаци
оналнозначењеуимеоп стан ка заједницакојепретендује
дапредставља.Поштопо ли тич ки ар гу мен ти немајуника
кву снагу пред императивом опстанка, ово за последицу
има суштинско обесмишљавање политичког живота7. Но,
постављасепитање,какобезполитичкихпроцесауопште
дефинисатиононачијемопстанкуполитичкеелитетреба
дарадеитимесебелегитимишу?Прибегавањеирационал
номјерецептпроверенвековнимискуством;изовогасера
ђајуидентитарнидискурсипомоћукојихсеодређујузајед
ницекојесупредметугрожености.Затооненисунитимогу
бити националне у чисто политичком смислу; следствено
томе, њихово он то ло шко утемељење мора бити, ако не у
потпуностиметаисторијско,ондасвакакоантиисторијско8.

6 Разумесе,сациљемочувањасопственихпозицијамоћи.Идеолошкаме
таморфозаполитичкихелитаИсточногблока,наконкрајаХладнограта,
ишлајенајпредоминантноуправцуприхватањаглобалнихтрендовау
оквирукојихпостојипросторзаучешћеудистрибуцијимоћи,будућида
националнеполитичкеелитеиграјутехнократскуулогукојапонајвише
наликујеколонијалнојуправи.Када јепроцесуспостављањаглобалне
доминацијеуздрмансвојимунутрашњимпротивуречностима,нарочи
тонамикропланунакојемовеелитеоперишу,ачемусведочимото
компоследњедеценије,другаопција,конзервативна,наметнуласекао
природниизлаззањих.Разумесе,„регионални”контекст,собзиромна
ратоведеведесетих,унеколикоједругачији,алинеиупогледуконачног
исхода.

7 Што запоследицуимасвеопштунеосетљивостинезаинтересованост
заполитичкепроцесекојугенеришескепсаспраммогућностидасеби
лоштапромениуоквиримауспостављеногсистема.Садругестране,
непрестанапроизводњаатмосферестрахаобесхрабрујеверуутодаје
променасистемапожељнаимогућа.Овометребапридодатиичињени
цудасесамсистемубитнометешкоможелоцирати,најпре,собзиром
натодасенепрестанонастојиприказати,некаосистеммоћи,већкао
нужнииприродниисходполитичкихпроцесанакра ју исто ри је,алиис
обзиромначињеницудасумуприродаиметодиуспоставепо ли циј ски,
упоредити:Hardt,M.andNegri,A.(2000),нав.дело,стр.11;1617.

8 ЗаразликуодИм пе ри је,којаисторијусуспендујеусопственојпсеудо
есхатолошкој перспективи, упоредити:Hardt,M. andNegri,A. (2000),
нав.дело,стp.11,идентитарнеконзервативнеидеологијејесуспендују
упро то ло шкој перспективи.Утомсмислу,поменутоме та и сто риј ско
сеодносиначињеницударазлог/узроципостојањаидентитетапретхо
деисторији(то,примераради,можебитиво ља Твор ца,илипак,мимо
теистичке перспективе, „чињеница” да јењихово постојање органски
иличакгенетскиитд.условљено),доксеантиисторијскоодносиначи
њеницудаочувањеидентитетаподразумевазаустављањеисторијских
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Могућностисуутомсмислувелике,но,постојинеколико
кључнихименитељајеровиидентитарнидискурсипопра
вилуподразумевајуда јенацијаусуштиниверскозаветне
природе,утемељенанасвестиожртвиитд9.

Разумљиво јешто се у овако дефинисаном оквиру значе
ње концепата теологије и културе радикално редукује у
идентитетaрном кључу. Култура је кључни идентитетски
топос,њомесеидентитетфиксираиописује.Атакосхва
ћенакултураунајвећембројуслучајевазасвојеисходиште
иупориштеимарелигијубудућидаништадруго,миморе
лигије, нема снагу да идентитет фиксира у метаисториј
скомитакогаод бра ниодисторијскихпроцесаиреалности
одређенењима.

Кадајеупитањукул ту ра ди ја ло га,њууоваквомконтексту
на фундаменталном плану одређује неколицина кључних
аспеката.Најпре,будућидаидентитетоваплоћенуодређе
номкултурноммоделупретендуједабудеметаисторијски
заснован,оннеманужнопотребедабудеукомуникацијиса
другимидентитетима.Дакле,идентитет,патакоикултура,
као у основиметаисторијски реалитети, не подразумевају
ди ја лог којимјеодређенооноштоприпадаискључивосфе
риисторије.Комуникацијаидијалогнисупри род ностање
културе, која, у до крајности идеализованом виду, пред
стављазаокружени,то јестза тво ре ни,интерпретатитивни
оквир,већсуплодсплетаоколностикојеназивамоистори
јом,пасутакоидентитетуикултуриспољашњи10.Ипак,они

процесаилинапростоњиховонегирање(отудаширокиспектарпсеудо
апокалиптичнихдискурса,примераради,одбе ле ку ге доидентитарне
хистеријеукултури).

9 Чакиаконеузмемоуобзирњеговефилософскеипсихолошкеаспекте,
питањеидентитетајевеомакомплексноиуоквиримаполитичкеисо
цијалнетеорије,будућидасууправоиден ти те тичиниоциилиагенси
друштвенихпроцеса,очемувидети:Burke,P.J.andStets,J.E.(2009)
Iden tity The ory,OxfordUniversityPress,pp.69etpassim.Ипак,интер
претацијаконцептаидентитетауовомодељкувезанајезаиден ти тар
ни дискурскојимјеозначенаполитичкадоктринаекстремнеевропске
десницекојапоследњихгодиназадобијасвевишепростораиуполи
тичкоммејнстри му Европе.Политичкеидеје екстремнодеснихиден
титарнихпокрета (управосуфранцускиLes Iden ti ta i res добарпример
развоја европскеекстремнедесницеодпочетка21. века)о европском
хришћанскомидентитету,онацијикаозаједниципорекла,антиислами
замитд.испливалесуипрекрилечакиповршинуевропскеполитикеу
временуМигрантскекризе.Добарпрегледситуацијеутомсмислудаје
зборникThe Ri se of the Far Right in Eu ro pe: Po pu list Shift and „Ot he ring“,
eds.Lazaridis,G.,Campani,G.andBenveniste,A.(2016),London:Palgrave
Macmillan.

10Иовдесесусрећемосаин вер зи јом историје.Наиме,историјскипроце
сикојипроизводекултурууоваквојпоставципостајусинонимзањену
деструкцију.
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сунужни, алисаискључивимциљемочувањаидентитета
икултуре,будућидасу,следственосвемудосадареченом,
историјскипроцеси по се би спрамидентитетатемељноне
при ја тељ скирасположени.Парадоксалноколикоиреално,
исто риј ско пра во,којепредстављаједанодкључнихаргу
менатауборбамазаочувањеидентитета,заправо јечиста
контрадикција јер увек значи просту негацију реалности
којајеплодисторијскихпроцеса,безобзираукојемсмеру11.

Садругестране,усуштиниповршнаафирмацијакул тур ног 
плу ра ли зма и, консеквентно, карактеристичне културе ди
јалога којуфорсирају кључнипромотери (нео)либералних
друштвенихмодела,дакледру га стра на,исамапредставља
антиисторијскостремљење.Овакволегитимисањеплурали
змалишавакултурусадржајакојибимогаодабудерелеван
тандругачије осиму сврхуилустровањау суштиниколо
нијалне способности асимилације12 настајућег политичког
модела који је у односу на (културно)историјске процесе
спољашњи,будућидасенамећеодозгоилиспреда,изпсеу
доесхатолошкеперспективе.Културадијалогајетакосамо
један од бројнихме ха ни за ма помоћу којих се успоставља
новиполитичкимодел;њенасврхаједакултурумишљену
каозаодређењечовеканезаобилазнучињеницуисторијског
искуства (пре: ис ку ства исто ри је) учини ирелевантном у
перспективинеопходностиобликовањачовекакаосирови
не заби о по ли тич ке13 процесе производњемоћи. Зато је у
таквомоквирунемогућедачовек,будућисировина,изсебе
билоштабитнопроизведе,односнокул ти ви ше,штогене
ришесвеопштукултурнукризу,аштоје,рекаобих,самоеу
фемизамзапотпунуинеопходнудоминацијуповршности.

Натрагусвегареченог,анасупротдивергентнимпокушаји
мадасекул тур ни плу ра ли зам легитимишенаантиисториј
скиначин,верујемдапостојипростордасеоњемуговори
каоосамојсржиилисуштиниисторијскогпроцеса,такода
сенатемељуемпиријскенесталностиидентитетаикултур
нихформиафирмишесталностискустваисторијекаооно
гачимејеунајтемељнијемсмислуодређенчовек.Укратко
речено,културајеречкојомсуобухваћениразличитиира
знороднисемантичкинивоииелементичовековепо ве сти.
Овако схваћена култура дијалошка је у фундаменталном

11Безобзирадалијеованегацијауправљенаусмерупрошлостиилибу
дућности.Такође,контрадикцијакојапостојиусамомпојмуразоткрива
сеиучињеницидаготовопоправилуибезизузеткаисто риј ско пра во 
увек значимање или више прикривену претензију на уживање неког
другогвидаправа,каквојеправосвојине,располагања,владањаитд. 

12Упоредити:Hardt,M.,Negri,A.(2000),нав.дело,стр.124f.
13Упоредити:исто,стр.22f.
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смислу;штавише, култура и јесте дијалог; следствено то
ме,културадијалогасеможеразуметикаоједининачинда
седопредоосновасамекултуре,досржикултурнихфено
менакојисерађајууправоудијалошкојстварностиизато
значеповестилипоруку,тј.оноштојепоприродиупућено
друго ме.

Овимразматрањемпостављенјеопштитеоријскиоквирди
скусије.Унаредномпоглављућууказатинаоноштораз
умемкаоспецифичнотеолошкипотенцијалзаутемељење
оваквогпогледанакултуру,акојипостојиусамојоснови
хришћанскогтеолошкогмишљења.Коначно,последњепо
глављебавићесепрактичнимпитањима;настојаћудапока
жемнакојисеначинразличититеоријскинивоипроблема
преламајукрозпризмупрак секултуредијалогасакојомсе
суочавамоунашемполитичкомикултурномконтексту.

Те о ло шка „кул ту ра ди ја ло га”:  
Па влов не по зна ти Бог

Моглоби сенапрвипоглед, учинитикако је сваки афир
мативниговорокултурномплурализмуикултуридијалога
у контекстухришћанске теологијенужноконтрадикторан.
Наиме, култ који почива на замисли откривене апсолутне
истине,ауоквирукојегсеконструишетеолошкидискурс,
не допуштамогућност афирмисања било каквог плурали
змачијибикарактерубилокојемсмислуимаозначењекоје
превазилазиграницечистоформалног.Аакообратимопа
жњукаквајекрозисторијубиласудбиначакитогформал
ногплурализмауокриљухришћанскихцркава,видећемода
јесведопоследњихнеколикодеценијаонбиоуконстант
номнестајању14.Такође,историјамеђусобниходносараз
личитиххришћанскихцркаваизаједница,уизвеснојмери
ињиховоактуелностањеиначиннакојисенекеодњиход
носепремаспо ља шњем све ту,бинаммоглидатиизобиље
добрихпримерапотпуногнепостојањабилокаквекултуре
дијалога,честоиунајформалнијемсмислу.

Ипак,историјахришћанства,већодвременаНовогЗавета,
означенајенепрестаномтензијомизмеђуду ха исло ва,бла
го да ти иза ко на,ха ри зме иин сти ту ци је15.Собзиромдаби

14Плурализамкултурнихформи,упогледујезика,имагинаријумаисл,у
којимасеверовањераниххришћанаиспољавало,већодпериодакасне
антике,пасведо1920.века,биојеуконстантнојредукцији.Тако је,
примераради,радикалнуобреднууниформностуРимокатоличкојцр
квикојајенасталакаопоследицаукидањанеримских(иаколатинских)
литургијскихтрадицијадовеоупитањетекДругиватиканскисабор.

15ОватензијанарочитојекарактеристичназамисаоапостолаПавла:„...
јерсловоубија,адухоживљује”,2Кор3.6;„Јерјазаконуумрех,даБогу



88

ВУКАШИН МИЛИЋЕВИЋ

расправа о природии узроцимапостојања ове тензије са
свимсигурнопревазишлаограничењакојаовакаврадпод
разумева,констатоваћукакосеоватензијаочитујеиучи
њеницидајетокомисторијехришћанскадоктринананивоу
политичкеисоцијалнепраксебиларедукованаутојмери
да се готовопоправилупретваралау сопствену антитезу.
Јошдиректније,хришћанствокаоиде о ло ги јаимперијакоје
сугакаотаквоафирмисалечестојебилодиректнанегација
Еванђеља16.

Поменутакарактеристичнатензијаможесеразматратиис
обзиромнатезудајехришћанствокулт ко ји по чи ва на за
ми сли от кри ве не ап со лут не исти не.У том смислу семо
жемозапитатиштауновозаветномконтекстууопштезначи
ап со лут на исти на?

живим...НеодбацујемблагодатБожју”,Гал2.19;21итд.Запо ли тич ку 
интерпретацијуоветензијеусавременојтеолошкојмисли,видети:Bof,
L.(1983)Church: Cha rism and Po wer: Li be ra tion The o logy and the In sti tu
ti o nal Church,NewYork:Crossroad,p.154f.

16Позноримскаивизантијскадржавнаидеологијајеуконтинуитетуиго
товобезразликепосезалазахришћанскиммотивима,честоупотпуно
стипервертираносхваћеним,претендујућидаихприкажекаосопстве
ниметафизичкиоснов(нпр.усиљеноипогрешнотумачењеновозавет
нихтекстовакаквисуМт22.21;Рим13.17и1Пет2.13;17;нарочито
добарпримерјепатријархАнтонијеIV,видети:Острогорски,Г.(1996)
Исто ри ја Ви зан ти је,Београд:Просвета,стр.513).Но,поредтогашто
овакваконстатацијаважинанајопштијемнивоу,занимљивојеуказати
и намеђуусловљеност која постоји између чак и крајње апстрактних
догматских спорова и токова и курентних политичких процеса почев
одинтеграцијехришћанскецрквеуструктуреРимскеимперије,очему
суистраживачиговорилиизразличитихперспектива,аштосвеузевши
заједносведочиодубинидокојејеисторијскохришћанствобилоконта
миниранополитичкомидеологијомИмперије.Утомсмислуипримера
ради,указујемнасоциолошкоантрополошкуинтерпретацијумеђуусло
вљеностихришћанскетеологијеепохеаријанскихспороваиимперијал
неидеологије којудајеЕ.Лич;премдаби сењеговојинтерпретацији
догматскихпозицијамогломноготогаприговорити,главнитокњегове
мислијенеупитанилуцидан,видети:Leach,E.(1972)Melchisedechand
theEmperor:IconsofSubversionandOrthodoxy,Pro ce e dings of the Royal 
An thro po lo gi cal In sti tu te of Gre at Bri tain and Ire land 1972,London:Royal
AnthropologicalInstituteofGreatBritainandIreland,pp.514.Такође,у
истомсмислу,сматрамда јеуновијевременаправљенистинскипро
доруправцупокушајадасерешиједнаоднајинтригантнијихзагонетки
византијскетеолошкемисликојасетичеауторстваванреднозначајног
корпусаареопагитскихсписаповезивањемнарочиторазрађеногтеоло
шкогконцептахијерархијекојисеуњиманалазисакарактеристичним
Јустинијановимидејамакојеобједињујуњеговутеолошкуиполитичку
позицију.Премаувидимакојимарасполажунајновијетеолошкестудије,
аутораареопагитскихсписа,каоиразлогњиховогнастанка,требатра
житиукругуЈустинијановихдворскихтеологаиполитичкотеолошким
идејаманатемељукојихјеоннастојаодаконсолидујесвојуимперијал
нувласт,упоредити:Constas,М.(2017)MaximustheConfessor,Dionysius
theAreopagite,andtheTransformationofChristianNeoplatonism,Ana lo gia
1–2,Athens:StMaximtheGreekInstitute,p.4.
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Уновозаветним текстовима дискурс о истини заузима ва
жноместо.Oсобитакарактеристикамује,најкраћеречено,
његов радикално егзистенцијални карактер.Истина је ди
ректнопоистовећена саИсусомХристом17 који је схваћен
каодогађајјединствадвеон то ло шки различитереалности:
Богаитворевине.Чињеницадаовојединствоималичнии
личносникарактер18враћанасдиректнотемикојомсебави
мо:питањудијалога.Наиме,уновозаветноминтепретатив
номоквируцелокупнаисторијајесхваћенакаодијалогБога
итворевинекојисеодвијауконачнојперспективињиховог
међусобногсједињењакојим јеозначенциљисторијекоја
такопостајеисто ри јаилидо мо строј спа се ња.

Дакле,јединоапсолутноуновозаветномконцептуистинеје
управореалностдијалога;штавише,можесерећидахри
шћанскиконцептбожанствауопштереалностдијалогаима
усвојојсржи.Зато јехришћанскаконцепцијаличногаБо
гатријадолошка;хришћанскиБогјеТројица,тј.асполутна
реалностинтерперсоналногдијалогајеоноштохришћани
називајујед ним ије ди ним Богом.Преношењетереалности
удоменствореногврхуниуличностиИсусаизНазарета.

Собзиромнаречено,нијенеочекиванотоштовећуНовом
Заветуналазимонавишеначинаизузетанпримеркул ту ре 
ди ја ло га.Упитању јечувенапроповедапостолаПавлана
Ареопагукојасесахришћанскепозицијеможеузетинеса
мокаонеупитаносновзаупотпуностиафирмативнипри
ступкултуридијалогаусавременомконтексту,већизаиз
градњуди ја ло шке кул ту ре иликул ту ре као ди ја ло га,очему
јебилоречиупретходномпоглављу19.

17Упоредити: „благодат и истина постаде крозИсусаХриста”, Јн 1.17,
што,поново,укључујеконтрастсазакономкоји„постадекрозМојсеја“.
Такође,примераради,„Јасампут,истинаиживот”,Јн14.16,каоиди
јалогПилатаиИсусау18.3738(стимувези,видети:Brown,S.(2015)
WhatisTruth?Jesus,PilateandtheStagingoftheDialogueoftheCrossin
John18:2819:16a,The Cat ho lic Bi bli cal Qu ar terly 77,pp.6986.

18Теолошка литература у вези са овом тезом је веома обимна, а окви
риовогараданедопуштајуулазакубилокаквопроблематизовањепо
томпитању,пазатосамореферишемнадоступне,краткеипрегледне
студије:Зизјулас,Ј.(1993)Обићуличности–каонтологијиперсонал
ности,Ис точ ник6,Београд:ДруштвоИсточник,стр.51–59;Зизјулас,
Ј.ДоприносКападокијехришћанскојмисли,у:Пра во слав на те о ло ги
ја, приредиоБиговић,Р. (1995),Београд:БогословскифакултетСПЦ,
стр.7–17.

19Видети:Дап17.2234.Упитањујеновозаветнитекстцентриранокомо
тиваНе по зна тог бо га (17.23).Поредопштеисуштинскеотвореностии
комуникативностисаактуелнимкултурнимконтекстом,овајтекстјеи
уформалномсмислудобарпример„културедијалога”.Павле,каквим
нам га апостолЛука представља, иако се првобитно ражестио духом
„гледајућиградпунидола”(17.16),наконштосугастоицииепикурејци
позвалидаимпојаснисвојупроповед(17.18),усвојојбеседипосежеза
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Кул ту ра ди ја ло га „in si tu: ме диј ско гро тло”

Кадајеупитањуактуелнапраксакул ту ре ди ја ло га,конста
тацијадајењеноподручједоминантноодређенограницама
медијскогпросторанамећесекаооноодчегатребапочети
свакурасправупотомпитању.Узроковомејечињеницада
семедијскипростор,саневероватнимразвојеминформаци
онихтехнологијакојимјесуштинскиобележенопротеклих
неколикодеценија,увећавакакоуширину,такоидубински.
Ипак,овајразвојињимеусловљеноумножавањемедијских
форматаисадржајанисудопринелиуквалитативномсми
слу култури дијалога, нити порасту квалитета медијских
садржаја.Управосупротно,лакшетар ге ти ра ње медијских
садржајаиденарукудоминантнојтенденцијидасвигледа
јуичитајуоноштојеускладусањиховимставовимаили,
пре ће бити, предрасудама20. Такође, појава и брзи развој
друштвенихмрежаучинилисудасеодпочеткавекауко
јемживимододанасготовоупотпуностиомогућибрисање
границаиразликаизмеђуприватнеимедијскесфере21.

Контекстомописанимупрвомпоглављуодређенјеинтер
претативниоквирукојемсеорганизујеифункционишеовај
медијскипростор.Интерпретативниоквиримаодлучујућу
улогунесамоупогледуначинанакојисемедијскепорукеи
њиховазначењатумачеиразумеју,већиупогледуначинана
којисемедијскисадржајиконструишу.Ипак,његовутицај

вишењимаблискихипознатихфилософскихикњижевнихмотива,ито
безтрункебилокаквеагресијеинаметљивости,сасвимума је у тич ком 
духу.Таконаспросторна,идејнаистилскапоставкабеседедиректнона
водидауПавлупрепознамоновогСократа,акапацитеткојиовајтекст
има за дијалошкиприступ култури преноси се будућим генерацијама
хришћанскихфилософа.Упоредитиоценукојудајеједанодистражива
ча:„ДајућисавременимчитаоцимаприликудазамислеПавлакаоСо
крата,ЛукасвојекаснијечитаоцепозиваидаСократапо но во по слу ша ју
каоПавла”,Reis,D.M.(2002)TheAreopagusSpeechasEchoChamber:
Mi me sis andIntertextualityinActs17,Jo ur nal of Hig her Cri ti cism9/2,In
stitute forHigherCriticalStudies,p.260;цеотектстр.259277.Видети
и:Sandnes,K.O.(1993)PaulandSocrates:TheAimofPaul’sAreopagus
Speech,Jo ur nal for the Study of the New Te sta ment50,SAGEPublishing,
pp.1326.

20Штоје,какосправомувиђаС.Сплихал,допринелоидодатномфраг
ментирању медијске публике, упоредити: Splichal, S. (2014) Masovni
medijiizmeđujavnostiijavnesfere,Me dij ska is tra ži va nja 20/1,Zagreb:Na
kladaMedijskaistraživanja,str.1718;упоредитии:Milivojević,S.(2015)
Me di ji, ide o lo gi ja i kul tu ra, Beograd: Fabrika knjiga/Peščanik, цитирам
одломакдоступаниуел.формату:Milivojević,S. Javna sfera i javnost
13.septembar2015.,15.avgust2018.,https://pescanik.net/javnasferaijav
nost/.

21Чемуупотпуностикореспондираиразвојновихмедијскихсадржаја.
Заправо, процеси се могу посматрати као јединствено стремљење ка
успостављањуједнеструктуремедијскогпростора.
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јетоликоснажандасеидругачијеконструисанисадржаји,
уколикопостоје,читајууњимеодређеномхерменеутичком
кључу.Сматрамда је управо ово разлог због којег посве
машња деградацијамедија, оношто се уобичајено назива
табло и ди за ци јом22,иматоликовеликидометиобим.

Суштинскоповезивањеинтепретативногоквиракојимјеод
ређенмедијскипросториактуелногполитичкогконтекста
показуједасепоменутипроцесмедијскедеградацијенина
којиначиннеможеразуметикаослучајан.Онтаконијени
каквагре шка усистему,већзаправосамисистем;његовна
станакиодржањејеупотпуностиинтенционалнеприроде.
Затобескрајниламентинадмедијском сценомиразарају
ћимпоследицаматаблоидизацијеитд.немогуиматиника
квогефектауколиконисууклопљениујаснопозиционира
нукритикудруштвенихпроцесауцелокупности.Истоважи
изасваконастојањeдасестварипоовомпитањуизмене23.

Следствено реченом, наглашено одсуство културе дијало
гаумедијскомпростору,што јеупадљивакарактеристика
нашемедијскестварности,последицајењеговихба зич них 
по де ша ва ња. Добар пример који се може узети у прилог
оваквојтезијеначиннакојисуконципираништампаниме
дијскисадржајаињиховеинтернетверзије,нарочитонасло
ви,што,веомапоуздано,одражаваосновнуинтенцијууре
ђивачаиаутораовихсадржаја.Такосу,готовопоправилу,
анатрагуреченогувезисадоминирајућимидентитарним 
дискурсом,унасловимаприсутнереференценаидентитете
којесу,сатачкегледиштасадржаја,апсолутнонепотребне,
ачестоиупотпуностинетачне24.

22Украткооконцептутаблоидаитаблоидизацијевидети:Vilović,G.(2003)
Istraživačkonovinarstvo,ta blo i di za ci ja ietika,Druš tve na is tra ži va nja 12/6,
Zagreb:InstitutdruštvenihznanostiIvoPilar,str.960962,којадајеиважне
увидеувезисаузроцимаиприродомпроцеса.

23УказујемнавеомарелевантнеиважнеувидеМ.Кастелсаувезисакон
цептомме диј ске по ли ти ке.Инструментализацијамедијасациљемдис
кредитације политичких противника, углавном по ли ти ком скан да ла,
запоследицуимапотпунигубитакповерењауполитичкеинституције,
штонасиздругогуглавраћапитањупасивностиокојемјевећбилоре
чиупрвомпоглављуовогтекста,упоредити:Castells,M.(2009)Com mu
ni ca tion Po wer,OxfordUniversityPress,p.193f,srpskiprevod:Kastels,M.
(2015)Moć ko mu ni ka ci je,Beograd:Clio.Такође,стимувези,занимљиво
јеприметитидаизузетнонизакнивоповерењакојиграђаниимајууме
дијенезначидаониостајувандомашајамедијскеполитике.Најкраћеи
донеклебаналноречено,парадоксјеутомештоследидаграђаниневе
рујуинституцијамазатоштосуонекомпромитованеумедијимакојима
такођеневерују.Примераради,премаистраживањуЛибертаријанског
клубаиз2015,свега9,4%испитаникаверујемедијима,видети:Is tra ži
va nje: Po ve re nje gra đa na u me di je u Sr bi ji,Beograd:Libek,str.6.

24Ево свежихпримера:Ћировић,Г. (18. јул 2018)Црногоркапрегазила
веренике из Србије у Бечићима, Ве чер ње но во сти, приступљено 15.
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Кадајеупитањуначиннакојисуумедијимаунашемине
штоширемрегионалномконтекстурепрезентованисадржа
јикојисетичурелигијеуопштеипојединачнихверскихза
једница,нарочитодоминантних,можесебеззадршкерећи
какојеситуацијаупотпуностиодређенаописанимтенден
цијама.Идентитарнаредукцијасвакогверскогсадржајаза
добијагротескнеразмеребудућидамедијскипросторфор
сираонекојисеуклапајуустремљењакојимајеонодређен.
Садругестране,начиннакојиверскезаједницеиљудикоји
их представљају наступају у медијима потпуно је у скла
дусатимстремљењима.Разлоговомејеочевидан:њихово
друштвенопозиционирањеимоћкојусузадобиле(и)упе
риодунакон„падакомунизма”употпуностијеузависности
одописанихполитичкихпроцесаиинтересакојииходре
ђују.Притом,изразитопасиванодносупогледуприхватања
одговорности за друштвену кризу кореспондира изразито
активномприступуупогледуакумулирањамоћинаполи
тичкимпитањимакојасусасвимванњиховихкомпетенци
ја.Но,оноштоутомпогледупредстављанајвећуопасност
јеакутнинедостатаккритичкогпромишљањаоовимпро
блемимакојинеопходнипросторздравекритикепрепушта
баналноммедијскомполивању катраноми перјем које, да
гротескабудепотпуна,честоподразумеваиактивноучешће
људиизнајвишихверскихструктура,какопасивно,такои
активно.Притом,скрећемпажњудасеовапасивност,чак
и када је заистапасивност,неможеузетикаооправдање;
умедијскомпростору и ћутање има значење произведено
интерпретативнимоквиромкојигаодређује25.

Накрају,неопходнојепоставитипитањепостојилиначин
дасествариубилокојемсмислупромене?Разумесе,кадаје
упитањумотивација,сваконастојањеутомправцупосле
дицајеосећањаелементарнељудске,патакоидруштвено

августа 2018.,  http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/hronika/aktuelno.291.
html:739048CrnogorkapregazilaverenikeizSrbijeuBecicima;С.Ђ.(18.
јул2018)Црнасерија:Заседамсатинацрногорскимпутевимапогину
лодвојеСрба,Ве чер ње но во сти,приступљено15.августа2018.,http://
www.novosti.rs/vesti/planeta.300.html:738907CRNASERIJAZasedam
satinacrnogorskimputevimapoginulodvojeSrba.

25Када јеупитањуСПЦ,отомевишеу:Милићевић,В.иМатовић,М.
Црква,медијиимедијскаписменостуСрбији:Какофункционишеин
терпретативни оквир?, у:Ме ђу на род на кон фе рен ци ја: Срп ска Пра во
слав на Цр ква у штам па ним ме ди ји ма 2003–2013,Београд,2021.окто
бар2015,Зборникрадова,приредиоВукашиновић,В.(2015),Београд:
МонсХемус,стр.3846;Милићевић,В.иМатовић,М.Цркваимедији:
пастирскапраксаимедијскаписменостуСрбији,у:Срп ска Пра во слав
на Цр ква у штам па ним ме ди ји ма 20032013  Библиографија, том 3:
НИН – Вре ме;Уводуанализубиблиографијомобрађенеграђе,прире
диоВукашиновић,В.(2015),Београд:МонсХемус,2015,стр.107116.
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политичке одговорности, која се мора претпоставити, ма
коликојереалностдоводилаупитање.Утомсмислусена
лазимоудомену вере, алинерелигијске вере26; упитању
је управо простормогућег и неопходног консензуса акте
ракојипредстављајуразличитеинтелектуалне,културнеи
духовнетрадицијеипозиције.

Конкретно,кадасумедијиупитању,држимдајенајважније
неизгубитиизвидаоноштојеуподтекстуцелокупнепрет
ходнерасправе,наиме,дасеоњиманеможемислитикао
осфериљудскеделатностикојајепосебиразумљива,која
имасопственаначелаициљеве.Уконачном,самаречме диј 
на то најдиректније указује. In me dio је оношто је у сре
диштусвега,односно,измеђусвих,оноштосетичесвих,
што је јавно; аme di um, следствено томе, може бити сама
чињеницасаопштавањаопштегпојединцуилипаконошто
илионочи месесаопштава,оноштопо сре ду је27.Ускладу
сатим,по сто ја ње медијамораупотпуностибитиодређено
двамаентитетимадруштвеногпроцеса:општимилијавним,
тј.онимштосесаопштава,ипојединачним,тј.онимкомесе
саопштава,ашто,повратно,својимделовањемучествујеу
конституисањујавног.Насупроттоме,савременимедијии
медијскепраксеимајутенденцијудапрогутајуобаоваен
титетаусимулакрумуреалностикојипроизводе.Наиме,не
производесесамоинформације,тј.исти не, већсепрозводе
(илире про ду ку ју) и информацијске илимедијске потребе.
Утомсмислу јенеопходноизаћиизвандомашајамедија28
како би се артикулисали и остварили циљеви који бимо
глипроменитиситуацијуупросторуодређеномњима.За
то заједнице и установе, а пре свега тога појединци, чији
садржајисмисаоупотпуностинисуиси са лимедијиимају
одговорностзадруштвоуцелини,укључујућиимедије,а
никако само за сопствене домене који су и самиизједени
посвемашњомкорупцијомимогу се сачувати самонасто
јањима која превазилазе њихове границе29. Држим да се

26Премда таква позиција свакако нужно не искључује религијско
веровање.

27Упоредити:Lewis,C.T.andShort,C.(1891)A New La tin Dic ti o nary,Ox
ford:AttheClarendonPress,р.1125.

28Разумесе,извандомашајадоминантнихилиma in stre amмедија, јер је
у коначном сваки вид друштвене комуникације медијски у најширем
смислу.

29Када је упитању тзв. регионалниконтекст, сваконастојањеуправцу
изградњекултуредијалога,собзиромнадогађајеизнајновијеисторије,
узалуднојеуколиконеподразумеваираднасуочавањусапрошлошћуи
изградњизаједничкекултуресећања,штоумедијимаготовоупотпуно
стиодсуствује.Утомсмислу,замисаоди ја ло шке кул ту реуконкретном
случајуинтегришеизаједништвоукултурисећања.
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јединонатемељуовеодговорностиможеградитинесамо
културадијалога,већдијалошкакултурачије јепостојање
предусловсвакогпокушајадасе спречиостварењеразли
читих дистопијских сценарија, а за шта могућности сва
когаданарасту.Савремене техникеразменеинформација,
упркос свим злоупотребама о којима je било речи, у том
смислупредстављајуогроманпотенцијалкојисеникаконе
смезанемарити.
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ПОЛИТИЧКАКУЛТУРАИ
ПРИНЦИПИДЕМОКРАТИЈE

Сажетак: У овом ра ду ба ви ће мо се иде ја ма и иде а ли ма ко ји су ка
рак те ри стич ни за по ли тич ку кул ту ру де мо крат ског дру штва, а 
ко ји омо гу ћа ва ју трај ност де мо кра ти је и да љи раз вој де мо крат
ских ин сти ту ци ја. Наш основ ни циљ би ће да ис тра жи мо нор ма
тив ну ди мен зи ју по ли тич ке кул ту ре де мо крат ског дру штва. По
ла зе ћи од сло бо де и јед на ко сти као основ них прин ци па де мо кра
ти је раз мо три ће мо пи та ње на ко ји на чин ови прин ци пи уте ме љу ју 
основ не иде је и иде а ле по ли тич ке кул ту ре де мо крат ског дру штва. 
Иа ко је на ше ис тра жи ва ње пре вас ход но нор ма тив не при ро де оно 
ће на сто ја ти да ука же на зна чај по ве зи ва ња нор ма тив не по ли
тич ке те о ри је са ем пи риј ски ори јен ти са ним те о ри ја ма у ве зи са 
по ли тич ком кул ту ром.

Кључнеречи: де мо кра ти ја, по ли тич ка кул ту ра, прав да, сло бо да, 
јед на кост

Политичкакултуранекогдруштваможебитиподстицајна
или спутавајућа за функционисање демократије.1 Питања
офакторима везаним за политичку културу који утичуна
функционисање демократије у знатној мери су истражена
у оквиру политичких наука и социологије.2 За сврхе овог
рада полазимо од дефиниције политичке културе коју су

1 Текстјенастаокаорезултатраданапројектимабр.43007ибр.41004,
којефинансираМинистарство просвете, науке и технолошког развоја
РепубликеСрбије.

2 Almond,G.A.andVerba,S.(1963)The Ci vic Cul tu re: Po li ti cal At ti tu de and 
De moc racy in Fi ve Na ti ons,Princeton:PrincetonUniversityPress;Lipset,
S.M. (1959) Some SocialRequisites ofDemocracy: EconomicDevelop
mentandPoliticalLegitimacy,The Ame ri can Po li ti cal Sci en ce Re vi ew53,
pp.69–105;Lipset,S.M.(1990)TheCentralityofPoliticalCulture,Jo ur nal 
of De moc racy4,pp.80–83;Lipset,S.M.(1994)TheSocialRequisitesof
DemocracyRevisited,Ame ri can So ci o lo gi cal Re vi ew59,pp.1–22.
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предложилиАлмонд (G. А.Almond) и Верба (S.Verba) у
књизиГра ђан ска кул ту ра.Наиме, ониполитичку културу
дефинишутакодатајтермин„рефериранаспецифичнопо
литичкеоријентације–ставовепремаполитичкомсистему
ињеговимразличитимделовима, каои ставовеупогледу
сопственеулогеуоквирусистема”.3Уовомрадупосебну
пажњу посветићемо оним ставовима, односно идејама и
идеалима који су карактеристични за политичку културу
демократског друштва, а који омогућавају трајност демо
кратијеидаљиразвојдемократскихинституција.Међутим,
наше истраживање биће превасходно нормативне приро
де.Уместотежњедасенаправиинвентаросновнихидејаи
идеалакојикарактеришуполитичкукултурудемократског
друштва, настојаћемо да размотримо њихову нормативну
димензију.Другимречима,уместодескриптивногистражи
вањакојесутоидејекојекарактеришуполитичкукултуру
демократскогдруштва,истражићемонакојиначинсуоне
повезанесаосновнимнормативнимпринципимакарактери
стичнимзадемократију.Одсамогњеногнастанкауантичко
добаосновнипринципикојикарактеришудемократијујесу
принципислободе,једнакостииправде.Нашциљбиће,да
кле,даиспитамовезуизмеђунекихосновнихидејаиидеала
којикарактеришуполитичкукултурудемократскогдруштва
саовимбазичнимпринципима.

Насамомпочеткутребаистаћиукојојмеринашприступ
дугујеполитичкојтеоријиЏонаРолса(J.Rawls),алииуко
јојмериодњеодступа.Наиме,овајауторкојијеунајвећој
мериутицаонасавременунормативнуполитичкутеорију,
уранијојикаснијојфазизаступаојестановиштакојасусе
у одређеној мери разликовала. Овде ћемо истаћи кључну
разликукоја јерелевантна занашеистраживање.Увреме
писањаТе о ри је прав де (1971),ЏонРолсјенастојаодапо
нудинормативнооправдањезаосновнепринципеправдеза
демократско друштво.4Међутим, начинна који је то учи
ниојестеједназнатноапстрактнаверзијатеориједруштве
ног уговора, која полазећи од хипотетичке ситуације која
јеферустановљаваиоправдаваосновнепринципеправде.
СамРолсјеуказаодасеосновнипринципиправдекојиби

3 Almond,G.A.andVerba,S.(1963)The Ci vic Cul tu re: Po li ti cal At ti tu de and 
De moc racy in Fi ve Na ti ons, Princeton:PrincetonUniversityPress,p.12.

4 РолсвећнапочеткуТе о ри је прав деизноситврдњудаконцепцијуправ
декојупредлажесматра„најприкладнијомморалномосновомзадемо
кратскодруштво”:Rawls,J.(1971)A The ory of Ju sti ce,Cambridge,MA:
HarvardUniversityPress,p.VIII.Затумачењеидаљуразрадуовеиде
јевидети:Cohen,J. (2003)ForaDemocraticSociety, in:The Cam brid ge 
Com pa nion to Rawls,ed.Freeman,S.R.,Cambridge:CambridgeUniversity
Press.pp.86–138.
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билиусвојениутаквој једнојситуацијимогусхватитита
кодаизражавајупринципеслободе, једнакостиибратства
(солидарности).5Међутим, у каснијем периоду свог ства
рања,Ролс једонеклепромениоперспективу.УПо ли тич
ком ли бе ра ли зму(1993),онистичедабиконцепцијаправде
којабибилаодговарајућа задемократскодруштвоуместо
из апстрактнихконцепција требалодобримделомдабуде
изведена из политичке културе демократског друштва. То
значидајезаразликуодранијегпериода,Ролспосебноис
такао значај политичке културе демократског друштва за
нормативнуполитичкутеорију.6

НашприступуовомрадудугујеРолсовојтеоријиутолико
штоуцентарпажњестављаосновнепринципе,алииполи
тичкукултурудемократскогдруштва.Међутим,заразлику
однапетостикојајекарактеристичназањеговуранијуика
снијутеорију,нашприступоведведимензиједоводиувезу
тимештосетрагазаодносимапринципаправде,слободе,
једнакостиисолидарности,саелементимадемократскепо
литичке културе.Дакле, уместода се у оквируполитичке
културедемократскогдруштватражересурсизаизградњу
нормативнеполитичкетеорије,мирадијеистражујемонор
мативну димензију саме те политичке културе. У тој ме
ри наш приступ, иако инспирисан Ролсовом политичком
теоријом,уодређенојмериодњеиодступа.

Рад је структурисанна следећиначин.Упрвомпоглављу
бавимосенекимосновнимелементимаполитичкекултуре
демократскогдруштвакојисезаснивајунапринципуслобо
де.Другопоглављепосвећенојеразматрањувезепринципа
једнакостисанекимодосновнихидејаполитичкекултуре
демократскогдруштва,алииидеједаједемократијаправи
чанпроцесдоношењаодлука.Утрећемпоглављупосебна
пажњапосвећенајепитањурелевантностипроучавањанор
мативне димензије демократске политичке културе. У за
кључкусесумирајуглавнирезултатиистраживањаиистиче
значајповезивањанормативнетеориједемократијесаемпи
ријскиоријентисанимистраживањимауполитичкимнаука
маисоциологијикојауцентарпажњестављајуполитичку
културудемократскогдруштва.

5 Заовутврдњувидети:Rawls, J. (1971)A The ory of Ju sti ce,Cambridge,
MA:HarvardUniversityPress,p.106.

6 За Ролсова разматрања у вези са политичком културом демократског
друштвавидети:Ролс,Џ.(1998)По ли тич ки ли бе ра ли зам,Београд:„Фи
липВишњић”.ЗаинтерпретацијуикритикуРолсовогсхватањаполи
тичке културе демократског друштва видети: Младеновић, И. (2015)
Џон Ролс о политичкој култури демократског друштва,Кул ту ра број
149,Београд:Заводзапроучавањекултурногразвитка,стр.26–38.
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1

Пођимоодтоганакојиначинјепринципслободеповезан
са неким основним елементима политичке културе демо
кратскогдруштва.Прво,задемократскуполитичкукултуру
карактеристичнајеидејадајеробовласничкиодноснешто
штојенепримеренодемократскомуређењу.7Наиме,оваиде
јаможесеразуметиуправокаоизражавањепринципасло
боденатакавначинштосесматрадауоквирудемократског
друштвасвакаособатребадасетретиракаослободна.Ова
идеја у оквиру политичке културе демократског друштва
схватасенадваначина.Онасесхватаналибераланначин
такодасеудемократијисвакаособатретиракаослободнау
смислудасевластнемешауприватниживотиндивидуаи
свакаособаимамогућностдасамаодабересопственециље
веиначинживота.Међутим,оваидејауоквируполитичке
културедемократскогдруштвасхватасеинарепубликан
скиначинусмислудаоноштојеистинскасупротностод
носаробовласништва јестеда свакаособаимастатус јед
накогграђанина.Дакле,идејадајеробовласничкиодносу
супротностисадемократскимуређењем,можесеизразити
такоштобисереклодајезадемократијукарактеристична
слободаиндивидуадапланирају,мењајуиревидирајусвоје
животнециљеве,алиидаучествујууполитичкомживотуна
равноправанначин.

Друго,принципслободеповезанјесаидеаломдемократског
друштваукомеграђаниимајунесамоједнакстатус,већи
могућностдаучествујууполитичкомживоту.Идеалширо
когучешћаграђанауполитичкомживотукарактеристичан
језадемократијујошодантичкогдоба.Заправодасебира
идасебудебиранкојејекарактеристичнозапредставничку
демократијукојајенасталаумодернодобаможесерећида
изражаваистиовајосновниидеалоучешћуграђанаупо
литици.Алинерадисесамооучешћурадиучешћа,већо
томедајекарактеристикадемократиједасуграђанитико
јикаоколективнотелоудемократијиимајунајвишувласт
идајезањенопрактиковањенужноучешће.Уполитичкој
теоријипостојеразличитастановиштаувезисатимукојој
мерибиграђанитребалодаучествујууполитичкомживо
ту.Партиципативнетеориједемократијеистичузначајши
рокогучешћаграђанауполитичкомживоту,штоукључује

7 Ролстакођеполазиодовеидејекоја јекарактеристичназаполитичку
културудемократскогдруштва.Видети:Ролс,Џ.(1998)По ли тич ки ли
бе ра ли зам,Београд:„ФилипВишњић”,стр.40.Собзиромдасууан
тичкодобаробовибилиискључениизучешћаудемократскомодлучи
вању,требалобипрецизиратидајеречоидејикојајекарактеристична
замодернуполитичкукултурудемократскогдруштва.
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и доношење закона. Друге, више економски оријентисане
теорије,сматрајудапретераноучешћеграђанауполитици
можедонетивишештетенегокористи.Међутим,иједнеи
друге теорије заправонедоводеупитањеидеалполитич
кекултуредемократскогдруштвапокомејезадемократи
јукарактеристичноучешћеграђанауполитичкомживотуи
политичкомодлучивању.

Треће,принципслободеизраженјеуидејидаучешћегра
ђанауполитичкомживотуподразумевадаонимогудаиза
беру,алиидасменеонекојиобављајуодређенуполитичку
функцију.Зазамисаоосмењивостивластиможесерећида
је једна од основних идеја демократске политичке култу
ре.Требаистаћидасамазамисаоосмењивостивластиније
искључивоповезанасамогућношћудасевластизабереи
сменинаизборима.Наиме,уантичкодобадемократијасе
поредмеханизмавећинскоггласањаијавнограсправљањау
великојмеризасниваланамеханизмулутријеилинасумич
ногизбораонихкојићеобављатинекемагистратскефунк
ције.Ова идеја о насумичном избору државнихфункцио
нераишчезлајеумодернодоба.Међутим,имајућиувиду
дасуфункцијенакојесумагистратибираниуглавномбиле
краткотрајнеидабројграђанаАтиненијебиовелики,го
товосвакиграђанинимаојеприликудазаживотаобавља
некуодфункција(аконемагистратску,ондабаремданасу
мичнимизборомбуде члан великенароднепороте).8Како
год, безобзирана сверазликеуодносунаосновнедемо
кратскемеханизмечиниседаониуједнакојмериодража
вајузамисаоосмењивостивластикоја јекарактеристична
заполитичкукултурудемократскогдруштва.Акоонекоји
обављајувластнијемогућесменити,ондасеневидикакосе
идаљеможетврдитидасуграђанислободниуполитичком
смислу.

Још један, четврти вид, на који је принцип слободе пове
зансаелементимадемократскеполитичкекултуреодноси
сенаидејуомогућностислободногизражавањамишљењау
оквирудемократскогдруштва.Идејадасеслободноизрази
сопственомишљењечинисрждемократијејошодантичког
доба.Уатинскојскупштинисвакиграђанинјеимаонесамо
правоучешћа,већиправодасејавнообратисвимосталим

8 Аристотелвезуизмеђуслободеисмењивањаграђанауобављањувла
стиобјашњаванаследећиначин:„Основнипринципдемократскогпо
реткајеслобода.Обичносекажедаслободусвакопоседујесамоуовој
врстипоретка,јерсесматрадајеонациљсвихдемократија.Једнаком
понентатеслободејестедасенаизменичновладаипокорава.”Наведе
нопрема:Aristotle,Po li tics, Indianapolis,Cambridge:HackettPublishing
Company,1317b,p.176.
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грађанима.Умодернодобаправонаслободуговорасматра
сеједнимодосновнихљудскихправакојенијеискључиво
везанозаполитичкоодлучивање.Алисеистотакосматрада
политичкиживотудемократијинеможенасмисаониначин
дафункционишеуколиконијеобезбеђеноправонаслободу
говораиуколикосеононепоштује.Такодасебезобзира
наразликеусхватањуулогеслободеговораможерећида
сепринципслободеналазиуосновиовогважногелемента
политичкекултуредемократскогдруштва.

Пето, са претходномидејомповезана је идеја да је за де
мократију карактеристична не само слобода говора, већ и
уважавањесупротногмишљења.Оваидејауоквируполи
тичкекултуредемократскогдруштвасхватасенадваначи
на.Првиначинјестедајезадемократијукарактеристична
толерантност јеронананекиначинипостојизатоштосе
уверењаљудимеђусобноразликују.Ролсовуидејуизража
ватакоштокажедајеразложниплурализамтрајнообележје
политичкекултуредемократскогдруштва.9Усупротности
јесадемократијомдасесиломнаметнесвојеуверењедру
гимљудимакојисесатимуверењемнеслажу.Дакле,било
какваврстанетолерантностипремаразличитимсхватањима
билодасуонарелигиозне,етичкеилифилозофскеприро
деинкомпатибилна јесадемократијом.Другиначиндасе
разуме идеја о уважавању супротногмишљења односи се
специфичнонаполитичкауверења.Наиме,оваидејатако
ђеподразумевадајезадемократијукарактеристичнодапо
стојиопозиција уодносуна владајуће структуреидаона
имаправо,алиимогућностдаизразисопственеставовеи
уверења.10Коришћењесредставаприсилекакобисеонемо
гућилоопозиционоделовање,онемогућавањеопозициједа
изнесесвојеставовеикритикујевласт,усупротностисуса
једномодосновнихидејаполитичкекултуредемократског
друштва.Идеједајеудемократијиодсуштинскеважности
уважавањесупротногуверењаимишљења.

2

Упретходномпоглављунастојалисмодаукажемонакоји
начинсунекеважнеидејеиидеаликојисукарактеристични
за политичку културу демократског друштва утемељени у
принципуслободе.Уовомпоглављубавићемосеонимеле
ментима демократске политичке културе који изражавају

9 Ролс, Џ. (1998)По ли тич ки ли бе ра ли зам, Београд: „Филип Вишњић”,
стр.69.

10Задаљаразматрањаувезисазначајемопозицијезадемократијувидети:
Дал,Р.(1997)По ли ар хи ја: пар ти ци па ци ја и опо зи ци ја,Београд:„Филип
Вишњић”.
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принципједнакости,каоионекојисеодносенаправичност
процесадемократскогодлучивања.Првивиднакојиприн
цип једнакости утемељује битне идеје демократске поли
тичкекултуреодносисенаприродуполитичкеједнакости
везанузаучешћеупроцесудемократскогодлучивања.На
име,једнаодбитнихидејаполитичкекултуредемократског
друштвајестедаупроцесуполитичкогодлучивањасвигра
ђанитребадаимају једнакумогућностутицаја.Оваидеја
обичносеизражаваставом„Једанчовек,једанглас”.Чини
се,дакле,супротнимдемократијиданекеособеимајувећу
могућностутицајанаполитичкоодлучивањебилозбогсво
јихприроднихспособности,билозбогдруштвенихулогаи
положаја.

Занимљивоједасунесамокритичаридемократије,негои
некињенизаступницинастојалидадоведуупитањеовакву
једнуидеју.Такоје,например,ЏонСтјуартМил(J.S.Mill)
којијебиоједаноднајзначајнијихзаступникапредставнич
кедемократије,сматраодабиправогласатребалодабуде
универзално,алинеиједнако.Заправо,онјесматраодаби
глас оних који су образованији или обављају неке важне
друштвенефункцијетребалодавредивишеодгласаоста
лихграђана.11РазлогзатонијебиоштојеМилмислиодасу
другиграђанимањевредни,већзатоштојесматраодајето
добарначиндаониобразованијиуопштебудузаступљени
упарламенту,атимеидаодлукекојесетамодоносебуду
боље.Дакле,онјесматраодаовакваједнаидејазаправомо
жедаунапредипроцесдемократскогодлучивања.Међутим,
Миловаидејаупркостомештојеонсматраоданијеусу
протностисадемократијом,ниуисторијидемократије,као
ниданас,нијеразматранакаопредлогвреданспровођењау
делоунекимширимразмерама.Моглобисерећидаразлог
затоувеликојмерилежиуправоуидејикојајекарактери
стична заполитичкукултурудемократскогдруштвадаби
могућностутицајасвакеособетребалодабудеједнака,што
значидасвакигласвредиједнако,алиидасвакоимаједна
кумогућностдаучествујеујавнојрасправиштојекаракте
ристикадемократијејошодантичкогдоба.

Ипак,принципједнакостиуполитичкојкултуридемократ
скогдруштвасвојизразиманесамоувидуполитичкејед
накости, већ и економске једнакости схваћене у смислу
солидарности. За политичку културу демократског дру
штва је карактеристична идеја да су претеране економске

11Mill, J. S. (1861/1977)ConsiderationsonRepresentativeGovernment, in:
Col lec ted Works of John Stu art MillVol.XIX:Es says on Po li tics and So
ci ety,Toronto,London:UniversityofTorontoPress,RoutledgeandKegan
Paul,p.475.
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неједнакостиштетнезадемократијуиодвијањедемократ
скогпроцеса.Тонезначидасеуоквиримадемократскепо
литичке културе претпоставља да свиљуди у потпуности
треба да буду једнаки у економском смислу. Заступници
демократијеобичносматрајудаекономскенеједнакостине
требадабудупретеране, затоштоусупротномекономска
моћможеоднетипревагунадпроцесомполитичког одлу
чивањаукомесвитребадаимају једнакумогућностути
цаја.Отуднијечудноштојетаидејачестодовођенауве
зу са концепцијом дистрибутивне правде, односно да је у
демократскомдруштвудужностдржаведапомогнеонима
којисеналазеунајлошијемположају.Такоје,рецимо,Џон
Ролспринципразликекојикажедасунеједнакостиудру
штвудопуштенесамоакоидууприлогионимакојиудру
штвунајлошијестојезаједносапринципомједнакихшанси
окарактерисаокаопринципдемократскеједнакости.12

Виделисмо,дакле,дапринципједнакостиуоквируполи
тичкекултуредемократскогдруштвабиваизраженкрозпо
литичкуиекономскудимензију.Азаобеидејекојесмораз
матралиможесерећидаподразумевајунекуврстубазичног
утемељењауидејиљудскогдостојанства.Наиме,признање
дајељудскодостојанствонештоштојевреднопоштовања,
значидасваљудскабићазаслужујуфертретман.13Овајфер
третманможесесхватитиусмислусоцијалнеправде,али
иполитичкеправде.Уоквируконцепцијесоцијалнеправ
де то би значило да ниједна особа не би требало да буде
без средстава замогућноствођењадостојанственогживо
та.Уоквируконцепцијеполитичкеправдетобизначилода
свакаособатребадаимаједнакутицајнапроцесполитич
когодлучивања.Ускраћивањеправанекеособена једнаку
могућностутицаја затоне значисамоускраћивање једног
одмноштваразличитихправа,већидасељудскодостојан
стводатеособенепоштује.Удосадашњемизлагањувиде
лисмонакојиначинсуовезамислиополитичкојједнако
сти и солидарности схваћене у оквиру политичке културе
демократскогдруштва.

Садасеокрећемо јошједнојидејидемократскеполитичке
културекојајеувезисаидејомополитичкојједнакости,ато
једачитавпроцесдемократскогодлучивањатребадабуде
праведан.Овосеобичноизражаваставомо„ферислобод
нимизборима”.Деоидеје о „фери слободнимизборима”

12Rawls,J.(1971)A The ory of Ju sti ce,Cambridge,MA:HarvardUniversity
Press,p.75.

13Задетаљнијеразматрањеовеидејевидети:Christiano,T.(2008)The Con
sti tu tion of Equ a lity: De moc ra tic Aut ho rity and Its Li mits,Oxford:Oxford
UniversityPress,поглавље1.



105

ИВАН МЛАДЕНОВИЋ

свакакојемогућностједнакогутицајасвакогграђанинана
крајњирезултатдемократскогодлучивања.Међутим,идеја
оправедностичитавогпроцесаодлучивањаидеидаљеод
тога.Онаукључујеимногедругеидејеиидеалекојесмодо
садаразматралипопутонихомогућностиактивногучешћа,
слободногизражавањамишљења,уважавањаразличитости,
допуштеностииуважавањаопозиционогмишљењаидело
вања.Идејаоправедностиполитичкогпроцесаподразумева
равноправантретманкакосамихграђана,такоионихпар
тијаиполитичаракојисекандидујузаодређенефункције.
Тако да упркос могућности једнаког политичког утицаја
грађана,небисемоглорећидајеполитичкипроцесупот
пуности праведан ако кандидати за функције нису такође
равноправнотретирани.

3

Нашциљупретходнимпоглављимабио једаразмотримо
некеосновнеидејеиидеаледемократскеполитичкекулту
реусветлуодређенихпринципакарактеристичнихзадемо
кратију.Утомпогледумоглобисерећидасмонастојали
даимплицитнузаснованостовихидејаиидеаланапринци
пимаправде,пресвегаслободеиједнакости,учинимоекс
плицитном.Собзиромдаполитичкукултурукарактерише
скупопштеприхваћенихидејаиверовања,настојалисмода
покажемодасенекиодосновнихелеменатаполитичкекул
туредемократскогдруштванајбољемогуразуметитакода
изражавајуовебазичнепринципедемократије.

Ууводномделурадаистаклисмодасенекаодполазишта
занашеистраживањеналазеуРолсовојполитичкојтеорији,
алиидауодређенимпогледимаодступамоодњеговоггле
дишта.Наовомместутребалобиистаћијошједнуствару
везисаодносомпремаРолсовојтеорији.КадаРолсговори
ополитичкојкултуридемократскогдруштваон јеодређу
јекао„заједничкифундусимплицитнопризнатихосновних
идејаипринципа”.14ИзовогодређењајеочигледнодаРолс
неправинекупосебнуразликуизмеђуидејаипринципау
везисаполитичкомкултуромдемократскогдруштва.Иако
је наше схватање демократске политичке културе блиско
Ролсовом,требаистаћидајезанашеистраживањеододлу
чујућеважностибилоправљењеразликеизмеђуидејакоје
сукарактеристичнезаполитичкукултурудемократскогдру
штваиосновнихпринципадемократије.Овоотваратешко
питањедалисеосновнипринципидемократијеисамимогу

14Ролс, Џ. (1998)По ли тич ки ли бе ра ли зам, Београд: „Филип Вишњић”,
стр.40.
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сматратиделомполитичкекултуреилиимајусвојенезави
сноважењеуоквириманормативнеполитичкетеорије.Ми
смоихурадутретиралинаовајдругиначинјерсматрамода
јеододлучујућеважностиправљењеразликеизмеђуидеја
демократскеполитичкекултуреинормативнихпринципаза
увиђањенормативнедимензијесаметеполитичкекултуре.
Управоутомележисмисаонашегпокушајадасепринци
пикојисуимплицитниууобичајенимсхватањимавезаним
задемократскодруштвоучинеексплицитним.Алиуправо
затонашаекспликацијатихпринципаморадасепозивака
конаскупидејакојекарактеришудемократскуполитичку
културу,такоинадаљуелаборацијутихидејаусветлупо
знатихпринципаиинституцијауоквируполитичкетеорије
итеориједемократије.

УједномранијемрадуизнелисмокритикунарачунРолсо
вогсхватањаполитичкекултуредемократскогдруштвакоја
кажеда јењеговизборосновнихидејаполитичкекултуре
демократскогдруштвауодређенојмериселективан.15Сада
бисеистатакритикамоглаупутитиинарачуннашегста
новишта.Ууводујејасноистакнутодаћемосебавитисамо
некимосновнимидејамаиидеалима везаним заполитич
ку културу демократског друштва.Међутим, упркос овом
ограничењуидаљебисемоглопоставитипитањезаштосу
размотренебаштеидејеиидеалианенекидругикојибисе
такођемоглисматратиосновним.Утомпогледуистичемо
да јеглавнициљнашегистраживањанормативнеприроде
идајезанормативнесврхекојеимамоувидускупидејаи
идеалакојисморазматралисасвимдовољан.

Наиме,нормативнипринципиодкојихсмопошлипремда
сукарактеристичнизадемократију,неморајунужнодасе
примењују на демократију.Могуће је замислити друштво
које би било организовано у складу са принципом слобо
де,аданијеистовременодемократско.Сдругестране,не
кодруштвобимоглоусвојиминституцијамадаимплемен
тирапринципједнакости,адајеистовременоаутократско.
Сматрамоданашеистраживањеуказујезаштојебитнода
фундус идеја и идеала политичке културе демократског
друштва имплицитно претпоставља како принцип слобо
де,такоипринципједнакости.Самаполитичкакултураде
мократскогдруштванамнекажеништаомеђусобномод
носуовихпринципа,штојеизаочекивати.Ролсјетакође
сматраодајеуправозадатакнормативнеполитичкетеорије,

15Заовукритикувидети:Младеновић,И.(2015)ЏонРолсополитичкој
културидемократскогдруштва,Кул ту ра број149,Заводзапроучавање
културногразвитка,стр.33–34.



107

ИВАН МЛАДЕНОВИЋ

а не политичке културе демократског друштва да понуди
правуравнотежуизмеђунаведенихпринципа.

Коначно,изборосновнихидејаиидеалаполитичкекулту
рекојимасмосебавилиуовомрадусасвимједовољанда
укаженасуштинскуразликуизмеђуполитичкекултурекоја
подржавадемократскеинституцијеиподстичењиховразвој
одполитичкекултурекојаспутавадемократију.Политичка
културакојанесадржиниједнуиливећинунаведенихиде
јаиидеала,илисесастојиодидејаиидеалакојисуњима
супротни, сасвим сигурно неће бити повољна за развој и
функционисање демократског друштва. Наше истражива
ње указује да разлог томе није само неуважавање идеја и
идеалакарактеристичнихзадемократију,већнепоштовање
базичнихпринципаслободеи једнакости.Уместодасена
друштвогледакаонаправичансистемсарадње,таквапо
литичкакултураподржаваауторитарнодруштвеноуређење
којесеискључивозасниванасилиимоћи.Нормативнапо
литичкатеоријанеможедапонудиконкретнарешењакако
дадруштвакојасупретходнобилаауторитарнаизградеде
мократскуполитичкукултуру,нитикакојемогућеспречити
ерозијудемократскихидејаиидеалакојаможеодвестиде
мократскадруштвауправцуауторитарнихрежима.Алимо
жедаукаженасуштинскизначајосновнихпринципаправ
де,слободеиједнакости,заочувањеиразвојдемократског
друштва.

За кљу чак

Нормативна истраживања у вези са демократијом углав
номсуусредсређенанапринципеиусловекојибитребало
дабудузадовољеникакобисеобезбедилапроцедуралнаи
супстантивнаправичностпроцесаполитичкогодлучивања.
Сдругестране,вишеемпиријскиоријентисанаистражива
њауполитичкимнаукамаисоциологијиосветлиласузна
чајиразличитеаспектеполитичкекултурекојидоприносе
одржању и развоју демократског система и демократских
институција.Нашаразматрањауовомрадунастојаласуда
овадваправцапроучавањадемократиједоведуумеђусобну
везу истраживањемнормативне димензије политичке кул
туредемократскогдруштва.Утомпогледууказалисмона
који начин принципи слободе и једнакости утемељују не
кеосновнеидејеиидеаледемократскеполитичкекултуре,
алииукојојмерисуњиховемеђусобнерелацијеважнеза
виталностидаљиразвојдемократскогдруштва.
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НАНЕОЛИБЕРАЛНИМ 

ТРЖИШТИМАИЛИЗАШТОО
УКУСИМАТРЕБА 
РАСПРАВЉАТИ

Сажетак: Пред мет овог ра да је ста тус кул тур ног до бра на са
вре ме ним тр жи шти ма ро ба и услу га. Ис тра жи ва ње по ла зи од 
пре ми се да у са вре ме но до ба од нос из ме ђу де мо кра ти је и кул ту ре 
ни је мо гу ће раз ма тра ти из ван вред но сне ма три це нео ли бе рал ног 
ка пи та ли зма, ко ји ост вару је не по сре дан и од лу чу ју ћи ути цај на 
кул тур но по ље. Пој мов на апа ра ту ра је пре ци зно де фи ни са на и 
по том су ана ли зи ра не раз ли чи те те о риј ске пер спек ти ве уте ме
ље не на на ра ти ви ма ху ма ни стич ког и ан тро по ло шког при сту па 
кул ту ри. Пред ста вље на је нео ли бе рал на па ра диг ма о кре а тив ним 
ин ду стри ја ма, а по себ на па жња по све ће на је ин сти ту ту кул тур
ног из у зе ћа у тр го вин ским уго во ри ма из две су прот ста вље не пер
спек ти ве: САД и СТО, с јед не стра не, и европ ског при сту па кул
тур ној по ли ти ци, с дру ге. Циљ ра да је да на уч ном ме то до ло ги јом 
ди ску ту је од нос из ме ђу нор ма тив них на че ла кул тур не де мо кра ти
је и прак си нео ли бе рал них тр жи шта. За кљу чу је мо да са вре ме на 
кул тур на по ли ти ка тре ба да се из бо ри да обез бе ди сра зме ру из
ме ђу тр жи шно усме ре них кре а тив них ин ду стри ја и кул ту ре чи
ји је сми сао у оства ри ва њу раз ли чи тих не про фит них функ ци ја: 
естет ских, етич ких, обра зов них, иден ти тет ских, де мо крат ских.

ИРИНАМИЛУТИНОВИЋ
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Кључне речи: кул ту ра, де мо кра ти ја, нео ли бе рал на иде о ло ги ја, 
сло бод но тр жи ште, кре а тив не ин ду стри је, кул тур но из у зе ће

Увод1

Односеизмеђудемократијеикултуреусавременодобаније
могућеразматратиизванвредноснематриценеолибералног
капитализма. Ова, најновија фаза капитализма превазила
зи пуки економски систем и детерминише препознатљив
спектар вредности у оквиру општег друштвеног поретка.
Амерички аутор Џим Мекгвиган (Jim McGuigan) описује
трипартитни модел историје капиталистичке хегемоније,
тврдећидајекапитализампрошаопутодсвојеиницијалне
„либералне”фазеу19.веку,преко„организоване”фазе(од
крајачетрдесетихдоранихседамдесетихгодина20.века),
дофазенеолибералногкапитализма,којајекрозпоследњих
30акгодинаформатиранареафирмацијомодређенихизвор
нихаспекатаузнатнопромењенимоколностима,штосена
зивасвојеврсномнеолибералномреакцијом.2Неолиберални
капитализамјеглобалан,хегемоничани,премаовомауто
ру,наплануполитичкеекономијеикултуредоносизначај
непроменеуодносуналибералникапитализам:политичкa
економијa неолиберализма неизбежно директно утиче на
културнопоље.3

Сличнотоме,ФредрикЏејмсон(FredricJameson),натрагу
Манделове(ErnestMandel)такођетроделнепериодизације
нафазе(1)тржишног,(2)империјалноги(3)мултинацио
налногкапитализма,4предлажеовимступњевимакомпати
билнукултурнупериодизацијуепоха:(1)реализма,(2)мо
дернизмаи(3)постмодернизма,причемупостмодернизам
означава као последњуфазу односно културну логику ка
сног капитализма. Културне форме постмодернизма, твр
диаутор,удиректнојсувезисамултинационалнимкапи
тализмомиодликујеихповршносткаоосновнаформална
карактеристика.5

1 РадпредстављадеоистраживањауоквирупројектаИнститутазаевроп
скестудије„Србијаупроцесимаевропскихинтеграција:глобалникон
текст,институције,идентитет”(ев.бр.179014),којифинансираМини
старствопросвете,наукеитехнолошкогразвојаРепубликеСрбије.

2 McGuigan, J. (2016) Neo li be ral Cul tu re, London / New York: Palgrave
Macmillan,pр.14–17.

3 Исто,стр.16.
4 Džejmson,F.(1985)Postmodernizamilikulturnalogikakasnogkapitalizma,

Tre ći pro gram br. 64, Beograd: Radio Beograd, str. 215, према:Mandel,
E. (1981)Ka sni ka pi ta li zam. Po ku šaj mark si stič kog ob jaš nje nja, Zagreb:
CentarzakulturnudjelatnostSavezasocijalističkeomladine.

5 Исто,стр.194.
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Прецизније, питања у вези са културном демократијом, у
оквирувременскопросторногентитетакојисеулитератури
именујекаоглобална,западнаиличакнеолибералнациви
лизација, морају бити сагледана у контексту комплексне
кризе,којаможедасеодредикаоекономска,политичка,без
бедносна,еколошка,такоидуховна,текризааксиолошког
релативизма,културнихвредностииморалногнихилизма.6
Према екстремном критичком наративу, „неолиберализам
своди уметност на новац и квари културу комерцијалним
спонзорством,афилантропскефондације,убескрајнојбор
бизахегемонију,заузимајуместодемократскиодговорном
јавномсектору”.7

Промишљањаогенезивредносногрепозиционирањакулту
реупоследњојисторијскојфазикапитализма,враћајунасу
времекадајеуАмериципочеладаседогађатзв.неолибе
ралнареакција,асоцијалдемократскуЕвропупослератног
доба,првенственоФранцускуиНемачку,задесилапротив
речназбивањауполитичкомспектру.Наиме,одговарајући
на нафтнишок који је погодиоАмерику почетком седам
десетих година, Међународни монетарни фонд, Светска
трговинскаорганизацијаиСветскабанка,предузимајумере
усредсређене на оживљавање економије слободног тржи
штауциљумаксимизацијепрофита:преношењепроизвод
њесаскупихнајефтинaтржиштарада,приватизацијајав
нихслужбииимовинеиштовећадерегулацијапословања.
Структуралнаприлагођавањазахватиласуисекторкултуре,
најпре на плану новемеђународне поделе рада у култури
и у области права интелектуалне својине.Што се Европе
тиче,послесеријеграђанскихпротестакрајемшездесетих
годинапрошлог века, социјалдемократскепартијепочињу
даиступајусаставомдаполитиканеможедаутиченаеко
номију и постепено имплементирају неолибералне поли
тике, подржавајући власт крупног капитала. Осамдесетих
годинабунтовнилевичарискрећуфокуссаидејарадничке
солидарностииантикапитализманановенаративе:интер
национализам,мањинскаправа,еколошкиздраводруштво,
итд., и кроз тероризам урбане гериле дају одушка новом
анархизму.8Данассу јасновидљивепоследицеовогобрта
усадржајуполитичкогспектра:главналинијаразграничења
вишенијеподелана„леве”и„десне”,већнасистемскеи

6 Пипер,П.Оулозинационалнеакадемијеуобликовањујезичкеикул
турнеполитике,у:Кул ту ра осно ва др жав ног и на ци о нал ног иден ти те
та,приредиоКостић,А.(2017),Београд:САНУ,стр.173.

7 McGuigan,J.нав.дело,стр.5.
8 Lakićević, D. (2018) Por tret po li ti ča ra u mla do sti, Beograd: Arhipelag,

str.148.
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антисистемскестранке.Усистемскимилистранкамаеста
блишмента се синкретички обједињава десница капитала,
дакле десница која се бави само либерализмом тржишта
и економијом, и левица – алине радничкихи социјалних
права,неголевицадруштвенихвредности,којасепретежно
бавиправимамањина,миграната,хомосексуалацаитд.9Да
нашњимејнстримчиниуправоовајсавез.

Напланукултуре,наступилајекомодификација,иутомци
љу– апологијанеестетског, конзумерскогукуса.Неолибе
ралнаконепцијауметностиикултуреусредсређенајенатзв.
креативнипроизводкојисеодређујекаодобро(илиуслуга)
које јерезултаткреативностииимаекономскувредност.10
Савремене културне политике су потиснуле хуманистичко
схватањекултуре.Масовнакултурајетомедопринеластва
рајућикомерцијалне,популарнесурогате,какоелитне(ви
соке)културе,такоинароднекултурнетрадиције.Премда
робникарактеркултурногпроизводанијеникаквановина,
овањегова димензија данас сепотенцира каоникадапре.
Индустрија културе стандардизује, хомогенизује и унифи
цира своје производе, намењене анонимним појединцима
припадајућимјединственојпотрошачкојмаси.Истовремено
се лукративним циљевима подређује културна аутономија
и сврховитост за извантржишну валоризацију. Вредносни
критеријуми су притом релативизовани до обесмишљено
стиуоквирупостмодернистичкогдискурса,којиприбавља
легитимацију ових процеса на академској и идеолошкој
равни. Културне политике обузете економским разлозима
добијају нови атрибут као економске културне политике.
Друштвениконтекстовепроменекојијепознаткаоинфор
мационодруштвоилидруштвознања,последњихгодинасе
именујеикаокултурникапитализам,ановаидеолошкаре
торикаописујеињемуиманентне,новедруштвенеслојеве
каквајетзв.креативнакласа,препознатакаопрофесионал
номенаџерскакласакојаукључујеиуметничказанимањаи
постајенесамоновивећидругачијиконзументкултуре.11

9 Јовановић,М. (2017)Де ба та о пред сед нич ким и пар ла мен тар ним из
бо ри ма у Фран цу ској и Не мач кој 2017, излагање2. 11. 2017,Београд,
Институт за европске студије, https://www.youtube.com/watch?v=7qsO
DI_JyQo

10Howkins,J.(2007)The Cre a ti ve Eco nomy – How Pe o ple Ma ke Mo ney from 
Ide as,London:Penguin,p.X

11Florida,R.(2002)The Ri se of the Cre a ti ve Class – And How it’s Tran sfor
ming Work, Leisure, Community and Everyday Life, Melbourne: Pluto,
pр.68–74.
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Те о риј ски оквир и пој мов на раз гра ни че ња

Појамкултуре јекомплексанисемантичкиразуђен,почев
одпрвобитневезаностизаузгајањебиљакаиобрадупоља
уреторицисофиста,прекозначењскогтрансферана„обра
ђивање” и неговање духа и личности у беседама римског
филозофаЦицерона.Усавременојупотребиможеседифе
ренциратиужеишире значењеовогпојма: (1) као елити
стичкосхватањекултуре,којеобухватасумунајквалитетни
јихделадухаиума,и(2)културавиђенакаоцелинасвега
шточовек ствара, односно артефакатакао симболичкихи
материјалнихтворевина.12Јошјесложенијипокушајдараз
граничимопојмовекултуреицивилизације,којисеулите
ратурипојављујууширокомспектруодноса–усиноним
ном,опозитномисубординативном.13Унесковадефиниција
подкултуромподразумева–осимуметностиилитературе
–јошизнање,веровања,морал,законе,системевредности,
традицију,даклекомплекснуцелинуобичајаиспособности
којејечовекстекаокаочланзаједнице.Овомеваљадодатии
Биднијеву(DavidBidney)дефиницију,јеронукултурипре
познајединамичкипроцесауједноипроизводоплемењи
вањапотенцијалаљудскеприроде,каоиприроднеоколине,
којим људи задовољавају особене психосоцијалне потре
бе.14Смисаонаведениходређења јеупотенцирању једног
универзалногидиференцијалногсвојстваљудскеврсте–да
твори симболе, чиме се човек самоостварује управо кроз
културукојукреиракаосветартефаката,односнокаоједну
секундарнусрединунаспрампримарне,природнесредине.
Читавсветсимболичкихформикојечовектвориикомуни
цира, сматра се културом.Не упуштајући се у темељнију
дискусију, за потребе овог рада појам цивилизације ћемо
оставитипострани,итосхваћенудухуХантингтонове(Sa
muelP.Huntington)диференцијацијена„цивилизацијуујед
нини“и„цивилизацијеумножини”15–којетаковидимокао

12Иглтон,Т.(2017)Кул ту ра,Београд:Клио,стр.12.
13Премапознатомтумачењунемачкихромантичара,накултурусегледа

каонавишусферудуховности,докjеепохапросветитељстваславила
Французекаомисионарецивилизацијекојучиницелинаматеријалних
творевина, од технике доуређене сфере друштвеностииинституција
политичког живота. Представници цикличних теорија културе бране
тезудацивилизацијепредстављајуизразопадањакултуреувештачко
стањеилисмртнаконциклусапроцвата.

14Bidney, D. (1953) The o re ti cal An thro po logy, New York: Columbia
UniversityPress,р.334.

15Овајауторпризнајецеловитостједнеуниверзалнесветскецивилизаци
је, али, такође, признајемноштвеностцивилизација које одређује као
појединачнекултурнеентитете.Huntington,S.P.(1996)Тhe Clash of Ci
vi li za ti ons and the Re mar king of World Or der,NewYork:Simon&Schuster.
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најобухватнијеоквирекултурноггруписањаљуди,односно
просторновременске ентитете дугог трајања који дозво
љавајунајвишимогућинивоидентификацијепојединацаи
група.

За разумевање положаја културних добара на савременој
неолибералној сцени, потребно је подсетити се главних
аргуменататеоријскерасправеодваконцептакултуре–ху
манистичком и антрополошком. Према наративу хумани
стичког поимања културе, које је селективно, нормативно
иелитистичко,културасесастојиодсвегаоноганајбољег
инајвреднијегштојечовечанствостворило,одуниверзал
нихвредностикоједајуузвишенисмисаопостојањучовека
итребадабудувечитиузор.Следствено,ствараоцикултуре
сумалобројнинадаренипојединци,ањенаделасеобраћа
јутакођемалобројнојпросвећенојзаједницикомпетентних
реципијената. Срчани представници оваквог уверењаМе
тјуАрнолд (MatthewArnold, 1822–1888)иРејмондЛивис
(FrankRaymondLeavis,1895–1978),например,противесе
препуштањукултуренижимдруштвенимслојевима,одно
сно необразованој маси чији ће укус довести до прекида
континуитетаи„непоправљивогхаоса”,предајућикултуру
новојбезвреднојкомерцијалнојсврси.16Овикритичарима
сификацијевисокекултурепредлажуповратакаутентичним
вредностимаипозивајунаобразовањеновихгенерацијаза
снованонанајвишимузорима,какобисеспречио„погубан
утицајкомерцијалнекултурекојунеобразованавећинапа
сивноконзумира”17.Њиховкултурниелитизамзаснованна
критеријумукомпетентностинужнонеускраћуједруштво
за остварење циљева културне демократије. Они, наиме,
заговарајукултурниопоравакнаначиндасеоно„најбоље
што јемишљеноизнано”учинидоступнимнижимслоје
вима друштва, које је потребно еманциповати и учинити
компетентномпубликом.Овајправацкултурнеполитикеби
сепротивиосвођењувисокекултуренанивоинфериорних
укусакрозњенупопуларизацијуикомерцијализацију.

Струјихуманистичкиоријентисанихинтелектуалацакојису
заговараличврстеканонеууметностиикултуриуспроти
виосеинтелектуалниантиелитизам,којијенаступиосаепо
хомпостмодерногсензибилитета.Израстаонатемељупо
литичкогпокличадасвиљудиимајуправонаактивноуче
шћеукултурномживоту,антрополошкиприступодбацује
елитизам у култури и наслања се, како на романтичарску

16Arnold, M. (1932) Cul tu re and Anarchy, London: Cambidge Univer
sityPress,pр.6,70,206–207;Leavis,F.R. (1930)Mass Ci vi li za tion and  
Mi no rity Cul tu re,Cambridge:MinorityPress,pр.17–30.

17Arnold,M.нав.дело,стр.106–107.
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традицију18,такоинавредносниегалитаризамирелативи
зам19.Тумачећикултурукаосвеукупностактивностиина
слеђа читавог друштва а не само његове квалификоване
елите,антрополошкостановиштепропагиравредноснуне
утралностсвакекултуре.Главнипротагонистиоваквогпри
ступа,чијесепоследицеснажноогледајууактуелноммоде
лукреативнихиндустрија, били сукултурнипослениции
предузетнициуСАД,почеводтридесетихгодинапрошлог
века, ањеговуфеноменолошкуутемељеност образложили
сутеоретичаристудијакултуре.20

Коначно,темарадаобавезујенапрецизнотумачењепојма
културнедемократије.Културнадемократијајеконцептуал
ниоквирсдугоминесасвимјасномисторијом.УСАДје
оваидејаутокупрведведеценијепрошлогвекапроизашла
одпрогресивнихмислилаца(H.Kallen,W.E.B.DuBois),ко
ји су се залагали за културни плурализам у суочавању са
ксенофобичнимнасиљемираспрострањенимуверењимао
супериорностибелерасе.21Уевропскимдржавамауперио
дупослеДругогсветскограта,структурадруштвајепроме
њенаувидуновихрадничкихмасакојесусепрeливалеса
периферијаикојејетребалоинтегрисатиунационалникул
турниживот.НакончувенеМалроове(GeorgesAndréMalra
ux)реоријентацијефранцускекултурнеполитикеускладу
саконцептомдемократизацијекултуре(којасе,премаоце
ниПатрикаБрунела(PatrickBrunel)одвијала„уатмосфери
утопије”), од 1981. године формулација „демократизација
културе”замењенајеновомфразом–„културномдемокра
тијом”,која је,преманекимкритичкиммишљењима:„по
служилакаотеоријскиалибизалансирањеспектакуларних
догађаја,наводнопопуларних,аличестодемагошких,који

18Романтичариличностуметникавидекаогенијаидемијурга,ауизвор
ностиитрадицијинароднихкултурасâмобићенарода–духкојихрани
индивидуалнустваралачкуимагинацију.

19Šobe,F. iMarten,L. (2014)Me đu na rod ni kul tur ni od no si,Beograd:Сlio,
str.23.

20Уосновитеоријскеоријентацијестудијакултурејестепремисадакул
турнечињеницедобијајузначењаивредностиуоквируодређенедис
курзивнеиидеолошкепраксе,којајеначешћемотивисанапарцијалним
интересимаодређенихдруштвенихгрупауједнојконкретнојдруштве
ној и историјској ситуацији. Поричући супстанцијалност „универзал
нихистина”,студијекултуренастоједаихдесакрализују,дарелативи
зујуапсолутневредностииразобличеполугедруштвенемоћикојесе,
премаовимтеоретичарима,налазеуосновикултурнихпроцеса.Đorđe
vić.J.Uvod,u:Stu di je kul tu re.Zbornik,drugoizdanje,priredilaĐorđević.J.
(2012),Beograd:Službeniglasnik,str.13–14,16–19.

21Adams,D. andGoldbard,A. (1995)Cul tu ral De moc racy: In tro duc tion to 
an Idea,Webster’sWorldofCulturalDemocracy,18.јул2018,http://www.
wwcd.org/cd2.html
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субилипогоднидаувећајубројкеопосећености,партици
пативностииствореилузиједајеовајпутциљиспуњен.”22
Брунелсматрадајеполитикакултурнедемократизације,за
коју се залагаоМалро,биланедовољна јер је занемарива
лајединосредстводауспе,атојекултурнообразовање,и
закључује да кроз потоњи концепт културне демократије
култура,заправо,девалвирала.23

У домаћој литератури значајан допринос разграничавању
појмова демократизације културе и културне демократије
дао јеСтеванМајсторовић, којиихдефинишекаодва су
протстављена општа концепта културне политике и даје
предностдругом.Мајсторовићпојамдемократизацијекул
туресагледавакаоконцепткојисезалажезаусвајањеиши
рењепостојећихкултурнихвредностииостварењаприпа
дајућихтрадиционалнојкултуриилитзв.вишојуметности,
којукреирајумањине,причемудржавасубвенционисањем
идругиминструментимаделујекаоњензаштникипромо
тер,аогромнавећинареципијенатањенаделапасивнопо
дражава.Овој„културиугледања”онсупротстављаконцепт
културнедемократије,којиподразумеватешњумеђусобну
условљености„органскуповезаност”културногразвојаи
културних потреба са друштвеним догађајима: „Културна
демократијасенезаузимасамозаусвајањекултурнихвред
ности,него,пресвега,заразвојусловаукојимабисесло
бодно испољавале човекове свеколике способности и све
странопотврђиваоњеговљудскиистваралачкисмисао.”24
Док концепт демократизације културе примењује просве
титељскиидеалподучавањаиупућивања,премаМајсторо
вићу, полазиште културне демократије јесте идеја о осло
бођеном раду и схватање да „човек треба да овлада свим
условима свог живота и рада и постане ковач сопствене
судбине”.25УовомрадусеуосновиприхватаМајсторови
ћеваидејаоразличитомусмерењуциљеваипраксикојисе
предузимајууоквируовадваконцепта,међутим,изоставља
сењиховавредноснаполаризацијакарактеристичназадок
тринусамоуправногсоцијализма.ИзМајсторовићевогкон
цептакултурнедемократијеизузимамоонајелементукојем
секултурнадемократијаизједначавасатзв.самоуправном
социјалистичкомдемократијом,чимесеаутономијакултуре
заправонегираукористименованогполитичкогпрограма.

22Brunel, P. (2012) Democratization of Culture, Étu des 2012/5 (Vol. 416),
Paris:S.E.R.,pр.VI–VII

23Исто.
24Majstorović,S.(1977)Kul tu ra i de mo kra ti ja,Beograd:Prosveta,str.40.
25Исто,стр.39–40.
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Усавременимтеоријскимприступима,појамкултурнеде
мократије подразумева широку грађанску партиципатив
ност у културном стваралаштву, у којој се потенцира на
разноликости.Културнадемократијаозначаваплурализам,
партиципативностиравноправностсвихзаједницанауче
шћеукултурномживотуикултурнојполитици.Програмски
сеоријентишеунеколикоправаца:назаштитуипромови
сањекултурнеразноликости;подстицањеактивногучешћа
укултурномживотузаједницеидоношењуодлукакојеути
чу на његов квалитет; обезбеђивање правичног приступа
културним ресурсима и наслеђу. Подразумева конкретне
активностизакојесезалажеширокспектарзаинтересова
них агенаса: одмеђународнихактера (какви суоличениу
Уједињеним нацијама и њиховим међународним споразу
мима)долокалних(групасуседакојисузаинтересованиза
некилокалнипројекат).26Правонакултурујепромовисано
каоједноодфундаменталнихљудскихправаПовељомУН
о људским правима из 1948. године, а културна разноли
кост је умеђународнимдокументимапотцртана као један
од кључних чинилаца одрживог развоја друштва27.Савре
менапарадигмакултурнеполитикепринципправасвихна
културуреализујекрозинструментекојимасевисокакулту
рачинидоступнијомширокојјавностиузпомоћсубвенци
онисања, јавнихиприватнихфондоваидругихсредстава,
којима се, такође, подстичепартиципативност разноликих
друштвених група у стварању културе у складу са својим
особенимвредностимаитрадицијама.28Заспровођењекул
турнедемократијеускладусапринципимаправанакулту
руикултурнеразноликостиупоследњојдеценијипрошлог
векаузападнимдруштвимапромовисанајеполитичка,фи
скалнаикултурнадецентрализацијакаоједанодкључних
инструмената,којимадржаваредукујесвојутицајусекто
рукултуре.29Међутим,питањеулоге,мереиоправданости
државногангажманаупитањимакултурејошодантичких
времена подстиче бурне расправе, чији ће један актуелни
примербитиилустрованунареднимпоглављимаовогра
да.Савременекултурнеполитикепримењујуметодеевалу
ацијекојимајемогућерелативноуспешноутврдитистепен

26Adams,D.andGoldbard,A.нав.дело.
27Унеско:Универзална декларација о културној разноликости,Париз 2.

11.2001;Унеско:Конвенцијаозаштитиипромовисањуразноликости
културнихизраза,Париз20.10.2005.

28Рогач Мијатовић, Љ. (2014) Кул тур на ди пло ма ти ја и иден ти тет  
Ср би је, Београд:ФДУ/Клио,стр.85.

29Ђукић, В. (2012) Др жа ва и кул ту ра – сту ди је са вре ме не кул тур не  
по ли ти ке,Београд:Факултетдрамскихуметности,стр.85–87.
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демократичностиислободекултурнепартиципацијеубило
комдруштву.

Кре а тив не ин ду стри је и тр жи ште

Ултимативни принципи идеологије неолибералног капи
тализмаукултурису:приватнасвојинанадсредствимаза
производњуидифузијукултурнихдобара;слободнотржи
штекојеефикасновршиалокацијуресурсаи,увезистим,
негативнаперцепцијарегулаторнихмера,којеограничавају
бизнис.Премаовојдоктрини,патернализамдржавеугрожа
ва економију културе и стога се инсистира на неутрално
стидржаве,докцентралнуулогууартикулацијиинтереса
уовојосетљивојобластипреузимајукултурнеиндустрије.
Предисторијаовогпојмасежеучетрдесетегодинепрошлог
века,кадасеуоквируФранкфуртскешколеразвиокритич
киконцепт„индустријекултуре”и„индустријесвести”,са
изразитомнегативномсемантичкомвредношћуовесинтаг
меуделиманеомарксистичкиханалитичарамасовнекулту
реАдорна(TheodorW.Adorno),Хоркхајмера(MaxHorkhe
imer),Маркузеа (HerbertMarcuse) и других. Значење овог
термина се у току осамдесетих година трансформисало у
складу са иницијативама социјалдемократских влада које
сукултурупочеледасхватајукаомагичниеликсирзаеко
номскираст.Наиме,суочившисесарастомамеричкеинду
стријезабавекојајепретиладаугрозиевропскупривреду,30
европске владе су почеле културу да третирају као сваку
великуиндустријуидајесубвенционишууциљу„ствара
њабогатства”.Областкултуре јетакомалтенередукована
на културну индустрију и „инфицирана“ економским раз
лозима.31 Коначно, крајем прошлог века, нова „бaзворд”
(buzzword) капиталистичког дискурса постаје „креатив
ност”.32Уупотребуулазитерминкреативнеиндустрије,ка
кобисеозначилопрожимањесадржаја,праксииестетика
културне индустрије и креативних уметности.Новимпој
мом истиче се вредност иновације у културној продукци
ји,акреативностсеинтерпретиракаоизразиндивидуалних
талената,вештинаиаспирација.

30Удеотржиштаамеричкихфилмовауевропскимзаједницамапорастао
јеса56на76постоизмеђу1985.и1995.године.У1987.годининаТВ
ББЦ,одукупно709приказанихфилмовабилочак409америчких.Šobe,
F.andMarten,L.нав.дело,стр.203;Стојковић,Б.(1995)Кул тур на по
ли ти ка европ ске ин те гра ци је: Европ ска уни ја и Са вет Евро пе,Београд:
Институтзаевропскестудије,стр.51–53.

31Ђукић,В.нав.дело,стр.78.
32Новоствoрениизрази:креативнеиндустрије,креативнакласа,креатив

наекономија...,припадајуистомдискурсу.
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Два стратешка документа британске владе су кључна за
дефинисање овог појма:33 у првом, који је објавило Оде
љењезакултуру,медијеиспорт1998.године,креативним
индустријама обухваћен је широк спектар пракси изван
уметности,филмаителевизије,укључујућиоглашавањеи
израду софтвера, а у другом, из 2001. године, истакнут је
потенцијал креативних индустрија за увећање богатства
путем експлоатацијеинтелектуалне својине.Пројектовани
субенефитиодтешњихекономскиходносакреативнихин
дустријасасекториматуризма,угоститељстваиспорта.На
овајначинпрактичнојепроширенрепертоаркултурнихин
дустрија на продукцију видеоигара, циркуске уметности,
дизајн, оглашавање и маркетинг, позоришну пантомиму у
локалномпабу,итомеслично.Оведелатностису,позајед
ничким својствима34, стављене у раван саматеријалноми
нематеријалном културном баштином, музичкимфестива
лима,филмскоми телевизијскомпродукцијом.35Већуиз
вештајукоју јенаручилалабуристичкавладаикоји јеоб
јављен2007.године,саопштенисуфинансијскибенефити
одзаокретапарадигмекултурнеполитике,одпериодакада
јеонапочеладасередукујенаекономијузавремереформи
премијеркеМаргаретТачер(MargaretThatcher).Креативне
индустрије су показале импресивну стопу раста и донеле
британској економији добит већу од доприноса било које
производнеиндустрије.36

Критичкинастројениауториовајекономскиуспехразоча
ранотумачекаокапитулацијукултурепреднеолибералним
пројектом.Креативне индустрије су се показале кључним
чиниоцемзапроменупарадигмепрематзв.креативнојеко
номијииразвојуновекласепотрошача.Такозванаекспре
сивнавредностстављенајенапиједесталвредности,ањена
експлоатацијаикомерцијализацијапосталајеврховноначе
лоупословноммоделукреативнихиндустрија.Какобисе
зарадионовац,публицисенудионоштоонаприжељкујеи

33CreativeIndustriesTaskForce(CITF)(1998)Cre a ti ve In du stri es – Map ping   
Do cu ment,London:DepartmentforCulture,MediaandSport(DCMS);Mi
nisterialCreativeIndustriesMappingGroup(CIMG)(2001)Cre a ti ve In du
stri es – Map ping Do cu ment, London:Department forCulture,Media and
Sport(DCMS).

34Свезахтевајуизвеснукреативност;симболичкогсукарактера;подразу
мевајуинтелектуалновласништвокојеприпадапојединцуилигрупи.

35Брадић,Н. (2017)Креативнеиндустријеитржиште,у:Кул ту ра осно
ва др жав ног и на ци о нал ног иден ти те та,приредиоКостић,А.(2017),
Београд:САНУ,стр.88.

36WorkFoundation(WF)(2007)Staying Ahead – The Eco no mic Per for man ce 
of the UK’s Cre a ti ve In du stri es, London:Work Foundation/DCMS.Изве
штајненаводиупореднеподаткеофармацеутскојииндустријинаору
жања.Према:McGuigan,J.нав.дело,стр.145–146.
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штојемерљивопремаквантификаторимакаквисурејтинги
бројконзумената.Осимпрофитабилности,другивредносни
критеријуми нису релевантни за овај идеолошки концепт,
који замагљује границе и одбија било каквумогућност за
хијерархијскостепеновањеизмеђууметностиивисокекул
туре,сједнестране,имасовнопопуларнекултуреитргови
не,сдруге–атимеиизмеђукултурногстваралаштваикре
ативноградауопште.

Упркос показатељима успешности, на којима се темељи
апологија неолибералне културне економије, постоји не
колико елементарних аргумента зашто је политикапрепу
штањавољипубликеихировиматржиштаризична,несамо
зауметностикултуру,негоизаинтелектуалнуидуховну
баштину човечанства. (1) Креативна инвентивност и ори
гиналностнегарантујукомерцијалниуспех.Естетскирево
луционарнадела,такође.Праксапоказуједајенепрофитни
секторјединиспремандапредузимаистраживачкеризике.
(2)Доминацију у пољу креативности преузимају неестет
ски критеријуми културне производње. Будући да су ори
гиналнауметничкаделареткаискупа,оригиналностииз
врсностсесмењујестандардизацијомиумножавањемтих
дела,какобисепостиглајефтинијаидоступнијароба.(4)
Развојестетскогукусаикултурнихпотребапубликејеугро
женалакоћомрецепцијеиконзумирања.(5)Етичкадимен
зијамеркантилизмаукултуризахтевапреиспитивање:дали
ондапубликаимастварнумогућностизборанатржиштима
културе,илијетамоћзаправопривидна.Некривотворили
сеправосвихнакултурутаквимпореткомукојемоношто
није конформистичконемашансе да економскипреживи?
Другимречима,далиснагетржиштакојесупотпуноосло
бођене од иницијативе јавног сектора имају капацитет да
гарантујукултурниплурализамидругепринципекултурне
демократијеуједномдруштву?

Сми сао бор бе за кул тур но из у зе ће

У току последњих 30ак година, у францускoм приступу
културној политици учињени су напори намеђународном
плану да се, у духу борбе за културну демократију, наци
оналне културе заштите од транснационалних тржишних
сила.Основни аргумент ове оријентације јесте аксиом да
културнaдобраипроизводипредстављајуједнусасвимспе
цифичну врсту „робе” због своје двојне природе, која са
држи и материјалну (тржишну) и симболичку димензију,
причемуовадобраимајупосебанзначајуинтерпретацији
националнихидентитета.
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Каоодговорнаекспанзијуамеричкогсофтвераијапанског
хардвера,Европскезаједницесуутокуосамдесетихгодина
почеле да развијају стратегије усмерене на успостављање
јединственог унутрашњег аудиовизуелног тржишта. Како
би се превладала страна доминација, покренуто је неко
лико програма стандардизације властите хардверске (те
левизија високе резолуције) и софтверске (аудиовизуелне)
продукције,ипрописанесуобавезнеквотеевропскихфил
мованателевизијамаземаљачланицаЕвропскезаједнице.37
УтокупоследњегциклусапреговорауоквируГАТТа,по
знатог каоУругвајска рунда (1986–1994), вођена је оштра
дебата о трговини у култури, када се неколико европских
држава, саФранцускомначелу38, снажнозаузело заначе
локултурногизузећауоквируспоразумакојијепредвиђао
трговинску либерализацију сектора културе и медија на
глобалномнивоу.Представнициидејеокултурномизузећу
навелисунизаргуменатаоспецифичнојквалитативнојати
пичностикултурнихдобараиуслугауодносунаробуоста
лихпроизводнихделатности,збогчегамогубитиизузетиод
некихправилатржишта.39Европскастратегијасезаложила
запринципдржавнезаштитекултурногидентитета,путем
увознихквотаимераеквиваленције,какобисезаштитиле
домаћеиндустрије.40Тражњиевропскихпредставникапро
тивили су се преговарачи из Сједињених Америчких Др
жава,тврдећидабиограничењанапрометбилокојеврсте
робепрекограницанационалнихдржавапредстављалане
допуштенерестрикцијеипротекционизам.ДоксуСАДтр
пелеснажнепритискелобијаиндустријезабавекојису,на
стојећидаизбегнуосетљивеидентитетскетемеовопитање
држалиуоквирурасправеотрговинианеокултури,истога
потенциралиизборпотрошачакаонеприкосновеникрите
ријум,главнизахтевзаједничкеакцијеЕвропскихзаједница

37Стојковић,Б.нав.дело,стр.9–10;Fiona,M.(1995)Newdramaoverfilm
quotadirective,Eu ro pean Vo i ce,5–11,Octobеr1995,р.5.

38ОвеевропскезахтевеподржавалесуснажноКанадаиКвебек.Године
1988.канадскипреговарачисууспелидаиздејствујуклаузулуокултур
номизузећууСпо ра зу му о сло бод ној тр го ви ниизмеђуКанадеиСАД,а
петгодинакаснијејетакваексклузивностукљученаиуСпоразумосло
боднојтрговиниуСевернојАмерици(НАФТА).Према:Burri,М.Trade
versusCulture:ThePolicyofCulturalExceptionandtheWTO,in:The Pal
gra ve Hand bo ok of Eu ro pean Me dia Po licy,eds.Donders,K.,Pauwels,C.
andLoisen,J.(2014),UK:PalgraveMacmillan,pp:480–481.

39Европскистав,међутим,нијебиојединствен,јерсеВеликаБританија
успротивилаувођењуквотасапрограмимаевропскогпорекла.

40ОвеквотебилесувећпрописанеуПосебнимодредбамаГАТТа1947.
године,међутим,онесубилепривременеуследопштеГАТТовезабра
неколичинскихограничењанаувоз.
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иКанадебиоједасеискључеаудиовизуелнеуслугеизпра
вилакојасудоговоренатрговинскимспоразумима.41

Епилог Уругвајске рунде означио је декларативну побе
ду европскепозиције културног изузећа, коју је подржала
већина држава света. Када је 1993. године закључен Оп
шти споразум о трговинским услугама (ГАТС – Ge ne ral 
Agre e ment on Tra de in Ser vi ces), премда није експлицитно
искључиониједансекторуслуга,биојезнатнофлексибил
нијиодГАТТауодносунанационалнеполитикеипоједине
осетљивесекторекаквисукултурнадобраиуслуге.42Када
јеГАТТнаследилаСветскатрговинскаорганизација(СТО)
и ступилана дужност 1. јануара 1995. године, она је сво
јимнадлежностимаобухватиланекапитањакојасураније
билaизузетаизмеђународнихтрговинскихуговора,попут
интелектуалнесвојине.Међутим,упракси,стратегијакул
турногизузећајесамоделимичнопостигласвојециљевеи
подсталнимјепритискомлиберализације.Последњарунда
трговинскихпреговора,којајевођенауДохи(2001–2006),
прошлајебезуспехаибезизгледадаћеуагендуукључити
областкултуреуколикобудеобновљена.Стогајеиницијати
вазакултурноизузећетранспоновананатеренУједињених
нација, где је, у оквируУнеска, подржана уУниверзалној
декларацијиокултурнојразноликости(2001)иКонвенцији
о заштитиипромовисањуразноликостикултурнихизраза
(2005).Наовај начин је званичнимдокументимаУНпро
мовисанапрепорукадасесветскетрговинскеполитикедо
пуњавајукултурнимполитикамакојепромовишуипоштују
културнуразноликост,чијијезначајзаљудскиродоцењен
каонеопходанколикоибиодиверзитет заприроду.43 Једно
одосновнихначелакултурнедемократије–културнаразно
ликостуовимдокументимасеинтерпретиракаобогатство
различитихкултурнихобразацаиравноправнихкултурних
група;предвиђасеинтегративназаштитаматеријалнеине
материјалнекултурнебаштинеињеноукључивање,какоу
савремениживот,такоиподстицањекреативностиинових
културнихвредностиукојимаћеживетибудућегенерације,
чимесестварајуусловизаодрживиразвојглобалногдру
штва.44Овакоформулисаноначелокултурнеразноликости
посебноподвлачидакултурнадобраиуслуге„несмејудасе

41Burri,М.нав.дело,стр.483.
42Милутиновић,И.(2017)Ме диј ска по ли ти ка и прак са – Евро па и Ср би ја,

Београд:Институтзаевропскестудије,стр.76.
43UNESCO(2001)UniverzalnadeklaracijaUNESCOokulturnojraznolikosti,

http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/diversity/pdf/
declaration_cultural_diversity_hr.pdf,чл.1.

44Šobe,F.andMarten,L.нав.дело,стр.266.
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третирајукаопукатрговинскаилипотрошачкароба”,45аин
ституткултурногизузећасетумачикаолегитимносредство
заостваривањециљевакултурнедемократије.

Упркос чињеницишто су сеФранцуска,Квебек иКанада
заложилезаусвајањеправногоквиракојимћесепринцип
културнеразноликостизаштититинанормативанначин,по
моделу заштите баштине,46 одредбе ових конвенција нису
постале правно обавезујуће, нити је међу свим чланица
маУнескаформулисан јединствен став.Напротив,САДи
Израел нису ратификовали Конвенцију о заштити и про
мовисањуразноликостикултурнихизраза.Оведведржаве
суоктобра2017. године саопштилеодлукуоиступањуиз
чланства у овој организацији, након оптужби током прет
ходнихгодинанарачуновеорганизацијезаполитизацијуи
неовлашћенонормирање.47

Уме сто за кључ ка:  
о зна ча ју вред но сног кри те ри ју ма

Савременедемократијејесудалекоодпракситоталитарних
идеологијакојесунетакодавнодиктиралеразвојкултуре
прописујући пожељан садржај и естетске вредности. Али
упоседњихпардеценија новаидеологија –неолиберална
апологија финансијског прагматизма на тржишту уметно
стиикултуре,спроводињиховуинструментализацијуодно
сномеркантилизацију,заклањајућисеизациљевакултурне
демократије.Уиме „демократије” су релативизованенор
мативне вредности, друштвени узори и потиснут је хума
нистички концепт културе. У име лажног антрополошког
оптимизмајавнипросторјевулгаризован„креативним”ри
јалитипроизводима,чијисебаналнисадржајинамећукао
укус„обичногнарода”ињиховатражња,докуправоњихо
вепродукцијеузнатнојмериутичунаформирањетогукуса
иистовременопродајусвојескупоценеогласнеминуте.Да
лијенашакултураовимпосталадемократскија?

У условима савременог капиталистичког конзумеризма,
популарна (масовна) култура одавно не представља онај
критички и субверзивни коректор друштвеног мејнстри
ма–какосуњенифеноменивеличанисрединомпрошлог

45Kivan,N. iMajnhof,U.H.Sagledavanjekulturneraznolikosti:diskursno
analitičkipristup,u:Tran skul tur na Evro pa – kul tur na po li ti ka u Evro pi ko ja 
se me nja,priredileMajnhof,U.H.iTriandafilidu,A.(2008),Beograd:Clio,
str.90.

46Конвенцијаозаштитисветскекултурнеиприроднебаштинедатираиз
1972,аКонвенцијаоочувањудуховнебаштинеиз2003.године.

47Radojković,M.,Stojković,B.iVranješ,A.(2015)Me đu na rod no ko mu ni ci
ra nje u in for ma ci o nom druš tvu,Beograd:RTSizdavaštvo/Clio,str.101.
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века.Дошавшидозаокретапарадигме,уокружењукојесе
такођепроменило,масовнакултурајеисцрпеласвојересур
сезадемократизацијудруштва.Штавише,дискурскојисе
темељинапорицањувредноснихсудоваимогућностибило
каквехијерархијскекомпарацијепредстављачисткултурни
популизам у савременим демократијама. Одбацивати ква
литативневредноснекритеријумеисталноистицатисамо
квантитативне показатеље успешности који су условљени
наводноукусомширокепублике–бројкеидругетржишне
индикаторе,каквисуНилсеновирејтинзи,зараданаблагај
нама,тиражи,итд.–значи,заправо,ускраћиватијавностза
дискусијуовредностимакрозкојусенадијалошки,дели
беративан,полемичкииконсезуаланначинформирадемо
кратскојавномњење.48Тржишнииндикаторикаорегулато
рикултуре–чакиуколикосутачни–непружајуникакав
доказ квалитета.Фокусираност тзв. креативне индустрије
наукуспубликепотискујенесамозначајнапитањаоквали
тетуиаутономнојестетскојдимензијикултуре,негоидру
генелукративнефункцијекултуре,каоштосуедукативна,
етичка,идентитетскаидемократска.

Кључнопитање је да ли је заистамогуће искључити сва
кивредносникритеријумизкреативногпоља,изузевпро
фитног?Апологетскиставтржишнеоријентацијекажеда,
упркосекономскимпринудама,робасеувекобраћапотро
шачу који је њен активан реципијент, односно креативно
бићекојеможедасеодупремонополимаидавршиизбор
на тржишту.Међутим, да ли заиста просечан „потрошач”
има такве способности?Дали је онпросвећенобиће?Да
липоседујеадекватнокултурнообразовање?Сдругестра
не, ко данас има легитимитет да интерпретира културне
вредности? Другим речима, чије компетенције посредују
измеђунекогкултурногпроизводаинекогњеговогконзу
мента?Овојеранијебиозадатаккритичарауметности,на
пример.Данас,пак,свакоублогосфериможедаизнесесво
ју импресију поводомнеког производа културе.Међутим,
кључнипроблемовогволунтаризмајечињеницаданеможе
битиједнакорелевантнаимпресијасвакогпојединцапово
домнекогкултурногилиуметничкогдела.Заштонеможе?
Сетимо се, на пример, макар елементарних поставки пој
макултурногкапиталачијијеауторсоциологПјерБурдије:
ондоказујетезуодруштвенојусловљеностиукуса.Дакле,

48Мекгвиганнаводивишеауторакојизаступајуидејепротивљењапопу
лизмуукултури:ШарлотаБрандсон(CharlotteBrunsdon),ЏонМифам
(JohnMepham),ГрејемМардок(GrahamMurdock),ЏефМалган(Geof
Mulgan),ЏудитВилијамсон(JudithWilliamson).McGuigan,J.(1992)Cul
tu ral po pu lism,London/NewYork:Routledge,стр.41,57,59,81,133–134,
159,164.
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друштвенекласеформирајусвојеукусекојисеодражавају
крозизборепотрошнихикултурнихдобаракојеврше,при
чемудоминантнедруштвенегрупенамећусвојеукусекао
мејнстримкултуру.Данасбитобиланапредпоменутатзв.
креативнакласа.Премамишљењуовогаутора,култураима
значајну улогу у легитимисању друштвене неједнакости.49
Афинитетпремаделимависокеестетскевредностиопреде
љиваћеодређенаестетскадиспозиција.Способностзапо
седовање ове диспозиције није универзална, већ варира у
зависностиоднизафакторауоквирунаслеђеногиликроз
образовањестеченогкултурногкапитала.Дакле,заестетску
проценунекогделапотребнојезнање.Једанодмогућихсу
довазапроценуестетскевредностинекогдела,каконасучи
филозофЕмануелКант,јестебезинтересносвиђање.50Кате
горијадопадањабезинтереса,посеби,превазилази,између
осталог,иновчанувредност.

Сложенострасправеомерилимаукусапредстављафранцу
скиауторЛикФерикрозпризмурелевантнихфилозофских
промишљања,ипитањеформулишенаследећиначин:„Ка
коодржатиапсолутнупосебностукуса,анеподлећифор
мулацијисвако има свој укус, и тименеуништититежњу
универзалностибезчегабииобичанразговороестетици
изгубиосвакозначење?”51Међутим,усавременодобапо
зивањенаестетскесудовекао,уосталом,инакатегоричке
императиве, звучи као архаичан приступ. Због чега је то
тако?Јер јекризаквалитативногоцењивањаиуоштекри
за знања инаугурисана као један од стубова филозофског
дискурсапостмодерне.Стогасепитањаукусаивредновања
држеподаљеодакадемскеевалуације.Естетикапопуларне
културе јенештоочемусе једноставнонерасправља.Не
расправљасезбогтогаштојепостмодернистичкаинтелек
туалнаматрицадестабилизоваласвакуидејуоцеловитости
иуниверзалностизначењаивредности,прогласившикредо
„неповерењауметанарације”.Промовисанојестановиште

49Bourdieu,P.(1984)Dis tin ction: A So cial Cri ti que of the Jug ment of Ta ste,
Cambridge,Mass.:HarvardUniversityPress.

50Кант из свог појма допадања без интереса изводи објашњење лепог:
„Какосетодопадањенезаснивананекојсклоностисубјекта(нитина
некомдругомприкривеноминтересу),већсеонајкосудиосећапотпуно
слободанупогледудопадањакојепосвећујенекомпредмету,тоонније
устањудапронађекаоразлогедопадањаикаквеличнеуслове,закоје
бисењеговсубјекатвезао,тегаморапосматратикаодопадањекојеима
основ у ономешто онможепретпоставити такође код другог субјек
такојисуди;(...)”;Kant,I.(2004)Kri ti ka mo ći su đe nja,Beograd:Dereta,
str.74,79.

51Фери,Л.(1994)Ho mo aest he ti cus. От кри ће уку са у де мо крат ском до бу,
СремскиКарловци /НовиСад:Издавачка књижарница ЗоранаСтоја
новића,стр.87.
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да значења нису фиксирана већ су полисемична. Превла
дала је мода релативизма, парцијалности, индивидуали
зма.Овадоктринаможе сеценити као смислена реакција
на тоталитарно искуство 20. века, која је еманципацијом
начелаиндивидуалностинастојалада слабидогматичност
идеологијаиапсолутколективизма.Међутим,њенеконсе
квенцеизведенедокрајностипретедаоспореаутохтоности
идентитетскукохерентностсамеиндивидуе.

Уоквируовоганаратива,културнипроизводиидобра(чи
њенице или елементи у интерпретацији неких аутора) су
пренаглашеноперципираникаодокументичијасузначења
условљенадруштвенимконтекстомукојемсунасталаили
пакчиномдекодирањатј.рецепције.Наовомместусеотва
рајуправцизадискусије.Најпре,биобинеприхватљиворе
дукционистичкитакавприступкојибиподразумеваосвође
њеједногделакултуреилиуметностинасплетинтерпрета
цијаоњему.Делоуметностиикултурејеувексимболичко
посвојојструктуриисемантици,инијенетачнодаоножи
ви једномсвојомдимензијомуоквирупроизвољнерецеп
тивнеинтерпретативности,алитакође,ономожебититума
ченоисастановиштаиманентногзначења,коједаклеима
посеби, а којепроизлазииз аутохтоне структурењегових
градивнихелеменатаиуметничкихпоступакасаестетском
вредношћукоји га обликују.52Притомонај копросуђује о
естетскојвредностиделасвојсудморадазасниванаком
петентности,дабитајсудбиорелевантан.Затим,приликом
процењивањаједногдела,чијекритеријумепримењујемо?
Селекцијавредностиморадасевршинанекојосновикоја
јекохерентна(билодасутоестетскеилидруштвеневредно
сти).Коначно,будућидасесадржајкултурененалазисамо
уврхунскимуметничкимделима,никултурнадобрауши
ремсмислунебитребалодабудуизузетаодпроцењивања.
Јеруправозахваљујућивредноснимкритеријумимамогуће
једатипредностделимаврхунскогквалитетакојаприпадају
популарнојкултури(каквасумногафилмска,телевизијска
имузичкаостварења)уодносунапрецењенаосредњадела
формалноприпадајућакласичнојуметности.

Релативизовањевредноснихкритеријумаукултурикомпа
тибилнојесапроизведенимпарадоксом–дакрајњиисход
омасовљења културе не значи истовремено и достизање
идеалакултурнедемократије.Самасификацијомкултуресу
успостављенизаправосурогати,каковисокекултуре,тако
инароднихтрадиција,којиједнакоексплоатишуаутентич
немотиве,обрађујуихкрозестетскипроблематичанапарат

52Velek,R.iVoren,O.(1965)Te o ri ja knji žev no sti,Beograd:Nolit,str.275.
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идистрибуирају крозмашинеријумасовних (садаидиги
талних)медија.Њиховипроизводи сунамењенимасипо
трошачакојанајчешћенеманикомпетенциједапроцењу
јевредностоногашто јој сенуди,ниприликедауживау
скупљимиквалитетнијимпроизводима.Највишевредности
културнебаштинеисавременогстваралаштванисупостале
доступнесваком.Већинаљуди,пресвега,нерасполажефи
нансијскимресурсимадовољнимдаучествујеу„потрошњи
луксузнеробе”укултури,већпретежнобивајупрепуштени
дасеприлагођавајуукусукојидиктираунификованиизбор
робе јефтине продукције.53У таквој констелацији нарочи
то мањинске заједнице карактерише помањкање моћи да
постављајувластитециљевеидапартиципирајуукултури.

Културајеизворноподручјеимагинативностиикреативно
сти;онајетакођеиподручједемократијеуколикосуњена
добрадоступнасвимаиуколикосвакипојединацизаједни
ца имају услове да ослобађају своје стваралачке потенци
јале.Разумеседапореклокултуренетребадабудекрите
ријум,какопозитивне,таконинегативнедискриминације.
Аликултивисањеукусаиестетскаиизванестетскавалори
зацијабибиливажничиниоциуослобођеномтокукултуре
изванстриктнеилипретежнепрофитнемотивације.Дакле,
културнаполитикатребадасеизборидаобезбедисразмеру
измеђутржишноусмеренихкреативнихиндустријаикул
туре чији је смисао у домашају различитих непрофитних
циљева,међукојимасуидемократски.
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Abstract

The subject of this paper is the status of cultural assets in the
contemporary merchandise and service markets. The research starts
fromthepremisethattherelationshipbetweendemocracyandculture
nowadayscannotbeconsideredbeyondthevaluematrixofneoliberal
capitalism,which has a direct and decisive influence on the cultural
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viewedfromtwoopposingperspectives:theUSandtheWTO,onthe
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КУЛТУРНИОБРАЗАЦИ 
ДОСТИГНУТИСТЕПЕН 

ДЕМОКРАТИЈЕУСРБИЈИ
Сажетак: Овај рад се ба ви про у ча ва њем фак то ра ко ји су ути ца ли 
на од нос из ме ђу по сто је ћег кул тур ног обра сца и ни воа раз ви је но
сти де мо кра ти је у Ср би ји, и фе но ме на ко ји су кључ ни за по јам 
и функ ци о ни са ње де мо кра ти је. Раз у ме ва ње од но са де мо кра ти је и 
кул ту ре мо же по мо ћи у до но ше њу од лу ка ко је би има ле ути ца ја у 
овој обла сти. Де мо кра ти ја је реч ко ју че сто чу је мо и упо тре бља
ва мо а да се при то ме за бо ра вља да де мо кра ти ја по чи ва на раз
во ју кул ту ре, та ко да да нас „de fac to” де мо кра ти ја по сто ји са мо 
фор мал но и де кла ра тив но, јер без су штин ског ути ца ја кул ту ре 
не ма ни де мо кра ти је. У ери ма сов не по тро шње и ма сов не ко му ни
ка ци је, обе ле же ној опа да њем или не стан ком ве ли ких иде ја и иде о
ло ги ја, де си ла се про ме на вред но сне ди мен зи је кул ту ре. Кул ту ра је 
пред о дре ђе на про ме на ма ко је мо гу би ти узро ко ва не дру штве ним 
до га ђа ји ма, ино ва ци ја ма и дру гим ути ца ји ма у дру штву. Основ
ни про блем не до вољ ног раз во ја кул ту ре у Ср би ји ни је тех но ло шке 
при ро де, то ни су ве ли ке ко ли чи не угљенди ок си да, гло бал но за гре
ва ње, от пад, то су симп то ми про бле ма. Про блем је сте у кул ту ри  
и у на чи ну раз ми шља ња.

Кључне речи: де мо кра ти ја, кул ту ра, ин сти ту ци је, кон цепт 
разво ја

Осамнаестгодинанаконзапочињањадемократскихпроме
на, Србија још увек нема развијено демократско друштво
нити развијене институције демократског система.Све то
протекло време, процесу консолидовања демократије сна
жнојебиосупростављенперсонализованодносполитичке
културеинетолеранција.

ХАСИБАХРУСТИЋ
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Политичкифакторјенајзначајнијииимапресуднуулогута
кодајеcon di tio si ne qua nonза,несамонесметаноодвијање
свихдруштвенихреформиуциљуизградњедемократског
друштва,већизањиховоотпочињање.Акојетајусловис
пуњенмогућа је трансформација системакоји се садола
скомнавластдемократскихснагадоданаснијепроменио.
Сапроцесомтранзиције,падпроизводњеудруженсапора
стомнезапослености,допринеојеповећањусиромаштваи
социјалненеправде,аглавниизазовипосталисукорупција,
криминалинеодговарајућаулогадржаве.

Последњихдеценијасредстванамењеназакултуруубуџе
туСрбијебележекатастрофалнонискоучешћекојејеиспод
нултогпроцента.1Уусловимаоскуднихсредставазафинан
сирањекултуреубуџетуСрбије,свекомпонентеифункције
културногживотасупогођене:одинфраструктуреифунк
ционисањакултурнихинститутуцијаинеопходнеопремље
ностидофинансирањакултурнихинституција,одприступа
културнимдобримаиуслугамадоменталитетаипонашања
ууправљањууобластикултуре,укључујућиирадониху
креативној индустрији, едукативни потенцијал, културне
креације, људске ресурсе културног система и структуру
културнихрадника.2

У фокусу овог рада превсходно је утицај јавног, односно
државногсекторанакултуруизразлогаштојеудруштвуу
развојукаквојеСрбија,невладин,односноцивилниипри
ватнисекторкојиделујеуобластикултуре,типичномањи
ипообимуипозначају,такодајењиховутицајнапроцес
доношењаодлукаикреирањакултурнихполитиказанемар
љив. Узрок овом мањем утицају невладиног и приватног
сектора јеунедостаткусредставазареализацијуњихових
пројекатачијефинансирањезависиодрезултатанаконкон
курисања у Министарству културе и информисања. Ово
ме је неопходно додати и то да се организације цивилног
друштвауСрбијинајчешћебавевизуелнимуметностима,а
утицајнавизуелнусценуимајуонекојепоседујуизложбене
игалеријскепросторе.

1 Видети: Закон о буџету РепубликеСрбије за 2017. годину,Слу жбе ни 
гла сник Ре пу бли ке Ср би је,бр.99/2016;ЗаконобуџетуРепубликеСрбије
за2016.годину,Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је,бр.103/2015;идр.

2 Moldoveanu,M.andValeriu,I.F.(2011)The Im pact of The Eco no mic Cri sis 
on Cul tu re,Reviewof18GeneralManagement(Volume14.Issue2.2011),
pp.1535.
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Ста ње кул ту ре у тран зи ци ји –  
из со ци ја ли стич ке у тр жи шно  

ори јен ти са ну при вре ду

Транзиција из социјалистичке у тржишно оријентисану
привредууСрбији јесуштинскипочела2001.године.На
кондемократскихпромена2001.годинезапочетереформе
суукључивалеинституционалнуреформу,либерализацију
трговинеиприватизацију,каоиприлагођавањеекономске
политикетржишнојпривреди.Чињеницаједасеупроцес
транзицијеушлостихијски,безјасноутврђеногредоследа
реформи и динамике промена, без нове развојне филозо
фијеипримеренестратегијеразвоја,којабибилаосноваза
вођењеконзистентнемакроекономскеиразвојнеполитике.
Недостатакјаснихиопштеприхваћенихстратешкихправа
цауостваривањуразвојногпроцесабиојетесноповезанса
неолибералнимприступом.

У сиромашним друштвима, какво је Србија, однос према
демократијиусловљенјеувеликојмериуверењимаграђа
наоразвојним,економскимучинцимаполитичкогрежима
на власти. Социјални консензус око концепта развоја ни
је био у сагласности са нивоомдемократске конституције
друштва.Одсуство јасног и кохерентног концепта развоја
логично једовелодонезадовољствафункционисањемин
ституцијаинеповерењаграђанаудржаву.Радисезаправоо
томеданиједошлодотрансформацијеполитичкогсистема
из партијске државе у државу владавине права.Србија се
налазиунепромењеномпродуженомстањуукојемвлада
јућиполитичкикартелпоседуједржавуирасподељујена
ционалнидоходакпопринципуполитичкелојалности,кроз
систем деобе политичког плена. Без демонтирања партиј
ске државе,Србија ће и даље бити талац нестручности и
одсустваполитичкогморала.

Србијајеуследспоростиуреформамаостварилаограничен
напредакууспостављањуфункционалнетржишнепривре
де.3Незапосленост,сиромаштвоинизакживотнистандард
суозбиљниекономски, социјалнииразвојнипроблемиса
којимсесуочаваСрбија.4

3 Видети:CommunicationfromtheCommissiontotheEuropeanParliament,
theCouncil,theEuropeanEconomicandSocialCommitteeandtheCommit
teeandtheCommitteeoftheRegions,CommunicationonEUEnlargement
Policy,EuropeanCommission,Brussels,9.11.2016COM(2016)715final
2016.

4 Исто;AcredibleenlargementperspectiveforandenhancedEUengagement
withtheWesternBalkans(6.2.2018COM(2018)65final),Strasbourg,Eu
ropeanCommission.
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Гломазан државни сектор са мноштвом државних органа,
кабинета,функцијаифункционера,фондова,агенцијаиин
ститутапредстављасекаонеопходан.Натајначинседржа
видајеулогакојаодговараприватниминтересимапоједина
ца,чимеседевалвирајавниинтерес.Затојенужноизврши
тирационализацијубројаивеличинебуџетскихкорисника
на начин да расположивост буџетских средстава одговара
реалнимпотребама.

Једанодкључнихузрокамакроекономскенестабилностије
нереформисанјавнисектор.Јавнапредузећанајвећимделом
јошувекнисуприватизована,какобисеуовуобластуве
ласлободнаконкуренцијакојабидонеланижеценеибољу
услугу.Монополскапредузећамногокоштајусвакогграђа
нина,крозвисокеценеилошеуслуге,алиикрозвисокепо
резефинансирањемвишказапосленихрадникаутимпред
узећима.Узто,јавнапредузећадодатносупленполитичких
партијанавластиштојеједанодузрокакорупције.

Наосновусагледавањакритеријумафискалнеконвергенци
јеСрбијепремаЕвропскојунији(ЕУ),можесезакључити
даСрбијајошувекнијенатомстепенуразвојадабимогла
одолети конкурентским притисцима из ЕУ.Пре свега, ре
шавањупроблемафинансирањапензијскогиздравственог
осигурањаипостизањупривреднограстауциљуповећања
запослености.

Реформесеспроводеспоро,нијепостигнутавладавинапра
ванитипостојиодлучностуборбипротивкорупције,упр
кос најављеној борби против корупције.5 Непримењивање
уговора је и даље распрострањено услед дуготрајне про
цедуреудоношењусудскиходлукаивеликогзаостајањау
областиправосуђа.Недостатакправнесигурностиупогле
дуимовинскихправаималисунегативанутицајнаповећа
њепословања.Одлагањаинеприменасудскиходлукаико
рупцијапоткопавајуповерењеуправнисистемиспречавају
инвестирањеувећемобиму.

Борба са корупцијом је тешка али есенцијална и захтева
независнуулогусуда,институцијеодповерења,иоспосо
бљеноособље.Злоупотребавластииовлашћењајављасеу
разнимоблицима.Најочигледнијипримерјекадаодређене
политичкегрупеипојединцинавластиделујууправцуда
обезбедесопственимонопол,нелојалнуконкуренцију,иde 
fac toспречавајупредузимањесуштинскихпроменасистема.
Притоме,некеизменезаконодавнерегулативепредстављају

5 Видети:CommissionStafWorkingDocumentEconomicReformProgram
meofSerbia(20172019)CommissionAssessment(21.4.2017SWD(2017)
142final),Brussels,EuropeanCommission.
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секаореформске, а суштинскисе задржавастарисистем.
Свака критикаопостигнутимрезултатима, оценаилими
шљење неистомишљеника оштро се напада јер владајуће
политичкепартијеимају контролунадмедијима. Једанод
главнихизазовауСрбијисвакакојеборбапротивкорупције
иинституционалнареформа.Србијајена77.местуналисти
земаљапомерењукорупцијеу2017.годиниодукупно180
земаља,штоговориоизузетновеликомобимукорупцијеу
српскомдруштву.6Gros so mo do,остваренјемалинапредаку
борбипротивкорупције,организованогкриминалаипрања
новца,којисуидаљеозбиљанпроблем.Правоснажнепре
судеуслучајевимакорупцијесуретке,бројпокренутихис
трагаиизреченихпресудауслучајевимапрањановцаостао
јемали.Проблемкриминализацијеизакаснелетранзиције
српскогдруштвајеважнапрепрекамодернизације.

Уследсвихпостојећихпроблемаинепромењеногполитич
когидруштвеног системауСрбији видљив јенедостатак
инвестиција у свим областима културног стваралаштва:
креацији, продукцији, дистрибуцији, промоцији, тржишту
културе.Несумњиво је да је култура једнаоднајбитнијих
карактеристикаљудскогделовањаидруштвауопште.Ме
ђутим, у еримасовнепотрошње, комуникације и културе,
обележенојнестанкомвеликихидејаиидеологија,десиосе
губитаквредноснедимензијекултуре.7

Заправо,заборављаседадемократијапочиванаразвојукул
туре,такодаданасde fac toдемократијасуштинскипостоји
самоформалноидекларативно,јербезсуштинскогутицаја
културенеманидемократије.8Задатаксавременекултурне
политике је да, пре свега, обезбедифинансијску подршку
институцијама као што су музеји, галерије, позоришта, и
др.,дабринеоуметностииокултурнојбаштини.9Непосто
јикултурнастратегијанитиприоритетикултурнеполитике.
Заштаипротивкојихвредностиукултурисерасправља.
Уколиконепостојикултурнаполитиканитициљапоготово

6 Corruption Perceptions Index 2017 (21 February 2018), Surveys, Berlin,
TransparencyInternational,TheGlobalCoalitionagainstCorruption.

7 Миливојевић, Т. (2012) Култура и срећа, Кул ту ра, бр. 137, Београд,
Заводзапроучавањекултурногразвитка,стр.510,2831.

8 Hrustić,H.(2014)Svetskaekonomskakrizaikultura,Kul tu ra po li sa,br.14,
godinaXI,NoviSad,str.336351.

9 Видети: Trozbi, D. (2012) Eko no mi ka kul tur ne po li ti ke, Beograd, Clio;
Inkei,P.(2010)The ef ects of the eco no mic cri sis on cul tu re,TheBudapest
Observatory,CultureWatchEuropeconferenceon67September2010,Cul
tureandthePoliciesofChange,Brussels,EESCHeadquarters,Councilof
Europe.
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мерекојебидопринелекултурнoмразвоју,тајпроблемсене
тичесамотренутног,већибудућегстања.

Историјскиицивилизацијски,анесамогеографски,Срби
јајеевропсказемљаиевропскодруштво.Такавњенха би
туснеможесеоспоритинитигатребапосебнодоказивати.
ОкренутостСрбијекаевропскиминтеграцијамајеприродна
консеквенцадакаослободнанацијаобновииревитализује
својевропскиидентитет.ОтудајеитежњаСрбиједапоста
нечланицаЕУопредељењекојејепревасходноисторијско,
анесамополитичкиутемељено.10

Уло га по ве ре ња у ин сти ту ци је др жа ве

Поверење грађана у институције државе изузетно је ва
жноуодносунаразнеобластиразвоја.Поверењејеосно
вауспешностиреформиикључнаједетерминантахуманог
и економског развоја једне државе. Теоријске и емпириј
ске анализе, нарочито у радовима Андреа Сапира (Andre
Sapír),ЏонаХеливела (JohnHelliwell) и РобертаПатнама
(RobertPutnam),показујудависокнивоповерењаграђана
удржавнеинституцијечинимногеаспектеживотапродук
тивнијим.11 Генералноговорећи,поверењебисемоглоде
финисати као поузданост грађана у државне институције.
Но,тонијесамосубјективнаперцепција,већвишеодтога:
поверењесеможесматратикључнимпокретачемпрогреса
уоквиру једногдруштва.Често јеудруженосаконцептом
социјалногкапитала,такодајенеколикоауторафокусирало
поверењекаоважнудетерминантуекономскогидруштве
ног развоја, а поготово као неодвојив елемент изучавања
социјалногкапиталаиблагостањаљуди.12

Нивоповерењаграђанаудржавнеинституције,односнони
закнивокорупцијеважанјепоказатељсоцијалногкапитала,

10Hrustić,H.(2011)UticajSvetskefinansijskekrizenameđunarodneodnose,
Pra vo i druš tvo,Beograd,Službeniglasnik,br.4/2011,str.6783.

11Видети:Sapír,A.(9September2005)Glo ba li sa tion and the Re form of Eu ro
pean So cial Mo dels,BackgrounddocumentforthepresentationatECOFIN
InformalMeetinginManchester;Helliwell,J.F.andPutnam,R.(2004),The
socialcontextofwellbeing,Phil Trans R. Soc Lon,B359,рр.143546.

12Видети:Luhmann,N. (1979)Trust and Po wer,NewYork: JohnWiley&
Sons;Gambetta,D.CanWeTrustTrust?, in:Trust: Ma king and Bre a king 
Co o pe ra ti ve Re la ti ons,ed. Gambetta,D.(2000),BasilBlackwell,University
ofOxford;Putnam,D.R.(March,1993)TheProsperousCommunity:Social
CapitalandPublicLife,The Ame ri can Pro spect,Vol.4,No.13,p.3542;
Fukuyama,F.(2000)So cial Ca pi tal and Ci vil So ci ety,IMFWorkingPapers
No.74,March,IMF;Knack,S.andKeefer,P.(1997)DoesSocialCapital
Have aPayof?ACrossCountry Investigation,The Qu ar terly Jo ur nal of 
Eco no mics,Vol.112,No.4,p.5188,November,MITPress;и:LaPorta,R.,
LopezdeSilanes,F.,Shleifera,А.andVishny,R.(1996)Trust in lar ge or ga
ni za tion,NBERWorkingPapers,No.5864,NBER,Cambridge,MA.
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ависокнивоповерењасматрасефакторомкојијачаеконом
скирастисоцијалноблагостање.Безсумње,постојикоре
лацијаизмеђуповерења грађанаирелевантнихкатегорија
прогресаудруштву,попутекономскограста,висинеживот
ног стандарда грађана и кредибилитета власти.Поверење
јенеопходно,јерпобољшавасоцијалнуиполитичкуинтер
акцију.Патнам дефинише социјални капитал као каракте
ристикудруштвеногживота, такодаомогућаваучесници
мадазаједноделујуефикасниједабипостиглизаједничке
циљеве.13Намакронивоу,поверењесеex pli ci te односина
поузданостинституцијадалисуграђанизадовољниилине
задовољнињиховим радоми ефектима текуће политике.14
Збогнискогнивоаповерењаграђанаудржавнеинституци
је,чакидасеодвијареформаполитичкогипривредногси
стема,онаper se, уСрбијинебимногонизначилајерузтај
системнесметанопаралелнофункционишусиваекономија
икорупција.

Из бор кул тур ног обра сца раз во ја

Досадашњи процес транзиције у Србији био је тесно по
везан са неолибералним приступом. Интересовање за де
финисањеразвојних стратегија оживело је текпоследњих
година,алијошувекнепостојисагласностоизборукултур
ногобрасцаразвоја.Србијајејошувектрусно,политички
нестабилнодруштвоизложеноподеламаиконфликтима.

СвакоммогућемодговорунапитањекудаидеСрбија, прет
ходипитање–гдејесада,односнотестирањенивоаразвоја
демократије, демократских актера, процеса и институци
јауСрбији,далисевишепартијскаутакмицазапозицију
власти одвија под унапред познатим и релативно равно
правнимусловима,далијеопозиција„осуђена”настално
губљењеизбораиизборнедемократије.Недовољноразви
јенамедијскарегулативаинеравноправанприступмедији
масупретпоставкаферизбора.Основнисмисаополитичке
одговорностиједавластодговаранапотребеиочекивања
грађана–гласача.

13Саовомдефиницијомсу се сагласилиидруги ауторипопутАлесине
иЛаФераре(2002).Например,ПатнамтврдидауИталијиблизудве
деценијеуспехвластизависивеликимделомодповезаностиграђанаса
изабранимпредставницимавласти.Видети:Putnam,D.R.(March1993)
TheProsperousCommunity:SocialCapitalandPublicLife,The Ame ri can 
Pro spect,Vol.4,No.13,p.3542.

14Видети: Blind, P. K. (June 2007) Bu il ding Trust in Go vern ment in the 
TwentyFirst Cen tury: Re vi ew of Li te ra tu re and Emer ging Is su es,Paperpre
sentedatthe7thGlobalForumonReinventingGovernment,BuildingTrust
inGovernment,Vienna.
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Ограничења у раду су присутна и у институцијама попут
омбудсмана, повереника за информације од јавног значаја
и антикорупцијским телима и агенцијама. Нетолеранција
и неспремност за дијалог, наизменично западање у стање
сталнихрегионалнихконфликатамогуселечитисамоде
мократскомграђанскомполитичкомпартиципацијомикул
туром.Тиме, у недостатку демократије она није нимогла
дадопринесеразвојукултуре,иобрнуто,јерувредносном
систему друштване постоји норма да се демократијажи
ви као облик свакодневног живота. Недостатак демократ
ске традиције је у корелацији сапојединачнимобрасцима
државнетворевине,институционалнимнаслеђемауторита
ризма,алисвакакодаупротекломпериодунијеиспољена
тежњадасеуспоставивладавинаправа.Економскепроме
неизведенелиберализацијомпокренулесуприватизацијуи
продајудржавнеимовине,накончегајеуследилапрвобит
наакумулацијатајкунскогкапиталауместоочекиванедемо
кратизације,учврстилесуауторитарнувладавинууоквиру
јакихвезавласти,бизнисаибанака,удаљавајућисетимеод
грађана.Реалнасликастањадосадајебиладајеекономија
у служби владајућег режима и нових елита,што је најве
ћапрепреказамодеранаспектцивилногдруштваиразвој
демократијеикултуре.

СтратешкиприоритетСрбијеједапостанечланицаЕУ,као
најважнијој европској интеграцији. Потписивањем Спо
разумао стабилизацијиипридруживању (ССП),у априлу
2008. годинепрвипут јеформализованаинституционална
сарадњасаЕУиСрбијаучествујеупроцесустабилизаци
јеипридруживања.ВажнаобавезакојујеСрбијапреузела
потписивањемтогспоразумајестеусклађивањепрописаса
правним тековинама ЕУ (ac qu is com mu ni ta i re), као и њи
ховадоследнапримена.15Усвајањеоквиразапреговореса
СрбијомоприступањуЕУпотврђенојеодстранеСаветаЕУ
2014.годинеизапочињањанормализацијеодносаСрбијеса
Косовом.

Наиме,почетакприменеССПодстранеСрбијекоракјена
европскомпутукауређенијемистабилнијемдруштву,ко
јимјеистовременозапочеоипроцесизвештавањаодстране

15Видети: Споразум о стабилизацији и придруживању,Слу жбе ни лист 
РС, Београд, бр. 83/2008. (The Stabilisation andAssociationAgreement
betweentheEUandSerbia–SAA).Споразумостабилизацијиипридру
живањуступиојенаснагу1.септембра2013.године.СадржајСпоразу
мајетипскизасвеземљекојесугапотписале,обухватабројнеобласти
–политичкидијалог,политикусарадње,регионалнусарадњу,слободу
кретањаљуди,услугаироба,усклађивањенационалногзаконодавства
саac qu is com mu ni ta i re,финансијскупомоћисарадњу,идр.Саставни
деловиСпоразумасуиодређенианексиипротоколи.
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ЕУоиспуњеностиусловазапридруживањеиоспровођењу
реформинеопходних за европскуинтеграцију.Прилагођа
вањеСрбијенапутукаЕУподразумеваиспуњавањеусло
ва у погледу тржишне отворености, извозне оријентације
идругихпредвиђенихстандардакоје јеутврдилаЕУ,како
економских(куповнамоћ,стопапривреднограста,извозу
ЕУи увоз изЕУ, стопа инфлације, стопа незапослености,
јавна потрошња, инвестиције и др.), тако и неекономских
(политичка стабилност, демократизација, либерализација
и институционализација друштва, савремена инстутуцио
налнаинфраструктурнаизграђеност,безбедност,сигурност
страних улагања, поштовање еколошких стандарда, соци
јалнихстандарда,ефикасностправногсистема,поштовање
људскихправа,идр.).Кључниизазовисакојимасесусреће
Србија су владавина права, нарочито реформа правосуђа,
борба са корупцијом и борба са организованим кримина
лом,реформајавнеуправе,независносткључнихинститу
ција,слободамедија,антидискриминационозаконодавство
изаштитамањина.

Кул ту ра и тр жи ште

Задатаксавременекултурнеполитикеједа,пресвега,обез
бедифинансијскуподршкуинституцијама каошто суму
зеји,галерије,позоришта,идр.,дабринеоуметностиио
културнојбаштинистимштојеосновнипредусловзауспе
шновођењекултурнеполитикепосталоподједнаковажно
ипознавањеодносаизмеђуекономијеикултурнихвредно
сти.16Нарочитојеупрошломвекудошлодопорастаинте
ресовањазакреативнеиндустријезбогњиховогутицајана
економскудинамичност,штојеутицалоинадругачијууло
гукултурнеполитике.17

Култура је такође део тржишногмеханизма деловања, та
кодаједошлодоизвеснерелативизацијеирастегљивости
појмакултура,поистовећењесветакултуресасветомпотро
шње.Gros so mo do,тржишнимеханизамделовањаинкорпо
риранукултуридовеоједоекономскогпоимањавредности
укултури.Свечешћесемогучутимишљењадакултурне
институцијеморајубитифинансијскисамоодрживе,идасе
музеји,позоришта,уметничкегалеријеугасеаконемогуда
сефинансирајуодпродајеулазница,уосновидабикултуру
каоједнуформупроизводњетребалопрепустититржишту.18

16Trozbi,D.(2012)Eko no mi ka kul tur ne politikе,Beograd,Clio,str.108127
17Hrustić,H.(2014)Svetskaekonomskakrizaikultura,Kul tu ra po li sabr.14,

godinaXI,NoviSad,str.336351.
18Nikolić,Č.V.Kulturniidentitetipolitičkastrategija,Književnostudobakri

ze,u:Druš tve ne kri ze i (srp ska) knji žev nost i kul tu ra,priredili:Bošković,D.i
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ЈосипРатцингер(Jo seph Rat zin ger –Be ne dikt XVI.)укњизи
Кр шћан ство и кри за кул ту раистичесукобцивилизацијаи
култура,идасеуЕвропииуопштенаЗападуразвилакул
туракојајерадикалнаконтрадикцијанесамохришћанству,
него уопште религијским традицијама човечанства.19Сво
ђењемзначењакултуреутржишнеоквиреимаргинализа
цијомњеневредноснекомпоненте,потврђујесеикризаи
очигледноједапостојиконтрастизмеђуразвојакултуреи
цивилизације.20Уданашњемсветупорастаразнихекстре
мизама, варварстава, ратова, дивљања крупног капитала,
јаза између пауперизоване већине и неодговорне мањине
ултрабогаташа, уништавања екосистема, заборавља се да
демократија почива на развоју културе. Зато није ни чудо
штосуекономска,социјалнаикултурнаправасистематски
занемаривана,пресвега,јерсесматралодаонастварноне
могу ништа значајно понудити свету испуњеном великим
сиромаштвоминеједнакошћу.

О уло зи кул ту ре – про блем је сте у кул ту ри

Културајепредодређенапроменамакојемогудабудуузро
кованедруштвенимдогађајима,иновацијамаидругимути
цајима.Историјапоказуједасесвременомувекпојављује
демократијаинашепоимањедруштвазаправопредставља
кретањенапредпремадемократијикојајекрајњидруштве
нициљ.Усуштини,проблемјестеукултури.Затомерекоје
државапредузимаилибитребалодапредузимаимајуисто
ријскикарактер,јерозначавајупуткабудућности.Важноје
какоћекултурасасвимњенимвредноснимутицајимапре
живетиуовомпрелазномпериодуидалићекултураимати
утицајуовимисторијскимтрансформацијамаакосеразуме
каоразвојнакатегорија.

Културни радници не би требало да буду посматрачи јер
имају одговорност. Као што су друштвени покрети ши
ром света прокламовали идеале солидарности, једнако
сти и демократије, удруживање у култури и интерактивна
партиципацијајенеопходна.Људинисуинетребадабуду
пасивниконзументикултуре.21

Anđelković,M.(2011),Kragujevac,Filološkoumetničkifakultet,str.4964.
19Ratzinger,J.(2008)Krš ćan stvo i kri za kul tu ra,BibliotekaFIDES38,Split:

Verbum,str.220.
20Velkley,R.(2002)The Ten sion in the Be a u ti ful: On Cul tu re and Ci vi li za tion 

in Ro us se au and Ger man Phi lo soph,BeingafterRousseau:Philosophyand
CultureinQuestion,TheUniversityofChicagoPress,рp.11–30.

21АсоцијацијаМарселИктерзакултурнудемократију јеуорганизацији
канцеларијеТачкакултурногконтактауБеоградуодржала25.октобра
2012. годинепредавањена тему: „Улога културеудобакризе”, виде
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Осимфинансијскихпроблемасакојимасесусрећукултур
неинституцијеиорганизацијеуСрбији,проблемпостојии
збоглошекомуникативностињиховихпројеката,апоготово
штониписаниниелектронскимедијинисуудовољнојме
риукључениилинисузаинтересованидапратереализацију
тихпројеката.Танекомуникативностсеогледаунедовољ
номпредстављањупројеката,односноулошојмедијацији.
Важанциљсвакогкултурногпројектајесвакакоутицајна
једнусредину,такоданедовољнакомуникативностпројека
танијебезначајанпропуст.Нереткоседешавадареализаци
јапројекатаостајеуускомкругуистомишљеника,поготово
кадасерадиоорганизацијамацивилногдруштва,такодана
овајначинреализованипројектигубесвојсмисао.

Затим,проблемипостојеиуцеловитостисагледавањазна
чајакултурногнаслеђакојезахтеванесамосталноодржава
ње,већињиховуидентификацију,независноодвласништва
надњима,каоизразнепрекидноеволуирајућихвредности,
знањаитрадиција.Посебнонематеријалнокултурнонасле
ђекојејеамблемдуховнекултуре,попуточувањаматерњег
језикасрпскемањинекојаживиуиностранству,затимочу
вањатрадиционалнихигараимузике,дообичајаистарих
вештинаизаната,изискујепредузимањемеразаунапређе
њеобразовањаиспровођењеобукеистраживачазапобољ
шањеквалитетазнањаизовеобласти,штобитребалодабу
деобавезауниверзитетаидругихобразовнихинституцијаи
научноистраживачкихинститута.

Уво ђе ње по ре за на шунд

Уусловимаоскуднихсредставазафинансирањекултуреу
буџетуСрбије,чујусеипредлозикојипозивајунаувођење
порезанашунд, сличногономкакав јепостојаоубившој
Југославији(СФРЈ–СоцијалистичкаФедеративнаРепубли
каЈугославија).22Увођењепорезанашунд,којимбисеопо
резивалиразнириалитишоупрограми,турбофолкмузика,
таблоиди, односно „жута штампа”, телевизијске риалити
информативне емисије и програми, умногоме би помогло
ако би се та средства усмерила у финансирање културе.23

ти:МилојевићМ.(29.октобра2012)О уло зи кул ту ре и мо гућ но сти ма 
пре ва зи ла же ња кри зе, Центар за истраживање креативне економије,
Internet:http://www.madmarx.rs/20121029/Oulozikultureimogucnosti
maprevazilazenjakrize

22Hrustić,H.(2017)Dodatniizvorporeskihprihoda,Prav ni ži vot, ča so pis za 
prav nu te o ri ju i prak su,Tematskibroj:Pravednopravoistvarnost,LXVIbr.
11/2017,TomIII,UdruženjepravnikaSrbije,str.2131.

23Овомишљење заступа и проф. дрМиливојеПавловић, деканФакул
тета за културу имедије, проф. др Зоран Јевтовић и проф. дрДивна
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Однаплатепорезанашундмоглобисеефикаснијефинан
сиратиочувањекултурногнаслеђа,које језбогнедостатка
средставадеценијамауопасности,алиифинансирањедела
савременеуметности.Наинституцијамадржавеје,какоје
нагласиодиректорКултурногцентраНовогСада,БојанПа
најотовић:„ванредноважанзадатакданаместуузорамла
дихнараштајанебудустарлетеикич,већврхунскинаучни
ци,уметници,спортисти.Здравкултурномедијскисадржај
накојемодрастајумлади,представљаосновнепретпоставке
задруштвенинапредак.”24

У ситуацији смо да у Србији владају повољни услови за
шунд. Тиме се снижавају културни стандарди а подстиче
дух осредњости. Уметничке форме које су посебно угро
жене уСрбији сумузика, књижевност, новинарство иТВ
програми.

Демократско друштво не треба да забрањује шунд дела,
алибитребалодапропишејаснаправилакрозодговарајућу
порескуполитику.Додатниизворипорескихприходакроз
опорезивањешундаомогућилибидржавидабољеплани
радугорочникултурниразвој.ЗаСрбијујеоднепроцењиве
важностидаобезбедидовољна средства заразвој културе
исачуваделасвојекултуре.Опорезовањенијецензура,ни
шта се не забрањује, већ друштво одређује приоритете, и
преко пореске политикешаље јасну поруку до чега му је
стало,штајеујавноминтересу,аштаније.

Једини начин борбе протившунда и кича јесте непреста
нојачањекултурнихинституцијаидогађања–позоришта,
музеја, уметничких галерија, те позоришних, филмских и
музичкихфестивала–пружањефинансијскеподршкеипо
ценунеисплативости.Системскаподршкајепотребнадаби
културабиладоступнапотенцијалнимконзументима.

УСрбији је Законом о порезу на додату вредност пропи
сананижастопапорезанадодатувредностод10%напро
метмонографскихисеријскихпубликација,услугакојесе

Вуксановић. Извор: Аноним, (10. јул 2013) Како опорезовати кич?
Ве чер ње но во сти.

24ДиректорКултурногцентраНовогСадаБојанПанајотовићуписмујав
ностиоднадлежнихтражидадрастичноопорезујушунд,кичидруге
штетнемедијскесадржаје.Извор:Аноним,(24.јул2015)Опорезивати
кичишунд,Тањуг;АналитичармедијаДрагољубВуковићсматрадаби
опорезивањемшундаикичабиладестимулисанамедијскапраксакоја
подилазирђавимљудскиминстинктима,Вуковићсезалажедасесвака
врсташундаикичаумедијимаопорезује,билодасуупитањуновине
илинекидругимасовнимедији.Видети:Vuković,D.Omogućnostiopo
rezivanja kića išunda, 23. 11. 2014. http://www.vijesti.me/.../oprecnami
sljenjaomogucnostioporezivanjakicaisunda
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наплаћујупутемулазницазабиоскопскеипозоришнепред
ставе,сајмове,циркусе,забавнепаркове,концерте(музичке
догађаје),изложбе,спортскедогађаје,музејеигалерије,бо
таничкебаштеизоолошкевртове.25Узтобитребалопоме
нутидајепрометкњигеуЛуксембургуопорезованпосто
пиод3%уИталијииШпанији4%,уМађарској,Пољској,
Румунији, Хрватској, наМалти и на Кипру 5%, у Грчкој,
Холандији,ПортугалијииШведској6%,Немачкој7%,ау
ИрскојиВеликојБританијипорескомстопомод0%.26

За кљу чак

Sum ma sum ma rum,мерезаобнављањеекономскограстасу
есенцијалне,поштојесуодговорнапитањештајезаправо
будућициљразвоја,далисутоциљевиекономскогблаго
стањаљуди, запосленост, заштитаживотне средине и по
бољшање образовне структуре и нивоа културе становни
штваусусретусановимтехнолошкимизазовима.Самоуз
структурнереформекојеводекапривредномрастуипроме
нипостојећегсистемауСрбијимогућејеостваритиинве
стирањеуистраживања,предузетништво,инфраструктуру
иенергетику,побољшатинивообразовањаикултуре.

Државниутицајнапривредуостаојевеликиуследнепро
мењеногполитичкогсистемаиспоростиуспровођењуре
форми.Пословноокружењеугроженојеправномнесигур
ношћу, односно непостојањем владавине права. Недоста
такконкуренцијеинеразвијеностинфраструктуресууско
грлоза јачањеекономскихпотенцијала.Зато јенеопходно
побољшање инвестиционе климе уз одлучно спровођење
реформи што би имало вишеструки позитиван ефекат на
јачањеконкурентности.

Новаекономскакартасветапоказуједиференциранепотен
цијалерастаимогућностизаодрживнивокултуре.Сједне
стране,људисумеђусобносвеближиупросторуивремену,
а,сдруге,свевишеудаљенисадаљимрастомнеједнакости.
Излазиз овог зачараног кругапредставља самооператив
настратегијареформиослоњенанадемократскепроменеи
развојкултуре.

У будућем економском развоју конкурентску предност in 
cor po re одређиваће првенствено знање, технолошки на
предакиразвојкултуре.Неприлагођенеземљеуусловима

25Законопорезунадодатувредност,Слу жбе ни гла сник РС,бр.84/2004,
86/2004,61/2005,61/2007,93/2012,108/2013,6/201468/2014,142/2014,
5/2015,83/2015,5/2016,108/2016и7/2017.

26VAT rates applied in theMember States of the EuropeanUnion (January
2018),Strasbourg,EuropeanCommission.
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глобализацијећебитионекојеразвојноикултуролошкиза
остају,којенемајустратегијуразвојаисоцијалнукохезију,
дакле,онекојенедовољноулажууобразовањеикултуруи
имајувисокустопунезапослених,поготовомладих.

Обиминтервенцијеуобластикултуреподутицајемјеполи
тичкогфактора,асваказемљакрозплановеразвојаиденти
фикујесегментекојештити.Каквеуспехеилинеуспехеће
иматиСрбијаунареднимдеценијамазависииодсадржи
неплановаразвојаиодносапремакултури.Развојкултуре
означавапутсавременогсветскогдруштвеногсистема.Зато
језаСрбијуоднепроцењивеважностидаобезбедидовољна
средствазаразвојкултуреисачуваделасвојекултуре.
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CULTURALPATTERNANDTHEREACHEDDEGREEOF
DEMOCRACYINSERBIA

Abstract

This paper deals with some important determining factors of
influence in culture and the reached degree of democracy in Serbia.
Understandingoftherelationshipbetweencultureanddemocracywill
assistinthefashioningofdecisionsthatafectstheseareas.Democracy
isawordweoftenhearandexploit, forgettingthatdemocracyrelies
onthedevelopmentofculture,sothat,today,democracyindeedexists
onlyformallyanddeclaratively,astherecanbenodemocracywithout
essentialinfluenceofculture.Thebasicproblemoftheunderdeveloped
cultureinSerbiaisnottechnologicalinnature:largequantityofcarbon
dioxide, global heating or waste materials are only the symptoms.
Theproblemlies in theculture itselfand inourmindmode. Eforts
for the restoration of economic growth are essential, since they are
replies to the questions like:what are really the future development
targets;whetherthesearethegoalsofeconomicwelfare,employment,
environmentprotectionandimprovementofeducationalstructure;and
whethertheculturallevelinpopulationismeetingnewtechnological
challenges. Investment in research, infrastructure and energetics,
education and culture, would have multiple positive efect on the
strengtheningofcompetitiveness. Thefindingsof thispapersupport
thecallsforacomprehensivereform,ifweconsiderthefact that the
marketmechanismsoperateinculture,thatrelativismisbecomingthe
ideaofculture,andthatcultureisidentifiedwithconsumption,withan
economicstandpointofvalueinculture.Maladjustedcountries,under
globalizationconditions,wouldbetheonestofallbehindevolutionally,
technologicallyandculturallyspeaking,ortheonesthatdonothavea
developmentstrategyandasocialcohesionstrategy,andparticularly
fail to sufciently invest in education and culture. In the future, a
competitiveadvantagewilllieindevelopment,knowledge,cultureand
technologicalprogress.Societiesmustdefinetheirprioritiesandmust
relayaclearmessagewhatisimportantandwhatisnot,whatrepresents

publicinterest,andwhatdoesnot.

Keywords: democracy, culture, institution, development concept
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СРБИЈИЗАВРЕМЕ 
ТРАНЗИЦИЈЕ(2000–2018)

Сажетак: На пу ту раз во ја де мо кра ти је у Ср би ји по сле 2000. го
ди не стра те шко пла ни ра ње пред ста вља кључ ни ин стру мент за 
пре о бли ко ва ње кул тур не по ли ти ке. За сно ва но на ме то ду су срет
ног пла ни ра ња при ме њи ва но је у са мо у прав ном си сте му не ка да
шње СФРЈ, да би се с по чет ком тран зи ци је уво ди ло као пот пу на 
но ви на. За то се при ме на ду го ро чног пла ни ра ња мо же са гле да ти 
као но виста ри иза зов за све ни вое упра вља ња у Ср би ји. У ра ду се 
да је пре глед ини ци ја ти ва ло кал ног пла ни ра ња у кул ту ри у пе ри о
ду 2000–2018. го ди не, ана ли зи ра нор ма тив ни кон текст за ње го ву 
при ме ну и ука зу је на ва жност ус по ста вља ња вер ти кал не и хо ри
зон тал не са рад ње у пла ни ра њу кул тур ног раз во ја. Де сет го ди на 
од по чет ка тран зи ци је на сна зи је био За кон о де лат но сти ма од 
оп штег ин те ре са у обла сти кул ту ре (1992) ко ји је био у ко ли зи ји 
с по ве ћа њем ау то но ми је ло кал них вла сти и про це си ма де мо кра
ти за ци је и де цен тра ли за ци је у Ср би ји по сле 2000. го ди не. Ова не
ком па ти бил ност као и из о ста нак на ци о нал не стра те ги је раз во ја 
кул ту ре од ра зи ла се и на (не)за сту пље ност стра те шких пла но ва 
у кул ту ри на ло кал ном ни воу.

Кључне речи: стра те шко пла ни ра ње, кул тур на по ли ти ка, 
локална са мо у пра ва, Ср би ја, де мо крат ска тран зи ци ја

АНАСТОЈАНОВИЋ



150

АНА СТОЈАНОВИЋ

Увод

Процесидецентрализацијеу90тимгодинама20.векапо
стали су норма у развијеним државама. Принцип супси
дијарности (prin ci ple of sub si di a rity), на коме се децентра
лизација заснива1, даје важну улогу локалној самоуправи.
Претпоставкаједанижинивоивластимогуостваритичвр
шћу везу са грађанима од централног нивоа власти, што
доприносиефикасномиефективномуправљању.

Планирањеукултури (енгл.cul tu ral plan ning) севидикао
инструментузпомоћкогакултураиуметностмогудадају
свој допринос социоекономском развоју локалних среди
на,адекватномкоришћењулокалнихресурса,атимеиве
ћојповољностизаживотуњима.Уразвијенимдржавама
сеу90тимгодинама20.векаинтензивираинтересовањеза
планирањеукултуриналокалномнивоу.Иаконијенужно
законска обавеза, његова примена представља пожељност
којунаразличитеначинеподстичуцентрални/вишинивои
власти.Аустралијскисавет(Au stra lian Co un cil)јеиницирао
постављањетемепланирањаукултуринајавнуагенду,да
би потом, држава заједно са локалним властима преузела
одговорностзаиницирањестратешкогпланирањаукулту
риипраћењеимплементацијепланова2.Уциљу„модерни
зације“локалнихуправа,уВеликојБританијијеОдељење
закултуру,медијеиспорт(De part ment of Cul tu re, Me dia, and 
Sport – DCMS)1999.годинепрепоручилодонoшењекултур
нихстратегијалокалнимвластимаиобезбедилоимводичза
израдулокалнихкултурнихстратегија„Стварањемогућно
сти”(Cre a ting Op por tu ni ti es – Gu i dan ce for Lo cal Aut ho ri ti es 
in En gland on Lo cal Cul tu ral Stra te gi es,2000).Овепрепоруке
суподстаклелокалневластидаусвојеплановестратешког
развојауслугаукултури.3

Узаговарањузначајакултуреипланирањаукултуритоком
90ихгодина20.веказначајандоприносдалесуиасоција
цијелокалнихвласти,попутАсоцијацијеградоваТасманије
(Mu ni ci pal As so ci a tion of Ta sma nia)иАсоцијацијелокалних
управа ЈужнеАустралије (Lo cal Go vern ment As so ci a tion of 

1 ОвајпринципјенајпрепромовисалаЕвроп ска по ве ља о ло кал ној са мо
упра ви(1985)уставу3члана4.

2 Stevenson,D.(2005)CulturalPlanninginAustralia:TextsandContexts,The 
Jo ur nal of Arts Ma na ge ment, Law, and So ci etyVol.35,No.1,pp.40.

3 Усвајање стратегија постала је део оквира евалуације учинка (енгл.
per for man ce re vi ew)локалнихвласти.Видети:Gilmore,A.(2004)Local
CulturalStrategies,A Stra te gic Re vi ew Cul tu ral TrendsVol.13(3),No.51,
September2004,pp.332.
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So uth Au stra lia).4После2000.годиненатомпољујеактив
наМрежазакултурниразвој(Cul tu ral De ve lop ment Net work)
иод2013.годинеНационалнифорумзакултурулокалних
власти(Na ti o nal Lo cal Go vern ment Cul tu ral Fo rum).Мрежа
закултурниразвој је запредставникелокалнихсамоупра
вакреиралаводич„Оквирзапланирањекултурногразвоја”
(The Fra me work for Cul tu ral De ve lop ment Plan ning)намењен
професионалцимаизлокалнихсамоуправаширомАустра
лије, а истовремено ради и на едукацији локалних власти
за локално културно планирање.Посебан допринос у ме
ђународним оквирима пружила је асоцијација Уједињени
градовиилокалнеуправе (Uni ted Ci ti es and Lo cal Go vern
ments – UCLG)усвајањемАгенде 21 за кул ту ру.Овајдоку
менткултуридајецентралнуулогуприликомпланирањаи
уразвојулокалнихзаједницауопште.Креирањелокалних
културнихстратегијаједанјеодчетириосновнаалата(енгл.
to ols)Аген де 21 за кул ту ру.Ускладустимлокалнимвла
стимасепрепоручујеадекватанмоделзауправљањекулту
ромиподстичеихдаизраденацртесопственеагенде21за
културу.

Управојепостојањекључнихдокуменатајавнихполитикаи
развојногпланирањаналокалномнивоупремаИндексудо
бреуправеиндикатородговорногуправљањаразвојемсваке
локалнезаједнице.5

Те о риј ски кон текст

Јавнепрактичнеполитикетребадаодговоренареалнепо
требеилипроблемекојипостојеуодређенојзаједници,да
будуоријентисанекациљевимаидасереализујупутемни
заповезанихактивности,збогчегасеосвакојјавнојпрак
тичној политици размишља у терминима „приступ” или
„стратегија”.6Потребно је имати у виду да се јавна прак
тична политика тиче избора разлога за (не)предузимање

4 Управоподутицајемовихиницијатива,Аустралијскисаветје90ихго
дина20.векаформираоформалностратешкопартнерствосаАсоција
цијомаустралијскихлокалнихвластииокруга(Au stra lian Lo cal Go vern
ment and Shi res As so ci a tion)снамеромдасекултурнопланирањеуведе
свудаидасеразвијеоквирзадефинисањењеговихосновнихпринципа
иприоритета.Stevenson,D.нав.дело,стр.39.

5 Indeksdobreupravenalokalnomnivou,SKGO,http://www.skgo.org/stora
ge/app/uploads/public/152/507/732/1525077323_Brosura.pdf. Приступље
но01.08.2018.

6 Jang,О.iKvin,L.(2002)Pi sa nje de lo tvor nih pred lo ga za jav nu prak tič nu 
po li ti ku: Vo dič za sa vet ni ke za prak tič nu po lit ku u ze mlja ma Sred nje i Is toč ne 
Evro pe,Beograd:Beogradskaotvorenaškola,str.6.
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акције/а,избораинструмената,иначинанакојићесеодго
воритинаисходенаправљенихизбора.7

КонцептТериторијалноконцептуализованекултурнеполи
тике(Ter ri tory dri ven cul tu ral po licy)подразумевадапрогра
ми и активности буду равномерно успостављени на целој
територијидржавеизасвеграђанекојинањојживе.Овај
концептнаглашаватериторијуиграђанство,приликомпла
нирања користи се чињеницама и постојећим истражива
њима, заснива на анализи ситуације и потребама грађана,
негује инклузиван приступ, признаје различите културне
моделе(друштвени,генерацијски,елитистички,популарни
итрадиционални)иправоприступакултуриводећирачуна
оквалитетуживотаграђана.8Можесеодноситинаразли
чите административно уређене територије, попут држава,
региона,покрајина,градоваиопштина.9

Један од кључних инструмената културне политике јесте
планирање развоја10, односно стратешко планирање11. По
природиделовањаприпадагрупинормативноорганизаци
оних, а по смеру, подстицајних, демократских инструме
натакултурнеполитике.12Коришћењеинструменатазахте
ваменаџерсказнања,вештинеиспособности13,собзиром
на то да је менаџменту и културној политици управљање
заједничкиименитељ14.

У теорији менаџмента, неизоставан део сваког процеса
управљањајестепланирање.Оносе,унајкраћем,дефини
шекаоодлучивањеотомештаћебитиурађено15уодређе
номроку (краткорочно,средњoрочно,дугорочно).Погото
во се истиче значај дугорочног планирања.У стратешком
менаџменту, као посебној врсти дугорочног планирања,

7 Kangas,A. andVestheim, G. (2010) Institutionalism, cultural institutions
andculturalpolicyintheNordicCountries,The Nor dic Jo ur nal of Cul tu ral 
Policyvol.13:2,pp.275.

8 DragićevićŠešić,M.SharedPolicies:TheFutureofCulturalDevelopment.
NewModelsofPartnershipBetweenthePublic,PrivateandCivilsectors,in: 
Dyna mics of Com mu ni ca tion: New Ways and New Ac tors,еd.Cvjetičanin,B.
(2006),Zagreb:InstituteforInternationalRelations,p.104.

9 Ђукић,В.(2012)Др жа ва и кул ту ра: сту ди је са вре ме не кул тур не по ли
ти ке,Београд:Факултетдрамскихуметности–Институтзапозориште,
филм,радиоителевизију,стр.64.

10DragićevićŠešić,M. iStojković,B. (2007)Kul tu ra, me nadž ment, ani ma
cija, mar ke ting,Beograd:Clio,str.48.

11Ђукић,В.нав.дело,стр.18.
12DragićevićŠešić,M.iStojković,B.нав.дело,стр.48.
13Ђукић,В.нав,дело,стр.171.
14Исто,стр.43.
15Berns,DŽ.V.(2009)Me nadž ment i umet nost,Beograd:Clio,str.35.
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дефинисање циљева и стратегија за њихово остваривање
јесу кључни. Стратешки менаџмент представља „процес
пројектовањажељенебудућностииидентификовањеначи
надасежељеностањедостигне”.16Затојенеопходнопо
ставитициљевекојиусмеравајуплановеиодлуке,апотом
помажудасенапредакпроцени.17Пројектовањебудућности
подразумева израду стратешкихпланова,њихову реализа
цијуиевалуацијукојасевршинапочеткуинакрајусваког
стратешкогциклуса.Напочеткусепроцењујеситуацијана
основукојесепланира,анакрајусепроцењујеуспешност
реализацијеплана,алииефикасностииефективностикул
турнеполитике.Свакинареднициклуспланирањазаснован
је на резултатима евалуације претходног, који обезбеђује
чињенице, тако да евалуација стратешком планирању да
јесвојствоспиралногпроцеса.18Другимречима,резултати
истраживања постају једна од кључних улазних величина
занареднициклусстратешкогпланирањачимесекултур
наполитикачињеничноутемељује.Применомстратешког
планаодлучивањесеослобођапроизвољностииомогућава
дабудедоследно.

Могућност укључивања најширих слојева становништва,
каокорисникапрактичнеполитике,уразличитефазепро
цесастратешкогпланирања,чинистратешкопланирањеде
мократскиминструментомкултурнеполитике.Партиципа
тиванприступкаоколективанприступрешавањупроблема
дајеуслугамаисвакојјавнојпрактичнојполитицилегитим
ноступраво збогузимањауобзирмишљењањиховихко
рисника(„чијисегласчестонечује,иличијесемишљење
реткотражи”),чимесеуодлучивањеуносеперспективеи
приоритетиразличитихљуди.19Збогтогајеиизвесниједа
ћесвакапрактичнаполитикабитиуспешнијаупракси.

УнекадашњојСФРЈпостојаојесистемпланирањадугороч
ногдруштвеногразвоја, уведен1974. године. Заснованна
методу„сусретногпланирања”примењиванјеповертикал
номихоризонталномпринципудабисепланови(кратко
рочни,средњорочниидугорочни)„одозго”сусрелисапла
новима„одоздо”радиусклађивањаинтересакаконаистом
нивоууправљања,аразличитогтипа,такоинаразличитим

16Jovanović, P. (2007) Stra te gij ski me nadž ment, Beograd: Visoka škola za
projektnimenadžment,str.14.

17Stoner,A. F. Dž., Friman, E. R. i Gilbert, R. D. Jr. (2002)Me nadž ment,
Beograd:Želnid,str.240.

18DragićevićŠešić,M.iDragojević,S.(2005)Me nadž ment umet no sti u tur
bulent nim okol no sti ma,Beograd:Clio,str.169.

19Baltina, L. i Merolla, A (2014) Pri ruč nik za par ti ci pa tiv no od lu či va nje,
Zagreb:Centarzaedukaciju,savjetovanjeiistraživanje,str.4.
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нивоима управљања (општина, покрајине, републике).20
Овај систем је давао право раднимљудима да одлучују у
оквиру самоуправних интересних заједница (СИЗова).
СИЗове у култури су чинила већа давалаца (запослени у
установамакултуреикултурнопросветнимзаједницама)и
већакорисникауслуга(публика,радниљуди).Организаци
јаСИЗовазаснованананачелуделегатскогпредстављања21
кореспондирасавременомпринципупартиципативности,а
њиховаовлашћењадаутврђујукултурнуполитикунараз
личитимнивоимауправљањаинадлежностиусвимфазама
управљања22децентрализацијиуодлучивању.Одлучивању
у СИЗовима претходи испитивање потреба, усклађивање
интереса,усаглашавањезахтевасамогућностима.23Према
Мајсторовићу, управо је најважнија фаза у раду СИЗова
припрема планова која представља „широко самоуправно
договарање и усаглашавање”.24 Удруживањем и повезива
њемСИЗова„омогућавасеостваривањенајнепосреднијих
интересаизадовољавањекултурнихпотребаонихкојиза
једницуоснивају,каоиостваривањејединственекултурне
политикеикултурногразвоја”.25

***

У државама које су се нашле у ситуацији транзиције од
социјалистичких ка демократски уређеним државама по
ставиласусебројнапитањавезаназаначиненакојећесе
транзицијаспровести.Једноодњихтицалосеулогекултур
не политике у овомпроцесу, у којојмери и помоћу којих
инструмената је транзицијумогуће извести,што је захте
валоразвијањестратешкевизијеиредефинисањепостоје
ћихвредности.26Каовеликадруштвенапромена,транзици
ја подразумева најразличитије промене, између осталог, у

20ĐukićDojčinović, V. (2003) Tran zi ci o ne kul tur ne po li ti ke – kon fu zi je i 
dileme,Beograd:ZadužbinaAndrejević,str.36.

21Majstorović,S.(1978)Kul tu ra i de mo kra ti ja,Beograd:Prosveta,str.180.
22Почевши од планирања и доношења програма развоја културе до из

радефинансијскихпланова,имплементације,расподелефинансијских
средстава,оснивањаинституцијакултуре,домониторингаиевалуације.
ĐukićDojčinović,V.нав.дело,стр.35.

23Majstorović,S,нав.дело,стр.185.
24Истo,стр.187.
25Ivanišević,M.(1991)Ne vo lje kul tu re: Druš tve noeko nom ski po lo žaj kul tu re 

u Ju go sla vi ji,Beograd:Zavodzaproučavanjekulturnograzvitka,str.89.
26Şuteu,C.CulturalpolicyinSouthEastEurope–Culturalpoliciesintransi

tion:theissueofparticipationandthechallengeofdemocracy,in:The Arts, 
Po li tics and Chan ge – Par ti ci pa ti ve Cul tu ral Po licyma king in So uth East 
Eu ro pe,eds.Weedaetal.(2005),Amsterdam:Boekmanstudies,pp.2729.
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политичкомпонашању,веровањуивредностима.27Усмислу
Рокичеве(Rokeach)„концепцијепожељности”вредностисе
могупланиратиипрактичноимплементирати.28Новевред
ностиизстатусавредности–циљеваивредности–пројек
цијавременомтребадапређеустатусвредности–нормии
вредности–прописа,тј.изстањавизијеустањеобавезног
важења.29 Због тога социолози посебан значај дају плани
рањуутранзиционимприликамајерсенатајначинопре
дељујеправацкретањадруштва.

Уконтекстудемократскетранзиције,применаинструмента
стратешког планирања представља потенцијал да локалне
срединепланскитрансформишулокалнекултурнесистеме
ускладусасавременимпринципимакултурнихполитикаи
улогомкултуреудруштву.

Прак тич ни кон текст ло кал них кул тур них 
полити ка у Ср би ји по сле 2000. го ди не

Каоједнаодбившихсоцијалистичкихземаља,Србијајеод
октобарскихизбора2000.годинесуоченасаизазовимаде
мократскетранзиције.Насамомпочеткутранзиционогкре
тања, нова власт се определила за приступање Европској
унијиштопредстављаједанодосновнихстратешкихциље
ваРепубликеСрбијеутемељенуразличитимнормативним
документима(закониистратегије30).

За транзицију у домену културнеполитикепријемСрбије
уСаветЕвропебио јеподстицајан.ЗахваљујућитомеСр
бијасеукључујеупројекатЕва лу а ци је кул тур них по ли ти
ка Са ве та Евро пе уоквирукоганастајеЕкспертскиизве
штајокултурнојполитициуСрбији(2003).31Мишљењаи

27Према:Popović,M. iRanković,M. (1981)Te o ri je i pro ble mi druš tve nog 
raz vo ja,Beograd:BIGZ,стр.157.

28Према:Pantić,D.(2003)BudućnosttranzicijeuSrbijizavisnoodpromena
vrednosti,u:Pro me ne vred no sti i tran zi ci ja u Sr bi ji: po gled u bu duć nost,Be
ograd:Institutdruštvenihnauka–FriedrichEbertStiftung,str.14.

29Životić,M.(1969)Čo vek i vred no sti,Beograd:Prosveta,str.9.
30Примераради,усвојенјеНа ци о нал ни про грам за усва ја ње прав них те

ко ви на Европ ске уни је 2014–2018 (НПАА), као свеобухватни плански
докуменаткојисадржиактивностикојећепредузиматиорганидржавне
управеуциљуусклађивањадомаћегзаконодавствасазаконодавством
ЕУ.ЗваничанпроцесусклађивањасастандардимаинормамаЕвропске
унијеотпочео је2012. годинекада јеЕвропскисаветодобриоСрбији
статусземљекандидата.Преговориоприступањусузапочетипочетком
2014.године,аналитичкипрегледправнихтековинаЕУ(процесскри
нинга)завршенјеумарту2015.године,доксупрвапоглављаупрего
воримасаЕУотворенадецембра2015.године.

31Cul tu ral Po licy in Ser bia: Ex perts’ Re port, Eu ro pean Pro gram me of Na ti o
nal Cul tu ral Po licy Re vi ews,MOSAICPROJECT,CDCULT(2003)1B,12
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препорукеизнетеуовомизвештајузаснованисунаутисци
мачлановамеђународногекспертског тимакоје сустекли
токомпосетеСрбијикаоинаНационалномизвештајукоји
је претходне године приремилоМинистарство културе уз
помоћдомаћихексперата32.Једнаодпрепорукасеодносина
тодаМинистарствозакултурутребадасарађујесаградо
вимаиопштинамакакобиподстаклоконзистентнуистра
тешкуподршкукултуриналокалномнивоуидајепотребно
даподстичеградовеиопштинедаприпремесвојепрограме
развојакултурнеполитике,којибипредстављалиосновуза:
евалуацијуактивностииинфраструктуре;идентификацију
локалнихпотреба; утврђивањециљеваиприоритета; кон
султацијесграђанимаијавнурасправу.

КаоправнинаследникЈугославије,Србијајепреузеласпро
вођењевећпотврђенихмеђународнихдокумената,акаоса
мосталнадржаваратификовалаје,измеђуосталих,иЕвроп
ску по ве љу о ло кал ној са мо у пра ви2007.године,33причему
суратификацијомовеповељеобухваћене24одредбе(мини
мумје20),алинеионекључне–принципсупсидијарности,
ипринцип сразмерностиу вршењунадзоранадлокалном
самоуправомиодредбеолокалнојуправи.34

Када је реч о култури, Србија је 2009. године потврдила
УнесковуКон вен ци ју о за шти ти и уна пре ђе њу ра зно ли ко
сти кул тур них из ра за(Париз,2005)иЕвроп ску кон вен ци ју 
о за шти ти ар хе о ло шког на сле ђа (ре ви ди ра на) (ЛаВалета,
1992),нареднегодинеУнесковуКон вен ци ју о очу ва њу не ма
те ри јал ног кул тур ног на сле ђа(Париз,2003)иОквир ну кон
вен ци ју Са ве та Евро пе о ва жно сти кул тур ног на сле ђа за 
дру штво(Фаро,2005),а2011.годинеЕвроп ску кон вен цију о 
кул тур ном пре де лу(Фиренца,2000).

Предусловдајединицелокалнесамоуправедонесупланове
развојакултурејетајдазатоимајунадлежности.Спрово
ђењедецентрализације35управојебиоједанодприоритета

Маy2003.
32Nacionalniizveštajokulturnojpolitici(radnidokument),Ministarstvokul

tureijavnoginformisanja,Beograd2002.
33„Сл.гласникРС“,бр.70/2007.
34Милосављевић,Б.(2015)Два ве ка ло кал не са мо у пра ве у Ср би ји: Раз вој 

за ко но дав ства (1804–2014), Београд: Стална конференција градова и
општина–СавезградоваиопштинаСрбије,стр.447448.

35Радиподршкедецентрализацији,усвимсазивимавладеорганизовано
је и посебно министарство у чијој су надлежности послови државне
управекоји сеодносенасистемлокалнесамоуправеи територијалне
аутономије,а2009.годинејеоснованНационалнисаветзадецентрали
зацију,сазадаткомдаусарадњисаМинистарствомзадржавнууправуи
локалнусамоуправуучествујеуприпремиСтратегиједецентрализације
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Владенапочеткутранзиције.Основапроцесадецентрали
зацијеидобијањавећеаутономије градоваиопштинаби
лоједоношењеЗа ко на о ло кал ној са мо у пра ви 2002.године,
потоми2007,2014,2016,2018.године,каоиЗа ко на о фи
нан си ра њу ло кал не са мо у пра ве36,За ко на о глав ном гра ду37,
За ко на о ло кал ним из бо ри ма38, За ко на о те ри то ри јал ној 
ор га ни за ци ји Ре пу бли ке Ср би је39чимејеправноутемељено
учествовањеопштинаиградоваувршењувласти.Норма
тивнафункцијајединицалокалнесамоуправеједаобавља
изворне и поверене послове, а свака одњих одговорна је
дасвојеиповерененадлежностивршиквалитетноиефи
касно(члан6За ко на о ло кал ној са мо у пра ви).Културапри
падаизворномделокругунадлежностиопштинаиградова
којиједефинисанчланом20За ко на о ло кал ној са мо у пра ви,
аодносесена:оснивањеустановаиорганизацијауобласти
културе(тачка16),праћењеиобезбеђивањењиховогфунк
ционисања,организовањевршењапословаувезисазашти
том културних добара од значаја за општину, подстицање
развојакултурногиуметничкогстваралаштва,обезбеђива
њесредставазафинансирањеисуфинансирањепрограмаи
пројекатауобластикултуреодзначајазаопштинуиства
рањеусловазарадмузејаибиблиотекаидругихустанова
културечијисуоснивачи(тачка18).40

За кон о ло кал ној са мо у пра ви из 2002. године је омогућио
локалним самоуправама да доносе програме развоја. Ме
ђутим, законодавац није конкретизовао области у којима
сетиразвојнипланови/програмидоносе,атаекспликаци
јаизостајеиунареднимзаконимаолокалној самоуправи.
Изузетакјетајштоукаснијимзаконимастојидајединица
локалнесамоуправедоносиипрограмеиспроводипројекте

РепубликеСрбије.Према:Ho ri zon tal na i ver ti kal na ko or di na ci ja u po stup
ku do no še nja od lu ka od zna ča ja za lo kal nu sa mo u pra vu u Sr bi ji(2011),Be
ograd:Palgo,str.18.Међутим,СтратегијадецентрализацијеРепублике
Србијениједонетаскоропуних18година.

36„Сл. гласник РС”, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – усклађени
дин.изн.,125/2014–усклађенидин.изн.,95/2015–усклађенидин.изн.,
83/2016,91/2016–усклађенидин.изн.и104/2016–др.закон.

37„Сл. гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др.
закон.

38„Сл.гласникРС”,бр.129/2007,34/2010–одлукаУСи54/2011.
39„Сл.гласникРС”,бр.129/2007и18/2016.
40Иначе,локалнасамоуправаимаУставомгарантовануаутономијууод

носунаРепублику,акадасуупитањуизворнипословилокалнихсамо
управа,вишинивоивластинемајуправоконтроле,докуслучајуповере
нихпослова,вишинивоивласти(републикаилипокрајина)задржавају
правоконтроле,каокадатепословеобављајуорганидржавнеуправе;
Pri ruč nik za pra će nje ra da lo kal ne sa mo u pra ve (2008), Beograd: Misija
OEBS,str.23.
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локалногекономскогразвоја,каоипрограмекоришћењаи
заштитеприроднихвредностиипрограмезаштитеживотне
средине,односнолокалнеакционеисанационепланове.У
најновијем законуиз 2018. године се, за разлику одпрет
ходних,помињустратешкипланови,мадатакођеуопштено
(члан20,тачка1).

Према За ко ну о кул ту ри (2009) децентрализација у одлу
чивању,организовањуифинансирањукултурнихделатно
сти једно јеодначелакултурногразвоја (члан3,тачка8).
Ускладустим,Законпредвиђапланирањеразвојанасвим
нивоима.Притом,правитерминолошкуразликууодносуна
нивопланирањаградирајућидокументаодпланазалокални
ниво,прекопрограмазапокрајинскиниводостратегијеза
националнониво,стимдаселокалниплановиипокрајин
скипрограмдоносеускладусанационалномстратегијом
(став2члана7).

Пре глед стра те шког пла ни ра ња у кул ту ри на 
локал ном ни воу у Ср би ји по сле 2000. го ди не

ПрвеиницијативелокалногкултурногпланирањауСрбији
после2000.годиневезујусезаградовеиопштинекојису
учествовалиуПрограмуПлат фор ме за кул ту руЕвропске
фондације за културу (Амстердам)иECUMESTфондаци
је(Букурешт)током2002.године.Упитањусу:Крагујевац,
Сомбор,Шабац,иУжице,којимасенештокаснијепридру
жујуиОбреновац,Ариље,Пожега,иБајинаБашта.Пројек
том јепредвиђенодасеусвакомградуиопштинисними
стањеукултури,оснујусаветизакултуруифорумиграђа
на као механизми за партиципацију породица стваралаца
ипубликеупроцесудоношењакључниходлукауобласти
локалнекултурнеполитике,азатимидоношењелокалних
стратегијакултурногразвоја.Одсвихњих,самојеКрагује
вац,томприликомкреирануСтра те ги ју раз во ја кул ту ре у 
Кра гу јев цу,усвојио2003године41.Уприближноистовреме,
а независно од поменутог пројекта,Савет за културу гра
даНиша започео је2003. годинеанализустањакултуреу
овомградукојујеиобјавиоувидупубликацијеПри ло зи за 
де фи ни са ње стра те ги је кул тур ног раз во ја гра да Ни ша за 
пе ри од од 2004. до 2010. го ди не.ГрадПанчевојепроцесде
финисањастратегијекултурногразвојаотпочеопозавршет
куизрадеСтратегијеодрживогразвоја2008.године,којомје
обухваћенаикултура.Скуштинаовогградадецембра2009.
годинеусвајаСтра те ги ју кул тур ног раз во ја гра да Пан чева 

41У документу се не наводи на који временски период се односи
стратегија.
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20102015. го ди не.Сумирањеситуације2010.годинеупо
гледу примене стратешког планирања на нивоу локалних
самоуправауСрбији,показалоједасу,закључностомго
дином,КрагујевациПанчевобили јединиградовикојису
ималиусвојенелокалнедокументеуобластикултуре.Како
утовременијепостојаонационалнистратешкидокумент,
закљученоједасе,иакосусамодваградаупитању,уСр
бијисадефинисањемкултурнеполитикепосле2000.године
отпочелопопринципу„одоздокагоре”(енгл.bot tomup).42

НаконступањанаснагуЗа ко на о кул ту ри (март2010)мо
гућејепратитидаљеиницијативеудоменупланирањало
калногкултурногразвоја.Крајем2009.годинеотпочела је
израда стратешког документа градаНиша. У години када
јеступионаснагуовајзакон,Крагујевацотпочињеизраду
документазанареднистратешкипериод,иследећегодине
усвајаЛо кал ни план раз во ја кул ту ре гра да Кра гу јев ца за 
пе ри од 2011–2015.ИстегодинеиградВаљевоиницираиз
радусвојелокалнестратегијекреиравшинацртпланараз
војакултурезапериод2012–2016.године.У2012.години,
градНишједобиосвојуСтра те ги ју кул тур ног раз во ја гра
да Ни ша 2012–2015.аУжиценацртстратешкогдокумента,
који, као и ваљевски, нису усвојиле локалне скупштине.43
Током2011.годинекреиранјестратешкипланразвојакул
туреградаБеоградазадесетгодина„Београд2020”,настао
каоидејнипројекаткандидатуреБеоградазаЕвропскупре
стоницукултуре2020. године.44У2013. годиниСкупшти
на градаСуботице једонелаодлукуоприступањуизради

42Stojanović,A.(2011)StrateškoplaniranjenalokalnomnivouuSrbiji,Kul
turabroj130,Beograd:Zavodzaproučavanjekulturnograzvitka,str.69.

43ДокуслучајуУжицанепостојеподациотомедаједокументусвојен,ни
названичнојИнтернетпрезентацијиовогграда,нитиуИнтернетбази
локалнихстратешкихплановаСталнеконференцијеградоваиопштина
Србије,предлог/нацртдокументаградаВаљевазапериод2012–2016.се
налазиназваничнојинтернетпрезентацијииаконијеусвојен.Узто,сајт
градаВаљевајередизајниранаприла2016.године,анаспискулокал
нихстратешкихдокуменатасејошувекналазиНа црт Ло кал ног пла на 
(стра те ги је) раз во ја кул ту ре гра да Ва ље ва 2012–2016.Међутим,линк
ка документу није доступан: http://www.valjevo.rs/regionalniilokalni
strateskidokumenti/;приступљено17.јануара2017.године.

44ИдејнипројекатПрограмкандидатуреГрадаБеоградазазвањеЕвроп
скепрестоницекултуре2020.године;http://www.beograd.rs/images/data/
c04eb5bd68df6cbffd4c9127f7af2_4185580651.pdf;приступљено8.сеп
тембра2018. године.Опредстављањупројекта видети: http://www.se
ecult.org/vest/beograd2020sansazapromeneukulturi. Услед промена у
политичимструктураманаградскомнивоуБеограднијеконкурисаоза
Европскупрестоницукултуре.
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Стратегијеинтеркултуралностиградазапериод2014–2024.
године,45алидаљитокпроцесанијејавнопознат.

СкупштинаградаЗрењанинајекрајем2014.годинеусвоји
лаСтра те ги ју раз во ја кул ту ре гра да Зре ња ни на за пе ри од 
од 2014–2022.Током2015.годинеГрадПанчевоотпочиње
процес евалуације реализације стратешког плана (2010–
2015.године)иулазиупроцескреирањадокументазана
реднистратешкициклус(2016–2020.године).Истегодине
општинаТемеринусвајасвојуСтра те ги ју кул тур ног раз
во ја за пе ри од 2015–2020. го ди не.Паралелносазапочетом
израдомПријавезаЕвропскупрестоницукултуре2021.го
динетекаојепроцесизрадеСтра те ги је кул тур ног раз во ја 
гра да Но вог Са да (2016–2026)којајеиусвојенасептембра
2016. године.46Септембранаредне године, завршен је рад
наизрадинацртаСтра те шког пла на раз во ја кул ту ре гра да 
Срем ска Ми тро ви ца (2017–2022)којијошувекимастатус
нацртасудећипремаинформацијидоступнојназваничном
сајтуграда47.

Овај преглед локалних иницијатива планирања у култури
показуједа,закључноспрвомполовином2018.године,че
тири локалне самоуправе (Зрењанин, Темерин, Панчево,
Нови Сад) има важећа документа са статусом усвојених
докуменаташточини2,7%уодносунањиховукупанброј
уСрбији(безопштинанатериторијиКиМ).Посматрајући
свенаведенеиницијативепланирањаукултурипосле2000.
године, укључујућидокументеКрагујевцаиНишачији је
периодважењаистекао,нацртедокуменатаУжицаиВаље
ва (креирани, а нису усвојени), Сремске Митровице који
чеканаусвајање,ибеоградскикојинијереализован,гово
римооиницијативамапланирањаукултуринанивоу6,9%
јединицалокалнихсамоуправа.48

Заједничка карактеристика стратешких докумената или
предлога докумената градова и општина, је та да су сви,
изузевваљевскогдокумента,насталикаорезултатодређе
нихпројекатаилисуподстакнутиконкурсимазаподноше
ње предлога пројеката за које је обезбеђена финансијска

45https://www.subotica.com/vesti/imenovanakomisijazaizradustrategijein
terkulturalnostigradaid16882.html;приступљено5.јануара2014.године.

46http://www.bazakulture.rs/oprocesuradanastrategiji/; приступљено 17.
јануара2017.године.

47http://www.sremskamitrovica.rs/admin_area/kcfinder/upload/files/Strateski
PlanRazvojaKulture%281%29.pdf;приступљено8.августа2018.

48ПремаЗа ко ну о те ри то ри јал ној ор га ни за ци ји Ре пу бли ке Ср би је („Сл.
гласник РС”, бр. 129/2007), територија Србије обухвата 174 једини
целокалнесамоуправе.Одтогброја,145 јенатериторијиСрбијебез
општинаиградовастериторијеКосоваиМетохије–КиМ).
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подршка,подршкауфацилитацијипроцесаиметодологији
планирања.Безобзиранаразличитевидовеекстернеподр
шке,одсуштинскеважности јетодасунаведенелокалне
самоуправеисказалезаинтересованостзаприступањеовим
пројектима,ипријавилесенаконкурсеуправоспројектима
стратешкогпланирањаукултури.Конкретно,Нишјезајед
номсаЛесковцем,Врањем,ПиротомиЗајечаромбиоукљу
ченупројекат„ReOpeningaGoldMine”којијереализовао
ОдборзаграђанскуиницијативуизНиша.Једанодциљева
овогпројектабиоје„оспособљавањеактеракултурнеполи
тикеупетградова југоисточнеСрбије заусвајањестрате
шкогприступакултурнимактивностима”,докјеједанодре
зултатапројектатребалодабудеизрадастратешкихдокуме
натадваграда.49ЗрењаниниПанчевосузаједносаВршцем
2013. године учествовали у пројекту „Културна политика
каоалатказазаједништвоирегионалниразвој”којиреали
зује Интеркултурални институт из Темишвара у партнер
ствусОпштиномТемишвар,градскимуправамаЗрењанина
иПанчеваиГрађанскимпарламентомизВршца.50Такође,
иизрадаСтра те ги је кул тур ног раз во ја оп шти не Те ме рин 
за пе ри од 2015–2020. го ди нејестепројекаткојијеподржао
Покрајинскисекретаријатзамеђурегионалнусарадњуило
калнусамоуправуВладеАПВојводинеуоквируконкурса
за суфинансирање унапређења институционалних и упра
вљачких капацитета у јединицама локалних самоуправа у
АПВојводини.СтратегијаразвојакултуреуградуУжицуи
АкционипланзаспровођењеСтра те ги је раз во ја кул ту ре у 
гра ду Пан че ву2016–2020. го ди неприпремљенајеусклопу
пројекта„Културнимостизмеђупланинеиравнице–ства
рање локалне културне политике кроз сарадњу и размену
измеђуУжицаиПанчева”подржанкрозпрограмExchange 
3чијиједиректанкорисникбилаСталнаконференцијагра
доваиопштина(СКГО).51

Иакоуосталимлокалнимсамоуправамакултуранемасвој
засебанстратешкидокумент,тонезначидајекултураупот
пуностиизосталаизлокалнихпланскихдокумената.Култу
ра јеинтегрисанаулокалнестратегије (одрживог)развоја

49Стра те ги ја кул тур ног раз во ја гра да Ни ша (2012–2015), Град Ниш,
2012,стр.6.

50Очекиванирезултатипројектајесукреирањестратегијаразвојакултуре
уТемишваруиЗрењанину,затимевалуацијапостојећеглокалногдоку
ментауПанчевуиизрадаакционогпланазацивилнодруштвоуВршцу.
http://www.autonomija.info/istrazivanjeokulturnojponudiitraznjiuzre
njaninu.html.Приступљено05.01.2014.године.

51http://www.skgo.org/publications/download/451;приступљено1.12.2017.
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којесуизрадиле(готово)свелокалнесамоуправеуСрбији52.
У овим свеобухватним, мултисекторским документима,
културасеналазиуоквируобластидруштвенеделатности,
најчешће заједно с образовањем, спортом, социјалном за
штитом,бригомомладима,информисањемиздравством.53

Подстицајзапредузимањепланирањаукултуриналокал
ном нивоу јесте приступањеАген ди 21 за кул ту ру. Међу
градовимаиопштинамаизцелогсветакојисутоучинили
закључноса1.септембром2017.године,суиградовиизСр
бије:НовиСад,Ниш,Панчево,Ужице,Зрењанин,Вршац,
каоиАПВојводина54.Узњих,иСталнаконференцијагра
доваиопштина(СКГО)55собзиромнатодајеАген ди 21 за 
кул ту ру могућедаприступеикоалицијеградоваиопштина.
Овимчиномлокалнесамоуправесуприхватилевредности
иконцептесавременихкултурнихполитикакојепромовише
овајдокументиобавезаледаће:користитиовајдокумент
приутврђивањулокалнестратегије;промовисатидокумент
улокалнојсрединипутемсеминара,јавнихрасправаипу
бликација; промовисати документ у националнимимеђу
народнимоквиримакрозмрежеиасоцијације.56

Не ка пи та ња од зна ча ја за раз у ме ва ње  
(не)при ме њи ва ња стра те шког пла ни ра ња у  

кул ту ри на ло кал ном ни воу

Локалнесамоуправесууобавезиданадлежностиукулту
риобављајуускладусасистемскимзакономуовојобласти
и законима који уређују културне делатности. Кључно за
разумевање (не)примене стратешког планирања у култури
налокалномнивоујепознавањеситуацијеукултуринапо
четкупоследњедеценијепрошлогвека.УсвајањемЗакона 

52ПремабазиСКГО,стратегијеодрживогразвојаима114градоваиоп
штина,аопштестратегијеразвојањих73.Требарећидаовајбројтреба
узетисрезервомсобзиромнатодасетуналазедокументакојасукре
ирана,анисуусвојена,оначијисевременскипериодзавршиоилипак
онакојасууфазиизраде.http://strategije.skgo.org/;приступљено06.08.
2017.године

53Stojanović,A.nav.delo,str.6768.
54Наведени градовисеналазеналисти градоваилокалнихвластикоји

користеАгенду21културуусвојимурбанимполитикама.http://www.
agenda21culture.net/sites/default/files/llistat_ciutats_2017.pdf; приступље
но1.12.2017.

55СКГОсеналазиналистиасоцијацијаимрежалокалнихвластикојеко
ристеАгенду21илипромовишуовајдокумент.http://www.agenda21cul
ture.net/sites/default/files/llistat_ciutats_2017.pdf. Приступљено 1. 12.
2017.

56http://agenda21culture.net/sites/default/files/adheringenglish.pdf; присту
пљено1.12.2017.
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о фон до ви ма за фи нан си ра ње кул ту ре57 1990. године, си
стемсамоуправногсусретногпланирањаидруштвеногдо
говарања,којијепоформиодговараопарадржавноммоде
лу културнеполитике, је укинут.58Самим тим су укинути
иСИЗовичимесусмањениинституционалникапацитети
залокалнекултурнеполитике,59докјеукидањемсусретног
планирања онемогућен развој вертикалне и хоризонталне
сарадње.

Убрзо је дошло до још једне промене које је донеоЗа кон 
о де лат но сти ма од оп штег ин те ре са у обла сти кул ту ре
усвојен1992.године–одлучивањејецентрализовано,Ми
нистарствукултуреједатаглавнаулога,штавишесамомми
нистру.Овајзаконјеостаоматичнизаконукултурисведо
2010.годинекадајеступионаснагуЗа кон о ку лту ри.Ова
чињеница,каоичињеницадасесвеодредбеЗа ко на о кул
ту ринепримењују,попутнедоношењанационалнестрате
гије, јесу важне за разумевање слабе примене стратешког
планирањаукултуриналокалномнивоу.

Поредтога,могусеуочитиинедостациЗа ко на о кул ту ри60
управоупогледудефинисањаделакојипрописујестрате
шкопланирањеразвојакултуре.Наиме,самаформулацијау
ставу2члана7овогзаконадајединицалокалнесамоуправе,
уциљустарањаозадовољавањупотребаграђанаукултури
насвојојтериторији,доносипланразвојакултуреускладу
сазакономиСтратегијомразвојакултуреРепубликеСрби
је,јетаквадаподразумевадасенајпрекреиранационални
стратешкидокумент,патекондадоноселокални („одозго
кадоле”приступ).Собзиромнатоданационалнидокумент
не постоји, ова одредница истовремено је подстицајна и
ограничавајућапопитањуприменестратешкогпланирањау
културиналокалномнивоу.Идентичнојеформулисанисти
чланЗа ко на о кул ту рииз2016.године.

Додатанпропустјеитајшто,иакоЗа кон о кул ту рииз2009.
годинекажедаопштине/градовидоносесвојеплановераз
војакултуре,За кон о ло кал ној са мо у пра викојијепослето
гаусвајан јоштрипута (2014, 2016.и2018. године),није
међу надлежностима општина/градова конкретно навео
и (стратешке)плановеукултури.Неусаглашеностовадва

57„Сл.гласникРС”,бр.6/90.
58„Нове процедуре планирања нису успостављене нити се знало ко би

моглибитињениинституционалниносиоци”;ĐukićDojčinović,V.нав.
дело,стр.3436.

59Исто,стр.35.
60Законјеусвојен31.августа2009.године,ступионаснагу10.септембра

2009.године,апримењујесеод10.марта2010.године.
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закона61 говори у прилог недовољно развијене хоризон
талне сарадње између органа централне власти приликом
доношењаодлукаодзначајазалокалнусамоуправу.

Такођесеуочаваипроблемнедовољноразвијеневертикал
несарадње(измеђуцентралногилокалногнивоавласти),у
контекстукултурнеполитикеизмеђулокалнихсамоуправа
саминистарствомнадлежнимзакултуру.Дефинисањенад
лежностиминистарставаједнајеодпретпоставкиуређења
односа различитих нивоа власти. Опис делокруга Мини
старствакултуреиинформисања у За ко ну о ми ни стар стви
ма62 не садржи везу са јединицима локалних самоуправа,
докнапримеруслучајуМинистарствапривреде,његовде
локругобухватаианализуразвојнихпотребаимогућности
градоваиопштина,припременацртазаконаидругихпро
писауовојобласти,развојнихстратегијаипредлагањераз
војнихпрограмаипројеката,каоипланирањеиспровођење
неопходнихобука.

Једаноднедостатакапостојећезаконскерегулативезапри
менустратешкогпланирањаукултуриможесепронаћии
усамомначинунакојису За ко ном о ло кал ној са мо у пра ви
наведене надлежности јединица локалних самоуправа. На
важност одабира терминологије приликом формулисања
њиховихнадлежностиуматичномзакону,указаојеМило
сављевић.Оннаводидапостојеизразикојиконкретнопре
цизирајунадлежности,попут:„општинадоносиилиутвр
ђује“,„уређује“,„уређујеиобезбеђује“,„оснива“,„пропи
сује“,„образује“,„одређује“,„издаје“,„утврђује“,„спрово
ди“ислично.Изразепопут:„подстичеразвој“,„старасе“,
„ствараусловеилиорганизује“,сматранепрецизним,због
чега,какокаже,„нијемогућетачноустановитикаквуврсту

61Према образложењуНацрта разлози за доношењеЗа ко на о из ме на ма 
и до пу на ма За ко на о ло кал ној са мо у пра вииз2007.године,налазесеу
потребиусклађивањаодредабаовогзаконасазаконимакојиуређујупо
јединапитањаодзначајазарадифункционисањелокалнесамоуправе,
ито:За ко ном о удру же њи ма („Сл.гласникРС”,бр.51/09,99/11–др.
закон),За ко ном о пла ни ра њу и из град њи („Сл. гласникРС”,бр.72/09
и 81/09–испр, 64/10– одлукаУС, 24/11, 121/12 ,43/13– одлукаУС,
121/12, 42/13одлука УС, 50/13одлука УС, 98/13одлука УС, 132/14,
145/14), За ко ном о ви со ком обра зо ва њу („Сл. гласник РС”, бр. 76/05,
100/07–аутентичнотумачење,97/08,44/10,93/12,89/13,99/14,45/15
др.пропис,68/15,87/16),За ко ном о пред школ ском вас пи та њу и обра зо
ва њу(„Сл.гласникРС”,бр.18/10)иЗа ко ном о уре ђе њу су до ва(„Сл.гла
сникРС”,бр.116/08,104/09),101/10,31/11др.закон,78/11–др.закон,
101/11,101/13,40/15др.закон,106/15,13/16).http://www.pravniportal.
com/javnaraspravaonacrtuzakonaoizmenamadopunamazakonaolo
kalnojsamoupravi/;приступљено13.октобра2017.године

62„Сл.гласникРС”,бр.44/2014,14/2015,54/2015,96/2015–др.закони
62/2017.
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надлежностиилипосла има“.63Управо такве изразе нала
зимо у опису надлежности за културу (јединица локалне
самоуправе: организује вршење послова у вези са зашти
томкултурнихдобараодзначајазаопштину,подстичераз
војкултурногиуметничкогстваралаштва,ствараусловеза
радмузејаибиблиотекаидругихустановакултуречијије
оснивач(тачка18)).

Поредзаконаудоменукултуреидржавнеуправеилокалне
самоуправе,низакониудоменуекономијенисубилиудо
вољнојмериподстицајнизаприменустратешкогпланира
ња.ПримерјеЗа кон о бу џет ском си сте му64 којимсеуређује
планирање,припрема,доношењеиизвршењебуџетаразли
читихнивоавласти.Сведо2015.годинеовајзакон нијебио
компатибиландугорочномпланирању,одређиваојеплани
рањебуџетазапериододједнефискалнегодине,предвиђао
јелинијскебуџете, такодабуџетинисубилиусмереника
резултатимапрактичнихполитика.

Неповољнoст у општем контексту културне политике у
Србијичинеичестепроменеминистара закултурупосле
2000.годинекојисуималиразличитеприоритетекултурне
политике.Стимувези јеиинтересовањезалокалнекул
турнеполитикебилоспорадично.Например,уочљивојеу
периоду2009–2011. годинешто јебилоускладусаприо
ритетиматадашњеВладе–децентрализацијомиравномер
нимрегионалнимразвојем.Потомкрозпројекат„Градови
уфокусу“којијеМинистарствозакултуруиинформисање
покренуло2015.године,путемкогаподржавапројектело
калних самоуправа.Међутим, у предмету конкурса, „под
стицањелокалногразвојакрозподршкугодишњимпрогра
мимакултурнихактивностикојесереализујунатериторији
одабране јединице локалне самоуправе” (подвукла А. С.)
нема помена стратешког планирања или плана, нити екс
плицитнопомињедасекрозпројекатмогуподржатипро
јектипопуткреирањалокалнихстратешкихплановаразвоја
културе.Такође,нетражисениобразложењекакосепроје
катскојимлокалнасамоуправаконкурише,уклапаудруге
развојнеплановетогграда/општине.Министарствопозива
јединице локалне самоуправе да конкуришу с пројектима
али без напомене да ће се, на пример, приликом одабира
пројекатапосебновредноватичињеницадалилокалнаса
моуправаимасвој стратешкипланразвојакултуре.Утом
погледу, конкурс није подстицајан за примену стратешког

63Милосављевић,Б.нав.дело,стр.63.
64„Сл. гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

62/2013,63/2013–испр.,108/2013,142/2014и68/2015–др.закон.
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планирањана локалномнивоу, било за иницирањеизраде
стратешкихпланова,билозареализацијупостојећих.Тиме
сепренебрегавамогућностдаградовииопштинемогуда
планирају културни развој на својим територијамашто је
њихнеколикоиучинило.

Наведеномбисмо додали јошфактора који нису билипо
државајућикакобикултураипланирањеукултуризаузели
значајнијеместонаагендидоносилацаодлукапосле2000.
године.Фактори,које је још2012. годинеЂукићнавела–
светскаекономскакриза2008.године,изборинасвимниво
имавласти,ивременскенепогодезбогкојихјепроглашена
ванреднаситуација65,идаљесуактуелни.Појединеједини
целокалнесамоуправе,захваћенесупоплавоми2013–2014.
године због чега су биле у ванредној ситуацији, а избори
су се одржавали готово сваке године за различите нивое
власти66 што је доприносило одржавању дисконтинуитета
јавнихпрактичнихполитикапатимеикултурнеполитике.

Посебан проблем представља финансијско стање једини
цалокалнихсамоуправанакојијеуказаоФискалнисавету
свомизвештајуизјуна2017.године.Суштинапроблемаје
финансијсканедисциплиналокалнихсамоуправаупогледу
структуре расхода која иде наштету капиталних улагања,
нашироко распрострањеном проблему нагомилавања доц
њиинередовногизмиривањаобавеза. Једанодзакључака
Фискалног савета једа субуџетивеликогброја градоваи
општинанеодрживи,апословањевећинелокалних јавних
предузећа и других локалних установа неуспешно. Лоше
управљање финансијама локалног нивоа власти Савет је
окарактерисао као један од највећих проблема јавнихфи
нансијаСрбијејер„фискалнипроблемилокалнесамоупра
веугрожавајујавнефинансијеземље,кочепривреднираст
исмањујуквалитетживотаграђанаСрбије”.67

65„Утицајкултурнеполитикенаразвојпостоталитарногдруштваутран
зицији”–предговордругомдопуњеномиздањукњиге:Ђукић,В.(2012)
Др жа ва и кул ту ра: сту ди је са вре ме не кул тур не по ли ти ке, Београд:
Факултет драмских уметности – Институт за позориште, филм, ра
дио и телевизију.О климатским променама и природним непогодама
каокатастрофалнимризицимапокултурнонаслеђевидети:Ђукић,В.
(2017)(Ка)Ко смо: Сту ди је кул ту ре пам ће ња и по ли ти ке иден ти те та 
у Србији,Београд:Факултетдрамскихуметности–Институтзапозори
ште,филм,радиоителевизију,стр.152171.

66Изборинаразличитимнивоимасуодржаниитоком2014.године(ван
реднипарламентарниизборииизбори за градБеоград), 2016. године
(изборинасвимнивоима)и2017.године(председничкиизбори).

67Видети:Ло кал не јав не фи нан си је: про бле ми, ри зи ци и пре по ру ке,Фи
скални савет, Република Србија, 27. јун 2017. http://www.fiskalnisa
vet.rs/doc/analizestavovipredlozi/Lokalne%20javne%20finansije_%20
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Мо гућ но сти за при ме ну  
стра те шког пла ни ра ња на ло кал ном ни воу

Системске промене није могуће спровести без примене
правнополитичкихинструменатакојипредстављајуоснов
запримену свихдругихинструменатакултурнеполитике.
Праксајепоказаладајединицелокалнесамоуправевидекао
приоритетнеонеобластикојесувладиниприоритетииза
које постоје национална стратешкадокумента.Овоуказу
јена значајанутицајрепубличкогналокалнинивовласти
упогледудоношењастратешкихдокуменатауразличитим
областима управљања.68 Због тога постојање националне
стратегијеразвојакултуре јестепретпоставкаданижини
воивластимеђусвојеприоритетепоставеизрадулокалних
плановаукултури.

Иакоцентралнинивовластинеможедаседиректноанга
жујенарешавањулокалнихпроблема,неопходно је да се
укључиузаговарањезначајакултуреиважностипланира
њанасвимнивоимакултурнеполитикеуСрбијијеримје
заједничкаодговорностзакултурниразвој.Овајподстицај
„одозго”огледаобисенесамоувидудоношењаадекват
ногнормативногоквира,већидодатногангажовањакојеби
подразумевалоследеће:

• Пружањеподршкејединицамалокалнесамоуправеу
финансијскомистручном/професионалномсмислуза
стратешкопланирање.

• Подстицање сарадње међу локалним самоуправама
(поготовоонихгеографскиблиских)иутомсмислу
могућности удруживања више локалних самоуправа
наизрадизаједничкогстратешкогдокументауколико
културупрепознајукаообластодзаједничкогинтере
са,сходно6делуЗа ко на о ло кал ној са мо у пра ви.

• Подршку континуираној едукацији представника
градскихиопштинскихуправауобластименаџмента
укултуриикултурнеполитикерадиподизањанивоа
знањаивештиназауправљањекултуром,собзиром
на то да су различита истраживања из прве две де
ценије21.векауказаланатодалокалнесамоуправе
у Србији у досадашњем периоду транзиције немају

Problemi,%20rizici%20i%20preporuke%20(2017).pdf. Приступљено 10.
07.2017.године.

68Видети:Stojanović,A.(2011)StrateškoplaniranjenalokalnomnivouuSr
biji,Kul tu rabroj130,Beograd:Zavodzaproučavanjekulturnog razvitka,
стр.69.
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довољнокапацитета,компетенција,знања,паиинте
ресовањазаадекватноуправљањекултуром.

• Осмишљавање додатних механизама за подстицање
локалнихсамоуправауизвршавањусвојихзаконских
обавезауслучајуслабог„одзива”уизрадилокалних
плановаразвојакултуре,билоувидуусловљавањадо
бијањаодређенедржавнепомоћи,билоувидудавања
одређенихповластица.69

ОсновнипредуслововогангажовањаМинистарствазакул
туру јесте унапређење вертикалне сарадње. Законска уте
мељењост вертикалне сарадње би најпре подразумевала
проширењеделокругаМинистарствазакултурукојибисе
односио на локалне самоуправе, аналогно Министарству
економијеуЗа ко ну о ми ни стар стви ма.Овобиизискивало
прилагођавање постојеће организационе структуреМини
старства за културу уз могућност систематизовања новог/
их радног/ихместа, додељивањепословапостојећим,или
пакоснивањарадногтелаприовомминистарствузаподр
шкулокалнимвластима.Сдругестране,уоквирулокалних
управапотребноједапостојеаконепосебнаодељења/слу
жбенадлежнезакултуру,ондабарзапосленикојибибили
искључивозадуженизакултуру,стручниикомпетентни,по
жељноменаџериукултуриилиобучениуовојобласти.Још
напочеткутранзиционогпериодауСрбијимеђукључним
препорукама била је реформа и едукација културне адми
нистрацијекакобисеоспособиладатранзицијуукултур
нојполитициизнесеускладуспроцесомдецентрализаци
јеиулогомлокалнихорганауправеиадминистрацијекоји
учествујуудоношењуодлука.70

Друга претпоставка је унапређење хоризонталне сарад
ње будући да би подршка локалним самоуправама путем
едукацијекојабисукцесивнообухватиласве јединицело
калних самоуправа, требало да пружиМинистарство кул
туре у сарадњи пре свега са Министарством за државну
управуилокалнусамоуправу,Сталномконференцијомгра
доваиопштина(СКГО),асоцијацијомградовaиопштинау

69НекадашњеМинистарствозаекономијуирегионалниразвојјеодуста
новљењаполовином2007.године„инсистиралонапостојањупланских
докуменатананивоулокалнесамоуправеичакнајављивалодаћенеке
врстепомоћидржавеопштинамаиградовимабитиусловљенепостоја
њемстратешкихплановаразвоја”.Vasiljević,D.(2012)Lo kal ni eko nom
ski raz voj: zaš to su jed ne opšti ne do bit ni ci, a dru ge gu bit ni ci tran zi ci je,Beo
grad:Palgocentar,str.35.

70ĐukićDojčinović,V.нав.дело,стр.109111.
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Србији,истручњацимауобластикултурнеполитике.71Циљ
овеедукацијетребалобидабудеподизањенивоазнањао
кључнимпитањимаукултури,бољеразумевањеважности
културе запојединце,локалне заједнице,друштвоуцели
ни, о специфичностима управљања културом у односу на
другеобластиуправљања,оконцептимаипринципимаса
временихкултурнихполитика,каоиоспособљавањезаиз
раду локалних планова развоја културе, имплементацију,
праћењеиевалуацијупланова.КакојеисамаСКГОпристу
пилаАген ди 21 за кул ту ру, ова едукација биистовремено
значилаипромоцијуовогдокументаунационалномоквиру,
штоијестеједнаодобавезасвихонихкојиприступеовом
документу.

Собзиромнапроценудаорганилокалнесамоуправеизвр
шавајуоко70%свихзаконаидругихпрописа,„требалоби
да будупризнати као један односећих стубова владавине
права, и да постану доиста способни, адекватно обучени
иопремљенизаефикасноизвршавањезакона,алиибоље
надзиранииизвршавањусопственихиповеренихпослова,
штозахтева,коренитијепроменеузаконодавствуолокалној
самоуправи”.72ЈеднаодпроменабилабииусклађивањеЗа
ко на о ло кал ној са мо у пра висаЗа ко ном о кул ту риуделукоји
сеодносинанадлежностиградова/општина.Каоштопоми
њањепрограмаипројекатаекономскогразвојакаоодредбе
За ко на о ло кал ној са мо у пра ви2007.године(тачка9став1
члана 20), представља прво признање у правном систему
Србијеотомедајеекономскиразвојлегитимнанадлежност
локалнесамоуправе73,такобиипомињањеплановаразвоја
културенесамоуказалоналегитимнунадлежност,већина
признањедајекултуразаиставажнаобластуправљања.

СтимулансзаприменустратешкогпланирањадајеЗа кон о 
бу џет ском си сте муиз2015.годинекојиусловљаваипро
мене у изради финансијских планова корисника јавног
буџета.Нова логика планирања буџета подразумева да се
корисницибуџетаоријентишукарезултатимајавнихпрак
тичнихполитикакojисeoствaруjуспровођењемпрoгрaмскe
aктивнoсти или прojeкaтa на дужи временски период за
који се планира (1–2 године краткорочни, или 3–5 година

71ОдпочеткатранзицијеуСрбији,азапотреберазличитихобластиупра
вљањаналокалномнивоуСКГОспроводиедукацијепредставникаједи
ницалокалнихсамоуправаидајеподршку,измеђуосталоги,процеси
мастратешкогпланирањауоквируразличитихпрограмааузподршку
међународнихдонатора.

72Милосављевић,Б.нав.дело,стр.453.
73Vasiljević,D.нав.дело,стр.74.
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средњорочни).74Изразитуповољностпредстављаусвајање
За ко на о план ском си сте му Ре пу бли ке Ср би је75априла2018.
годинекојимсеуређујеуправљањесистемомјавнихполи
тикаисредњорочнопланирање,врстеисадржинапланских
докумената које у складу са својим надлежностима пред
лажу,усвајајуиспроводесвиучеснициупланскомсисте
му,међусобнаусклађеностпланскихдокумената,поступак
утврђивањаиспровођењајавнихполитикаиобавезаизве
штавањаоспровођењупланскихдокумената,каоисходнa
применаобавезеспровођењаанализеефекатанапрописеи
навредновањеучинакатихпрописа.

За кљу чак

ПочетактранзицијеуСрбијидонеојеновезаконскемогућ
ности јединицама локалних самоуправа. Локалне власти
могудауправљајуразвојемтериторијаначијемсучелуи
самимтимдаразличитеобластиуправљањаускладеспо
требамалокалнихсрединаиграђанакојиживеуњимапла
нирањемнадужестазе.Ипак,кадајестратешкопланирање
укултуриупитању,топравојеимплицитнодатоуЗа ко ну о 
ло кал ној са мо у пра ви,аексплицитноуЗа ко ну о кул ту ри.Ме
ђутим,заразликуоддругихресора,нормативноутемељeње
транзиције у култури у виду савремених закона који уре
ђујукултуруиразличитекултурнеделатностијеприлично
каснило, а Национална стратегија развоја културе, доку
менткојимјетребалодасепланскиусмерикултурнираз
војземље,ниједонетазапрвихготовопуних18годинаод
почеткадемократскетранзицијеуСрбији.

Због тога је локалне културне системе и начин на који
областкултурефункционишеналокалномнивоууСрбији
могућеразуметијединоуодносунашири,националникон
текст.Тајконтекстодликујеправниоквиркојинијеизрази
тостимулативанпопитањуприменестратешкогпланирања
развојакултуреналокалномнивоу,алинирестриктивану
погледукреирањаиспровођењалокалнихплановачакниу
условимакаданационалнастратегијаразвојакултуреније
усвојена.

После2000. године,примена стратешкогпланирањау во
ђењулокалнихкултурнихполитикаизборјешестлокалних
самоуправауСрбији,петградоваиједнеопштине,којесуза
одређенипериодималеилиимајуусвојенеплановеразвоја

74Упут ствo зa изрaду прoгрaмскoг буџeтa(2014).http://www.mfin.gov.rs/
UserFiles/File/budzetski%20korisnici/2014/Uputstvo%20za%20izradu%20
programskog%20budzeta.pdf;приступљено01.08.2018.

75„Сл.гласникРС”,бр.30/2018.
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културе.Овихшестлокалнихсамоуправа,одкојихчетири
на територијиВојводине, једна уцентралној и једна у ју
жнојСрбији, јесу подршка закључку да се креирању кул
турнеполитикеуСрбијиприступилопопринципу„одоздо
кагоре”.Овеповремене,спорадичне,аливажнеиницијати
вепланирањаукултуриуопштинамаиградовимаСрбије
управо потврђују став, изречен давно, на почетку транзи
ције,како„непостојањедефинисаненационалнестратегије
приликомформулисањалокалнихкултурнихполитикајесу
отежавајући,алинеиограничавајућифактор”.76

Ипак, сем пар изузетака, локалне власти, компатибилно
државномнивоукултурнеполитике,некористестратешко
планирањекаонормативноорганизациониинструменткул
турнеполитике.Централизацијауодлучивањууспоставље
напочетком90тихгодинапрошлогвекаисходовалајена
викомдаградовииопштинеочекујуодцентралногнивоа
властидаодлучујеосвимпитањима,паионимодзначајаза
локалнусамоуправу.Формулацијастава2члана7За ко на о 
кул ту риуправоидетомеуприлогивидисекаокључнанор
мативнакочницазавећуприменустратешкогпланирањау
културиналокалномнивоу.ТакосеиспостављадаЗа кон о 
ло кал ној са мо у пра ви,којинеспецификујеобластиуправља
њазакојеседоносестратешкипланови,имавећуснагуод
системског За ко на о кул ту ри77,којијејаснопрописаостра
тешкопланирањезалокалнинивокултурнеполитике.Су
протно,докЗа кон о кул ту ринијебиодонет, За кон о де лат
но сти ма од оп штег ин те ре са у кул ту ри,чијајемањкавост
билаи ташто јецентрализоваоодлучивање,имао је већу
снагуодЗа ко на о ло кал ној са мо у пра викојијелокалнимвла
стимаомогућиодадоносесвојеплановеипрограмеразво
ја.Дакле,праксапоказуједатретманкултуреуградовима
иопштинамазависиодличнихинтересовања,афинитетаи
сензибилисаности доносилаца одлука и појединаца њима
блиских,паиврстењиховогобразовањадалићекултуру
ставити каоприоритетнуна своју агенду, ина којиначин
ћетумачитизакон.Међутим,остајеотворенопитањедали
јединицелокалнесамоуправекојeимајупланове,поступа
јупротивно закону јер су сопственеплановеусвојилепре
доношењанационалнестратегије?

76ЈеданодставоваизнесенуоквируфокусгрупаупројектуПр ви ко ра ци 
ка ко о пе ра ци ји и ди ја ло гу ка из град њи ефек тив них ло кал них кул тур них 
по ли ти ка2002.године.Према:ĐukićDojčinović,V.нав.дело,стр.77.

77МислисенатодаЗа кон о ло кал ној са мо у пра ви непомињеексплицитно
културу као област у којој јемогуће да јединице локалне самоуправе
доносесвојеразвојнепланове,док јеЗа кон о кул ту ри потомпитању
експлицитан.
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Непримењивање стратешког планирања може се окарак
терисатикаоосновнаслабоступрављањакултуромнало
калномнивоу,исправомдовестиупитањесврсисходност
таквихкултурнихполитика,јердоношењеодлуканијеуте
мељенонаразвојнимциљевима.Уколикосутеодлукеидо
бре,могудаимајусамократкорочнерезултате,данедоносе
суштинскепроменеиданеутичунаунапређењеквалитета
животаграђанаулокалнимзаједницама.Ипак,потребноје
иматиувидуискустваизнекихдругихобласти(локалног)
управљањадасамопостојањестратешкихдокументанијеи
гарантстратешкогначинауправљања, јертозависиодто
гадалићеикаколокалневластидокументреализоватиу
пракси.Збогтогајенеопходнакоренитапроменаусмислу
дасменеполитичкихструктуранавласти,партијаикоали
ција, не утичу на (не)усвајање већ креираних докумената
или на имплементацију усвојених докумената. Корист од
стратешкогпланаињеговереализацијетребадаимајугра
ђани,збогкојихсе,изакоје,планправи.За кон о ло кал ној 
са мо у пра викажедаје„Локалнасамоуправаправограђана
дауправљајујавнимпословимаоднепосредног,заједничког
иопштегинтересазалокалностановништво,непосреднои
преко слободноизабранихпредставника у јединицамало
калнесамоуправе,каоиправоиспособносторганалокалне
самоуправеда,уграницамазакона,уређујупословеиупра
вљају јавнимпословимакојисууњиховојнадлежностии
од интереса за локално становништво“ (члан 2 За ко на о 
локалној са мо у пра ви).

Непримењивањестратешкогпланирањамогућејесагледати
икаоједнуодкључнихпрепрекаразвојузаједница,друштва
уопште,којауспораваилизначајноумањујемогућностраз
воја.Унашемслучају,изостанакплановапролонгиратран
зицијуудоменукултурнеполитике,јерјетексадоношењем
докуменататребасуштинскиотпочети.Очигледанјераско
ракуспровођењуреформиукултурнојполитициСрбијеу
односуназваничан,прокламовантоктранзиције.Дискон
тинуитетупраксистратешкогпланирањанеколикодецени
јауназад,стављасадасвенивоевластиуСрбијипреднови
стариизазовстратешкогпланирањаиимплементацијепла
новаињиховогмеђусобног„сусретања”,тј.усаглашавања.

Удаљемпраћењуситуацијеувезиспланирањемукултури
налокалномнивоуодзначајабибилопратитикојомдина
микомиукомобимусекреирајулокалниплановиукулту
ри,потоманализиратисадржајепостојећихибудућихстра
тешкихдокумената,накојиначинселокалневластиносе
саизазовимапланирањаукултури,почевшиодначинана
којидефинишу/поимајукултуру,укојојмерисеослањајуна
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специфичностилокалнихконтекста,накојимвредностима
ипринципимасезаснивају,штасупоставиликаосвојепри
оритете,другимречимакојепроблемесумапиралиикоје
желенајпредареше.Такође, од суштинскеважности јеи
реализацијаовихдокумената,чимесеотварајошједнозна
чајнопитањенашекултурнеполитикена свимнивоима–
питање примене мониторинга и евалуације, још једног
важногорганизационогинструментакултурнеполитике.
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LOCALPLANNINGINITIATIVESINTHECULTURE
OFSERBIADURINGTRANSITION(20002018)

Abstract

In Serbia, transition has implied a transformation of the entire
social system in the spirit of democracy.On the road to developing
democracy, strategic planning has been a key instrument of cultural
policy.Althoughitusedtobepracticedintheselfmanagementsystem,
based on themethod of cooperative planning, the start of transition
introducedtheconceptofstrategicplanningasacompletenovelty.This
iswhytheimplementationoflongtermplanningcanbeobservedasa
new/oldchallengeonalllevelsofmanagement.Thispaperdealswith
the implementationofstrategicplanninginSerbiaonthe local level,
intheperiod20002018.Itgivesareviewoflocalstrategicplanning
initiatives in culture and analyses their implementation on the local
level.Sincethestartoftransition,overtenyears,wehavehadaLaw
onactivitiesofpublicinterestinthefieldofculture(1992)whichwas
inconflictwiththeincreaseofautonomyoflocalselfgovernmentsand
the processes of democratization and decentralization that started in
Serbiaafter2000.Thisincompatibility,aswellasthelackofanational
strategyforculturaldevelopmenthasalsoreflectedontheabsenceof

localstrategicalplansinthefieldofculture.

Keywords: strategic planning, cultural policy, local selfgovernment, 
Serbia, democratic transition
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КУЛТУРАИДЕМОКРАТИЈА–
РАЗБИСТРАВАЊЕПОЈМОВА
Сажетак: У ра ду се раз ма тра пој мов но и исто риј ски од нос кул ту
ре и (не)де мо кра ти је. По јам кул ту ре се раз у ме ва на ши ри (на чин 
укуп ног жи во та јед не  на ци је) и ужи (умет нич коства ра лач ки) 
на чин.  Као по ре дак ко ји не спре ча ва сло бо ду ми шље ња, ства ра ња 
и де ло ва ња, де мо кра ти ја пред ста вља ши ре ње сло бо де умет нич
ког по ља кул ту ре. У ра ду се не оспо ра ва на пре дак у  ши ре њу по
вољ них усло ва за кул тур но ства ра ла штво у де мо кра ти ји. Под се ћа 
се на чи ње ни цу да су то ком исто ри је  дру штва, пре о вла да ва ли не
де мо крат ски об ли ци вла да ви не.У та квим окол но сти ма су ство ре
на ве ли ка де ла кул ту ре и умет но сти. Ова чи ње ни ца се об ја шња ва 
спо соб но шћу ства ра ла ца да про на ђу об лик за сво је умет нич ке иде
је и у не де мо крат ским дру штви ма. За пра во, ти си сте ми су пред
ста вља ли иза зов за  умет нич ко и кул тур но ства ра ла штво. У за вр
шном де лу ана ли зи ра ју се про бле ми кул ту ре и умет но сти  у од но су 
пре ма пу бли ци: по ја вљу ју се у 1) „спо ро ви ма” умет нич ког де ла 
са гру па ма умет нич ке пу бли ке, 2) ја ча њу тр жи шта као по сред
ни ка из ме ђу де ла и пу бли ке; 3) са мо пред ста вља ње стваралаца и 
„ствара ла ца” на дру штве ним мре жа ма.

Кључне речи: кул ту ра, умет ност, де мо кра ти ја, ан ти де мо
крати ја, сло бо да,пу бли ка

Разматрање природе односа културе и демократије тре
ба најпре да одреди претпоставке њиховог појмовног од
ређења, будући да тај почетни корак пресудно усмерава
теоријскуаргументацијуиистраживачкупраксу.

О де мо кра ти јијенаписаначитавабиблиотекакњига.Током
античкеиновијеисторијеконкретнихдруштава,демокра
тија јемењаласвојазначењапричемујеуњеномтемељу
билаидеја да је народ основниизворполитичкемоћи, да
његоваполитичкавољаобезбеђујелегитимитетпореткуи
власти.Овај појамне означава самоквалитетдруштвеног
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поретка,већједансплеткарактеристикакојесекласифику
јупремаразличитимаспектимајавногживота(суверенитет
народа,слободаизборавласти,правнаједнакост,владавина
праваизакона,правнадржава).

Демократијанијесамомисаоосуштиниполитичкихидру
штвениходносаизмеђуљуди(властуоквируправа)већи
средствозаостваривањенекихпрактичнихциљева(селек
цијаискуства).Остваривањудемократскихциљевапретхо
дислободанразговор,дискусија.Таквадефиницијаимпли
цираодређениначинмишљења,начинпоимањаприватних,
јавнихиинтернационалниходноса.Овајпоредакомогућава
испољавањесукобаудруштвуиполитици,алиипостизање
консензусаоковажнихјавнихпитања.Сукобиокоциљеваи
начинањиховогостваривањадеосуфункционисањасваке
установеимеђуиндивидуалнихигрупниходноса.

Наравно, демократија није само облик државне власти и
систем јавних установа. То је политички облик у коме се
најотворенијеиспољавајудруштвениииндивидуалнипро
блеми.1Уколикоседемократијасхватикаоправо,слобода
и једнакостпојединцаидруштвених групада учествују у
изградњинормативнеструктуредруштвасаобавезомдапо
штују важећенорме све до тренутка легалнеи легитимне
промене,ондамораморачунатинанепрекиднупроменљи
вост стварности.То је запазио јошТоквилукњизиДе мо
кра ти ја у Аме ри ци: „Превирањеинепостојаноступриро
ди су демократских република каошто су неполитичност
иучмалостзаконапсолутнихмонархија”.2Властсепредаје
изрукеуруку,мењајусесхватања,мењајусељуди,закони,
установе. Савремени филозоф политике, Џон Кин, тврди
дадемократијарачунанапокретљивостдруштвеногбића,
уњојвлада„немирисвејеупокрету”.3Слободаиразли
кепродукујусталнинемир.Друштвенегрупесеборезаде
финицијуреалностикојустварајуиконтролишу.Уњојсе
доносеодлукеузправодасемењасудоквалитетуодлука.

Какодадефинишемоан ти де мо крат скеобликевласти?По
требно је терминолошки разликовати антидемократске и
недемократске системе. Антидемократски облици власти
суоникојиукидајуначелоподелевластииунутрашњуопо
зицију–диктатура(личнаигрупна)итоталитаризмилевог
идесногтипа(диктатура,фашизам,националсоцијализам,
стаљинизам). Појаву антидемократских система државе и

1 Аvramović,Z.(1998)Dru go li ce de mo kra ti je,Beograd:FilipVišnjić.
2 Токvil,A.(1990)De mo kra ti ja u Ame ri ci,NoviSad:Izdavačkaknjižarnica

ZoranaStojanovića,str.45
3 Kin,Đ.(1995)Me di ji i de mo kra ti ja,Beograd:FilipVišnjić,str.139
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друштваусловљавајуодређенеисторијскополитичкеокол
ности,економскосоцијалностањестановништва,психоло
гија несигурности, продор енергије колективних ентитета
(нација, класа, раса) у политику, недовољно образовање,
култ вође народа.Док је уфашизмупостојала идеологија
јединствавође,народаидржаве,устаљинизмусеиделогија
властизасниваланамонополнојулозикомунистичкепарти
је.Теоријатоталитаризмаједоказиваладасутаквисисте
ми успостављени на једној идеологији, једној политичкој
партији, монополу над медијима, монополу силе, центра
листичкомуправљањуекономијомикултуром.

Карактеристикасвихнедемократскихсистемајавневласти
огледасеуукидањуинституцијеопозицијеуполитичкоми
јавномживоту.Овисистемисублажипостепенурепресије
(постојенекиоблицислободеудруштву)аисторијскапрак
сапоказуједаунутаринституцијадемократијеможеначин
владањадабуденедемократскиилиауторитаран(„повере
њеодоздо,властодозго”).

Шта подразумевамо под појмом кул ту ра?Овај појам има
уосновидвазначења.Уши ремозначавасвешто јечовек
створио – језик, предмети, знања, вредности, веровања,
уметност, религија, митологија, обичаји, морал, држава,
привреда,техника.Културабиутомсмислуречи,означа
вала све у куп ност на чи на жи во та одређене националне
заједнице.Уужемсмислу подовимпојмомподразумева
моуметничкостваралаштво.Обазначењасунеодвојиваод
друштва,државе,политике.Такође,обазначењаобухвата
јуодносстваралац–дело–публика–корисници.4Кључно
својствокултуреиуметностијекреативност,односноства
ралаштво. Појам креативности обухвата један скуп инте
лектуалних, социјалних, емоционалних особина личности
ињенихактивности,постигнућа.„Креативностсеодређује
каосвојствопојединца(особинеличности),карактеристике
понашањаилиобележјаодређенихпостигнућаипроизво
да”.5Главниизворикреативногпостигнућасуинтелектуал
нипроцеси,знања,особинеличности,мотивација,окруже
ње.Имплицитнапретпоставкаоваквогсхватањајеутомеда
сеовосвојстволичностиучи(реакцијанастимулусе).

4 Аврамовић,З.(2009)Кул ту ра,Београд:Заводзауџбенике,
5 Максић, С. (1993) Ка ко пре по зна ти да ро ви тог уче ни ка, Београд:

Институтзапедагошкаистраживања,стр.153154
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Да ли су у од су ству сло бо де и де мо кра ти је  
кул ту ра и умет ност би ле угро же не?

Историјски гледано, култура сеуглавномсусретала сане
демократскимусловимастваралаштваирецепције.Савре
меним демократијама претходе разни облици деспотија,
личнихигрупнихдиктатура,апсолутнихмонархија,дакле
системидржавневластиукојимајеједанчовекилигрупа
управљаласвимпословимадржавеидруштва.Кадајереч
оЕвропи,до1989.године,постојалисунедемократскире
жими(уобликуједнопартијскогсоцијализма),аураздобљу
измеђудвасветскарата,нашконтинентбио јеунајвећем
броју држава под влашћу десних (фашизам, национал
социјализам)илевихдиктатура(комунизам).

Занашутемузначајнајеследећачињеница:историјачове
чанства,асамимтимипојединачнихдруштава,одвијаласе
уоквирунедемократскихсистемавласти.Какојеупркоста
квимполитичкимусловимастворенавеликакултура?Како
сустворенаделанепролазнеуметничкевредности?

У једној традицији европског мишљења коју је утемељио
Платон, а протеже се до тоталитарних режимаXXвека –
фашизма, националсоцијализма, стаљинизма, култура и
уметностсуседоводилеувисокстепензависностиоддр
жавневласти.Политичкавластјеинструментализовалакул
турностваралаштво,причемусенијезастајалона„идејној
садржини”већсеишлоупрописивањеформиистилских
праваца.СведоXIXвекавладалојемишљењедадржавна
власттребадаконтролише(цензурише)уметничкоствара
лаштво.Искуствокултуреиуметностијепотврдилонемо
гућносттаквеконтроле.Показалоседамајсторстваралац
можедаизбегнеконтролииданадмудривласт.Како?По
литикакаопраксавластии једансистемљудскихвредно
сти,стваралачкијеизазовзасвестваралачкеоблике.Уод
ређеној мери сусрет политике и уметности у недемократ
скомиантидемократскомдруштвујепогоданзауметничку
имагинацију.

Какоразуметистваралачкиизазововихобликавласти?На
овопитањемогусепонудитиразличитиодговори.Уметнич
коисторијскоискуствопотврђуједасунедемократскиобли
цивладавине,састановиштауметности,билибогатизвор
имагинације.Парадоксалнајечињеницадајеустваралач
компогледуполитикаразнихобликарепресијенадчовеком
инародима,билаплоднијаодонеуметностикојасеразви
јала у демократским системима. Аргумент за ову тврдњу
није само у структури вредности појединих националних
уметничкихстиловаипојединачнихостварења,већнајпре
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у чињеници да је политичка историја људског друштва у
знакуантидемократскихсистемавладавине:деспотије,ти
раније, апсолутнемонархије, док се демократски системи
каопрактичниоблицијављајупочеткомХIХвека.

Токвилова критичка запажањао америчкој демократији, у
којојнијебиловеликихкњижевнихимена,коликоихјеби
лоуаристократскојФранцуској,можебитиодхеуристичке
вредности. Вредна књижевна остварења у антидемократ
ским системима нипошто не сугерирају пожељни облик
власти.Овдесесамоконстатујеједнакњижевноисторијска
чињеницакојадоказуједаполитичкииекономскипоредак
неморабитиподударансауметничкимвредностима.

Овутврдњупоткрепљујевишеискуственихиуметничких
доказа. Антидемократска политика националсоцијализма
истаљинизма (комунистичкогсоцијализма)била јеизазов
закњижевнууметност.Укњижевномотпорутоталитарној
владавини, рођена су дела непролазне уметничке вредно
стипопуткњигаДок тор Фа у стусТомасаМана,Ар хи пе лаг 
ГулагАлександраСолжењицина.Књижевна динамика по
сле Другог светског рата у земљама реалног социјализма
обрнутојепропорционалнаполитичкомограничавањусло
бодаиправа6.

Антидемократскисистемивластисуправно,идеолошкии
практично цензурисали стваралаштво са становишта по
жељних политичких и уметничких вредности, при чему
нисупрезалиодидеолошкихкритикаписаца,судскихпро
гона,пачакифизичкихликвидација.Међутим,спољашњи
политичкидиктатинисумоглидаподвластеслободанкре
ативни дух уметности.У томпогледу, изражајна средства
уметничких грана нису једнака.Музичка и ликовна умет
ностнисумогледаодговоренанасиљевластикаокњижев
ностилисценскеуметности.Антидемократскавластможе
укинутисвекултурнеинституције,алинеможеједну:језик
ињеговеалегорије,симболичкесистеме,алузије,метафоре
иметонимије.Унутрашњанепрагматскасврхакњижевних
обликајеонауметничкашансакојуниједансистемвласти
неможедапоништи.Системрепресије само јеподстакао
писцедатемељитијетрагајузаонимуметничкимтехникама
којима ће доскочити идеолошким захтевима.Књижевност

6 ЧеславМилош,МиланКундера,ЂерџКонрад,МихаилШолохов,Бо
рисПастернак,ЛеонидЛеонов,ВладимирВојнович,ЕженЈонескосу
некиодписацачијисуроманиалииполитичкоделовањебилиизло
женикритицикомунистичкихвласти.Овометребадодатииуметнички
успешнугенерацијусрпскихписацаусоцијалистичкојЈугославијикоја
јесвојимјавнимделовањемутицаланапроменупонашањавладајућих
структура.
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је на политичко насиље одговорила неисцрпним богат
ствомјезика,стваралачкихпоступака,каоинеухватљивим
значењимајезика7.

Подсетимо се политичког и уметничког раздобља у соци
јалистичкојЈугославији(1945–1990).Унедемократскомси
стемуостваренасувеликаделаусвимгранамауметничког
стваралаштваасукобисавладајућомпартијомизбијалису
највишеуобластикњижевности,позоришта,ликовнеумет
ности. Стваралачки успешан отпор књижевности систе
му комунистичког социјализма, може се доказати њеним
уметничкимуспесима.По ли тич ки до га ђа ји(ПрвииДруги
светскират,ИнформбироиГолиоток,стаљинизацијапосле
рата),по ли тич ке лич но сти(Стаљин,Тито)по ли тич ке иде
је(социјализам,нација,грађанскодруштво)по ли тич ко ми
шље ње и по на ша ње,билисуводећикњижевнисемантемиу
српскојкњижевности.Једнаквантитативнаиквалитативна
анализакњижевнихостварењаучетиридеценијесоцијали
зма, сигурно би показала да нема писца који бар у једној
својојкњизинијеприхватиостваралачкиизазовполитике.8

Опсесивностполитичкимтемамаимотивимаупослератној
српскојкњижевностисамопотврђујепретпоставкуопосто
јањустваралачкогизазовасистемавластиусоцијалистич
којЈугославији.Политичкимонизамјеподстицаотрагање
за одговарајућом формом референцијалних аспеката књи
жевностикојисусеконцентрисалиококритикеполитичких
личности,идејаидогађаја.

Искуствоуспешногкњижевногодговоранаполитичкииза
зов који налазимо у српској послератној књижевности не
упућујеназакључакдавеликакњижевностмораиматипо
литичказначења.Великакњижевностзависиодрукеписца
мајстора. Са теоријског и искуственог становишта ништа
необећавадаћеполитичкакњижевностбитииуметничка
књижевност.

Дакле, недемократски и антидемократски облици власти
подстичу уметност на ново откривање света стварности,
новетемеимотивестваралачкогобликовања,алиинаот
кривањеновеформе,новихпоступака,новихначинаоства
ривањаестетскихвредности.Какообјаснитиовајкултурно
уметничкипарадокс?

7 Аврамовић,З.(2013)Огле ди из кул ту ре и књи жев но сти,Београд:Завод
зауџбенике.

8 Политичказначењауроманима:Вре ме смр ти,Трен2,Кад су цве та ле 
ти кве, Вре ме чу да, Гроб ни ца за Бо ри са Да ви до ви ча, Књи га о Ми лу ти ну, 
Уби ство с пред у ми шља јем,у:Аврамовић,З.(2016)Књи жев ни ци и по
ли ти ка у срп ској кул ту ри (1804–2014),НовиСад:Православнареч.



184

ЗОРАН АВРАМОВИЋ

Одговорнаово,мождаинајсложенијепитањесоциологије
културе,требадатражимоупојмустваралаштва.Способ
ност да велико дело  културе буде смишљенои створено,
азатимопстанеупркоссиламавласти,силивремена,чини
управосуштинскуособеносткултуре.Великаделасуства
ранаподокриљемнедемократскихвласти,некадудослу
хусањоманекадапротив.Било јеуметникацарскихпо
слушника,каоионихкојисутамновализбогсвојихдела.
Од античке епохе, хришћанске доминације, ренесансе, до
тоталитарних режима у првој половиниХХ века остваре
насуделакултуренепролазневредности:ууметности,фи
лозофији, науци.Остаће тајна појаваШекспирових драма
илиСервантесовогДон Ки хо та,Гогољевихирускихрома
науполитичкимсистемимаукојиманијебилонитрагаод
демократије.

Такође,једноодсложенијихпитањасоциологијекултуреје
онокојепокуашавадаодговориукојојмерикултурадопри
носиразвојудемократијеуоквирунедемократскихсистема
власти?Проблемсемораразмотритинатринивоа:1)лич
ност ствараоца, 2) дело културе – уметности, 3) публика
рецепција.Анализомконкретногдогађаја,сазнаћемодали
се стваралац супротстављао недемократској власти или је
биоконформиста.Испитивањемвредноснихквалитетадела
културеможемоданаслутимоњеговенеестетске,референ
цијалнепотенцијале.Наједнакначинможебитиинтересан
топитањепонашањепублике,односнокакоонареагујена
делакојанисуестетскихерметична.

Кул тур не и умет нич ке сло бо де у де мо кра ти ји – 
да ли је про блем ре шен?

Прелазимнадруго,сазнајноважнопитање:какавјеодносде
мократијеикултуре(уметности)?Далиједијалектичан,кон
фликтан,кооперативаннаразнимнивоимастваралаштва–
аутор,дело,слојевипублике?Акојешире значењекултуре
упитању,свиоблицисунаразненачинепреплетенисаде
мократскимпроцесима(сарадњаисукобљеносткаонеизбе
жностразликакојесеуважавајуодактера).Размотрићуод
носужегзначењапојмакултуре–уметничкостваралаштво
идемократскипоредак.

Раширенајемисаодадемократијаомогућаваслободукул
турног стваралаштва и широку доступност култури. Ову
тврдњутребаискуственопроверити.Разумиискуствонам
налажуупитаностикадасетврдидадемократијанествара
проблемекултури.Можелиуопштепостојатидруштвобез
проблема?
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Демократијаје,какојеистакнуто,системдржавеидруштва
укомејеосновноначелоплурализаммишљењаосвимјав
нимпитањима.Уобластикултуреонаможедасеконцен
трише на односе у институцијама али неможе да на нам
објаснипојавукултурногствараоцаињеговогдела.Унутар
културнихинституцијамогудасеодвијајудемократскии
ауторитарниодноси.Каоспо ља шњи оквирмоћидемократи
јанедефинишеусловеуметничкогстваралаштва,нитиста
вљапрепрекестварањууметничкогдела.Далијеутаквом
пореткукултурадосегла„царствослободе”?Наилазилии
онананекегранице„своје”слободе?

Уметностнеможедапостојиизвандруштвеногоквирауко
менастаје.Уструктуриуметничкогделапреплићусеестет
ски, сазнајни и друштвени елементи.9 Друштвене услове
уметностипрепознајемоуживотнојбиографијиуметника,
уустановамакојеомогућавајуилиометајууметничкирад,у
материјалнимиполитичкимприликамакојеутичунаумет
ничкостваралаштво.Текућеприликеудруштвумогубити
изазовзастваралачкиизраз.Обичаји,веровања,традиција,
митологијаснажансуинспиративниизворзауметничкооб
ликовање. (Не)морално понашање људи као и појединач
ниинационалникарактерисутемабројнихкњижевнихи
позоришних дела. Архивска грађа као облик колективног
памћењачестојекоришћенаууметничкимпројектима.Ни
јенетачнамисаопокојојуметничкоделонастајеизиску
стваилиизбиблиотека,галерија,музучкихархивадаклеиз
традицијекојучувајуразноликизаписи.

У демократском друштву проблеми културе и уметности
сеодстваралацапомерајупремапублици.Појављујусеу
1)„споровима”уметничкогделасагрупамауметничкепу
блике,2)јачањутржиштакаопосредникаизмеђуделаипу
блике;3)самопредстављањестваралацаи„стваралаца”на
друштвениммрежама.

Коликајеуметничкавредностпојединогделапитањејена
којепокушавајудаодговореразнетеоријестваралаштвада
бинакрајуречдобилииделовиумет нич ке пу бли ке.Публи
куууметноститокомисторијечинилесуразличитекатего
риједруштва.Некадајеуметничкапубликабилаискључиво
изаристократскихслојеваиуметницисустварализатудру
штвенукатегорију.Усавременомдруштвууметникствара
засвечлановедруштва,причемусунекивишемотивисани
„референтномгрупом”,адругисвојимкреативнимплано
вима.Данасјеуменичкодело,захваљујућиновиммедијима
идругимпосредницима,отворенозасвеслојеведруштва.

9 Zurovac,M.(2005)Tri li ca le po te,Beograd:Službeniglasnik.
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Питање је колико реципијенти имају развијене уметнич
кепотребе,образовањеиматеријалнасредствазаприступ
делу.

Утеоријскимрадовимааргументујусетврдњеовишефунк
ционалности уметности.10 Тако она има сазнајну, вредно
сну,културнуиобразовну,васпитну,хедонистичку,забавну,
катарзичнуфункцију.Свакаодовихтврдњииманештоод
истине јеруколикопубликаодговаранаразличитеначине
напојавууметничкогделатозначидаионаимасвојаправа
начитање,гледање,слушање.Усавременомдруштвуније
примењиванормативистичкатеоријафункционалностивећ
искуствена.

Ове разлике укључују, поред прихватања, и одбијање или
протестпротивнекогуметничкогдела.Удемократскомпо
реткунемаполитичкеиидеолошкеинстанцекојабишти
тилазабраномнекевредности.Алиуовомсистемувласти
делујуинтереснегрупеаутономноорганизованекаоиразне
етничкеиверскезаједницекојеускладусаопштимправима
могудакритикујуилидатражезабранунекогуметничког
дела.Нико неможе да оспори то право дела публике као
штонеможедаускратиправоуметникадаствара.Сигурно
јеједно–слободауметникадастварасударасесаслободом
делапубликедаодбаци,критикујеилитражизабрануње
говогдела.Овајпроблемјеочигледноконфликтнисадржај
културеудемократскомпоретку.

Присталицеслободеуметностисматралисудајеонанео
граничена.Далијеуметницимасведозвољеноудемократи
ји?Узмимозапримерувредувере,исмејавањенационалне
части,тешкупорнографију?Далидиференциранајавност
имаправодазаштитинекеморалне,националнеикултурне
вредностиодоваквихуметничкихслобода?Овопитањеје
демократијаотворилаусвимаспектима.

Ширисе једносхватањеулогеуметностикојенеподлеже
никаквимограничењимаани јавнимкритикама.Нетреба
битипророкпазакључитидаћеснажењепорнографизације
уметностиобесмислитисвакијавнимораливредности.Та
деструкцијајавногморалајетакосиловитадасепоставља
питањекудасветоводи.Избрисаћесеразликаизмеђупри
митивизмаицивилизације, стидаибрутализма,културеи
нагона.Цивилизованживот се темељи управо на разлици
јавногиприватногморала.Оноштомогудадопустимсеби
уприватномживотуморабитимојеправосамодогранице

10Ђ. Лукач, Те о ри ја ро ма на; Л. Голдман,Со ци о ло ги ја ро ма на; Е. Блох,
Есте ти ка и по лити ка;Е.Фишер,О по тре би умет но сти.
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кадапочнемдаугрожавамдругог.Сексуалниегзибициони
замилиоргијазам,посебноунекимфилмовимаипозори
шнимпредставама,могубитиприватнозадовољствоалидо
тачкекадапочињеугрожавањевредностионепубликекоја
иходбацује.Напојавуделаукојимасеизвргавајуморалне,
националнеикултурневредностиреагујуодрђенегрупета
коштотражезабрануилиихострашћенокритикују.Њихов
аргументједасутадела(сценскапосебно)насиљенадци
вилизованимнормамаиобичајима.Уметникиинституцио
налнипосредникмогудасебране,даодбацепримедбеили
попустеподкритикама.

Културуусавременимдемократијамакарактеришуполеми
кеуправоокоовихграница.Овајсукобсеодвијауоквиру
демократскихправаислободачовекаиграђанина.Приго
вордајепротивљењеилипротестпротивнекогуметничког
дела,угрожавањеслободестваралаштванијеваљанозасно
ван.Прво,постојеопштевредностикултуреиморалакоје
сештитебезобзирадалипојединацилигрупауживаутим
вредностима.Друго,немаслободесамозауметностадасе
непоштује слободачитаоцаилигледаоца.Уосталом,када
сеуметничкоделапреда јавностинијемогућноочекивати
самопозитивнеоцене.

Овде није реч о држави која својимправнимиизвршним
инструметнима може да ограничи слободуширења неких
уметничкихделавећо слободипубликедареагујеипро
тестује на разненачине.Унајстаријој европској демокра
тији,Великој Британији, влада забрањује некефилмове и
представенакрајуХХвека.Видимодаусвимобластима
демократскогдруштватечесукобпристалицаипротивни
каодређенихидејаставова,дела.Заштобикултурнопоље
уметностиудруштвубилоизузето?

Пореддржавеијавностиудемократскомдруштвуодређна
праваиобавезеимајуикултурнеинституције.Догађаседа
некекултурнеинституцијенеприхватајудаодређенаумет
ничкаостварењаставеусвојепрограме.Једнаинституција
културеодбијадауврстиусвојрепертоарпредставусаска
реднимјезикомилидаизлажесликувулгарногИсусаХри
ста.Далијетоограничавањеслободеуметничкогстварала
штваилицензура?Наравноданије,затоштоуплуралитету
културнихиуметничкихинституцијаувекпостојипростор
за представљање дела. Аутономно је право институције
културедапоставиграниценекомуметничкомделу.Нема
начина да се оспори њена слобода избора и одлучивања.
Оноштојебитноутаквимоколностима,свакакојечињени
цаданемапрепрекадаседелопојавиудругиминституци
макултуре.Демократскипоредаккарактеришеплурализам
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културнихинституцијаатозначидаоноштонијеприхва
тљиво за једну за другуможе да буде.Ако бисмо  забра
нили једној институцији културе да нека дела прихвати а
другаодбијеондакултурниплурализамнебиимаоразлог
постојања11.

Измеђууметничкогделаиреципијентаудемократијипо
средујетр жи штеиуметничкикритичаркојијавноизлаже
својсудоделуитаоколностможедаутиченапријемдела
код пубилике ињегову популарност. Тржиште то користи
итакосестварапопуларностделаалиипрофитзапосред
ника.Науметностисеизарађује.Издавачикњиганесамо
дасуљубитељикњигевећиљудикојиживеодиздавањаи
продаје књиге. Власници ликовних галерија (не)воле сли
кеалиихпродајуистичупрофит.Музичкименаџери(не)
волемузикуализарађујунаорганизацијиконцерата.Филм
скипродуцентифинансирајуфилмскепројектесациљеми
да зараде нањима. Дакле, уметничко дело припада и по
словном свету а то може да постави границе уметничком
стваралаштву. Увек постоји могућност посредника да се
зарад стицања профита занемари уметничка вредност као
такваинеприхватизапубликовањеуколиконијетржишно
исплатива.Утаквимусловимауметниксесуочаваса гра
ницама свог стваралачког избора: или ће остати доследан
својојслободиилићеприхватитизахтеветржиштаудемо
кратскомдруштвуилиукуспосредника(приватнеилијавне
институције).

За идеологе слободног тржишног имаксимализације про
фита,логичносепостављапитањеколикокоштауметничко
дело.Чињеницаједасамоуметничкезвездемогудаживе
одсвограда,дасамонекимогуда„самисебеплаћају”.Ме
ђутим,највећибројуметниканеможедаживиодсвогарада
исавременодемократскодруштвоморадаодговоринато
питање.Уколикодоследноследелогикутржишта,приста
лицелиберализмауекономијиморајурећи збогомармији
уметника.Њиховарезервнаваријанта је трагање заљуби
тељима уметности међу бизнисменима. Наћи ће се неко
коћеплаћатирадуметника.Али,тојеслучајност,играна
срећу.Присталице(нео)либералнедемократијеподржавају
оваквавстатусуметникаиуметничкогдела.Састановишта
културе,државакаорепрезентопштегинтересаморадаза
штити уметнички сталеж уматеријалноегзистенцијалном
смислу (професионална удружења, откуп, радни простор,
социјално,пензионоосигурање).Онатуфункцијуморада

11Аврамовић, З. (2008) Со ци о ло ги ја и књи жев ност, Београд: Рашка
школа.
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оствариуколиконежелитријумфсистемапохлепностии
ширењепсеудоуметности.Нијетешкопронаћиинституци
оналнемеханизмедасезаштитисамосталниуметник.На
равно,изовоганеследидадржавапривилегујеуметникеи
уметност.Ониморајудасесуочесапубликомкојаимаправо
насопственикултурниизборисвојетржишнопонашање.

Саширењем  западноевропске демократије  ширила се и
увереносту општуприхваћеност културногпољауметно
сти. Очекивало се да ће уметност бити животна потреба
модерног човека.ОсвалдШпенглер је оспорио таква кре
тањапочеткомХХвекаувремекадасеоинформационим
технологијама(ИТ)светунијенисањало.Санастанкомно
вецивлизацијесужавасевеликауметностињенапублика.
„Уметностпостајезанатскомпримењеномуметношћу,уар
хитектури,музици, стиху, драми.”12Оригиналност, имаги
нативност,лепота,лаганонестају.„Новиуметникјерадник
анетворац”.13Оноштоданашњипроучаваоцикултурекон
статују – сужавање круга стваралаца иљубитеља уметно
стиивисокекултуре,Шпенглерјеуочиопочеткомпрошлог
века. „Демократија је потпуноистиснула новинама књигу
издуховногживотанароднихмаса.Свет књига са својим
богатством становишта и гледишта, која су принуђавала
мисаонаизборикритику,стварнопоседујујошсамоуски
кругови”.14

Шпенглеруказујена„духвремена”којиниједиректнопо
везанса ствараоцима,њиховимделимаипосредницимау
демократском систему. Његова мисао осветљава неке не
предвидивостиудруштвуслободеиљудскихправа,апреко
којихсеолакопрелазилоутеоријамадемократијеикулту
ре.Каода јеШпенглернајавиодубокараслојавањаупој
муипракси културе у условима глобализујућег тржишта,
ширењамедијаипребацивањеживотанадруштвнемреже.
Експанизја кича, шунда, масовне културе, разних облика
подкултуре,сужавакругвеликихстваралацаипоштовалаца
аутентичнихитрајнихкултурнихвредности.

Матријалистичкотехнолошкисмерцивилизацијесамодер
ниминформационимтехнологијама(ИТ)показујеширење
социјалногпољакакостваралацатакоикорисникауметно
сти.Нова медијска култура обухвата све садржаје који се
преносе преко интернета и других облика електронских
мрежа.Заразликуодпасивногпримаоцапорукеинтернет

12Špengler,O.(1989)Pro past Za pa da 14,Beograd:Književnenovine,tom2.
str.50.

13Исто,стр.156.
14Исто,стр.240.
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културасепрепоручујеинтерактивношћукорисникамреже.
Новамедијскакултураје:1)индустријскакултуразаснова
нанамоделумасовнепроизводње,2)намењенајеширокој
публици,3)руководисекомерцијалниммерилима,пасуње
нипроизводиробакојадоносиилинедоносипрофит,4)ко
ристивисокутехнологијузарекламуимаркетинг.Међутим,
медијскакултурајеиновитерензасукобљавањадруштве
них група и политичких идеологија у демократским дру
штвима.15У условима новемедијске културе поставља се
питањекакавутицајоваексплозијаинтернетаиманапро
фесионалнууметничкуделатност?Далиуметностможеда
преживиекстремнудемократизацијумедијскепродукцијеи
приступа?С једне стране, овопитањенема смисла, јер је
савременауметностнаврхунцукомерцијалногуспеха.Оно
штоседешаваувећиниуметничкихгранаједаскоросваки
професионалацилистудентуметностиимасвојеприсуство
наМрежи,односновебпрезентацијисвојихрадова.Буду
ћидасветпрофесионалнеуметностинемапосебнулиценцу
накреативностииновацију,свакокомислида јеуметник
има прилику да „окачи” своја дела на мрежи.Прави иза
зовзауметност,којидруштвенимедијипостављају,можда
неће бити културна продукција непрофесионалаца која је
садалакодоступнаонлајн,већћесеправиизазовкритиу
динамициИКТ система – константна иновација,ширење,
индивидуалнаенергијаинепредвидивост.

***
Култураи уметност у сваком систему јавне властии дру
штвеним односима суочавају се са одређеним изазовима.
Трагањезауметничкомформом,којеподефиницијиприпа
дајууметничкомдару,често јескопчаносаизвануметнич
кимпрепрекама.Унедемократскимсистемимауметник је
одговараосвојимделомнаспољашњипритисаквласти.По
литичкиоквирјебиоизазовзањеговостваралаштво.Уде
мократскимдруштвимаидржавама,уметникињеговодело
суочавајусесапосредницимаатосукултурнотржишнеор
ганизацијеиприватнеијавнеинституцијекоје(не)отвара
јупутевепремапублици.Овипосредницисууприлицида
прихвате или не прихвате дело са разлозима од естетског
судадотржишногуспехаилиодбојностипремааутору.На
другомместу укуси уметничке публике се разликују тако
штоонаможедаприхватиалиидапротестујепротивне
когуметничкогдела.Најновијифеноменједемократизаци
ја културе у дигиталној технологији. Искуство културног
и уметничког стваралаштва у ова два облика јавне власти

15Kelenr,D.(2004)Me dij ska kul tu ra,Beograd:Clio.
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идруштвениходносапоказуједазауметносткаодеокул
турног поља друштва не постоји мирна лука, већ стална
узбурканост на релацији уметникделопубликадржава.У
томсмислу,ваљаувекиматиувидудаседемократизација
културеможеодвијатинаинституционалномтерену,алине
инастваралачком,креативном.Великествараоцеињихова
деланепроизводиниједансистем јавневластивећњихов
дар,таленат,мотивација,маштаизнање.
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CULTUREANDDEMOCRACY–
CLЕARIFICATIONOFCONCEPTS

Abstract

Thispaperdealswiththeconceptualandhistoricalrelationshipbetween
culture and (non) democracy.The notion of culture is understood in
thewider(wayofthewholelifeofonenation)andnarrower(artistic
creative)sense.Asasystemthatdoesnotpreventfreedomofthought,
creationandaction,democracyrepresentstheexpansionoffreedomin
theartisticfieldofculture. Ineverysystemofpublicauthoritiesand
social relations, culture and art face certain challenges. The search
foranartform,whichbydefinitionisanartisticgift, isoftencaught
in grip of judicial obstacles. In nondemocratic systems, the artist
respondswithhisworktotheexternalpressureofpower.Thepolitical
frameworkisachallengeforhis/hercreativity.Indemocraticsocieties
andcountries,theartistandhis/herworkfacethemediators,whichare
culturalmarket organizations and private and public institutions that
do (or do not) open up away to audiences.These brokers have the
opportunitytoacceptornotacceptartisticworkforreasonsofaesthetic
judgement,marketsuccessordisliketowardstheauthor. Also,thetastes
ofartisticaudiencesarediferent,sotheycanacceptorprotestagainst
anartwork.Thelatestphenomenonisademocratizationofculturein
digitaltechnology.Theexperienceofculturalandartisticcreativityin
thesetwoformsofpublicauthorityandsocialrelationsshowsthatart,
aspartoftheculturalsegmentofasociety,isnotoferedasafehaven
but constant excitement, being caught in the relations among artist
workaudiencestates. Inthatsense,onemustalwaysbearinmindthat
thedemocratizationofculturecanwell takeplacein theinstitutional
field, but not in the creative one.Great creators and theirworks do
notproduceanysystemofpublicauthority,butofertheirgift,talent,

motivation,imaginationandknowledge.

Keywords: culture, art, democracy, antidemocracy, freedom,  
audience
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КУЛТУРА–ТЕУРГИЈА
Сажетак: Кул ту ра схва ће на као про фе си о нал норад ни сек тор су
прот ста вље на је и по сво јој са др жи ни и по цен трал ном вред но
сном усме ре њу ду хов но сти, ко ја се у ра ду узи ма као кри те ри јум 
ства ра ла штва и ства ра лач ке лич но сти. Ду хов ност, ори јен ти са
на на тран сцен ди ра ње ко нач но сти, а не на ње но осми шља ва ње, 
пред ста вља по че ло из ко јег из ви ре ау тен тич но умет нич ко де ло. 
Це на де мо кра ти за ци је кул ту ре је сте сво ђе ње умет нич ког де ла на 
про из вод. На су прот кул ту ри и кул тур ном про из во ду сто ји те ур ги
ја и он то ло ги ја умет нич ког де ла. Та кво је гле ди ште уте ме ље но на 
пра во слав ноте о ло шком раз у ме вању кул ту ре,  

Кључне речи: кул ту ра, те ур ги ја, ства ра ла штво, ду хов ност, 
Личност

Вишезначани у себипротивречанпојам културе дефини
салисунамањеиливишеразличитеначинебројнисоцио
лози,антрополози,филозофи,историчарикултуре,писци.1
Наше је полазиште општеусвојена чињеница да култура
подразумева превазилажење искључиво природног, нагон
скогчовековогпостојања(иутомјенастојањусагласнаса
религијом)идајеосновазачовековосагледавањевластитог
положајаукосмосу.Култура јесте једанодфеноменакоји
дефинишечовекауодносунадругеврсте,аипакјепоста
лаограничавајућифактор,јердухованчовекунајмањедва
последња века мора да иступи из културногживота, како
биочуваосвојудуховност.Понашеммишљењу,проблемје
у социјалнојфункцији коју културанеизбежноима, одно
сноуначинунакојиобављатајзадатак.Човекјестеимора
битисоцијалнобиће,дабизадржаосвојухуманусуштину,
алисеуправокрозкул ти ви са њењеговогодносасадругима
(одсвакодневногопштењадосфереполитикеиидеологије)

1 РадјенаписануоквирупројектаМа те ри јал на и ду хов на кул ту ра Ко
со ва и Ме то хи је(ев.број178028),којифинансираМинистарствопро
свете,наукеитехнолошкогразвојаРепубликеСрбије.
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занемарујеЛичност,схваћенаудухубогословљаисточних
отацацркве.Личност,какосуједефинисалиСветиоципо
чиванаОдносу,којипосвојојексклузивностинесамодаје
нештодругоидругачијевећје,свеочигледније,суштински
супротстављенсоцијалнојинтеракцијикојунегујекултура.
РазумевањеЛич но сти каоОд но саједнојеод„највећихдо
стигнућавеликихКападокијаца”2инасталојекаообјашње
њетројичностиБога.Културапакнегује,одржаваиусмера
вачовековусоцијалнуумреженостнапринципимакојипод
разумевају утапање јединке у колектив и поистовећивање
културнихвредностисаeстетскимдоживљајем/искуством,
које се задовољава допадљивошћу, спољашњом лепотом,
а не тражи истинску дубину, те последично релативизује
вредности.АЛичност,та„срединаизмеђудвабескраја”3и
„мераизаиндивидууизаколектив”4,јерсенеможепоисто
ветитинисаједнимодтадвапојма,„синтезамогућностии
нужности”5јесте„историјскипојамспасења”6ипредметје
аутентичногуметничкогдела(овдепресвеганаумуимамо
књижевност). 

Уоквирекултуреулазесвивидовистварањакојисејавља
ју у одређеном времену, без обзира на њихову вредност.
Експоненти културе као професионалнорадног сектора,
уз различите културне установе (одмузеја, прекобиблио
тека,допозоришта), свесувишеимедији, атуспадајуи
свивидовикултурногудруживања,односносвеоноштоје
усмерено,баруначелу,наподизањеидејногидуховногни
воасавременика,безобзирадалиимаматеријалнуилине
материјалнуформу.

Утаквојпоставципопкултура,илитзв.„трешкултура”(ма
коликопарадоксалнозвучалатасинтагма),имајусвојлеги
тиманпростор,јерсуионесаставнидеотзв.културногжи
вота.Свеснисмодасепоистовећивањекултуреискључиво
сависокомдуховномкултуром,оцењенокаоелитизам,на
рочитогласнодоводиупитањеоддругеполовине20.века.
Међутим,разлозизбогкојихјетакоидаљесунеубедљиви.
Акокултура,какојејошЦицеронговорио,значипресвега
кул ти ви са ње ду ше,ондаизњетребаискључити–ипреба
цитиупоље забаве– свеоноштоне значипроширивање

2 Ђаковац,А.(2007)Великикападокијскиоциињиховобогословљелич
ности,Ви до слов, бр. 42, Требиње: Епархија Захумскохерцеговачка и
Приморска,стр.193.

3 Хамваш, Б. (1996) Те о ри ја ро ма на, Београд: Студентски културни
центар,стр.17.

4 Исто,стр.27.
5 Kierkegaard,S.(1974)Bo lest na smrt,Beograd:Ideje,str.31.
6 Хамваш,Б,нав.дело,стр.27.
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човековихспознајнихиемотивнихкапацитета,нијансира
њењеговихпотребаисамоувида.Дајетако,духовностби
расласкупасаподизањемкултурногнивоа,атонијеслу
чај.Зато јеЛиотарово (JeanFrançoisLyotard) запажањеда
образовање од друге половине двадесетог века – и то је
поистоветио са постмодерним стањем – више не значи и
образовање духа, него повећање броја стручњака,7 за нас
од дијагностичког значаја. Демократизација образовања и
демократизација културе, у основи пожељни и позитивни
процеси,одвијалисусенеподизањемнивоарецепијената,
негоспуштањемквалитетапонуде,атојеводилодемокра
тизацијистваралачкогпроцеса,штојепосебипарадокс,ако
неинонсенс.

Књижевна критика, на пример, региструје појаве у књи
жевномживотуиуколикоихвреднујеспрамзамишљених
универзалнихкњижевноуметничкихвредности,којеузима
у апсолутном смислу, каонепроменљиве, пре или касније
биваисамаизложенакритици,каонеусклађенасасвојим
временом,каоискључиваиапстрактна.Уколикоделавред
нујеспрамактуелнекњижевнепродукције,бићевишеуса
гласјусадухомвремена,алисетаданеизбежноразилазиса
вредностиманакојеупућујекњижевнаисторија.Вреднова
њемсеувекшаљепорукао (не)пожељнимвредностимаи
успостављаодређенаврстахијерархијекојавршиутицају
ширемвременскомодсечку–истогајепитањештаселе
гитимишекаонајвишавредносткључнозаразвојкултуреу
њеноминституционалномсмислу.Релативизовањутогути
цајазначајнобидопринелисамикритичари(например,при
жирирањузаНИНовунаграду),кадабисеодважилидао
награђеном роману, и када је у годишњој продукцији нај
бољи,искажукритичкесудове,чегасеклоне,изнаизглед
неразумљивихразлога,баркада јеупитањуњихова јавна
реч. Афирмисање одређеног дела као културне вредности
снажносеобазиренасоцијална,вануметничказначења,чи
месенамећепотребадасесталнобуденаопрезу:чијесуто
вредности?Захтевдасеовредностимаувекговориспрам
целокупнебаштинеанеурелативнимоквирима,дасеодо
лиискушењуподређивањаестетикесоцијалнимзначењима,
онајјезахтевкојибикултурниделатнициморалидаиспуне
какобикултуракојуобликују(јерјекултураувекидескрип
тивна и проспективна) могла бити сматрана искључиво
позитивнимфеноменом.

7 Видети:Liotar,Ž.(1988)Post mo der no sta nje,NoviSad:Bratsvojedinstvo,
str.11.i13.
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Сдругестране,вредновањенепочиванајединственимте
мељима,адатитемељинетребанидабудујединствении
апсолутни,подржанојенизомкњижевнихтеоријаоддруге
половине двадесетог века. За разумевање дела се пружају
кључевикојисуизванчовековогдоживљајногсвета,узетог
уњеговојукупности.Духовностсетакосматратекједним
одпотенцијалнихквалитетауметничкогдела,анепресуд
нимњеговимсвојством,иакосеторазилазисачињеницом
дајеуметностирођенаизчовековедуховнечежње.Текду
ховнараван јеоношто,понашеммишљењу,напресудан
начинодређујестваралаштво.Светочинидасекултураи
духовност(којабитребалодабудењендео,понашемми
шљењупресудан)разилазе.Инсистирањенаметафизичком
квалитетуделакаопресудномкритеријумуњеговекњижев
ноуметничкевредности,никаконезначидауметносттреба
да потврђује Божје постојање: она тиме потврђује управо
човековопостојање,представљајућигакаоотворенозадо
сезањеонетачкесакојеможе,како јето језгровитоказао
ИванБуњин(ИванАлексеевичБунин),давиди,процењује
ивреднујесамогасебе.8Уосталом,одтогакаквомсебисе
обраћауметник,јеруметностиинеможебитибезактивног
дијалогасасамимсобомитек,посредствомсебесадругим,
увеликојмеризависииликњеговогпотенцијалногчитаоца.

Паипак,остајепитањедалисамакулура,каонеселективан
феномен,доприносиономечемубитребалодасесупрот
ставља, или је разлог тајшто се све већи број културних
творевина,удухупостмодерногипостпостмодерногдоба
комеприпадајуикојесобомтворе,разилазисадуховношћу
накојуовдемислимо.Усвакомдобупостојипреовлађујући,
доминантанпогледнасвет,чакиондакадасењеговоодсу
ствосматрацентралномкарактеристикомвремена,исвака
јекултурнатворевинаописивасафилозофскодуховногста
новишта,напозитиванилинегативанначин.Каотрансди
сциплинарнаобласт,културапружавеомапрецизанодговор
напитањеостањучовековогдухакојипреовлађујеуодре
ђеномвременуипростору.Неутралантоннаучногдискурса
који промишљакултурнефеномене чини овупојавумање
видљивом.

Културу, дакле, можемо концептуализовати на различите
начине,адаонаидаљеостајеефемернапосвојојвредно
сти,апресуднапомоћикојуприсваја.Огромнајеразлика
измеђумењањабићапоезијеимењањастатусапесникау
свету. Прво је посао истинског уметничког стваралаштва,
другокултуре.Јасноједасекултурниживотистваралачки

8 Видети:Bunjin,I.(2003)Tol sto je vo oslo ba đa nje,Beograd:Paideia.
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животразликују,алијеодвећобесхрабрујућачињеницада
семогуитемељномимоилазити.Последицасуочавањаса
истинском уметношћу увек је стање буђења, јер је и циљ
стваралаштваувекисти: „показатичовеку, који стењепод
проклетством профаности, примордијалну поетску ствар
ностиуместозатамњеногпрозаичногумаставитимупра
изворнуимагинацију.”9Чињеницада јебиломогућедасе
уз посебну наклоност Шуберту буде зверски мучитељ у
концентрациономлогору,увременукојеједуховнуобнову
прогласилозваничномкултурномполитиком,јасноговорио
томедакултурнавредностнијевредностпосеби,нитидаје
духовнаобноварелативанпојам.Лепота,какојеотомепи
саоБерђајев(НиколайАлександровичБердяев),ауправоон
јепоставио„револуционарнопитањеодаљојнемогућности
уметности као културне вредности”10, не значи много као
културнавредност,аконијеуистимахвидљива„усваком
испољавањуживота.”11

Култура није стваралаштво, мада може у себе укључити
истинскастваралачкадела,културапроизводиетикетекоје
сестваралаштвуприписују.Затојеонатакојанормираукус
ичовека.Стваралаштвојеизнимка,изванредност,анархија
упореткувредности,огрешењеосистем.Културајеправи
ло,систем,поредаквредности,онадисциплинујеисамим
тимјепросторнеслободе:„Култураињенталог(…)значе
префињенозаробљеништвоусвету.”12Итасупротставље
носткултуреистваралаштванепочиваначињеницидасе
крозкултурунестварајувредности,већнасамимвредно
стима које она нужно, а не тек ексцесно ствара, а које су
пречестозаменазаистинскостварање,којегнемабезсамо
убличавањаипобеденад стихијама самеличности. „Циљ
стваралачкогнагонаје–досезањедругачијегживота,дру
гогсвета,успонубићу.(…)Уовомејевеликиитрагични
нескладизмеђузадаткастваралаштваињеговогрезултата.
Уместобићастварасекултура.”13Посаокултуреједаолак
ша,утажи,анедаосвести,иутомесеслажуиБерђајев,и
Хамваш(HamvasBéla):„Културајепојамкојитешкоћекри
зедискусијомпомерасчовековихплећа(…)иуопштеније
таквауниверзалнакатегоријаразумевањакаоштобиволели
дајеприкажу.”14Имплицитно,истојеизразиоиВајнингер

9 Хамваш,Б.нав.дело,стр.14.
10Берђајев,Н.(2001)Сми сао ства ра ла штва,Београд:Бримо,стр.194.
11Исто.
12Исто,стр.6.
13Исто,стр.93.
14Хамваш,Б.нав.дело,стр.59.
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(OttoWeininger), када је указао на разлику између мисли
којатексветлуцаионекојапритомнештоиобасјава.15

Текјестваралаштво,анекултура,способнодаостварииз
лазак из света ефемерности који нас окружује.У култури
живимосви.Устваралаштвусамоизузетни.„Укултурисе
неостварујесазнање,већсимболисазнања,нелепотавећ
симболи лепоте, нељубав већ симболиљубави, не сједи
њавањевећ симболи сједињавања,не властнадприродом
већсимболивласти.Културајеистотакосимболична,као
икултизкога јенастала. (…)Цркваусвојимопажљивим
формамаимакултурнуприродуиделисудбинукултуреи
свењененеуспехе.”16

Итасимболизацијасветаи,потом,интерпретативнаактив
носткојанеизводиизсимболаустварност, самукултуру
апсолутизује. Она постаје сама себи сврха. Стваралаштво
увекпродиреустварност–макојомтемомсебавиоумет
никонпресвегапродиредостварностивластителичности,
чименетврдимодадокрајаможеуњупроникнути.

Далекосмoодпроглашавањауметникамеромчовековогби
ћа.Овдеинијеречоличностиуметникаиличакигенија,
већоцентралномзавештањуистинскогуметничкогствара
лаштва (чак и када је онај који је дело створио, подлегао
натомпуту):кретањепутемпотенцијалногсамоостварења
онојештостваралачкобићеилигенијаразликујеодобичног
човека.Културувидимoкаоповлађивањекретањудругачи
јим смером.Инајвећи генији, каонапримерДостојевски
(ФёдорМихайлович Достоевский), нису одолели а да се,
хришћанскиказано,не са бла зне о кул ту ру(отомесведочи
пишчевапублицистикаукојојауторБра ће Ка ра ма зо вихпо
стајечовекантисемитскихставова),јерјекултурафеномен
укомесезадобијатзв.симболичкозначење,чемугордости
нарцизам тешкомогу одолети.Аутентично уметничко де
ло,какојетврдиоХамваш,увекпишеДонКихот,пребива
јућиудонкихотовскојстварности.Оночитаоцаподсећана
стварнустварност, јер„основаљудскогбићанијебитказа
опстанак него особени ентузијазам. Стварност ветрењача.
Усхићеностунутрашњомпесмомкојасенепрекидноразле
жеуљудскојдуши.”17Хамваш,уосталом,историјуромана
сматраисторијомличности,„којастојинасупротисторији
заједницеидржаве”18:„Онтолошкаконцепцијароманаједа

15Видети:Weininger,O.(2008)Spol i ka rak ter,Zagreb:Euroknjiga,str.156.
16Берђајев,Н.нав.дело,стр.259260.
17Хамваш,Б.нав.дело,стр.14.
18Исто,стр.17.
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уљудскомсветуносилацистиневишенијезаједница,него
личност.”19

УсвојојТе о ри ји ро ма наХамвашразликујестварностипсе
удостварност,којаје„бездушнаинасилнаинемилосрднаи
простаиглупа”20,акојујеназваореалитет.Реалитетслужи
одржавању „потребне атмосфере заВеликог инквизитора,
каопретпоставкезаодгајањеједневрстељудиињенпро
цват”,ипојамјекојије„дограђиваланаука,чакифилозофи
ја”.21Свикојисе„супротставеовомреалитетуиприбавеса
знањеостварностикојајеизнадтогаприсиљенисудабуду
ДонКихот”,којизнаданињеговастварностветрењачани
јестварност,алије„неизмерноближаправојстварности”22
негореалитет.

Акосестваралаштвомостварује„вредносткојанијефунк
ција времена”23, онда је сучељеност културе, која је сва у
временуиисторији,иуметничкогстваралаштва–очиглед
на.Културу одликује стално стварање представа о себи и
другимаиопштењекрозтепредставе,збогчегајењенпо
тенцијалзаодржавањестереотипаизузетновисок.Култура
конзервирастереотипе,чакикадасесањимаспори,ствара
лаштвоихразвлашћује.Нетребапревидетидајенашакул
турадеопланетарногмејнстрима,тедајеонапресвегаме
дијскакултура,амедијисупросторзаиспоставупоменутих
представа,тетакоипроизвођачилажногдинамизовањаду
ховнеучмалости.Каоиспоставеуредничкихишире,поли
тичкихинтереса,културуформатирајуиновинаритакошто
одређујуидиктирајусмернашепажње.Медијскакултура
изопачујеперспективу:пресвегаодржаваилузијудагледа
моизблизаоноштоникаданисмогледалиизвећедаљинеи
преломљенокрозмногострукефилтереинтереснихсфера.
Ако је култура та која додељује статусне етикете, а јесте,
централнојепитањештајесвечовекспремандаучиника
кобиихдобио.Такосамонастојањедасеприпадакултури
поробљавачовека.„Правипутнијекретањедесноилилево
наповршинисвета,већкретањеувисилиудубину,управцу
независномодсвета,кретањеудухуанеусвету(…)Слобо
даодреакцијанасветиодопортунистичкихприлагођавања
светујевеликатековинадуха.”24

19Исто,стр.26.
20Исто,стр.11.
21Исто.
22Исто,стр.12.
23Weininger,O.нав.дело,стр.185.
24Берђајев,Н.нав.дело,стр.5.
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Књижевна теорија је у свом развоју прешла пут од пори
цања значења књижевног дела као релевантног зањегову
вредност, до повратка значењу: од руског формализма до
културолошких и постколонијалних теорија. Значење на
комеовдеинсистирамо, сматрајући гапресудним за вред
новање,излазиизтихоквира:неодносисеназбиртемаи
проблема која се у једном делу јављају, него на укупност
његових смислова, који врхунеупроширивању сазнањао
тајни човекове личности. Предмет романа, што објашња
ва, премаХамвашу, и његову енормну популарност, јесте
„целовита личност у својој субјективној страстии донки
хотовскомжару.”25

Тврдњом да аутентично уметничко дело јесте теургијски
производ,неприклањамосеидејиосвемоћиинспирацијеу
његовомнастанку.Мадаоизвеснојбогонадахнутостијесте
реч:подњомразумевамопродордоновесинтаксе,спрегова
речи, језичкемелодијеидуховнеиинтелектуалнеспозна
је,којасезбивапосредствомна ро чи тих тре ну та ка.Онису
пакдозваниусредсређеношћукојадалеконадмашујениво
постојањауравникултуре,којаувек,баруизвесномстепе
нуукључујевременитост.На ро чи те тре нут керађасусрет
двојаке даровитости: уметничког дара и дара напрегнуте
пажње, којом се ослушкује онострано.Теургија,међутим,
јесте састваралаштво с Богом у другом смислу: то је са
стваралаштво у стварању, свакодневним преобликовањем
човека.Оноштоуметникадоводинавишистадијум,који
изванстварањанеморапознаватинитиживети,јестетошто
сеусамомстваралаштвуодвијаоноистоштојеКјеркегор
одредиокао карактеристично за растпојединца: „кретање
душеоднепосредностидодуха”26.Утомрастуличносту
себи обујмљује општељудско, остварује „кретање одњега
самог,крозсветдосамогасебе.”27Ако„личносттвориса
постојањесадругима”28,акњижевногделаинемабезодно
саауторрецепијент,ондасеусамојрецепцијиодвијагра
ђењеОдноса, из којег ниче смисао уметничког дела.Оно
штокњижевнаделакојасуутемељенанамимезисууопште
чини уметношћу, јесте преображавање, а не подражавање
стварности,ионосеувекодвијанадванивоа:естетскоми
духовном.Затојеуметничкаистина,којасетакоуобличава,
изнадчињеничнеистинеуделу.Наматоизгледатоликоза
кономернодасумњамоулепотулишенудуховногсадржаја.
Уметничкомделукаокултурнојвредностисупротстављамо

25Хамваш,Б.нав.дело,стр.38.
26Kierkegaard,S.нав.дело,стр.686.
27Исто.
28Ђаковац,А.нав.дело,стр.206.
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уметничко дело као естетскодуховни производ, који има
огромно (мадатекпотенцијално)преображајнодејствона
читаоца.

Уметничка деланесумњиво јесу културниобјекти, јерна
стају и смисао остварују у својој култури, али тошто је
су културни објекти јошувек ништа не говори оњиховој
вредности.Захтевдауметничкоделобудено во би ће,како
пишеБерђајев,нијемагловитоидеалистичкиисказправо
славнотеолошкогпогледанасвет.Нијеслучајнодасупра
вославнотеолошке и културолошке теорије, како се нама
чини,најдубљесупростављене:првеинсистирајунаесен
цијалистичкомразумевањуфеномена,сталнимнапоромда
отклонесвенаслагевременитости.Другезавршавајуукон
структивизму,настојећидадокажунеаутентичностсвихфе
номенаиаутентичностикаотакве,авременитостјењихов
нужаноквир.

Оноштоделочининовимбићем,анетеккултурнимпроиз
водом,јестењеговапуноћа.Оносеобраћатоликобројним
нивоиманашегпостојањаданекеодњихосвешћујемотеку
дотицајусаделом.Аутентичноуметничкоделонепотврђује
читаоцауњеговојактуелности,негогаподсећанатоштаби
свемогаобитииоткривамунове,могућеегзистенцијалне
просторе;оноподсећанадуховнепростореЛичностиане
напсихопатолошкепростореиндивидуалности.Светкњи
жевноументичкогделаувекјепоредаккојијесмислен,чак
и када сењихови јунаци суочавају са апсурдним исходом
својесудбине.Уделујеувекмогућесагледатиизвестанкау
залитет:поимањеузрокасудбинскогпадајунакаилисамих
условапостојањакаонеразрешивеједначине,којанасдржи
усталномпромишљањуобењене,мањеиливишенепозна
тевеличине,зачитаоцаувекимакатарзичнодејство.Тозна
чидаистинскоуметничкоделоувекомогућавасазревањеза
новначингледањанавластитиживот,путкасебивишем,
ономкојиможеовладативластитомсудбином,незатошто
јепоједностављујеисводивећуправостогаштоувиђањену
многогласност и слојевитост. Јунаци у књижевности „иду
до краја своје судбине (…) до крајности своје страсти”29,
искушавајућитепутевеизанас.

Култура обухвата и дела која су тек до па дљи ви опис че
сто недопадљивог искустваживљењаов де и са да, у који
манемапреображајногпотенцијалазачитаоца,истогасу
једнакасвакојдругојврстизабаве.Икаошто,заКјеркего
ра,особанаесте тич ком ста ди ју му раз во ја„ниједуховно

29Kami,A.(2008)Pobunjeničovek,u:Ese ji,Beograd:Paideia,str.419.
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одређена”30, те живи у тренутку, у „естетском и интелек
туалномпијанству”31, забављајућидушу„трицамадосетке
иташтиномдуха”32, те својуегзистенцијунеможениоб
јаснити, истоможемо рећи за дело које почива на ефекту
допадљивости,алииискључивонаестетскомначелу.Оно
остаје у категоријама интересантности и занимљивости,
алиумртвљујечовековосамоосећањеиемпатију,иуисти
махњеговуслутњудругог,савршенијегсвета.Човекостаје
самозадовољанипотврђенусвомсвакодневљу,каоједином
свету својих могућности. Тако се свакодневљу приписује
апсолутна вредност, оно се обоготворује, а читалац је ли
шенрастаубићуижељезапреображајемсебе,атимене
миновноисвета.Комерцијалнимкњижевнимпроизводима,
чијијеопсегмногошириодоногкојисеједнодушносматра
таквим(многаодњихукултурифигурирајукаоуметничке
вредности)несамодасенезадовољавадуховнапотреба–
којајеуосновиистварањаичитања–већсеконстатнимсу
даромсатаквимделимачиталацњелишаваизадовољавасе
сниженимрангомвластитогпостојања.Онпристаједасебе
доживљавакаообјекатвластитогживота.Утомејеогромна
одговорносткултуре,поготоводанас,усекуларномсвету,у
комејекњижевностједноодреткихподручјадуха.

Измеђукултуреистваралаштвамогућејепомирење,алиса
моондакадасамакултурадосегнесвојнајвишиобликпо
стојања, када постане „животни процес”33, односно „мост
измеђуживота и вечности”, како је то писаоМ.Ђурић у
истоименомтексту.34
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CULTURE–THEURGY

Abstract

Overthepasttwocenturies,culture–althoughoneofthephenomena
that defineman in contrast toother species–hasbecomea limiting
factor,becauseaspiritualpersonmustwithdrawfromcultural life in
ordertopreservehis/herspirituality.Inadditiontothenonselectivity
ofculture,which isencompassed in itsdefinitions, thisphenomenon
is explained here by contrasting the ways in which culture directs
social interactionwith the Relationship, which is a precondition for
theexistenceofthePersonality,asunderstoodinthespiritofEastern
theology. In analogy to the term Personality, which is created only
in a relationship, authentic artwork is perceived as a creationwhich
primarilytransformsreality,andthen,throughitsimpact,asthevery
reality of the recipient. The contrast between culture and theurgy
is based on the distinction between the socialmeaning that a given
culturalvalueacquiresandthespiritualtransformativeforcesthatare
recordedinanauthenticartwork.Thispaperisbasedonaconviction
that contrasts the generally accepted claims of the 20th century and
laterliterarytheories:theevaluationofliteraryandartworksisbased
onclearanddeterminedcriteria,wherean importantpositionamong
themisheldbythesignificanceofthework,takenasthetotalityofits
meanings,whichaimtoexpandtheknowledgeofthesecretsofhuman
personality.Weplace theaestheticandspiritualproductopposite the
artworkasaculturalobjectandthencontemplateitsplaceinculture,
where spirituality is consideredonly as one of the potential, but not
asacrucialqualityofanypieceofart.Cultureandcreativitydiferin
theveryvaluesthattheyachieve,butthefactthatculturepossessesan
unquestionable attributingpower (to assignvalue even to ephemeral
works)makescultureprimarily responsible for the stateof the spirit

thatprevailsinagiventimeandspace.

Keywords: culture, theurgy, creativity, spirituality, Personality
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ПРОИЗВОДЊАУМЕТНИЧКОГ
ПРОСТОРАУУМЕТНОСТИ 

ЗАЈЕДНИЦЕ
Сажетак: У тек сту се ис пи ту је ути цај умет нич ког про сто ра 
на учвр шћи ва ње ве за ме ђу чла но ви ма за јед ни це. Ко ла бо ра циј ски 
умет нич ки про јек ти отва ра ју мо гућ ност пре го ва ра ња раз ли чи
тих ви зи ја, ста во ва и прет по став ки ме ђу чла но ви ма за јед ни це. 
Про јек ти умет но сти за јед ни це не обез бе ђу ју са мо јед но став ну 
по ве за ност ме ђу чла но ви ма за јед ни це, већ ус по ста вља ју ве зе ко је 
ја ча ју кре а тив не по тен ци ја ле, отва ра ју но ве пер спек ти ве и ну де 
но ве при сту пе у са гле да ва њу про бле ма. Осим то га, чла но ви за јед
ни це по сред ством умет но сти мо гу ус по ста ви ти раз ме ну ста во ва 
јед на ко на ра ци о нал ном, као и на емо ци о нал ном ни воу. На тај на
чин мо гу бли же упо зна ти јед ни дру ге, те де фи ни са ти за јед нич ку 
ви зи ју пу тем кре а тив ног про це са. Умет нич ки про стор у тек сту 
је са гле дан као на ро чи та гра нич на зо на уну тар ко је се оства ру је 
су че ља ва ње умет нич ке ви зи је и до ми нант не про стор не ре ал но
сти. Као па ра диг ма ти чан при мер ова квог умет нич ког де ло ва ња, 
на веден је рад Ха са и Ха на.

Кључне речи: за јед ни ца, ко ла бо ра циј ска умет ност, умет ност, 
умет нич ки про стор, Хас и Хан

Различитиприступиупромишљањууметности,једнакоони
којисвојеисходиштеимајуутеоријиуметности,историји
уметности,уметничкојпраксиилиширимоквиримахума
нистичких дисциплина, неретко су праћени упитаношћу
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да ли уметност може да измени свет.1 Само постављање
овогпитања,садржипретпоставкудаједруштвенеодносе
могућепроменити актуализовањемвизије новог света, те,
најчешће,иувереностдајеовеодносепотребноизменити.
Оваква схватања определила су многобројне токове умет
ничких кретања, темељећи их на уверењу да је промене
могућеинициратиконкретнимуметничкимприступом.

Токомдугогразвојауметности, ауторисусвомрадудава
лидруштвеноангажованудимензијуослањајућисенапо
себнепоступке,одкритике,пародирања,уметничкепобуне,
радикалногодбацивањатрадиције,анархистичкогколекти
визма, итд. Исходи оваквог деловања били су различити,
ноненужносазначајнијимутицајем.Периодмодернепо
себно јебиообележенусмереношћууметникадасвојрад
ставеуфункцијуизменесвета.Прваполовинадвадесетог
века, праћена светском економскомкризом, трауматичним
последицамадвасветскарата,теразвојемекстремизмана
различитимфронтовима,обележенаједовођењемусумњу
вредности модерног грађанског друштва. У бурним инте
лектуалнимкретањима,многиуметнициузелисуактивну
улогууширењудруштвенекритике.Онисеснажносупрот
стављају ларпурлартистичкој интерпретацији уметности,
захтевајућидауметничкирадбудестављенуслужбуизмене
друштвениходноса.

Токомтрећеичетвртедецениједвадесетогвека,трагањеза
уметничкимприступимакојимењајудруштвенуреалност,
попримилојеготовопланетарнеразмере.Различитиумет
нички покрети на узбурканој уметничкој сцени Русије у
првимдеценијамадвадесетогвека,посвећујусвојупажњу
изменисветаиотварањуновеперспективеисторијскограз
витка.УМексику,уметниципопутДијегаРивере(Rivera),
ДавидаАлфараСикеироса(Siqueiros),ФридеКало(Kahlo),
ХосеаКлементеОроска(Orozco),промовишуснажаносећај
новогнационалногидентитета.Наевропскомтлу,крећући
са различитих позиција, уметници трагају за приступима
којисерадикалнопротиветрадицији.Уширимдруштвеним
околностима потраге за новим односима у свим сферама
живота,уметностјепосталаделомвеликогмодернистичког
покретаизградњеновог света, иако замисао какобинови
светтребалодаизгледа,нијебилајединствена.

1 ТекстјенастаоуоквирупројектаУнапређењејавнихполитикауСрби
ји уфункцији побољшања социјалне сигурности грађана и одрживог
привреднограста,приУниверзитетуМегатрендуБеограду.Евиденцио
нибр.пројекта47004.
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Било би погрешно претпоставити да је тек са периодом
модерне,уметносткренулапутемдестабилизовањаипре
испитивањадоминантихуверења.Примередруштвеноган
гажовањапутемуметностисвакакојемогућепронаћиуви
шевековномразвојууметничкихсхватањакојијепретходио
њеноммодерномразвоју.Уоквируоваквихкретања,умет
ностјепосебнозначајнуулогуималаујачањуиизградњи
разумевања и осећања заједништва. Ипак, током двадесе
тогвека,овиаспектиуметничкевизиједоживећесвојнови
успон,посебноунутаруметностизаједнице.

Различитеуметничкепраксе,којеусмеравајуфокуссвогде
ловањанаунапређење,изградњуилитрансформисањеза
једнице,каоштосупрагматичкауметност (prag ma tic art),
уметничко образовање за визуелну културу (vi sual cul tu re 
art edu ca tion), уметничко образовање за заједницу (com
mu nityba sed art edu ca tion),уметностзаживот(art for li fe),
итд., улитературисунајчешћеобухваћенеширимпојмом
уметностизаједнице(com mu nity art).Основниконцептпри
ступа развијаног унутар уметности заједнице, заснован
јенаразумевањууметностикаонарочитеделатностикоја
има значајну улогу у изградњи заједнице.Овакво разуме
вање уметности, инспирисано је сагледавањем уметности
каокултурногцентраживотазаједницеунутартзв.при ми
тив нихдруштава.2Учвршћујућиоваквулинијуинтерпрета
ције,Дјуи (Dewey)истиче да је уметност упри ми тивним
друштвима остваривала функцију јачања друштвених ве
за.3 Преношене посредством уметности, заједничке приче
изначењастварајуосећањејединства,управозахваљујући
могућностидаизразе(исачувајуодзаборава)животзајед
нице.4Утомсмислуоннаглашавадасеосећањеколективаи
постојећихдруштвенихмрежаостварујепутемспецифичне
заједничке естетике заједнице.5Настављајућиу овом сме
ру,Дисанеике(Dissanayeke)објашњавадајетрадиционални
развојуметностиодувекбионеодвојиводкултурног,тепо
везансаживотомзаједницекрозритуалиобред.6

2 Anderson,T.(2003)ArtEducationforLife,The In ter na ti o nal Jo ur nal of Art 
and De sign Edu ca tion,Vol.22,No.1,рp.5866.

3 Dewey, J. (1934)Art as Ex pe ri en ce, NewYork: The Berkley Publishing
Group.

4 Hutzel,K.E.(2005)Le ar ning from Com mu nity: A Par ti ci pa tory Ac tion Re
se arch Study of Com mu nity Art for So cial Re con struc tion, dis ser ta tion,The
FloridaStateUniversity,Tallahassee,p.19.

5 Dewey,нав.дело.
6 Dissanayake,E.(1988)What Is Art For?,Seattle:UniversityofWashington

Press.
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Упркостомештотрадиционалнауметност,којајесуштин
скинеодвојиваодживотазаједнице,представљаисходиште
из којег је савремени систем уметности развијен, у већи
ни западних теорија уметности и приступањеног проми
шљања, различите тенденцијеширег ангажовања уметни
ка унутар заједнице, најчешће остају у извесном смислу
маргинализоване. Супротно овоме, прагматичка теорија
уметностизаснованајенапретпоставцидауметностмора
остваритинештозначајнозачлановезаједницеунутарко
је та уметностнастаје.7Наведениприступуметности даје
истакнутуулогууразвојуосећањаприпадностиколективу,
чимењеноучешћеуживотузаједниценијенештоштоби
требалобитисхваћенокаомањебитно.

Међуразличитимпоступцимаиприступимакојеуметници
заједницепримењују,запотребепостављеногразматрања,
наовомместузадржаћемосенапроизводњипростора.Овај
приступ,навишенивоајеблизакамбијенталнојуметности,
носаснажноизраженомдруштвеномусмереношћу.Утом
смислу,речјеоуметничкомрадунаучвршћивањудруштве
нихвезамеђучлановимазаједницепутемпросторнетран
сформације.Изменадруштвеногконтекстакрозуметнички
ангажманиливођену(одстранеуметника)партиципацију,
једнојеодбитнихусмерењауметностизаједнице,којеумет
нициусвомрадуостварујупримењујућиразличитеаутор
ске приступе.Производња простора, као један од присту
паразвијенихуовомсмеру, заснована јенапретпоставци
дауправопросторможепослужитикаосвојеврсниокидач
изградњевизија,тедаможеподстаћинаширудруштвену
акцију.

Такво разумевање усмерености уметничког деловања на
мећепотребуњеговогсагледавањауодносунаЛефеврову
(Lefebvre) критику производњепростора.Како примећује,
поставшидеонарочитепроизводње,просторступаууску
повезаностсапроцесимаодржањадоминације.8Утомсми
слу, просторна реалност може бити схваћена као нарочи
тиодразпостојећиходносамоћи.Разумевањепроизводње
простора које развија Лефевр, уводи потребу преиспити
вања производње простора унутар уметности заједнице у
односу на постављени теоријски приступ. Дилема са ко
јомсеутомсмислусусрећемо, јестедалиовакозаснова
непоступкеунутаруметностизаједницетребасхватитикао

7 Anderson,R.(1990)Cal li o pe’s Si sters: A Com pa ra ti ve Study of Phi lo sop hi es 
of Art,EnglewoodClifs,NewJersey:PrenticeHall,p.208.

8 Lefebvre,H. (1991)TheProductionofSpace, in:The Pe o ple, Pla ce, and 
Spa ce Re a der,eds.Gieseking,J.J.andMangold,W.(2014),NewYorkand
London:Routledge,p.289.



208

ДРАГАН ЋАЛОВИЋ

врстумеханизамапутемкојихседоминацијаостварује,или
супротно овоме, као нарочити облик уметничког делова
њакојисесупротстављасиламадоминације.Уприлогобе
претпоставке могуће је изнети аргументе, а постављеном
проблемуприћисаразличитихинтерпретативнихпозици
ја.Коначно,разумевањеједногпроблеманикаданијеједно
димензионално.Друштвениодносисупреговарани (Грам
ши)аснагепопуларногчестомогуделоватинепредвидиво
(Фиск).Утомсмислу,сагледавањууметничкепроизводње
простора нужно је прићи на дубљем нивоу. Произвођење
простора путем уметности, као свој резултат има једнако
друштвенииуметничкипростор.Отуда јеовајуметнички
приступ неопходно разумети као манифестацију једнако
друштвенепроизводње,коликоиуметничкограда.Простор
произведен путем уметности, отуда, треба сагледати као
истовременодруштвенииуметничкипростор.

Какоуметностимаснагудаукаженадрукчијеперспективе
духовног развоја, али и да ослободи овај развој, да пону
диновевизијеиподстакнепромене,тоуметничкипростор,
изменомпро стор ног ис ку ства,можеинициратинарочити
унутрашњиразвитак,једнаконаличномиколективномни
воу.Уметничкипростор,посвојимсвојствима,јеестетичан,
флуиданиауратичан(Бењамин).Тозначидајеовајпростор
чулноспознајаналитекупроцесупреговарањапроменапо
средствомкојихсеактуализујеињеговихидеолошкихин
терпретација.Променепосредствомкојихсеуметникипро
стор актуализује резултат сунарочитог унутрашњег умет
ничкогразвитка,просторнихизменаипроцесапроизводње
сећања,каконаличном,такоинаколективномнивоу.

Појамуметничкогпросторанетребапоистоветитисапој
мовимапро стор не прак се,ре пре зен та ци је про сто раипро
стор не ре пре зен та ци је, којеЛефевркористикакобипре
цизниједефинисаопрожимањематеријалногиапстрактног
простора.9Супротнопросторнојпракси,којаповезуједру
штвенипросторињемуреферентнедруштвенеделатности,
подразумевајући праксе утемељене на начин којим се по
стојећи модел репродукције друштвеног живота одржава,
уметнички простор израста на његовом дестабилизовању
крозиспитивањемогућностидрукчијеперспективе.Умет
ничкипростортребаразликоватииодрепрезентацијепро
стора,управопотомештонепредстављадоминантукате
горију простора у једномдруштву, већ алтернативуњеној
доминацији. Ово још увек не значи да уметност не може
учествовати у концептуализацији простора која одговара

9 Исто.
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репрезентацијипросторауЛефевровојинтерпретацији,но
репрезентацијапростора,самонаосновутогаштојепосре
дованауметношћу,јошувекнеможебитиназванауметнич
кимпростором.Коначно,заразликуодпросторнерепрезен
тације, проистекле из доминантних образаца просторних
праксиирепрезентацијепростора,уметничкипросторизра
ста на преиспитивању и дестабилизовању ових образаца,
теукрајњојлинијињиховомподређивањуалтернативним
приступима,неизоставнозахтевајућиактивнуулогу,алии
директнодоживљавањепросторапутемунутрашњегдухов
ногослобођења.

Међу различитим приступима у производњи уметничког
простора, као парадигматичан пример сагледавања умет
ничкогпросторакаоокидачадруштвенихпромена,можемо
навестирадХасаиХана(Haas&Hahn).Године2005,Јероен
Колхас(JeroenKoolhaas)иДреУрхан(DreUrhahn),познати
јикаоХасиХан,започелисусвојпројекатОсли ка ва ње фа
ве ле (Fa ve la Pa in ting Pro ject).Инспирисаничлановимало
калнихзаједница,којесуупозналитокомсвогиницијалног
раданаснимањудокументарногфилмаохипхопкултурној
сцени у Бразилу, они одлучују да посредством уметности
иницирајудруштвенепромененалокалномнивоу.

Препознавање уметности каомедијума путем којег јемо
гућеподстаћидруштвенепромене,теусвајањеразумевања
уметностикаоделатностикоја јачавеземеђуљудима,до
приносиразвојузаједнице,доносиосећањепоносатеини
цираусвајањеновеперспективемеђуприпадницимамарги
нализованих заједница, одредили суњиховцелокупни бу
дућирад.Угодинамакојесууследиле,овајуметничкидуо
иницирао је уметничке пројекте у срединама суоченим са
растомкриминалаинезапосленошћу,управосциљемпод
стицања друштвених промена. Након завршетка њиховог
првог пројекта у Рио деЖанеиру,Хас иХан одлучују да
својраднаставеуместимакојасунавишенивоадруштве
но маргинализована.Њихова визија била је вођена вером
дапокретањемколаборацијскихпројекатауметностизајед
нице,теукључивањемлокалногстановништва,анарочито
младих,могуподстаћипозитивнепроменедиректнорадећи
натерену.

ОсновнаодликауметничкихпројекатаХасаиХанауправо
јеукључивањесвихчлановазаједницеупроцесобликовaња
визијеиактивностипредузетихуциљуњеногпостизања.
Утомсмислу,њиховеамбијенталнеинтервенције(узрелој
фази)нисунаметнуте,већпреговаранеиобликованеупро
цесууспостављенеинтеракцијемеђучлановималокалнеза
једнице.Коначнирад,резултатјесарадњеизмеђууметникâ,
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каоиницијатора,иприпадниказаједнице,каоактивнихуче
сникаупроизводњиуметничкогпростора,тетрансформи
сањупросторногискуства.Остваривањеовихколаборациј
скихпројеката,изнедрило јенесамоновевизијеиверуу
промене,већиновасазнања,теразвојпрактичнихвешти
наиидеја запокретање економскогидруштвеногразвоја
заједнице.Коначно,овипројектидонелисуосећајпоноса,
као и редефинисање система вредности међу члановима
заједнице.

ПрвиуметничкипројекатХасаиХана,којијеследиоова
копостављенулинију,биојењиховмуралДе чак са зма јем
(Boy with ki te,2007).Основнаидејабилајеразвитакпоноса
мећужитељимаВиљеКрузеиро(VilaCruzeiro),гдејепри
каздечакакаконаветрупуштазмаја,препознаткаопогодан
новисимболзаједнице.Увођењемновогсимболатребалоје
дистанциратиживотуслемовимаодуобичајенихпредстава
насиља,криминалаиискључености.

Де чак са зма јемпредстављаиницијалнирад,укојемпри
ступурбаногтрансформисањапутемпроизводњеуметнич
ког простора још увек није био у потпуности дефинисан.
Основнаидејапретежнојебилатрадиционалноконципира
на,смештајућиуметникаупозицијудоносиоцановевизи
је.Осимтога,самачињеницадајеинтервенцијакреирања
новогсимболапо да ре назаједницикојојдвојицаауторапо
реклом изХоландије суштински нису припадала, додатно
уносиједнудимензијуколонијалнихпраксиуовајрад.Упр
косдобримнамерама,онисубилиуље зикојисутуђживот
нипросторприсвојиликаосировинузамишљенеуметничке
обраде.Нитијењиховаповезаностсачлановимазаједнице
билаистинска,нитисужитељиВилеКрузеироовајраддо
живеликаосвој.Ипаковојебиопочетакначијимтемељима
јеизграђенједанпотпуноновприступуметничкомраду.

Двегодинекасније,ХасиХанзапочелисусвојдругипро
јекатуРиодеЖанеиру.Пројекатјебиозамишљенкаови
зуелна трансформација степеништа у Руа Санта Хелени
(RuaSantaHelena).Локалниканалтребалојевизуелнотран
сформисатиунабујалурекупунуживописнихрибакојеу
њој пливају. Визуелно решење рад је татууметника Роба
Адмирла (Admiraal),доксуХасиХанинициралиируко
водилиреализацијомпројекта.Токомреконструкцијекана
ла,којајетрајалаготовогодинудана,овадвојицауметника
успели су да окупе локално становништво око заједнич
кевизијебољегживотау заједници.Урадупрепознајемо
развитакједнеидејекојаћепосебноодредитињиховдаљи
уметничкипут,атоједафиналнираднијејединоштоможе
утицати на чланове заједнице, већ једнако само учешће у
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процесууметничкограда,којеуједнопредстављаипроцес
реструктуирањавезамеђучлановимазаједнице.

Године2010,онизапочињуновипројекатуРиодеЖанеи
ру,којимјетребаловизуелнореконструисатицентралнитрг
ПрасаКантау (PraçaCantão)уфавелисв.Марте.Пројекат
је обухватио осликавање преко тридесет четири куће, по
кривајући простор од седам хиљада квадратних метара.
Експлозија боја донела је потпуно нову енергију читавом
простору.Основнициљбио је креиратиуметничкипроје
каткојибислужиокаоокидачширихдруштвенихпромена.
Изградњомуметничкогпросторанијесамотрансформисан
визуелни идентитет фавеле, већ су иницирањем својевр
сногколективногфолклорногуметничкограда,реуспоста
вљене веземеђу члановима заједнице, окупљајући их око
заједничкевизијебољегживота.

Наредне,2011.године,двојицауметникадобићепонудуод
Филаделфијског програма уметничких мурала (Phi la delp
hia Mu ral Arts Pro gram)даосмислетрансформацијуширих
размераавенијеЏер ман та унуФиладелфији.Овајдеогра
дабиојесуоченсаизазовимаизазванимекономскомреце
сијом, а читава област била је позната поназапослености
и изузетно високој стопи криминала, нарочито међу мла
дима. Пројекат Осли ка ва ње Фи ла дел фи је (Philly Pa in ting,
2011–2012)употпуности јебиопосвећенизменизатечене
ситуацијекрозукључивањеприпадниказаједнице.Наосли
кавањупрекопедесетзградадиректносубилиангажовани
припадницилокалнеомладине,докјеукупнидизајнразви
јен на основу узорака који су преговарани са власницима
зграда, ноипак задржавајући јединственукупнивизуелни
идентитет.Финални визуелни ефекат представља својевр
сноиницирањеигрефасада.

Иудругимпројектима,попутОсли ка ва ња Ку ра саа,Ви ље 
Ро зе Тап Тап,Осли ка ва ња Ам стер да ма, итд., Хас и Хан
усмеравајусвојупажњунапроизводњууметничкогпросто
рапутемздруженогкреативногделовања.Концепцијеових
пројеката утемељене су на уверењу да је кроз заједничко
искуствоучешћаууметничкомрадумогућепокренутиши
ру друштвену акцију. Просторно трансформисање никада
не остаје само на нивоу визуелног, већ и духовног, доно
сећилокалним заједницамапонос,новевизијеидрукчију
перспективуразумевањавластитепозиције.

Повезивањепутемуметностикроз заједничкиангажману
заједници представља начин уочавања нових перспектива
друштвеног развоја, те подстицања развитка и уобличења
заједничке визије, али и вере и жеље да се активистички
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делује.РадХасаиХанапарадигматичнијепримерутица
јаискустваучешћаупроизводњиуметничкогпросторана
изградњувереуноводруштвоиизменуурушеногсистема
вредности.Упркосчињеницида језаснованукритикуњи
ховог предлога развоја ту ри зма мар ги на ли зо ва них за јед
ни цамогућеутемељитинавишенивоа,ХасиХансу,кроз
развитак оптимизма и заједничке визије, подстакли успо
стављање једне нове повезаности међу припадницима за
једнице.Изградњомуметничкогпростораонисуоснажили
креативнуенергијучланова заједнице,учврстившиуисто
време веру да је односе у заједници могуће унапредити
удруженимангажовањемнаостварењупостављеногциља.

ПретходносмоспоменулидарадХасаиХанаузимамоза
парадигматични пример производње уметничког простора
унутаруметностизаједнице.Какобисмопрецизиралиспе
цифичности производње простора у уметности заједнице,
неопходнојенајпредатиодређењеоногаштојетерминским
спојемумет нич ки про стор,обухваћено.Далијеуметнички
просторпросторуметника,просторуметности,уметнички
обликованпростор,илинештодруго?Иакосеможемосло
житидауметностимадугуисторијуутицајананашдожи
вљајпростора,тедасууметничкаделаодувекпредстављала
конститутивниелементнарочитепросторнереалности,оно
штоименујемоуметничкимпросторомјестепросторпроиз
веденилитрансформисанпосредствомослобађајућеумет
ничкевизије.Речјеонарочитојграничнојзониунутаркоје
се остварује сучељавање уметничке визије и доминантне
просторнереалности.

Доживљавањепросторнереалностиидеолошкије,политич
кииемотивноодређено.Онојерезултатнаслеђа,којесвоју
снагуцрпеугенерацијскомперпетуирањудоминантнихин
терпретација, каоиприступаразвијанихупроцесу суоча
вањасањима.Тосвакаконезначида јенашодноспрема
просторнојреалностинужнокритичкизаснован,насупрот
томе, овуреалностчестоможемодоживетикаопри род ну,
једнакокаоштоможемобитисагласнисаодносимакојије
одређују.Но,упркостомештосесадоминантномпростор
номреалношћуможемоилинеморамосложити,нашаулога
никаданијепасивна.Икаконашаулоганијеулогапотро
шачапросторнереалности,тонамједатамоћједнакодајој
сесупротставимо,коликоидасесањомсагласимо,иутом
смислукренемокакопутемтрагањазановиммогућности
мањеногтрансформисањаилиуспостављања,такоипутем
њеногперпетуирања.

Просторну реалност не треба схватити као чврстофикси
рану,једнакокаоштонашодноспремареалностинетреба
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схватитикаоиндиферентан.Речјеореалностиучијојпро
изводњиучествујемо,ачијепроизвођењеједнакоутичена
насидруге–нашесавременике,алиионекојидолазепосле
нас.Какоћеовареалностбитипроизведеназависинетоли
коодвизијакојеимамо,коликоодвизијакоједелимосадру
гимаикојеобликујемоуинтеракцијисадругима.Донети
визијуу жи вот,теподстаћињеноразматрањеузаједници,
претпостављапостојањекатализаторањенеактуализације.
Иако каомогући катализаторможе бити препознато гото
вобилошта(свакаконесаувекистимуспехом),уметност
спадауредонихкојимогуостваритинајкомплекснијиинај
директнијиутицај.Аргументацијуоваквомсхватањунала
зимоучитавомразвојууметности.Безобзиранаразличите
приступе и токове развоја, уметност је одувек биламедиј
ширењавизијамеђучлановимазаједнице.Нокакосвакуви
зијунеможемосматратипрогресивном,тоуметностуистој
мериможебитиносилацослобађајућихкаоиопресивних
мисли,једнакокаоштоначинињиховогширењамогубити
различити,стављајућинасуактивнуилипасивнупозицију.
Утомсмислу,текјекрозпроцеспреговарањаиколабора
цијскогразвојавизије,могућеобезбедитисуштинскидемо
кратскиприступуобличењаипреносавизија.

Колаборацијскиразвојвизијепредстављапроцесунутарко
јегсењениразличитиаспектидефинишупутемзаједничког
аргументованогразматрања.Иницирање,охрабривањеуче
шћа,теобезбеђењеподстицајаукључивањауразвојвизије
можебитиостваренозаједничкимуметничкимискуством.
Колаборацијскиуметничкипројекти,утомциљу,могуоку
питиразличитеучеснике,иницирајућисарадњубезобзира
напостојећедруштвене,етничке,језичке,родне,староснеи
другеразлике.Речјеопраксикојубипретребалоодредити
каоразвојузајамногразумевања,негокаообликграђанске
дипломатије (Ла Пока Ностра). Интеракција посредством
уметности слаби снагу поделемеђу учесницима пројекта,
повезујући их као чланове нарочите креативне заједнице.
Креативна заједница није она која рефлектује односе тла
читељпотлачени(Фреире),нитионакојаперпетуирамеха
низмеконтроле,доминације,кажњавања,итд.,већонакоја
ослобађа сагледавањевластитогидентитета, јача емпатију
иузајамноразумевање.Посредствомкреативногделовања
учеснициколаборацијскихуметничкихпројекатамогуби
ти подстакнути да се супротставе предрасудама и страхо
вима,дапревазиђунетолеранцијуидестабилизујуидеоло
шкиуоквиренаобјашњења,теконачно,дискредитујулажни
системзнања.
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Свакакобибилопогрешнопретпоставитидауметностза
једницепредстављанајефикаснијиинајбржиобликдемо
кратизације визије међу припадницима заједнице. Овоме
свакакотребапридодатииозбиљнуограниченостширине
њеногделовања.Ноколико годподвлачили снагудирект
ногполитичкогукључивања,могућностдасенаовајначин
дође до суштинских промена најчешће остаје изван до
машајанајвећегбројачлановазаједнице.Савременадемо
кратскадруштвазаснованасунапретпоставцидаполитич
ки представнициштите права и потребе грађана. С друге
стране, политички представници следе властити програм,
саутврђенимстремљењима,циљевима,релацијамаивизи
јама,најчешћезаснованимнаширокопостављенимпретпо
ставкама.Отуда су онибез економскополитичког утицаја
упућенидатражедебатнипросторизванполитичкеарене.
Овајпросторможебитиостваренпосредствомразличитих
обликадруштвеногповезивања,нокојинитинужномора
јубитидемократски,нитиморајуобезбеђиватимеханизме
преговарања.

У оваквим околностима, колаборацијски пројекти произ
водњеуметничкогпросторапредстављају значајанфактор
обезбеђивања размене визија, ставова и претпоставкиме
ђучлановима заједнице.Овипројектинеобезбеђују само
једноставнуповезаностмеђучлановимазаједнице,већус
постављајувезекојејачајукреативнепотенцијале,отварају
новеперспективеинуденовеприступесагледавањупробле
ма.Осим тога, чланови заједнице посредством уметности
могууспоставитиразменуставованесамонарационалном,
већиемоционалномнивоу.Натајначинмогуближедаупо
знају једни друге, те дефинишу заједничку визију путем
креативногпроцеса.

Учешће у производњи простора посредством пројеката
уметностизаједнице,поредразвојазаједништваиузајамног
разумевања,утиченарастпоносамеђужитељима,најчешће
маргинализованихинавишенивоазанемаренихградских
зона.Истовремено,овипројектиобезбеђујуразвојпозитив
нихидентификацијаконкретногградскогпростораионих
којиуњемустанују.Нооноштоовимпројектимадајепо
себнуснагу,јестеуправоко ла бо ра циј скапроизводњаумет
нич ког простора. Реч је, дакле, не о урбанистичкој тран
сформацијиилиобновиодређеногквартаилиградскезоне,
већоревитализацијипросторакрозњеговусуштинскуиз
менуодјавногууметничкипростор.Будућидауметнички
простор,какојепретходнонаведено,представљанарочиту
граничну зону, задржавајући специфичне релације које не
припадајусветууметности,нокојесеуовојтачкисусретања
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прожимају,тоупроизводњиуметничкогпростораможемо
приметитиобнављањеавангардногидеаладубокогповези
вањауметностииживота.Овосвакако,азахваљујућипри
мењеном приступу уметности заједнице, не на нивоу на
метнуте естетизације, која увекпредстављаперпетуирање
манифестовањамоћи,већнанивоуздруженограданање
говомприсвајањуи суштинском трансформисању.Управо
захваљујућиовоме,производњапростораунутаруметности
заједницебивазасновананаистинскидемократскимприн
ципима, нудећи житељима града, између осталог, сведо
чанстваборбезадостизањеравноправностиизаједништва.
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PRODUCTIONOFARTISTICSPACE
INCOMMUNITYART

Abstract

The text analyses influence of artistic space on community building
processes. Collaborative art projects ofer to the neighbours an
opportunity todebatediferentvisions,attitudesandsuggestions that
definetheircommunity.Communityartprojectsprovidenot justany
wayofconnectivityamongcommunitymembers,butaconnectivitythat
strengthenstheircreativepotentials,liberatestheirwayofthinkingand
opensnewperspectives.Besidesthis,throughart,communitymembers
cancommunicatenotonlyonarationalbutalsoonanemotionallevel.
They can learn about each other and definemutual visions through
creativecollaboration.Communityengagementandgatheringthrough
artcanbeanefectivetoolforovercomingcontemporarylackofvision,
lack of faith and lack ofwillingness to act.Haas&Hahn’swork is a
goodexampleofhowartcaninfluencepeople’svaluesandbeliefs,and
howproductionofartisticspacecaninfluencethesociety.Haas&Hahn
have brought new,more optimistic andmore creative dimensions to
thecommunitiestheyhadworkedin.Throughconstructionofartistic
spaces,theyhavepoweredcreativeenergiesoftheresidents,andatthe
sametimetheyhaveincreasedtheirfaiththattheycanbringwelfareto

thecommunitythroughjointwork.

Keywords: art, artistic space, collaborative art, community, Haas & 
Hahn
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ОДЧУВАЊАЈАВНОГ 
ИНТЕРЕСАДОРАЗВОЈА

ПРЕДУЗЕТНИШТВА
СРБИЈАИДИЛЕМЕКУЛТУРНЕ 

ПОЛИТИКЕУПРОЦЕСУ 
ЕВРОИНТЕГРАЦИЈА

Сажетак: Услед гло бал них нео ли бе рал них трен до ва ко ји ства ра
ју при ти сак да се у свим дру штве ним обла сти ма раз ви ја тр жи
шна ло ги ка (укљу чу ју ћи и кул ту ру), Европ ска уни ја већ не ко ли ко 
де це ни ја по све ћу је па жњу пи та њи ма пред у зет ни штва у кул ту ри. 
Ме ђу тим, от по ри пре ма ко мо ди фи ка ци ји кул ту ре и раз во ју пред у
зет нич ког дис кур са све су че шћи и ин тен зив ни ји, и у Евро пи и код 
нас. Иа ко се на мно гим при ме ри ма по ка за ло да кул ту ра мо же да 
по ста не мо тор еко ном ског раз во ја зе мље (што је све си ро ма шни
јој Ср би ји сва ка ко по треб но), по ја вљу је се бо ја зан да про мо ци ја 
ових кон це па та у ства ри са мо са кри ва на ме ру др жа ве да сма њи 
по др шку сек то ру кул ту ре (по себ но де лат но сти ма ко је не оства
ру ју ди рект ну еко ном ску до бит). Дру гим ре чи ма, до во ди се у пи та
ње хо ће ли кул ту ра у Ср би ји оста ти схва ће на као област од јав ног 
ин те ре са. У ра ду се на осно ву пре гле да ре ле вант не ли те ра ту ре, 
до ма ћих и ино стра них стра те шких до ку ме на та и про гра ма ана
ли зи ра ути цај при о ри те та европ ских про гра ма за кул ту ру на до
но ше ње од лу ка у Ср би ји. Та ко ђе се ана ли зи ра ју раз ли чи ти од но си 
спрам кре а тив них ин ду стри ја (вла да, ре сор но ми ни стар ство, сек
тор при вре де, про фе си о нал ци у кул ту ри), ко ји ре флек ту ју ста ње 
тран зи ци о них ди ле ма и кон фу зи ја, а по себ на па жња је усме ре на 
на раз ма тра ње ре зул та та ис тра жи ва ња о стра те шком раз во
ју кул ту ре и европ ске кул тур не са рад ње у Ср би ји и пре по ру ка ма 
про фе си о на ла ца у кул ту ри ко је су до би је не пу тем ис тра жи ва ња 
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Де ска Кре а тив на Евро па 2016. го ди не. Циљ је да се ука же на нео п
ход ност оси гу ра ња др жав не по др шке не про фит ним де лат но сти
ма у кул ту ри и оства ре ња стра те шког при сту па раз во ју кре а тив
них ин ду стри ја као мо гу ћем на чи ну за раз ре ше ње тран зи ци о не 
кон фу зи је. 

Кључне речи: кре а тив не ин ду стри је, тран зи ци о не кон фу зи је, 
кул тур на по ли ти ка, јав ни ин те рес, пред у зет ни штво у кул ту ри, 
Кре а тив на Евро па

Увод

У времену глобализације и транснационалног обрта који
подразумеваразличитеврлоинтензивнеитурбулентнепро
цесенаднационалногповезивањаиразвојатранснационал
них трендова, државе се суочавају с низом транзиционих
дилема и конфузија.1 У процесу евроинтеграција, Србија
углавном прати препоруке које промовишеЕвропска уни
ја,штоимаодјекеиудоменукултуре.Тренутнистратешки
правац Европе води орјентацији сектора културе ка при
вреднимделатностима.Међутим,нисусвеевропскедржаве
подједнакоприхватилетајправац;многиактерисепроти
векомодификацијикултуре,промоцијиконцептаиразвоју
културногпредузетништва.Коднасидаљеувезисовимпи
тањимапостојебројнедилеме.Урадусеполазиоддваста
ва.Првиједасвеиницијативеукултури,укључујућиионе
коједолазеизприватногицивилногсектора,требадабуду
одјавногинтереса.ПремаМуру,свеорганизације,ијавнеи
приватне,учествујуиодговорнесузакреирањејавнесфере,
каоизаосмишљавање,теоретизацијуиосваривањејавног
интереса;такође,Мурсматрадасвиактеритребадабуду
проактивни у обликовању јавне сфере (њеног економског,
друштвеногиполитичкогаспекта),2апуткадостизањутог
циљасвакакојејачањесвихобликапартиципације,апосеб
но у процесу доношења одлука. О значају партиципатив
ног(заједничког)управљањаимасвевишеречиустручној
јавности и литератури (Ирена Ристић, Деа Видовић, Жо
зефинКауст)3.Другиставгласидајесуверенинетдржаве,
који подразумевамоћ и аутономију у доношењу одлука у

1 Ђукић,В.(2003)Тран зи ци о не кул тур не по ли ти ке – кон фу зи је и ди ле ме,
Београд:Факултетдрамскихуметности.

2 Moore, H. M. (1995)Cre a ting Pu blic Va lue – Stra te gic Ma na ge ment in 
Govern ment,Cambridge:HarwardUniversityPress,рр.2757.

3 Ristić,I.(2016)Novimodelisamoorganizacije;Ma nek5,Beograd:NKSS,
str. 7885;Vidović,D. (2018)Do it to get her: Prac ti ces and ten den ci es of 
Par ti ci pa tory Go ver nan ce in Cul tu re in the Re pu blic of Cro a tia. Zagreb:
CulturaNovaFoundation;Caust,Ј.(2018)Arts Le a der ship in Con tem po rary 
Con texts,London:Routledge.
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складусапотребамаиинтересимаграђана,кључанзаразвој
друштваињеговогмакроокружења.

Темаовограда јеутицај актуелнихприоритетаевропских
програма за културу на доношење одлука у Србији – од
партиципације и развоја публике, до увођења концепта
креативних индустрија (и свегашто он подразумева: раз
војтржиштаитржишнихвештина,новихпрофесија).По
себанфокусстављенјенапитањеразличитогодносакојег
актуелнавлада,надлежноминистарствоистручнајавносту
културизаузимајуспрамтихидејаиприоритета.

Анализа је спроведенана основупрегледа релевантне ли
тературекојасебавиактуелнимконцептимаукултурипо
путкреативнихиндустрија(DeBeukelaer,Francioni,Moore,
Matarasso,Diggle,Ђукић,ДрагићевићШешић,Спасић,Ми
кић),домаћихииностранихстратешкихдокуменатаипро
грама(Европскаагендазакултуру,ЕсенскадекларацијаII,
The Cre a ti ve In du stri es Map ping Do cu ment,Нацртстратегије
развојакултуреРС2020–2027,Стратегијаиполитикараз
војаиндустријеРС,УредбаЕвропскогпарламентаиСавета
оуспостављањупрограмаКре а тив на Евро па 2014–2020 и
пројекатВладеРепубликеСрбијеКре а тив на Ср би ја), као
ианализерезултатаистраживањаииницијативакојасеод
носенасвеоветеме(ИзвештајСветскебанкеокреативним
индустријамауСрбији,којисуприпремилиХристинаМи
кићиБранкоРадуловићиистраживањеСтра те шки раз вој 
европ ске и ме ђу на род не кул тур не са рад ње у Ср би ји,4 Деска
Креативна Европа Србија). Посебну пажњу посветићемо
истраживању Деска, које је подразумевало организовање
седамекспертскихраднихстолова,јерјетопројекатукоји
смобилидиректноукључени.НинаМихаљинацјеосмисли
лаконцептидизајнираламетодологијуистраживања,аМи
ланЂорђевић је прикупио статистичке податке омеђуна
роднојкултурнојсарадњиуСрбијиупоследњихпетгодина.
Циљпројектајебиодасекроздебатовањеправацаевропске
културнесарадњедајупрепорукезањенразвој.Верујемода
јеоваиницијативазначајнанајпрезбогтогаштојеокупила
различите представнике културног сектора (истакнуте ру
ководиоцеизапосленеујавнимустановамакултуре,орга
низацијамацивилногдруштваикреативниминдустријама,
те самосталне стручњаке, научнике и истраживаче, изме
ђуосталогиизЗаводазапроучавањекултурногразвитка).
Може се рећи да резултати представљају ставове стручне

4 DragićevićŠešićмM.,RogačMijatović,Lj.andMihaljinac,N.(eds.)(2017)
Cul tu ral Di plo macy: Arts, Fe sti vals and Ge o po li tics, Belgrade: Creative
EuropeDeskSerbiaandFacultyofDramaticArts.
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јавностиудоменуевропскекултурнесарадње,алииоситу
ацијиукултуриуопште.

Урадусепоказуједапројектиевропскесарадње,каоире
левантнадокументауСрбијиувеликојмерипратесвеглав
несмерницеЕУосимразвојакреативнихиндустријаидау
Србијинисупланираненикаквеконкретнемереиинстру
метникојибитоподстицали,иакосеотомедостаговори
узваничнимнаступима.Недавно јеновавладаиницирала
пројекатКре а тив на Ср би јаиосновалаСаветзакреативне
индустрије;утесврхесастављен јеакциониплан–међу
тим,безпретходнонаписанестратегијеразвојакреативних
индустрија.Штавише,уактуелнојстратегијиразвојаинду
стријауСрбији,креативнесеспомињусамонаједномме
сту.5Сдругестране,постојенегативниставовипремаидеји
јачањакреативногсекторајерсесматрадајеразвојкреатив
нихиндустрија–штојеуовомтренуткузаЕУнајважнији
циљ,уСрбијисамодекларативниприоритетвладебудући
да никакве суштинске и конкретнемере нису осмишљене
нитинајављене.Збогтогајестручнајавностнегативноре
аговала,сматрајућидајејединамогућа(прикривена)сврха
овеиницијативедадржавасмањиподршкусекторукултуре.
Бројнипрофесионалцисетакођепротивекомодификацији
културеијачањунеолибералнихтрендова.

Циљрадаједасеукаженанеопходностостварењастрате
шкогприступаразвојукреативнихиндустрија,итопутем
различитихобликаукључивањастејкхолдераупроцесдо
ношењаодлука.6Акосевећстављанаагенду,неопходноје
да се развој креативнихиндустрија стратешкиосмисли, а
дасесдругестранеосигурајуконкретнимеханизмипомо
ћукојихћедржавапружатиадекватнупомоћнепрофитним
културнимделатностима.

При о ри те ти Европ ске уни је у до ме ну кул ту ре  – 
од кул ту ре до кре а тив но сти

Јошоддеведесетихгодина,европскеустановераденапо
везивању држава и развоју европске културне сарадње.
Мисијаициљевииницијалнихевропскихпројекатаипро
грама намењених јачању европског културног простора
попут Европ ске пре сто ни це кул ту ре (Европска комисија,
1986),Кул тур них ру та(СаветЕвропе1987),иEu ro i ma gesа

5 Министарство културе и информисања Републике Србије, На црт 
Стра те ги је раз во ја кул ту ре Ре пу бли ке Ср би је од 2017. до 2027.године,
стр.106.

6 Ђукић, В. (2010) Др жа ва и кул ту ра, Београд: Факултет драмских
уметности,стр.243.
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(СаветЕвропе,1988)имајуиполитичку,друштвенуикул
турнудимензију(развојстваралаштва,интеркултурнидија
лог,промоција заједничке европскепрошлостиидељених
вредности),каоиекономску(јачањеевропскогтржиштаи
развојсекторакултуреусмислузапошљавања,привлачења
инвестиција, туриста итд.). Глобализација и јачање трен
дованеолибералногкапитализмаутицалисунапроменеу
пољукултуре,доносећиновепраксеиконцепте:предузет
ништвоукултури(Колб)7,креативнаекономија,креативне
индустрије.Немачка иУједињено краљевство су прве зе
мље које су усвојиле и на нивоу континента промовисале
овеконцепте (нпр.документбританскевладеThe Cre a ti ve 
In du stri es Map ping Do cu ment,1998).8

Значајкултурнихикреативнихиндустријазарегионалнии
локалниразвојЕвропесумиранјеудесеттачакаЕсенскеде
кларацијеIIиз1999.године.Каополазиштезаразвојевроп
ске,националнеирегионалнеполитикеуразличитимсек
торима,документреагујенапотребудасеоснажекултурне
индустријеЕвропенауласкуу21.векидаседановизамах
локалноми регионалном развоју.ВизијуЕвропе као „нај
компететивнијеинајдинамичнијесветскеекономијезасно
ваненазнању,способнузаодрживиразвојсвећимбројем
раднихместа,бољимпословимаиснажнијомдруштвеном
кохезијом” заговарала је и Лисабонска стратегија развоја
Европедо2010.године.Међутим,улогакултурнихикреа
тивнихиндустријајеутомконтекступотпунозанемарена,
штоје2006.годинеподстаклопрвиподухватдаседефини
шесоциоекономскиутицајсекторакултуреусмеренкапро
гресуиопштемрасту,повећањуконкурентностииодржи
вомразвоју.Европскакомисијајетимповодомизрадиладо
саданајважнијидокументзаразумевањепојмакреативних
индустрија и њиховог развоја – Сту ди ја еко но ми је кул
туре у Евро пи,штоје,дакле,утицалонадаљеобликовање
деловањаЕвропскеунијеупољукултуре.Тосенијеодмах
осликалоусмерницамапрограмаКул ту ра 2007–2013, али
увођењем креативних индустрија у приоритете програма
Кре а тив на Евро па 2014–2020, секторкултуре је званично
представљенкаоравноправанпартнеруекономскомразвоју
целеЕвропе.

Пружање подстицаја развоју креативних индустрија је
дан је од важних циљева главног програма ЕУ за култу
ру, па су сходно томе, дефинисани следећи приоритети:

7 Kolb,В.(2015)En tre pre ne ur ship for the Cre a ti ve and Cul tu ral In du stri es,
London:Routledge,pp.724.

8 https://www.gov.uk/government/publications/creativeindustriesmapping
documents1998
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промоцијаиновативнихмоделапословања,развојвештина
икомпетенцијакоједоприносесамоодрживостиорганиза
ција и установа културе, експериментисање и иновације,
каоидигитализацијаиприменанових технологија.Уод
носунаовеекономскиусмеренеприоритете,известанба
лансостварујесекрозосталетемекојимасепрограмбави:
развојпублике,креирањеиразменановихзнањаивешти
на,развој транснационалнемобилностиипрекограничног
повезивања.Упоредостим,Европскакомисијаспроводии
другеиницијативекојесудиректнијеусмеренекапримени
концептакреативнихиндустрија:посебнеконкурсезаподр
шкуразвојауумрежавањакреативниххабова,затимсарад
њеорганизацијаипредузећа,носилацаразвојакреативних
индустијаилокалнихсамоуправа.Такође,иницијативепо
путобележавањаЕвроп ске го ди не кул тур ног на сле ђа 2018,
пореддоприносапромоцијиулогекултурногнаслеђауиз
градњи међусобног разумевања и поштовања разнолико
стиЕвропе,промовишедиректниииндиректниекономски
потенцијалкултурнебаштине.

КритичарипрограмаКре а тив на Евро паистичууправоре
алнуекономскудобиткаоспоранаспектевалуацијепроје
катауобластикултуреиуметности.Онасекаокритеријум
неодбацује,алисекаопроблемнаводиквантитативнаева
луација резултата која не би требало да буде основни па
раметаруспехапројеката.Тежњадасеоствариекономски
ефекат у култури, тј. да се пројекти најпре економски ва
лоризују, претендује да угрози социокултурне критерију
мепопутизврсности,уметничкогквалитетаиостваривања
вредностикојерефлектујујавнодоброијавниинтерес.

Ср би ја и европ ска кул тур на са рад ња:  
до ку мен ти, про јек ти и ста во ви

Европскаунијасеподједнакозанимазакултурукаообласт
којаможедаобезбедидруштвенополитичкуодрживости
развој континуитета (инклузија, разумевање, дијалог то
леранција,заједничкапрошлост),каоиекономскираст(но
випослови,новараднаместа,извозпроизвода,развојкул
турногтуризмаитд).Кадајеречостратешкимдокументима
укултуриипројектимакојисереализујууСрбији,тежиште
јеуглавномстављенонадруштвенополитичкиаспектиис
пуњењејавногинтересаукултури,аизвеснепотешкоћеи
критикепостојекадајеречоразвојукултурекаоекономске
области.
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УнацртуСтратегије развоја културе 202020279могуће је
препознатисвакључнаначелаиприоритетеЕУкојисеод
носенадруштвенокултурниаспектсмерницазаразвојкул
туренаевропскомнивоу.Дакле,промоцијајезичкогикул
турногдиверзитета,развојпубликеиуметничкогстварала
штва,развојмобилностиуметникаимеђународнесарадње–
светонаведенојеупредлогустратегије.Међутим,иакосе
у тексту спомињуистраживања која су до сада урађена у
домену креативнихиндустрија уСрбији (нпр. истражива
њаГрупе за креативну економију), стратешкиприоритети
који би се односили на јачање културе као сектора при
вреде уопште нису дефинисани. Стратегија развоја инду
стрије 2010–2020, други документ који може регулисати
сектор, креативне и културне индустрије спомиње у само
једномчлану,као„мањеиндустријализоване”области,иако
сенаводидајекреативностједноодбитнихначеларазвоја
привредеСрбије.

КадајеречоучешћууКреативнојЕвропиидругимпрогра
мимаЕУ,статистикеуспешнихпројекатаукојимаучеству
јуорганизацијеизСрбијепоказујудасепројектиуглавном
баве друштвеном и културном, а много мање економском
димензијомсарадње.Међуњиманајвишеимајавнихуста
нова које реализују пројекте у области културног наслеђа
илиизвођачкихуметности,икојисуусмереникаизградњи
новепубликеиповећањумобилностиуметникаипрофеси
оналацау култури.На темепрограмакоје спадају упоље
креативних индустрија (развој нових пословнихмодела и
подизање капацитета) одговара свега неколико пројеката
европскесарадње.

ЈеданодтаквихјеБал кан ска ди зајн мре жа(Bal kan De sign 
Net work)укојемМик серзаједносапартнеримаизрегиона
спроводиистраживањерегионалнесценепримењенихумет
ности и прозводних капацитета, тј. постојећих занатских
радњи,малихисредњихпредузећакојамогубитистрате
шкипартнериупроизводномпроцесуипласманунатржи
ште.Пројекатпокрећеважнетемезарегионалнотржиште
дизајна:штајесавременијезикдизајнасаБалканаикојису
путевипозиционирањабалканскихуметниканаевропском
тржишту.10Ипак,Мик серјекаоједнаодводећихорганиза
цијаукултурномпредузетништвууСрбијичестокритико
ваназбог„непрестаногсимулирањакритичкоактивистичке

9 Министарство културе и информисања Републике Србије, На црт 
Страте ги је раз во ја кул ту ре Ре пу бли ке Ср би је од 2017. до 2027.године.

10Вишена:http://www.balkandesignnetwork.org/
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праксеидруштвенеодговорности”11иотвореногпромови
сања „идеје повратка буржоаскомдруштву с почетка про
шлогвека”.12

ЗаовутемујеважноистраживањеДескаКреативнаЕвро
паСрбија,којејеспроведеноаприла2016.годинеуоквиру
ФорумаКреативнаЕвропа.13Томприликомјереализовано
седамекспертскихокруглихстолова са задаткомпружања
системскихпрепоруказаразвојмеђународнесарадњеусе
дам области културе: аудиовизуелно стваралаштво, визу
елнеуметности,извођачкеуметности,књижевностиизда
ваштво, креативне индустрије, културна баштина,музика,
наукаитеоријакултуреиуметности.Одтихраднихгрупа
ниједнаусвојимпрепорукаманијеексплицитнонавелаеко
номске циљеве (запошљавање, нова радна места, профит,
новибизнисмоделиислично).Индикативноједајечаки
група која је билаокупљенада себавикреативниминду
стријама (Невена Кривокапић, Sha re con fe ren ce, Алексан
драСавановић,Но ва Искра,ЗојаКукић,Стар тит цен тар,
Снежана Ћурувија,Мик сер, Марија Лабовић, Ту ри стич ка 
ор га ни за ци ја Ср би је,НенадРадујевићиКсенијаМарковић
Божовић,Бе о град ска не де ља мо де)далапрепорукекојесу
типичнезаразвојнепрофитнихделатности:рецимо,отвара
њеконкурсазасуфинансирањепројеката.

Основна питања постављена пред стручњаке и окупљену
јавностодносиласусенапрепознавањеглавнихпроблема
којипогађајуодређенуобласткултуре,проналажењекључ
нихмогућностизањиховорешавање,каоинадефинисање
јаснихпрепоруказаразвојдатеобласти,итопутеммеђуна
роднесарадње.Изрезултатарадаекспертскихгрупаможе
сезакључитидасусведатесмерницезаразвојмеђународне
сарадње уСрбији „у потпуности у складу са смерницама
европскекултурнеполитике;јединоразвојкреативнихин
дустријанијепрепознаткаоприоритетмеђународнесарад
ње уСрбији.Домаћи експерти су пре ставили акценат на
подизањељудскихресурса,квалитетапродукције,иоства
рењебољекомуникације,какоунутарсцене(професионал
насарадња)икомуникације спубликом, такоисаширим

11Кнежевић,В.(2015)Кварткултуреињеговекулисе,ПорталМа ши на – 
про из вод ња дру штве не кри ти ке,приступљеноујулу2018.преко:http://
www.masina.rs/?p=1599,

12Прњат, Д. (2015) Повратак „независних”, Блог Де ма те ри ја ли за ци ја 
умет но сти,приступљеноу јуну2018.преко:dematerijalizacijaumetno
sti.com/povrataknezavisnih

13DragićevićŠešić,M.RogačMijatović,Lj.andMihaljinac,N.(eds.)(2017)
Cul tu ral Di plo macy: Arts, Fe sti vals and Ge o po li tics, Belgrade: Creative
EuropeDeskSerbiaandFacultyofDramaticArts,p.275.
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окружењем (интерсекторска сарадња).”14Конкретно, наве
деноједакултуратребадабудесхваћенаунајширемсми
слу,каообласткојаслужидруштвеномразвоју,формирању
норми,ставова,знања;каоначинживота,пољеукојемсе
ствараиобликујенесамоуметност,негоиверовања,морал,
вредностииоблицидруштвеногпонашања,иукојемуче
ствујусвиграђани.Препознатоједасеовајциљможепо
стићикрозостваривањеинтердисциплинарнихиинтерсек
торскихпројекатасарадње,итопресвегакултуреснауком,
образовањем, туризмом, урбанизмомитд.Основни закљу
чакједапројектиукултуритребадабудуконципираниса
свешћуоњиховојдруштвенојфункцији (испуњење јавног
интереса)иутицајунаобликовањејавнесфереидоношење
одлукаоњеномразвоју.

Такваконцепцијакултуре,премамишљењуучесникарад
них група, подразумева принциппартиципативности, који
сеодносинаактивноучешћеграђанакултурномживоту–
процесима осмишљавања програма у култури, доношењу
одлукаокултурномразвоју.Успостављањемтаквиходноса,
долазидо„друштвенихпроменакојесемогувидети,про
ценити и углавном планирати и као таква, партиципатив
ностпредстављафлексибилан,поузданиекономичанеле
ментстратегијеразвојазаједнице”.15Партиципативносткао
принципуспоставља„трансформационуипартиципаторну
групуили заједничко вођство, везано за етоси вредности
солидарности,сарадњеиактивизма”.16

Уопштено гледано, нити главни актериу културиуСрби
јивидепотребузаразвојемкреативнихиндустрија(Мини
старствокултуре,струковнаудружења,АсоцијацијаНКСС,
стручњаци,већинајавнихустановаиорганизацијаукулту
ри),нитидржаватопрепознајекаоприоритет.Чакифилм
скаиндустрија–каотрадиционалнакултурнаиндустријаса
највећимтрајањемуСрбији(поредиздаваштва)исасвојим
институцијама (ФилмскицентарСрбије,многаудружења)
нијесалакоћомуспеладасеизборизаодговарајућеолак
шице. Рецимо, повраћај пореза17 (cash re ba te) омогућен је
тек након истрајних, дугогодишњих напора струковних
удружења;слобирањемсепочело2009,атек2015.године

14Исто,стр.282.
15Matarasso,F.(1997)Use or Or na ment? The so cial im pact of par ti ci pa tion in 

the artsLondon:Comedia,p.10.
16DragićevićŠešić,М.andStefanović,М.(2017)Leadershipstylesandvalu

es:thecaseofindependentculturalorganizations,in:Cul tu ral Ma na ge ment –  
Sci en ce and Edu ca tion,DąbrowaGórnicza:LogosVerlag,p.36.

17Уредба о подстицајима филмској индустрији: http://privreda.gov.rs/wp
content/uploads/2017/05/UredbaPodsticajiFilmskojIndustriji.pdf
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с имплементацијом овог веома једноставног и опробаног
инструмента,чијесуфинансијскедобитиочигледне.Може
седодатидаприватнисекторукултуриуопштеногледано
ниједовољноорганизованинестваразначајанпритисакна
доношењеодлука.

Међутим,уовомтренуткуделуједадржаваправизаокрет
у односу према креативним индустријама. Актуелна вла
да је недавно основала Савет за креативне индустрије и
донелаАкциони план (додуше без претходно дефинисане
стратегије).

Тран зи ци о не ди ле ме: кон цепт кре а тив них  
ин ду стри ја – де кла ра тив но или истин ски?

Можесерећидајепроменаправцаразвојакултуреканео
либералномприступуглобалнапојава.Поредонихземаља
којесеисторијскисматрајујакимуобластикреативнихин
дустрија (САД, Јапан, Велика Британија, Немачка, Фран
цуска)ионихчијиудеоданасрасте (Кина,Бразил, Јужна
Кореја,Мексико…),свејевећибројземаљанискогпродук
ционогкапацитетакојеуводедискурскреативнеекономије.
Тојеуизвесномсмислупоследицаглобалнихконвенцијаи
програмазафинансирањекултуре,18тј.међународнихокви
ракојирегулишуодносеиформулишуприоритетеразвоја
уодређенојобласти–УНЕСКО,КреативнаЕвропаидр.),
али и схватања ове индустрије као јединствене шансе за
остваривањекапиталанаосновуталентаикреативности.

Узваничнимизјавама,несамоуСрбији,већиудругимеко
номскинеразвијенимземљама,идеализованаулогакултур
нихикреативнихиндустријасечестонаводикао„ембри
онални потенцијал”, „мотор развоја” или „шанса за бржи
привреднираст”.Таквепорукесудеојавнихнаступаиис
казаумедијимаразличитихчинилацауланцукреативних
индустрија–оддоносиоцаодлукаиекономскихексперата
доонихкојисепроизводњомкреативнихсадржајабаве.19

С друге стране, многи професионалци у култури уСрби
јиисказујубојазандасетерминуводисамодекларативно,
или јошгоредаовареторикакријепредстојећикоракпо
влачењадржавекаофинансијерауметничкихикултурних
активности.Утомконтекстујезначајноспоменутиподатке

18DeBeukelaer,C.(2015)De ve lo ping Cul tu ral In du stri es: Le ar ning from the 
Pa limp sest of Prac ti ce,Amsterdam:EuropeanCulturalFoundation,p.18.

19Као пример се може узети наступ Кори Удовички у оквиру Кон
фе рен ци је о кре а тив ним ин ду сти ја ма: https://www.youtube.com/
watch?v=SNl935NUTm8&t=249s
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изизвештајаСветскебанке20којисупрезентованинапрвом
састанку Савета за креативне индустрије; информатички
сектор чини највећи део индустрија (око 50%), потом је
туаудиовизуелнисектор(око13%),паадвертајзинг(9%).
Остатаквеомамалогуделаукреативниминдустријама(око
30%)имајуиздаваштво,савременауметност,културнаба
штинаиосталеделатности.Тозначидапостојесумњеда
ћедржава,акоипочнесулагањемусектор,улагатинајпре
уинформатичкузаједницу,анеутрадиционалнегранепо
путмузике,позоришта,музејеивизуелногстваралаштва,а
даћетауложенасредстваслужитикаоизговорзасмањење
издвајањазанепрофитнекултурнеделатности.

Целокупна ситуација у погледу развоја европске сарадње,
дакле,одржавадубокепроблеметранзиционеифинансиј
скинеразвијенеСрбије.Умањеразвијенимдржавама,уло
гавладеиразвојнихагенцијаможебитипружањепомоћи
уметницимаидругимствараоцимадаоствареовајпотенци
јали трансформишунеформална (илинепостојећа) тржи
штауодрживеиндустријскесекторе.21Дабисепотенцијали
креативнихиндустријазаистаискористили,билобинеоп
ходнодасетемињиховогразвојаприступистратешкииод
говорно,другимречима,крозпартиципативноосмишљене
стратегијеисистемправнихифинансијскихмераиинстру
мената.Међутим, тошто тих докумената нема „доприно
си стварању транзиционе конфузије”22 и „знатно успорава
процесреформи”.23

Дабисенекеконфузијеитензијеотклониле,пресвегаби
требалорадитинапроширивањудефиницијекултуреиоп
сегаделовањакултурнихпројеката(штобитребалодабуде
праћеновећимиздвајањима закултуру).Култура се за са
даразумесамокао„високстандардестетике,образовања,
комуникације и живљења,24 а могла би да подразумева и
областуоквирукојесеразвијајувредности,облиципонаша
ња,друштвенакохезија(управоонакокакосудефинисали

20Mикић,Х.иРадуловић,Б. (2018)Ре пу бли ка Ср би ја: Про це на еко ном
ског ути ца ја кре а тив них ин ду стри ја 2014–2016,Светскабанка.

21DeBeukelaer,C.(2015)De ve lo ping Cul tu ral In du stri es: Le ar ning from the 
Pa limp sest of Prac ti ce,Amsterdam:EuropeanCulturalFoundation.

22Ђукић,В.(2003)Тран зи ци о не кул тур не по ли ти ке – кон фу зи је и ди ле ме,
Београд:ЗадужбинаАндрејевић,стр.45.

23Ђукић,В.(2010)Др жа ва и кул ту ра,Београд:Факултетдрамскихумет
ности,стр.100.

24CompendiumofCulturalPolicy2018:CountryProfileSerbia,приступљено
у јуну 2018. преко: https://www.culturalpolicies.net/down/serbia_022015.
pdf
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чланови експертских група наФоруму Креативна Европа
2016),алиипољекојеможедаостварујеекономскудобит.

Потом, било би неопходно поставити стратегију развоја
креативнихиндустрија(илиевентуалноуоквирупостојеће
стратегијеразвојакултуредефинисатимереиинструменте
којиуправљајуразвојемкреативнихиндустријауСрбији),
итосвепредоношењаАкционогплана.Носилацтеиници
јативенапрвомместубитребалодабудесекторкултурејер
засадајединиимазнањаиискуствауовојобласти.Одго
варајућетелокојебибилоформираноуоквируМинистар
ствакултуреиликаонезависноикојегбичинилиистакнути
предузетнициукултури,моглобидадефинишестратегију,
стимдабитребалорадитиинатомедасеуоквирусектора
привредепаралелноподижукапацитетизауправљањераз
војем креативних индустрија. Рецимо, информатички сек
тор(програмерииинвеститори)засаданеманикаквусвест
омогућностимаипотребамаукључивањауметникаипро
фесионалаца у култури у процесе развоја информатичких
пројеката,збогчегасуобасекторанагубитку.Сдругестра
не,секторукултурејејаснодајенеопходнопремоститиовај
јаз,штојебилаједнаодкључнихпрепорукаводећихактера
креативнихиндустрија–представникакреативногхабаНо
ва Искра приликомнедавнепосетечлановаЕвропскекоми
сијеБеоградукадасеговорилоолокалнимпотребамазабу
дућаулагањаЕУукултуру.25

Такође,поредосмишљавања стратегије,мераиинструме
ната, планирања инвестиција за развој креативних инду
стрија,билобинеопходнодасенепрофитнимделатностима
осигурајаснаподршкадржаве.Усупротном,неолиберални
трендможедадевастираделовањеустановаиорганизација
укултуриуСрбији,каоицеосектор.

За кљу чак

Државеимајуправода„потпуносамосталнопромишљају,
елаборирајуиводекултурнуполитикунасвојојтериторији,
иакоутомпроцесузначајнуулогуимајуизаједничкестрате
гијеициљевикојидоприносеповезивањуикохезијиизмеђу
великогбројадржава.26”ЈасноједаЕУ–крозобезбеђивање
финансијскеподршке,утиченаразвојконцепатаукултури,
међу којима су креативнеиндустрије и предузетништво у
култури.Затојепромоцијаконцептакреативнихиндустрија

25Бобић,Р.(2018)Но ва Искра,ФорумКреативнаЕвропа,Београд:Музеј
савременеуметностиуБеограду.

26Ђукић, В. (2010) Др жа ва и кул ту ра, Београд: Факултет драмских
уметности,стр.305.
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све је интензивнија (толико да су и представници актуел
невладепочелидакористетермин,организујућиtopdown
иницијативепопутпројектаКре а тив на Ср би ја).Међутим,
сутшинскихмераиинструменатакојибибиликреираниод
оздо,икојибидопринелистварном јачањуикултурноги
креативногсекторазасаданема.Збогтогасеујавностисве
чешћеисказујебојазандаћедржавадекларативнопромо
висанконцепткреативнихиндустријасамоискориститиза
смањивањевећионакоскромнихулагањаукултурнеделат
ности.Јошвишезабрињаваизостанаккоординисанеакци
јеприкупљањаподатака,укључивањасвихстејкохолдераи
стратешкогпромишањакултурногразвоја.Културнаполи
тика,поготовукадајеречоновимусмерењимаиконцепти
ма,морабитијасноутемељенанапотребамадруштва(при
чемује,дакле,пожељнодасетепотребесистемкиистраже
ијасноформулишу),апитањеоднарочитеважностизаову
темује:„накојеначинебитребалоуравнотежитиформалне
и неформалне, непрофитне и профитне, јавне и приватне,
ексклузивнеиинклузивнеиницијативе?”27

Дакле,применаконцепатакојисеосмишљавајунанаднаци
оналномнивоу,нанивоупојединачнихдржаваморадабуде
а) прилагођена локалним потребама; б) критички проми
шљенаидебатованамеђупредставницимаструке,в)страте
шкидефинисанаипланиранакрозсистемконкрентихмера
и инструмената (праћено новим увећаним издвајањима за
културу).Затојејединипожељанприступкреирањакултур
неполитике,патакоикреативнихиндустрија–партиципа
тивнодоношењеодлукаиуправљање,којеподразумевади
јалогдржавеиразличитихактера.Уколикоовакавприступ
нијезаступљен,удруштвујачајутензијеиконфузије,што
свеонемогућавазатварањетранзиционогциклуса.
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FROMSAFEGUARDINGOFTHEPUBLICINTEREST
TOTHEDEVELOPMENTOFENTREPRENEURSHIP

Abstract

ThisarticleisexploringtheinfluenceofcurrentprioritiesofEuropean
programmes for culture on decision making in Serbia – from
participationandaudiencedevelopment,tointroducingoftheconcept
of creative industries (and everything encompassed by it: market
developmentandmarketskills,newprofessions).Specialattentionis
givento thequestionofvariedattitudes that thecurrentgovernment,
responsibleministryandtheexpertpublictakeinrelationtotheseideas
andpriorities.Thearticlestartsfromtwostandpoints:(1)thatcultural
projectsmustbeofpublicinterestand(2)thatthesovereigntyofthestate,
assumingthepowerandautonomyindecisionmakinginaccordance
withtheneedsandinterestsofthecitizensiskeyforitsdevelopment
andthedevelopmentofitsmacroenvironment.Ontheotherhand,at
thetimeofglobalizationandtransnationalchanges,includingvarious
veryintensiveandturbulentprocessesofsupranationalconnectingand
developmentoftransnationaltrends,countriesarefacedwithaseries
of transitional dilemmas and confusions. In theprocess ofEuropean
integrations,Serbiamostlyabidesbytherecommendationspromoted
bytheEuropeanUnion,whichalsoafectthedomainofculture.The
currentstrategicdirectionofEuropeisleadingtoorientationofculture
towards economic activities. However, all European countries have
not equally adopted this direction: many stakeholders are resisting
the commodification of culture, promotion of the concept and the
developmentofculturalentrepreneurship.Propositionistochangethe
approachtodefiningcurrentpoliticaldecisionswhichcanreflectonthe
entiresystem.Primarily,throughpointingoutthenecessityofadoptinga
strategicapproachtothedevelopmentofcreativeindustries,specifically
throughthemethodofcooperativeplanning.Thisisinaccordancewith
theaimsandresultsofaresearchconductedbytheauthorswithintheir
engagementattheCreativeEuropeDeskSerbia.Theresearchincluded
organizing seven expert working tables with the aim of ofering
development recommendations for European cultural cooperation
throughdebatingitsdirections.Theinitiativeislistedasanimportant
one,primarilyduetothefactthatitgatheredvariousrepresentativesof
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theculturalsector(prominentleadersandemployeesinpubliccultural
institutions,civilsocietyorganizationsandcreativeindustries,andalso
independentexperts,scientistsandresearchers).Eitherway,itcanbe
saidthatresultsrepresentattitudesoftheexpertpublicinthedomainof
Europeanculturalcooperation,alsoconsideringthesituationinculture
ingeneral.Tosumup,theentiresituationinrespectoftheEuropean
cooperation development reflects deep problems of the transitional
andfinanciallyunderdevelopedSerbiafacing the issueof the lackof
explicitly formulated objectives and strategies of cultural policy, on
all levels of cultural development management – starting from the
national, followedby thecityandmunicipality levelandall theway
down to the institutional level. In order for cultural institutions and
localselfgovernmentstobeabletodeveloptheirownculturalpolicies
inharmonywith thenationalprogrammeof culturaldevelopment, it
is necessary to adopt a national programme and strategy of cultural
development.Moreover, thisprogrammewoulddefinegeneral/public
interests,andthestrategy–shortandlongtermprioritiesinthefield
of culture.The fact that these documents do not exist contributes to
thecreationoftransitionalconfusionandsignificantlyslowsdownthe
reformprocesses.Efortsshouldbeinvestedinexpandingthedefinition
ofcultureandtheactivityscopeofculturalprojects(precisely in the
waymembers of expert groups at the Creative Europe Forum 2016
havedefined).Fornow,cultureisonlyunderstoodasahighstandard
ofaesthetics,education,communicationandliving.Thewordscultured
(meaningeducated,havingmanners)anduncultured(meaningrough,
not having manners, primitive) are still used in the wider public,
whichcreatesasignificantdivideinthesociety.Furthermore,itwould
benecessary to establisha strategyofdevelopingcreative industries
within the existing strategy of cultural development and to define
themeasures and instrumentsmanaging thedevelopmentof creative
industriesinSerbia.Mostimportantly,itwouldbenecessarytosecure
supporttononprofitactivities,strengtheningthesectorofcultureand
intersectoral cooperation (culture, science, education) with the aim
of meeting and strengthening of the public interest. Otherwise, the
neoliberal trendcandevastate theactivityofcultural institutionsand
organizations in Serbia, aswell as the entire sector. Cultural policy,
especially when it comes to new directions and concepts, must be
clearly based on the needs of the society. It is clear that the EU is
influencingthedevelopmentofculturalconceptsbysecuringfinancial
support.Iftheintentionistounburdenthepublicbudgetofthefinancing
culturalandartisticproductionbymovingtoselfsustainablemodelsof
creative industries (which isa trend recommendedon theEU level),
it isdesirable toclarifyall thequestionsabout thecurrentstatusand
availableresources.Adesirableapproachtocreatingaculturalpolicy,
and thus also creative industries, would be collaborative planning
whichincludesadialoguebetweenthestateandvariousactors.Ifthis
approach isnotpresent, tensionsandconfusionsgrowin thesociety,

whichpreventsclosingofthetransitionalcycle.

Key words: creative industries, transitional confusions, cultural  
policy, public interest, cultural entrepreneurship, Creative Europe
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ЕКОНОМСКЕСЛОБОДЕИ
ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

УКУЛТУРИ
Сажетак:Овај рад ба ви се ана ли зом еко ном ских сло бо да и пред
у зет ни штва у кул ту ри у Ср бији као јед ним од прин ци па де мо кра
ти је. У пр вом де лу ра да да је се пој мов но од ре ђе ње еко ном ских 
сло бо да и пред у зет ни штва у кул ту ри из угла од но са кул ту ре и 
де мо кра ти је, ка о и кон тек сту а ли за ци ја ових фе но ме на на ни воу 
прак тич них по ли ти ка. У дру гом де лу ана ли зи ра ју се ин сти ту ци
о нал ни окви ри за раз вој пред у зет ни штва у кул ту ри у Ср би ји кроз 
исто риј ску пер спек ти ву. Оце њу је се до стиг ну ти ни во њи хо во г 
ра зво ја са ци љем са гле да ва ња по стиг ну тог сте пе на еко ном ских 
сло бо да у сфе ри кул ту ре. На кра ју ра да да ју се пре по ру ке за уна
пре ђе ње кул тур не по ли ти ке у овој обла сти на на ци о нал ном ни воу. 

Кључне речи: еко ном ске сло бо де, пред у зет ни штво у кул ту ри, 
кул тур на по ли ти ка, Ср би ја

Увод 

Савременадемократскадруштвапочивајунаначелимавла
давинеправа,политичкојтолеранцији,поштовањуљудских
права, социјалних и економских слобода, једнакости, гра
ђанској и политичкој партиципацији, одговорности владе,
борби против корупције... Класични економски мислиоци
сматрајудасуекономскеслободепредусловзаостварива
њеполитичкихслободаидадруштваукојиманемаинсти
туционалних услова за остваривање ових права, не могу
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рачунатинаекономскиисоцијалнипросперитет1,нитимо
гудостићивисокниворазвојадемократије.Економскесло
бодесепојављујукаотемарасправаоразвојудемократијеу
делуприспитивањаулогедржавеуобликовањуекономских
структура,првенственоизперспективестварањаусловаза
слободупредузетништва.Полазисеодпретпоставкедапре
тераномешањедржавеуекономскиживотможеданаруши
природуекономскихактивностиидоведедотржишнихано
малија–економскихнеефикасности,ограничавањапреду
зетничкихииндивидуалнихпотенцијалапојединацаињи
ховихекономскихслобода,алиидостварањамонополских
тржишнихструктураинефункционалногсоциоекономског
система.

Појмовноодређењеекономскихслободапретежносевезује
зафеноменеслободногтржишта,конкуренцију,правасво
јинеипоштовањеслободепривређивања.Теоретичариеко
номскихслободамогусеподелитиудвегрупе:онекојина
економскеслободегледајукаонапозитивнаправа,ионеко
јиихразматрајукао„негативнуслободу”.Таконапример,
АдамСмит (AdamSmith)економскеслободеразматракао
основнепокретачеразвоја,гдеслободнаиницијативапоје
динацада следи својеинтересеи слободно тржиштепод
стичуразвој.2Фридман(Fridman)једанодважнихеконом
скихмислилацанаовутему,економскеслободедефинише
каослободнуодлукупојединцаорасполагањусопственим
дохотком.3Мисес(Mises)економскеслободеобјашњавакао
слободуодутицајадржаве,која јеповезанаисаљудским
дигнитетомиморалом.4Присталице друге групе теорети
чара дефинишу економске слободе као одсуство државне
принудеиконтролеуостваривањуекономскихактивности
иправапојединацаигрупа.5Устранојлитературиправисе
разликаиизмеђутерминаfre e domиli berty,гдепрвиознача
ваекономскеслободеуужемсмислу,третирајућиихвише
као социолошки феномен, док други представља зајамче
ну слободу у институционалноправном смислу.6 Убрзани

1 Fridman,M.(1962)Ca pi ta li sam and fre e dom,Chicago:TheUniversityof
ChiagoPress.

2 Smit,A. (1970) Is tra ži va nje pri ro de i uzro ka bo gatstva na ro da, Beograd:
Kultura.

3 Friedman, M. and Friedman, R. (1980) Free to Cho o se: A Per so nal  
Statement,Harcourt.

4 Mises,L.V.(1960)TheEconomicFoundationsofFreedom,Es says on Li
berty Volume VII, NewYork: The Foundation for Economic Education,
IrvingtononHudson.

5 Hayek,F.(1998)Po re dak slo bo de,NoviSad:Globalbook.
6 Baletić,Z.iBudak,J.(2007)Indeksiekonomskihslobodakaomjerilainsti

tucionalnekonvergencijeHrvatskepremaEU,Eko nom ski pre gled,58(12),
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темпо технолошких промена и развој креативне привреде
доводе до нових промишљања о економским слободама.
Појављују се становиштва која заговарају преиспитивање
њиховогкласичногодређења.Предлажеседановоразуме
вањеекономскихслободаосимслободепредузетништваи
привређивања,требадаобухватииправонастимулисање
креaтивностиииновацијауекономији.7

Заразликуодрадовакојисусебавилифеноменомеконом
ских слобода ињиховим значајем за напредак друпштва8,
евидентанјенедостатакрадовакојипроблематизујупитања
економскихслободаиразвојпредузетништваукултури.У
странојлитературипојампредузетништвоукултурипоја
вљујесепрвипутуанализиелитнекултуреуБостону,гдесе
овим терминомописују иновације у организацији устано
ваукултури.9Менаџментукултуриовајтерминобјашњава
као процес у коме предузетници комбинују различите ре
сурсекакобикреиралиновеекономскеикултурневредно
сти.10 Поједини аутори, дефинишу културне предузетнике
изперспективетеоријепромена–каоагентекојиостварују
приходеодиновативнихиодрживихкултурнихпредузећа11,
уметнике или креативце који раде у културном сектору12,

str.807.
7 Cohen,B.аndCooter,R.(2015)The New Eco no mic Fre e dom,23Sup.Ct.

Econ.Rev.59,str.75.
8 Напримервидетирадове:Haan,J.AndSturm,J.E.(2000)Ontherelati

onshipbetweeneconomicfreedomandeconomicgrowth,Eu ro pean Jo ur nal 
of Po li ti cal Eco nomy,Vol.16.Issue2.215241; Heckelman,J.C.(2000)
Economicfreedomandeconomicgrowth:Ashortruncausalinvestigation,
Jo ur nal of Ap plied Eco no mics,3(1),pp.7191;Farr,W.K.,Lord,R.A.and
Wofenbarger,J.L.(1998)Economicfreedom,politicalfreedomandecono
micwellbeing:Acausalityanalysis,Ca to Jo ur nal,18(2),pp.247262;Haan,
J.andSiermannCL.J.(1998)Furtherevidenceontherelationshipbetween
economicfreedomandeconomicgrowth,Pu blic Cho i ce95,pp.363380.

9 Dimaggio,P.(1982)CulturalentrepreneurshipinnineteenthcenturyBoston:
thecreationofanorganizationalbase forhighculture inAmerica,Me dia, 
Cul tu re & So ci ety4(1),pp.3350.

10Видети:Hagoort,G.,Thomassen,A.andKooyman,R.(eds.)(2012)Pi o ne
e ring minds wor ldwi de: On the en tre pre ne u rial prin ci ples of the cul tu ral and 
cre a ti ve in du stri es,EburonUitgeverijBV;Hausmann,A.(2010)Germanar
tistsbetweenbohemianidealismandentrepreneurialdynamics:Reflections
onculturalentrepreneurshipandtheneedforstartupmanagement,Internati
onalJo ur nal of Arts Ma na ge ment12(2),pp.1729.

11Aageson, T. H. Cultural entrepreneurs: producing cultural value and we
alth,in:The Cul tu ral Eco nomy,eds.Anheier,H.K.,Isar,Y.R.andPaul,A.
(2008),LosAngeles:SAGE,pp.93107.

12Видети:Hagoort,G.,Thomassen,A.andKooyman,R. (eds.) (2012)Pi o
ne e ring minds wor ldwi de: On the en tre pre ne u rial prin ci ples of the cul tu ral 
and cre a ti ve in du stri es,EburonUitgeverijBV;Hausmann,A. (2010)Ger
manartistsbetweenbohemian idealismandentrepreneurialdynamics:Re
flectionsonculturalentrepreneurshipandtheneedforstartupmanagement,
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особе које се баве продукцијом културних садржаја и ис
коришћавањемпословнихмогућности.13Постојестанови
штакојаовомпојмуприступајуиизперспективезаштитеи
унапређењакултурнихизраза,пасеподкултурнимпреду
зетништвомподразумеваскупделатностииактивностиин
спирисанихкултурнимкодовимаиразноликимкултурним
изразима.14

Осимтеоријскогразматрањаекономскихслободаипреду
зетништваукултури,евидентнасуиистраживањакојана
овефеноменегледајуизуглапрагматичнихзахтеваунапре
ђења јавних политика. Два најпознатија извештаја о еко
номскимслободамасуИндексекономскихслобода(In dex of 
Eco no mic Fre e dom)којепратиHeritageFoundation,иИндекс
економскихслободаусвету(In dex of Eco no mic Fre e dom of 
the World)којеобјављујеFra ser In sti tu te.Иакосеобаиндек
са заснивају на већем броју композитних индикатора, она
семогусврстатиучетириширегрупе.Првугрупучинепо
казатељиповезанисавладавиномправа(прававласништва,
степенкорупције),друга групасастављена јеодпоказате
ља нивоа државног интервенционизма (фискална слобода
ивеличинајавнепотрошње),трећугрупучинепоказатељи
регулаторнеефикасности(слободапословања,слободарада
имонтеранаслобода)ичетвругрупупоказатељитржишне
отворености(слободнатрговина,инвестирање,финансијска
слобода).

Унапређење економских слобода представља важан стуб
савремених културних политика. Без високог нивоа еко
номскихслобода,немаслободестваралаштва.Арезултати
постигнутогнивоаекономскихслободанајбољесеогледају
крозстепенразвојапредузетништваукултурииматеријал
ниположајкреативацаиуметника.Наиме,развојпредузет
ништваукултуриговориодемократичностикултурногси
стемаињеговојотвореностизаукључивањесватрисектора
(приватни,јавниицивилни)којиуњемуделују.

Иако заступљеностпредузетништваукултуриможевари
ратиуодносунамоделекултурнеполитике,приментан је

In ternatio nal Jo ur nal of Arts Ma na ge ment,12(2),pp.1729;Ellmeier,A.
(2003)Culturalentrepreneurialism:onthechangingrelationshipbetweenthe
arts,cultureandemployment,In ter na ti o nal Jo ur nal of Cul tu ral Po licy9(1),
pp.3–16.

13Blaug,M.andTowse,R.Cul tu ral en tre pre ne ur ship, in: A hand bo ok of cul tu
ral eco no mics,ed.TowseEdward,R.(2011),ElgarPublishing,pp.153157.

14Mikić,H.Culturalentrepreneurshipandruraldevelopment:casestudyofPi
rot,Serbia,in:En tre pre ne ur ship in Cul tu re and Cre a ti ve In du stri es:per spec
ti ves from Com pa ni es and Re gi ons,eds.Innerhofer,Pechlaner,H.,Borin,E.
andSpringer,E.(2018),pp.245263.
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тренддасењеговомразвојусвевишепридајезначај.Кул
турнипредузетникпостајесвезначајнијиносилацкултурне
продукције.Његовеекономскеслободеутемењенесунаин
телектуалној својини, културном капиталу и предузетнич
комподухвату.Усоциокултурномсистемупредузетнику
културијеважанактерпартнерствајавног,приватногине
владиногсектораизначајнакарикакојадоприносињеговој
функционалности.Тонајбољеилуструјуподациострукту
рикултурногсекторауразвијенимземљама,нарочитооним
које се могу сматрати промотерима савремених приступа
културнојполитици.Таконапример,укултурнојпривреди
Европскеунијепредузетнициучествујусачак49%(докје
нанивоудругихпривреднихгранањиховудеооко15%).15
Предузетничкакласачиниоко60%укупнераднеснагесек
тора културе уВеликој Британији,Немачкој иХоландији,
земљамакојесепремаиндексуекономскихслободаналазе
усамомврху.Збогтогасуприсутнерастућетежњевеликог
бројаземаљакастварањуинституционалнихусловакојису
подстицајнизапредузетништвоукултури.Тимесеотвара
јумогућностизаиновације,акрозпартнерствосајавними
цивилнимсектороминовеначинеунапређењаодрживоги
инклузивногразвоја.

Истраживањау страној литературипоказала судаизмеђу
економскогпрогресаистепенаекономскихслободапостоји
корелација,тедавишистепенекономскихслободаобезбе
ђујеибржииквалитетнијиекономскираст(иразвој).16Ове
релацијеважеиусферикултуре–штосуземљенавишем
степену економских слобода, то се може очекивати бржи
иквалитетнијиразвојпредузетништваукултури,атимеи
остваривањекултурногблагостањанавишемнивоу.WIPO
je у свом извештају IP Watch на узорку од 30 земаља по
казаодакреативнисекторуземљамакојесеналазенави
шем степену економски слобода, остварује веће стопе ра
стабрутодомаћегпроизводауодносунаонекојезаостајуу

15Видетивише:Mikić,H.(2017)Kre a tiv no pred u zet niš tvo: te o ri ja i prak sa,
Beograd:Fondacijazakreativnuekonomiju.

16Напримервидетирадове:Haan,J.andSturm,J.E.(2000)Ontherelation
shipbetweeneconomicfreedomandeconomicgrowth,Eu ro pean Jo ur nal of 
Po li ti cal Eco nomy,Vol.16.Issue2,pp.215241;Heckelman,J.C.(2000)
Economicfreedomandeconomicgrowth:Ashortruncausalinvestigation,
Jo ur nal of Ap plied Eco no mics,3(1),pp.7191;Farr,W.K.,Lord,R.A.and
Wofenbarger,J.L.(1998)Economicfreedom,politicalfreedomandecono
micwellbeing:Acausalityanalysis,Ca to Jo ur nal,18(2),pp.247262.Haan,
J.andSiermann,CL.J.(1998)Furtherevidenceontherelationshipbetween
economicfreedomandeconomicgrowth,Pu blic Cho i ce95pp.363380.
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остваривањуекономскихслобода,17чимесестварајубољи
предусловизаунапређењекултурногиекономскогразвоја.

Ин сти ту ци о нал ни  окви ри за раз вој  
пред у зет ни штва у кул ту ри у Ср би ји 

Стварање услова за развој предузетништва у култури на
челнозапочињедоношењемпрвихсистемскихнормативау
овојобластипочетком`70ихгодина.Наконуставнихизме
на,омогућенојеобављањеуметничкихикултурнихделат
ностикрозмоделудруживањауметникаураднезаједнице
исамосталниличнирадса/безсредставаусвојиниграђана.
Закономоудруженомраду18уводеседваобликаорганиза
ције друштвено – привредних активности:  организацију
удруженоградаираднезаједнице.Првиобликодговараде
латностимакојесебавематеријалномпроизводњомукулту
ри,адругиобликодговараудруживањурадаисредставау
сферидруштвенихделатности(непроизводнеделатности).
Члановирадних заједница били субезправа располагања
над оствареним дохотком изнад личног дохотка исплаће
ног по начелу „расподела према раду”19. Највећим делом
оваквиоблиципредузетништваспорадичносузаживелиу
сферикинематографије,нештомањеииздаваштва.Разло
зитомесуколективнаприродаикомплексностовихвидова
културнепродукцијеукојимасезахтеваудруживањерада
исредстава.Ипакнепризнавањеприватнесвојинеусисте
мусвојинскиходносакочиојесуштинскиразвојприватног
предузетништва. У области културе, изостанак приватних
иницијативадодатнојебиоусловљеничињеницомдајеона
ималастатусделатностиодпосебногдруштвеногинтереса
идајеомогућавалазадовољавањезаједничкихдруштвених
потреба,тејекаотаквабилаподдржавнимнадзоромикон
тролом.Скраја̀ 70ихпојављујесеиспецифичнакатегорија
предузетникаукултури–самосталниуметник.Овајстатус
можестећилицекојеиспуниодређенеуметничкеипрофе
сионалнекритеријумеикојесамосталнообављакултурну
делатностиувидузанимања.Главнењеговекарактеристи
ке су хонорарно обављање послова иминимална заштита

17WIPO.2012.WI PO stu di es on the eco no mic con tri bu tion of the copyright 
in du stri es,Geneve:WIPO.

18Слу жбе ни гла сник СФРЈбр.53/1976.
19Самоуправнимопштимактомидруштвенимдоговоримаутврђиванису

критеријуми доприноса радних заједница у погледу расподеле оства
реногдохотка.Критеријумисуобухваталидоприносзазадовољавање
заједничкихиопштихпотребарадника,потомзаунапређењеипроши
рењематеријалнеосновераднеорганизацијииисплатуличнихдохода
ка.Видетивише:Bajec,М.еtal.1981,Ju go sla vi ja 1941–1981,Beograd:
EksportPres.



240

ХРИСТИНА МИКИЋ

социјалнихправакојугарантуједржава (односноплаћање
доприноса за социјално и здравствено осигурање за нају
гроженије уметнике и културне раднике). Традиционално,
самостални уметник у основи је носилац непроизводног
радаукултури.Наиме,сматраседауметниккојиулазиу
тржишнуразмену,арадизасебе,нестваравишаквредно
стизанекогкапиталисту,већновчанупротиввредностсвог
рада.Потојосновињеговраднијепроизводан, јернедо
приноси стварању вишка вредности и увећању капитала.
Иакосусеекономскиобрасципонашањамењали,ставови
онепроизводности (некадапоистовећиваниисанепрофи
табилношћу)радаукултури,дугосусеодржали.Нијередак
случај,дасеиданасизбегаваупотребаречи„предузетник”
укултуризаописивањебилокаквогпредузетничкогподу
хватаукултурноуметничкојсфери,каоидасечестоовај
терминоспоравааргументиманетржишностиинепрофита
билностикултурноуметничкогстваралаштва,алииличним
осећајима актера у култури који себе не доживљавају као
деотржиштаукултуриињеговихструктура.20

Стагнацијасоцијалистичкепривредесредином`80ихгоди
набила јеузрокпривреднимреформамаи трагању зано
вим регулаторним решењима.Оне су условиле доношење
Закона о личном раду21 и Закона о предузећима22. Првим
законом регулисано је приватно предузетништво као вид
самосталног обављања економских активности ради сти
цањадобити.Њимеподлежууметнички,старииреткиза
нати, као и друге културне делатности које се обављају у
видусамосталнеделатностифизичкалица.Закономопред
узећима са друге стране укида се концепт организације
удруженоградаиуспостављаједнакостдржавне,друштве
не,задружнеиприватнесвојинекрозинститутпредузећа.
Оснивањепредузећаукултуриограничено је самонаона
којанеобављајуделатностодопштегинтереса(нпр.кине
матографија,издаваштво...).Периодкарактеришетежњака
дерегулацији привредног живота, афирмација економских
слободаислободепривређивањаипредузетништва.Тран
сформацијукатржишнојпривредиубрзаћезакониопроме
ту друштвеног капитала, поступцимањеговог претварања
у друге облике својине, као и својинска трансформација.
Ђукићпериод1981–1992.називапериодомлибералнекул
турнеполитике (стратегијаприватизације).Утомпериоду

20Видетивише:Mikić,H.(2018а.)ArtMarketinWesternBalkan,Taf ter Jo ur
nal No.101.https://www.tafterjournal.it/2018/07/15/artmarketinwestern
balkan2/(приступљено15.07.2018).

21Слу жбе ни гла сник СРСбр.54/89.
22Слу жбе ни гла сник СФРЈбр.77/88.
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формирасемноштвораднихзаједницауметника,каопре
течеиприватном (предузетничком)духуидухуцивилног
сектора.23

Савремени период развоја преузетништва у култури на
ступа доношењем Устава из 1990.24 и увођењем приватне
својинекаолегитимногобликасвојинскихправа.Концепт
економскогуређењазаснованнаравноправностиприватне
идругихобликасвојинеразрађујесеуставнимрешењима
из2006.године.25Уодељкукојисетичеекономскогуређе
њаијавнихфинансијанаводиседаекономскоуређењекод
наспочиванатржишнојпривреди,отвореномислободном
тржишту, слободи предузетништва, самосталности при
вреднихсубјекатаиравноправностиприватнеидругихоб
ликасвојине.Тимесеуклањајупрепрекезауспостављање
партнерстваприватноги јавног сектора, собзиромдасви
облицисвојинепостајуравноправни.РепубликаСрбијага
рантујестваралаштвуслободу,аауторимауметничкихдела
јемчиморалнаиматеријалнаправа.Оваквеодредбеподста
клесупојавупрвихприватнихиницијативаипредузетника
укултури.Оснивајусеиздавачкекуће,књижаре,галеријеи
филмскекомпаније,долазиидопојавепрвихрадиоителе
визијскихкућауприватномвласништву.Изменамазаконао
делатностимаодопштегинтереса,културабиваослобође
наадминистративнихограничењачимесестварајууслови
заузлеткултурногпредузетништва.Процестранзицијека
тржишнојпривреди,приватизацијадруштвенихпредузећа
у култури, доводи до нових власничких трансформација,
штоојачаваразвојприватногсектораукултури.

Новипроцесстварањапредусловазаостваривањееконом
скихслободаусферикултуреодвијаседоношењемЗакона
о култури (2009). Овај закон интегрише унапређење еко
номскихслободакрозтриопштаинтересаукултури–ре
гулисањеиподстицањетржиштауметничкихдела,подсти
цањеразвојакреативнихиндустрија,истварањеусловаза
развојсамосталногкултурногиуметничкогстваралаштва,
међутимизостајењиховаделотворноступракси.Нанивоу
стручносаветодавних тела, економске слободе су норма
тивнопредметинтересовањаНационалногсаветазакулту
ру – упогледу давањапредлога за унапређење културних
делатности,анализестањеукултуриидавањасугестијау

23Ђукић, В. (2010) Др жа ва и кул ту ра, Београд: Факултет драмских
уметности,стр.190.

24УставРепубликеСрбије,Слу жбе ни гла сник РСбр.1/1990.
25УставРепубликеСрбије,Слу жбе ни гла сник РСбр.98/2006.
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креирањукултурнеполитике.26Изизвештајаисаопштења
којејеовотелообјавилоупериоду2011–2016.видиседау
њемудоминирасамоједнаперспективаекономскихслобо
да–условизаразвојсамосталногкултурногиуметничког
стваралаштва.Увишенавратаовајсаветпокушаваојесаоп
штењимаповодомнарушавањаправасамосталнихуметни
кауследнеизмиренихобавезадржавепоосновусоцијалног
издравственогосигурањадаскренепажњујавностинаовај
проблем,27 али уз изостанак конкретних решења у оквиру
практичних политика. Развој предузетништва у култури
углавном излази из оквира надлежности традиционалне
културнеполитикеиСавета закултуру, који јеу свомра
ду оријентисан на непрофитне културне делатности. Тако
седешавадајезбогсвојепрофитнеусмереностиприватни
секторукултуриупркоссвомдоприносукултурномразвоју
друштва,изванфокусадржавнихорганауправеподједнако,
каоијавнихустановакултуре.28

Нанивоуизвршневласти,предузетништвоукултуринад
лежност је више министарстава. Министарства привреде
задуженојезакреирањемераекономскеполитикезаразвој
занатства, малих и средњих предузећа и предузетништва,
докјеМинистарствопросвете,наукеитехнолошкогразвоја
надлежнозакреирањеиновационеполитикеиунапређење
иновационог система, подстицања технопредузетништва,
трансфера знања...заштиту и промет права интелектуалне
својине.29 Министарства културе и информисања требало
бидасебавиовомтемомизперспективеостваривањаоп
штихинтересаукултурикојепредвиђаЗаконокултури(за
чијуприменујенадлежно),алисеизизвештајаорадуовог
Министарстванеможезакључитидасепредузетништвому
културионоипрактичнобави.30

Постојећи систем показује да је унапређење економских
слобода у култури на нивоу извршне власти замишљено

26Видети:Законокултури„СлужбенигласникРС”,бр.72/2009,13/2016и
30/2016–испр.

27Видетивише:СаопштењеНационалногсаветазакутлуруповодомугро
жавања грађанских права самосталних уметника, 15. Децембар 2016.
http://www.nsk.gov.rs/aktuelno.php,приступљено01.06.2018.

28Ђукић, В. (2010) Др жа ва и кул ту ра, Београд: Факултет драмских
уметности,стр.251.

29Видети:Закономинистарствима„СлужбенигласникРС”,бр.44/2014,
14/2015,54/2015,96/2015–др.Закони62/2017).

30Видети: Информатор о раду Министарства културе и информисања
2016,Информаторорадуминистарствакултуреиинформисања2017,
ИнформаторорадуМинистарствокултуреиинформисања2018.http://
www.kultura.gov.rs/lat/dokumenti/informatororadu(приступљено15.07.
2018)
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крозмоделмеђуресорнесарадње.Ипак,онавећдужиниз
година се не успоставља, ни у експлицитном, нити у им
плицитномоблику.Отоменајбољеговореакционипланови
поменутихминистарстава–привреде,културеинаукеси
стематизованиупрограмимарадаВладе.31Изњихсеочи
тавајудубокоукорењенесекторскеполитикеразвојапреду
зетништва,наукеикултуре.Овакавстратешкиоквируклапа
сесагенералномразвојномпарадигмомкојасепропагира.
Атоједаутрцизаостваривањемштобржегекономскогра
ста,напредакнатомпољудолазиискључивоодпривлачења
странихдиректнихинвестиција,доксенакултуругледакао
на друштвену надоградњу и инструмент изградње нацио
налногидентитета.Тозапоследицуимадасунапориизвр
шневластимноговишеусмеренинастварањепривредног
амбијентакојеможепривућистранеинвестиције,неголина
развојудомаћегпредузетништва(посебнооногкојесетеме
љинаразноликимкутурнимизразима).Утаквојразвојној
филозофијипредузетништвосепосматракао„другоразред
на“област,којасенаслањанаприлике„прворазредне”при
вреде коју креирају велика домаћа и страна предузећа.32У
областикултуремерамаекономскеполитикеподржавајусе
углавномкрупниинвестиционипројекти,каоштосуониза
производњуаудиовизуелнихдела,којепретежнореализу
јустранепродукције,иливеликикомерцијалнифестивали,
попутЕxi ta.Например,уоквирупрограмааудиовизуелних
подстицајакојиспроводиМинистарствопривредеод2015.
администрираФилмскицентар,овегодинепредвиђенјебу
џетод800милионадинара,докјебуџетзаподршкусавре
меномстваралаштвуинезависнимкултурнимпродукцијама
603милионадинара,штодовољноговориотренутномзна
чајукојидржаваполаженаконцентрацијукрупногкапитала
усферикултуре.

Ста ње пред у зет ни штва у кул ту ри у Ср би ји и 
пре по ру ке за уна пре ђе ње кул тур не по ли ти ке

УСрбијијеу2016.билооко9.771културнихпредузетни
ка(око3500уметникаикултурнихрадникакојисамостал
нообављајуделатностукултурии6271регистрованихса
мосталнихпредузетникаукултури).Од2010. годинеброј
предузетникасеповећавапопросечнојстопирастаодоко

31Видети: План рада Владе за 2016. http://www.gs.gov.rs/doc/plan_rada_
vlade2016.pdf ПланрадаВладе2017.http://www.gs.gov.rs/doc/plan_ra
da_vlade_2017.pdfПланрадаВладе2018.http://www.gs.gov.rs/doc/plan_
rada_vlade_2018.pd(приступ,01.06.2018).

32Видетидетаљније:Ceves(2014)Pred u zet niš tvo u Sr bi ji: nu žda ili pri li ka?,
Beograd:Ceves,str.7.
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9,2%годишњеибележипросечнугодишњустопурастаза
посленостиод11,3%.Кодсамосталнихуметникаевиденти
ранјепорастњиховогбројаоддоношењаЗаконаокултури
(2009), алиније квантификован.33Секторскаконцентраци
јапредузетништваизраженајеуобластикинематографије,
медијскојделатностиидизајну.

Табела1Изабрниекономскипоказатељиразвоја
предузетништваукултури2010–2016.34;Извор:обрачунауторана
основуподатакаПривреднекомореСрбијеиАПР2010–2016.

Карактеристика предузетничког сектора у култури је про
јектни модел организовања, флексибилини облици рада и
различитаразвијеностланацавредностиунутарразнород
нихделатности.Тако,например,флексибилниоблицизапо
шљавањаукултуриимајуудеооко14%,уодносунапросек
привредеод11%;међупредузетницимаукултуриуглавном
сепојављујумладиљудистароснегрупе2544годинаиони
чинедоминатанконтигентраднеснагеуовојобласти;по
ловинараднеснагејесависокимобразовањем,докјезане
марљиво учешће неквалификоване и нискоквалификоване
раднеснаге.35

33Димитријевић,М. (23. 12. 2012)Порастброја самосталнихуметника,
Политика23.12.2012.http://www.politika.rs/sr/clanak/244010/Porastbro
jasamostalnihumetnika,приступљено10.06.2018.

34Предузетнициукултуриобухватајурегистрованепредузетникеусле
дећимобластима:културнонаслеђе,извођачкеделатности,уметничко
стваралаштво,издаваштво,штампаимедији,кинематографија,музичко
стваралаштвоипродукција,дизајн,архитектура.Видетивишеокласи
фикацији:Mikić,H.Culturalentrepreneurshipandruraldevelopment:case
studyofPirot,Serbia,in:En tre pre ne ur ship in Cul tu re and Cre a ti ve In du stri
es: per spec ti ves from Com pa ni es and Re gi ons,eds.Innerhofer,E.,Pechlaner,
H.andBorin,E.(2018),Springer,pp.245263.

35Видетивише:Mikić,H.(2016)Eko nom ske pret po stav ke i mo gu ći raz voj ni 
efek ti kre a tiv nog sek to ra na ci o nal ne pri vre de,Beograd:Ekonomskifakultet
(doktorskadisertacija).

Године Број 
предузетника

Број 
запослених

Удео у укупном 
броју 

предузетника (%)

Удео 
предузетника у 
укупном броју 
запослених у 
култури (%)

2010. 4050 4275 2,06 14,85

2011. 4150 4350 2,15 15,20

2012. 4200 4480 2,30 16,01

2013. 4250 4580 2,56 16,50

2014. 4770 5157 2,67 17,72

2015. 5389 5586 2,63 17,76

2016. 6271 6599 2,71 20,87
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Поједине области културног предузетништва нису разви
јене,нарочитоудоменукултурноуметничкихактивности.
Неформалназапосленостјенанискомнивоууделатности
ма које имају дужу традицију предузетничких подухвата
попутиздаваштва,кинематографије,медија...заразликуод
онихобластикојесупосталепредметпредузетничкихини
цијативау скорије време (нпр. уметничке активности) где
јестопанеформалнезапосленоститрећаповисиниунаци
оналнојекономијииизноси18%просечногодишње.36Ови
резултатинисуизненађујући,јерсупилотстудијепредузет
ништваукултуриуПиротуиКикиндипоказаледасепред
узетничкеиницијативерађајуунеформалнојсфери,прете
жно као хоби или допунско занимање. Због неизвесности
којавладанатржиштукултурнихпроизводаиуслугаувези
сањиховимпласманом,каоивисокихтрошковазазапочи
њање предузетничких подухвата, већина актера предузет
ништвомсебавикаохобијем,потомсеудружујуу задру
геилиудружења,атекнаконпостизањаодређенестабил
ностииодрживостипословањаодлучује заиндивидуално
предузетништво.37

Значајнесуиразликеизмеђупредузетништваукултурико
јесеодвијауурбанимируралнимсрединама.Уурбаним
срединама,предузетништвоукултуриједеовећихпослова
укултурномтуризму,кинематографији,медијима,идругим
сроднимделатностима.Уруралнимсрединамапредузетни
штвомукултурипримарносебавежене,ионоједеопроце
сањиховогекономскогоснаживањаисоцијалнеинтеграци
је.Веомачестоонојеповезаносалокалнимкултурнимна
слеђемиинтегрисаноупословеруралногтуризма.38Пове
заностпредузетникаукултурисаидентитескимобележјима
срединаукојимаживеирадејеврлоизражена.Уобичајено,
налокалномнивоупредузетнициукултуриинспирисанису
главнимсимболичкимиидентитетскимобележјимасвојих

36Видетивише:Mikić,H.(2016)Eko nom ske pret po stav ke i mo gu ći raz voj ni 
efek ti kre a tiv nog sek to ra na ci o nal ne pri vre de,Beograd:Ekonomskifakultet
(doktorskadisertacija),str.148159.

37Детаљније видети истраживања:Mikić,H. (2018) нав. дело, стр. 245
263;Mikić,H.andRadonjićŽivkov,Е.Widersocioeconomicbenefitsof
culturalheritage:casestudyofSu va ča inKikinda, in:Po wer of He ri ta ge: 
So ci o –E co no mic Exam ples from Cen tral Eu ro pe,eds.SanetraSyeliga,J.and
Jagodyinska,K.(2017а.),Krakow:InternationalCulturalCenter.

38Например,истраживањеуПиротупоказалоједадомаћинствакојасе
баверуралнимтуризмом,каодопунскомделатношћубавесенекимви
домкултурногпредузетнишва.Видетивише:Mikić,H. (2015)Agen da 
raz vo ja kul tur nih i kre a tiv nih in du stri ja,Beograd:Grupazakreativnuekono
miju. https://issuu.com/kreativnaekonomija/docs/kreativne_industrije_pirot,
приступљено10.07.2018.
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општина и градова, било у виду боја, материјала, стили
зованихпредметаилитемаизлокалнеисторијеисл.

Насупрот доприносу које предузетништво у култури даје
културномразвоју,предузетнициукултуриуглавномсуна
маргинама јавних политика, најчешће услед чињенице да
сеоњиховомзначајупросуђујенаосновуњиховевеличи
не.Напољукултуре,тоствараклимудајепредузетништво
у културидругоразредно, допунска категорија јавном сек
торуукултури,уодносунапрворазредненосиоцекултур
ногразвоја–јавнеустанове.Међутим,унекимсрединама
предузетнициукултури (каоицивилнисектор)суглавни
носиоцикултурногживотаињеннајвиталнијидео.

Финансирање предузетника у култури највећим делом је
ослоњенонадваизвора: тржиштеинеформалнеинвести
торе(позајмицепријатељаирођака).Пилотстудијеопред
узетништвуукултуриуПиротуиКикиндипоказалесуда
тржишниприходичинеупросеку7585%остваренихпри
хода предузетника у току године.39 Због тога је развој тр
жиштаукултуриодпресудногзначајазањиховопстанак.
Негативнепословне околности каошто суположај на тр
жишту,малатражњазанекимуслугамаипроизводима,ви
соки порези и доприноси, недостатак финансија, нетран
спарентниусловидодељивањајавнихсредставаисличноу
највећембројуслучајевасуразлогпрестанкабављењапред
узетничкимподухватом.Укаснијимфазамаживотногци
клусапредузетништваукултури,појављујусепроблемиу
везисазрелошћупроизвода/услуге,високфинансијскири
зиккојипратииновацијеинизакстепенекстернализације
пословања.

Неповољнепословнеоколностикојимасуизложенипред
узетнициукултуричестосурезултатињиховогнедефини
саногстатусакоји„лебди”измеђунадлежностипривредеи
културе,описанимнапочеткуовограда.Такоседешавада
су економске слободе у култури правно нормиране, али у
пракситешкооствариве.

Да би се економске слободе унапредиле и постигао виши
ниво демократичности културног система, требало би са
декларативног нивоа зајамчених економских права пред
узетника у култури и самосталних уметника много више
деловати на пољу практичних политика. Дуална природа

39Подацисеодносенапросечнегодишњеуделеразличитихизворапри
хода културних предузетника уПироту иКикинди.Истраживањем је
билообухваћено198предузетникауПиротуи127предузетникауКи
кинди(градскаисеоскаподручја).Истраживањејеспроведноупериоду
2015–2017.годинапутеманкете.
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предузетништва у култури, као носиоца културних вред
ностииразноликостикултурнихизраза,алииекономских
активности,захтевапажљивоосмишљенеинструментеме
ђуресорнесарадњекојебитребалодаиницираМинистар
ствокултуре.Овиинструментисеморајукреиратиувише
различитих,алимеђусобноповезанихправацаделовања.

Удоменувла да ви не пра ванеопходнојеуспоставитирегу
латорноокружењезаразвојпредузетништваукултуриува
жавајућињеговудуалнуприроду(културнуиекономску)и
специфичностиупогледузаштитеиунапређењаразнолико
стикултурнихизраза.ВажнојеистаћидаЗаконокултурине
пратесекторскизакониуспецифичнимкултурнимобласти
ма,азанекеобласти(нпр.културнонаслеђе)законодавство
јестаровишеод20година, сапревазиђенимрешењимаи
механизмимарада.Подзаконскиактииздругихобласти(ту
ризам,руралниразвој,привреда,предузетништво,социјал
напитањаисл.)морајубитикултурносензибилни,идифе
ренциранипремакултурнимделатностима,алиикарактеру
средина у којима предузетници делују (рурална – урбана
подручја).

По ве ћа ње ре гу ла тор не ефи ка сно сти подразумевало би
уклањање административних и економских баријера за
предузетнике у култури, као и стварање финансијских и
нефинансијских програма за покретање предузетничких
иницијатива у култури, али и реформу институционалних
механизама за њихову имплементацију. Досадашња прак
сапоказалаједајерадМинистарствакултуреиинформи
сањанаразвојупредузетништваукултуринеадекватан,те
битребалоревидиратињеговуулогуинадлежностиуовој
областинанивоусистемаизвршневласти.Промишљањао
неопходнимпроменамамоглабибитиусмеренаиуправцу
формирањаАгенције за развој предузетништва у култури
икреативниминдустријамакојабинапринципимајавног,
цивилногиприватногпартнерствабилацентралнотелоза
планирањеиспровођењеполитикеразвојакултурногпред
узетништваикоординацијусадругимдржавниморганима.

Уна пре ђе ње тр жи шне отво ре но сти и од ме ре ни др жав
ни ин тер вен ци о ни зам представљајунајважније области за
унапређењеекономскихслободаиразвојпредузетништвау
култури.Усавременимјавнимполитикамаодрживофинан
сирањекултуреистимулативнапорескаполитикакључни
су инструменти у развоју предузетништва у култури. Ре
формеуовојобластипотребноједасетемељенаследећим
принципима: транспарентности механизама финансирања
културе,његовојправичностииодрживостимоделафинан
сирањакултуре.Посебнупажњутребапосветитикреирању



248

ХРИСТИНА МИКИЋ

порескогокружењакоје је стимулативно заразвој култур
ногпредузетништва,каоисмањењунеизвесностиинетра
спарентностикојепроизводисадашњисистемопорезивања
предузетникаукултури.Порескеолакшицезапредузетнике
уруралнимподручјима,приватно јавнапартнерстваипо
рескиподстицаји замладепредузетникенапочетку кари
јеретребалобидабудутакођесаставнидеопакетамераза
унапређење тржишне отворености и унапређење слободе
предузетништва.

За кљу чак 

Економскеслободеукултуриоличенекроздинамикуиобим
предузетничкихиницијативаједансуодважнихпринципа
демократизацијекултурногпростораињеговеотворености
заукључивањеактераизприватног,јавногицивилногсек
тора.Остваривање економских слобода и побољшањема
теријалног положаја уметника и креативаца, предуслови
суунапређењаразноликостикултурнихизразаиодрживог
културногразвоја.Ипак,честосуекономскеслободеукул
туридекларативногкарактераитешкоостваривеупракси.
Наиме, изостанакмеђусекторске сарадње, ствара климу у
којој је предузетништво у култури другоразредно, виђено
каодопунскакатегоријајавномсектору,насупроттомешто
суунекимсрединамапредузетничкоицивилноделовањеу
културиглавниносиоцикултурногживота.Дабисееконом
скеслободеунапредилеикреиралипогодниусловизараз
војпредузетништваукултури,неопходно јекоднасспро
водитиконтинуиранапобољшањанапољукултурнеполи
тике.Она треба да обухвате: уна пре ђе ње вла да ви не пра ва 
крозкреирањерегулаторногокружењакојејенаклоњенои
стимулативнозаразвојпредузетништваукултури,по ве ћа
ње ре гу ла тор не ефи ка сно сти крозуклањањеадминистра
тивнихифинансијскихбаријеразаразвојпредузетништва,
уна пре ђе ње тр жи шне отво ре но сти и од ме ре ни др жав ни 
ин тер вен ци о ни зам крозстарањестимулативногиодрживог
финанијскогипорескогоквиразаразвојпредузетништвау
култури,нарочитоуруралнимподручјима.
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ECONOMICFREEDOMAND
ENTERPRENEURSHIPINCULTURE

Abstract

The paper deals with analysis of economic freedom and cultural
entrepreneurship inSerbia,asoneof theprinciplesofdemocracy. In
thefirstpart,terminologyofeconomicfreedomandentrepreneurship
in culture is explained from the perspective of culture in relation to
democracy.Thepaperalsogivescontextualizationofthosephenomena
atthelevelofpublicpolicies.Inthesecondpartofthepaper,historical
analysis of institutional framework for development of cultural
entrepreneurship is presented.Also, the achieved level of economic
freedom in the field of culture is assessed.At the end of the paper,
culturalpolicyrecommendationsatthenationallevelareidentified.

Key words: economic freedom, cultural entrepreneurship, cultural 
policy, Serbia
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МУЗЕЈИИЕКОНОМСКА 
ДОБИТЗАОКРУЖЕЊЕ

АНАЛИЗАЕФЕКАТАПОСЕЋЕНОСТИ
НАРОДНОГМУЗЕЈАВАЉЕВО 
НАЛОКАЛНУЕКОНОМИЈУ

Сажетак: Те жи ште члан ка је по ста вље но на пи та њу: да ли На
род ни му зеј Ва ље во сво јим ра дом еко ном ски до при но си раз во ју 
окру же ња. Да би се од го во ри ло на то пи та ње у два на вра та, 2013. 
и 2017. го ди не, су оба в ље на ком плек сна ис тра жи ва ња ко ји ма је 
ана ли зи ра на струк ту ра по се те му зе ју, кон стан то ва ни ње го ви 
при хо ди, ан ке ти ра ни пред став ни ци гру па ко је у му зеј до ла зе ор
га ни зо ва но и ин тер в ју и са ни ру ко во ди о ци уго сти тељ ских обје ка та 
ко ји по се ти о ци ма му зе ја пру жа ју до дат не услу ге. Ис тра жи ва ње 
је по ка за ло да му зеј пред ста вља при мар ну ту ри стич ку атрак ци ју 
гра да, основ ни раз лог за до ла зак ве ћи не од око 30.000 ту ри ста го
ди шње, и да они за раз ли чи те на ме не у гра ду по тро ше ви ше нов ца 
(око 25 ми ли о на ди на ра) не го што му зеј до би је из град ског бу џе
та (око 20 ми ли о на). Са дру ге стра не, ис тра жи ва ње је ука за ло 
да ап со лут ну ве ћи ну по се ти ла ца му зе ја чи не уче ни ци на екс кур
зи ја ма, док су дру ги сег мен ти пу бли ке (ло кал но ста нов ни штво и 
од ра сли ту ри сти) знат но ма ње за сту пље ни, што мо же да пред
ста вља еко ном ску опасност у слу ча ју тур бу лен ци ја на тр жи шту 
екс курзи ја. 

Кључне речи: му зе ји, по се ти о ци, еко ном ска до бит, про фит, 
локал на за јед ни ца, Ва ље во

Тренутаккојинаисторијској лествициодређује времена
станкасавременихмузејаиодвајаиходранијепостојећих
владарских,великашкихинаучењачкихзбиркидиректноје
повезансапроцесомдемократизациједруштва.Ускладуса
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тимданасјеусвојенставдаиакоЛуврнијебиопрвијавно
отворенимузеј,тренутаккадаје1793.годинеовастаракра
љевскапалатасавладарскимзбиркамапроглашеназавла
сништво народа и именована каоMusée de la Répu bli que,
је узоранумногимпогледима, укључујућиидемократске
мотиве.1 Тада успостављени демократски карактер музеја
сеогледаоупроменивласништванадзбиркамаиправуна
роднихмасадауживајууњима.Данас,упостколонијалним
друштвимаулогасесагледаваисасфереекономскограцио
нализма,2чимејепроширениприступпоимањудруштвене
користиодмузејскихинституција.

ДефинишућипојамдруштвенекористиГералдМатзакљу
чуједасудруштвенокорисне„онемерекојеслуженапре
довањудруштваудуховном,културном,моралноминема
теријалномсмислу”.3Поредтогаштоимазначајнуулогуу
развојуизадовољавањукултурнихпотреба,савремениму
зеј,уздругесадржајеокружења,доприносињеговојатрак
тивностиутичућинабогатствотуристичкепонуде.Тимесе
улогамузејаудруштву,сасферазаштитекултурнебаштине,
културеуширемсмислуиобразовања,померакадругим,и
токомерцијалнимсферама,адасамимузејиидаљеостају
непрофитнеинституције.ПремаВесниЂукић,занепрофит
неинституције„каоштосумузеји,најважнијејеуметничко
остварење,квалитетиуспех.”4Нанемогућностпрофитног
радамузејауказујеиМиленаДрагићевићШешићзакључу
јућидасуценемузејскихулазница„симболичнетј.далеко
исподстварнеценекоштања”.5Упркостоме,данассе свеве
ћапажњапоклањаиекономскимбенефитимаодмузеја,ито
какоприходимакојемузејисамиостварују,такоиприходи
макојеостварујудругисубјектипружајућидодатнеуслуге
клијентимапримарнопривученимсадржајимамузеја.

1 Гоб,А.иДруге,Н.(2009)Му зе о ло ги ја – исто ри ја, раз вој и са вре ме ни 
иза зо ви,Београд:Clio,стр.25.

2 Witcomb,A.Museummeanings,in:Reima gi ning the Mu se um Beyond the 
Ma u so le um (2003),London:Routledge.

3 Мат,Г.,ФлациЛедерер,Ј.(2002)Ме наџ мент му зе ја: умет ност и еко но
ми ја,Београд:Clio,стр.53.

4 Ђукић,В.(2010)Др жа ва и кул ту ра: сту ди ја са вре ме не кул тур не по ли
ти ке,Београд:Институтзапозориште,филм,радиоителевизијуФа
култетадрамскихуметности,стр.15.

5 ДрагићевићШешић,М.иСтојковић,Б. (2008)Кул ту ра – ме наџ мент, 
ани ма ци ја, мар ке тинг,Београд:Clio,стр.227.ИускладусатимДраган
Никодијевићзаступаставдасеактивностимузејанемогутржишнова
лоризовати,тедасеосновни„профит”којимузејиостварујуне„може
тражитиусферамафинансијскогефектарентабилности,већусфера
маефекатаутицаја,комуникацијаидемократизације”;Никодијевић,Д.
(2006)Увод у ме наџ мент кул ту ре,Београд:Мегатренд,стр.152153.
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Еко ном ски ефек ти кул тур не по ну де

Приходикојемузејиостварујунаимепосетеполакопостају
све значајнији део музејских финансија којим се растере
ћујудржавниилокалнибуџети.6Ускладусатимпоједини
ауториуказујуначињеницудајепосетамузејимаконтра
циклична,чимесепојачавазначајдиверзификованихтоко
ваприходакакобисепостиглафинансијскаравнотежа.7Са
другестранепотражњазамузејскимпонудамајенееластич
на,собзиромдасебројпосетилацанесмањуједрастично
приликомповећањацена.8Ипак,акобисеувећојмериосла
њалинасопственеприходе,музејибимоглиданаиђунаниз
проблема.Затонапоридасеповећањемпосетепобољшају
музејскефинансије,морајубитиусмерениуправцуразра
деодрживефинансијскестратегије,којаподразумеваразвој
односасасвимзаинтересованимстранамакакобисеосигу
ралаисоцијалнаиекономскастабилност.9Притомеморада
сеимаувидудаиакосеконкуренцијаумузејскомсектору
значајнонемења,појављујесесвевећибројдругих,нових
субјекатакојиконкуришукакозабуџетскасредства,такои
запажњуивремедоколицепотенцијалнепублике.10

Ускладусанаведенимновимтенденцијамасвесузаступље
нијизахтевијавномсекторудадокажесопственувредност
кроздемонстрацијуфискалне„ефикасности,ефективности
иекономије”,амереникрознизсистемамониторингакоји
масеобезбеђујевећапрофитабилност.11Тодоводидоеко
номскогприступаупроценивредностикултурекојисадржи
двеперспективе.Саједнестранеекономистипокушавајуда
одредевредностразличитихаспекатакултурнихсадржаја,а
поштотевредностинисунамењенеобичномтржишту,ни
је могуће одредити њихову тржишну цену. Друго питање
којиекономистипостављајувезанојезапозитивнеефекте
употребебаштинезалокалнуекономију.Инсистирајућина

6 Bowitz,E.andIbenholt,K.(2009)Economicimpactsofculturalheritage:
Research and perspectives, Jo ur nal of Cul tu ral He ri ta ge, vol. 10, no. 1,
pp.18.

7 Skinner,S.,Ekelund,R.andJackson,J.(2009)Artmuseumattendance,pu
blic funding, and thebusiness cycle,Ame ri can Jo ur nal of Eco no mics and 
So ci o logy,vol.68,no.2,pp.491516.

8 Luksetich,W.andPartridge,M.(1997)De mand fun cti ons for mu se um ser vi
ces, Ap plied Eco no mics,vol.29,no.12,pp.15531559.

9 Lindquvist,K.(2012)Mu se um fi nan ces:chal len ges beyond eco no mic cri ses,
MuseumManagementandCuratorship,vol.27:1,pp.115.

10Morris,M.(2007)Mu se um bu il ding bo om or bust?,MuseumManagement
andCuratorship22,no.2,pp.101108.

11Selwood,S.andDavies,M.(2004)Ca pi tal Costs: Lot tery Fun ding in Bri tain 
and the Con se qu en ces for Mu se ums,Curator,vol.48,no.4,pp.439465.
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економскојоправданостиинвестицијаукултуруинсистира
јуинамерљивимекономскимпоказатељимазаснованимне
самонадиректнимприходима,већинаефектимазапосле
ности као и приходовања других субјеката од посетилаца
културних садржаја.При том се овинеолиберални еконо
мистинереткоикритичкиосврћунанастојањарадникакул
туредаимукажунаразличитепозитивнеефектепослова
њаоцењујућиих,некадасаправоманекадаине,каопре
увеличане.12

Ускладусаоваквимновимочекивањимаекономскиефекти
културесеисказујукаодиректниииндиректни.Директни
ефектисуоникојидолазедиректноизјавногфинансирања,
тесеочекуједабуџетскоинвестирањенаповећањекапаци
тетамузејадопринесекакоотварањуновихраднихместау
самоммузеју,такоиповећањуприходаодпосетилаца.Да
кле,директниутицајисемерекрозпродају,додатнувред
ностили запосленостуоквиримамузеја.Садруге стране
индиректниефектисемогупосматратикрозтакозвануспо
реднупотрошњу,односнотрошковекојепосетиоцикултур
них садржаја имају у окружењу, на храну, смештај, мало
продајну робу и сл. (такозвана умножена потрошња).Ово
ћеповећатиприходезафирмеуразличитимкомерцијалним
секторима,аштоћезаузвратдативећузапосленостивећи
приходлокалнојекономији.Поредтога,довешћеидоефек
тамултипликатораиинпутеизлаза„другогреда”.13Оваква
очекивањамузеје све вишеповезују са сектором туризма,
где се одњихочекује да постану атракције које привлаче
туристе,ачијапосетаможедаимамерљивекономскиефе
кат.14Реализацијаоваквихочекивањадоводидотогадаму
зејипостајупримарнетуристичкеатракције,акаотаквии
генераториразвојатуризма,алииопштегодрживогразвоја.

Глобалнонајпрепознатљивијипримерразвојаокружењаза
снованогнапостојањумузејавезанјезамузејГугенхајмо
вефондацијеуБилбау.ТомиславШола јеуказао:„Ефекат
Гугенхајм музеја у Билбау је био економски мерљив, као
иБилбаопреипослемузеја”.15Аразматрајућиекономску
иразвојнудобитнасталуодновогмузејауБилбау,Тауси

12Bowitz,E.andIbenholt,K.(2009),нав.дело.
13Исто.
14Терзић,А,Бјељац,Ж.иЋурчић,Н.(2012)Трансформацијаиревитали

зацијаиндустријскихградовакрозтуризам,Хо теллинк: ча со пис за хо
те ли јер ство, ре сто ра тер ство и га стро но ми ју,10,бр.19/20,стр.1724.

15Шола,Т. (2013)Установе јавнемеморијеињиховаприрода,Чи та ли
ште – на уч ни ча со пис за те о ри ју и прак су би бли о те кар ствабр.22,Пан
чево–НовиСад:ГрадскабиблиотекаПанчевоиФилозофскифакултет
НовиСад,стр.5.
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наводидајеуизградњуиуређењеоколинемузејауложено
84,14милионаевра,азанабавкуколекције48,08милиона,
штоукупноизноси132,22милиона.Самотокомпрвегоди
нерадамузејјеимао1,36милионапосетилаца,одкојихје
80%уБилбаодошлоискључивосанамеромдапосетему
зеј.ТокомпрведвегодинерадапосетиоцимузејасууБил
баупотрошили433милионаевра,одкојих23,4усамомму
зеју,аодостатка,којиуодносунаукупнусумупредставља
скоро95%,користсуималибројнидругисубјектиуградуи
његовомокружењу.РегионалневластиуБаскијивратилесу
својеинвестицијеутокупрвегодине,саповећањемБДПа
уизносуод144милионаевра.Свеусвему,до2000.годи
немузејјеовојрегијидонеоприходод600милионаевра.16
Поред тога, захваљујућимузеју, алии бројнимновимин
вестицијамакојесунакнадноуследиле,знатнојесмањена
истопанезапосленостиуБилбау,којаје1990.износила25
проценатаа2006.јепаланасамо4,1посто.17

Слични бенефити уочљиви су и на примеру музеја Лувр
II,којије2012.годинеотворенуфранцускомградуЛенсу.
Послепрве годинерада,уследвеликепосетеновоммузе
ју,дошлоједоотварањановихресторана,докјегодишњи
прометустаримградскимресторанимаповећанза25%,а
планиранојеиотварањеновиххотела.18

Ис тра жи ва ње еко ном ских ефе ка та ра да  
На род ног му зе ја Ва ље во

Пореднаведених,бенефитеодрадамузејаостварујуидру
гиградовиширомсвета,19алисепостављајупитањадали
јетомогуће,аакојесте,далијемерљивоуситуацијикоја
постојиуСрбији.Натапитањапокушаћемодаодговоримо

16Тауси,Р.(2012)Еко но ми ка кул ту ре,Београд:Clio,стр.574
17Alain,M.(2012)Lo u vreLens : le musée pe util  être une mi ne d’em plo is?,

NordPasdeCalais,са:www.nordpasdecalais.france3.fr/2012/12/04/lou
vrelenslemuseepeutiletreuneminedemplois158095.html, приступ:
25. 06. 2014; према:Кривошејев,В. (2015а)Му зе ји као при мар не ту
ри стич ке атрак ци је у функ ци ји оп штег раз во ја окру же ња,HiTменаџ
мент, год.3 (1),ВрњачкаБања:Факултет за туризамихотелијерство,
ВрњачкаБања–УниверзитетуКрагујевцу,стр.2030.

18Sacchi,V.LouvreLens / LouvreParis : le faceàface“, 19. 04. 2014, in:
www.nordpasdecalais.france3.fr/2012/12/03/louvrelenslouvreparisle
faceface157549.html, приступ 25. 06. 2014; према: Кривошејев, В.
(2015б)LuvrLens–новапарадигмамузејакаогенератораразвојаокру
жења,Кул ту ра – ча со пис за те о ри ју и со ци о ло ги ју кул ту ре и кул тур ну 
по ли ти ку,број146,Београд:Заводзапроучавањекултурногразвитка,
стр.250263.

19Видети:Кривошејев,В.(2012)Му зе ји, ме наџ мент, ту ри зам – ка са вре
ме ном му зе ју, од те о ри је до прак се,Ваљево–Београд:Народнимузеј
ВаљевоиНИПОбразовниинформатор,стр.211214.
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презентујућирезултатеистраживањареализованихуНарод
номмузејуВаљевоувишенаврата,асазавршниманкетира
њем2017.године.Циљистраживањајебиодасеутврдида
ливаљевскимузејдоприноси,инакојиначин,економском
развојуокружења.Ускладусатимпостављенајепочетна
хипотезадазаприпадникеодређенетржишненишетуриста
изСрбијемузејпредстављаатракцијукојаихмотивишеда
дођууВаљево, где заразличитепотребеутрошесредства
којасунагодишњемнивоуједнака,аконеивећа,буџетском
издвајањузарадмузеја.

Даби сепроверилаовахипотезабило јенеопходнода се
евидентирајусадржајијавнепонудеМузеја,дасерегистру
јебројиистражиструктурапосетилаца,констатујуприхо
дикојемузејостварује,идасеобавеистраживањакојаће
указатинадодатнетрошковекојепосетиоцимузејаимајуу
граду,каоинапримарнеразлогењиховогдоласкауВаљево.

Стал ни јав ни са др жа ји му зе ја

НароднимузејВаљево спадамеђу најпосећенијемузејске
институцијеуСрбијисасталнимрастомпосетезаснованим
напланираномпрограмскомделовањуиосмишљенојпро
моцији.Уследтога јегодишњибројпосетилацамузејских
садржајауВаљевутокомрелативнократкогпериодапове
ћанса4.500у2003,навишеод25.000посетилацау2017.
години.20ИмајућинаумудаградВаљевогодишњепосети
између13.000и15.000регистрованихтуристакојиоствару
јуноћењанаградскојтериторији(укупно13.978посетилаца
у2016.години,одчега76%домаћихтуриста),уздодатних
евидентираних30.393туристанаподручјутуристичкогме
ста Дивчибаре (38.305 туриста, у 2017.)21 може се закљу
читидаскоро50%туристауВаљевупосетимузеј,чимесе
истичењеговзначајкаокључнеатракцијеграда.Трендови
растаитуристичкепосећеностиуказујунадиректнуузајам
ну зависносттуристичкогсектораирадамузејауВаљеву
(Графикон1).Ауколикојмеријеукупнатуристичкапосета
Ваљевузависнаодмузеја,видисенапримеру2014.године,

20Видети:Кривошејев,В.(2012)нав.дело;Krivošejev,V.(2018)Sop stve
ni pri ho di kao Da mo klov mač za ne pro fit ne in sti tu ci je kul tu re – sa stu di jom 
slu ča ja Na rod nog mu ze ja Va lje vo, Etnoantropološki problemi, sv. 2/2018
(n.s.Vol.13Is.2 (2018),Beograd:Odeljenjezaetnologiju iantropologi
ju, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, str. 478488.; Krivošejev,
V. (2018) Rezultatimarketinških aktivnosti na povećanju broja posetilaca
muzeja–studijaslučajaNarodnogmuzejaValjevo,Humanistika – časopis 
za istraživanja u društvenim i humanističkim naukama,Vol.II,br.3(2018),
str.8392.

21Републички завод за статистикуСрбије,Општински годишњак 2000–
2017,доступнона:http://data.stat.gov.rs,приступ:07.08.2018.
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кадајезбогвеликихпоплаваујекусезонеекскурзијапосета
музејубилазнатносмањена,штоседрастичноодразилои
наукупнутуристичкупосетуграду.22

Графикон1.Одностуристичкогпрометаипосетецентралнепо
ставкеНародногмузејауВаљеву(2010–2016);извор:Статистич

кигодишњакРепубликеСрбије2010–2017,
НароднимузејВаљево

Ваљевскимузејданасимачетиристалнасадржаја:уцентру
градацентралну,комплекснупоставкуитематскупоставку
оСрпскојреволуцијиуМуселимовомконаку,наперифери
јитематскупоставкууКулиНенадовића,ауоквируИсто
ријскогспоменкомплексауБранковинисадржајепосвећене
НенадовићимаиДесанкиМаксимовић.КомплексуБранко
винијеуконтинуитетуактиванод1984.године,стимшто
сетокомпротеклихдеценијањеговсадржајсукцесивнораз
вијао.ТематскапоставкауМуселимовомконакуотворена
је1995,а2004.годинеједопуњенаатрактивнимсадржајем
у подруму, каоместу заточења ваљевских кнезоваАлексе
НенадовићаиИлијеБирчанина.Са отварањемовога дела
поставкефактичкијезапочеопроцесревитализацијеМузе
ја,анастављенјеотварањемкомплекснецентралнепостав
ке2007.године,иновацијамауБранковини2005.и2011.и
отварањемпоставкеуКулиНенадовића2012.године.

Анализапосећеностисталнихмузејскихпоставкиуказала
јенапостојањевеликихразлика,какоуваљевском,такоиу
другиммузејима.Најмањесупосећенекомплекснепостав
ке,којезбогопштихтемаиефектавећвиђеногимајумањи
степен атрактивности. Осетно су посећеније специфичне
тематске поставке, због веће атрактивности коју поседује

22Токомцеле2014.умузејујерегистровано13.614посетилаца,аутроме
сечномпериодупролећнесезонеекскурзија(априлјуни)6.904,докјеу
истомпериодупретходне2013.регистровано16.976посетилаца(атоком
целегодине23.440);видети:Krivošejev,V.(2018)нав.дело,стр.480481;
туизнетипримериуказујуинадругепадовепосетамузејукојисусе
одразилинаукупнутуристичкупосетуграду.
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непоновљивиспецификумодабранетеме,атематскисадр
жајинаотвореномпросторусунајпосећенијизбогдодатне
атрактивностикојуносиприродноокружење.Међутим,ци
љанимпромотивниммерамамогуће јепремостититураз
лику,аштојереализованоуваљевскоммузеју.Спроведене
маркетиншкемересудовеледодаљегповећањапосете,али
идоизједначавањабројапосетилацацентралнепоставкеса
тематскомпоставкомуКонаку,стимштојебројпосетилаца
централнепоставкечакипремашиобројпосетилацаКона
ка,алијеБранковинаосталанајпосећенија.23

Повећање посете, заједно са диверзификацијом садржаја,
узроковалојеповећањесопственихприхода,од806.332ди
нарау2005,до9.371.260динарау2017. години,24којису
улаганиуразвојмузејаидодатниквалитетиквантитетње
говихпрограмскихактивности,каоиурадноангажовање
новихкадрова.Повећаниприходисуомогућилизапошља
вањедодатнихрадникаумузеју,4удугорочномангажма
нуипроменљивбројсезонскиангажованих(уз19буџетски
финасираних).25Ускладусапраксомредовногизвештавања
оваквиекономскиефектипосаммузејсубилилакоуочљиви
имерљиви,алијеосталоотворенопитањемерљивостидру
гих економских ефеката, индиректних, који се посматрају
крозтакозвануспореднупотрошњу,одкоједиректнукорист
одпосетилацамузејаимајудругипословнисубјекти.Даби
се дошло до одговора на ово питање у Народном музеју
Ваљевосуреализованаразличитаповезанаистраживања.26

23Krivošejev,V.andDamnjanović,I.(2014)VisitstolocalmuseumsinSerbia
theaveragemodelandprogrammedexception,Ame ri can Jo ur nal of To u rism 
Ma na ge ment,3(1B),(april2014),pp.2633;Krivošejev(2018),нав.дело.

24НароднимузејВаљево, Го ди шњи из ве шта ји о ра ду,уИнформатор:Из
вештајиорадуНародногмузејаВаљевоу2013.години:http://museum.
org.rs,приступ10.08.2018.

25Кривошејев,В.(2013)Социоекономскидоприносмузеја–студијаслу
чајаНародногмузејаВаљево,у:Збор ник ра до ва, XIV на уч ни скуп са ме
ђу на род ним уче шћем Синергија 2013,Бјељина:УниверзитетСинергија,
стр.200.

26Поред истраживања о којима ће овде бити речи, а усмерених ка по
сетиоцима који масовно долазе посредством школских екскурзија,
2016. године је реализовано и посебно, везано замотиве за посету и
задовољство појединачних посетилаца: Кривошејев, В. (2017) Ана
лиза резултата анкетирања посетилаца Народног музеја Ваљево у
августу 2016. године са историографским освртом на посету 1961,
Култу ра – ча со пис за те о ри ју и со ци о ло ги ју кул ту ре и кул тур ну по
ли ти ку број 155, Завод за проучавање културног развитка, Београд,
стр.315333.
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Ме то до ло ги ја и пр ва ис тра жо ва ња

Полазну основу за истраживања представља свеобухват
на евиденција свакодневне посете, која се од 2012. го
дине води уз помоћ посебно развијене компјутерске
апликације уз помоћ које се, уз неформални интервју –
разговор добродошлице, посетиоци региструју у реалном
времену,утренуткуилинепосреднопослеуласкаупостав
ке.Тусерегиструјуинформацијеовременуиприродипо
сете,каоиопореклуистаросној структурипосетилаца.27
Подациизовакоформиранебазепредстављалисуосновуза
додатнаистраживањареализованасациљемдасе,коликоје
тоунашимусловимамогуће,квантификујеекономскадо
битокружења.Онасуобављенаанкетирањем,удванавра
та,2013.и2017.године.

Првоистраживање,усмеренокаевидентирањуекономских
ефекатапоокружење,реализованојетокомпрвеполовине
2013.године.Томприликомсуанкетиранивођеилипратио
цискоросвихгрупакојесупосетилепоставкеуВаљеву.Ова
активностјереализованасациљемдаседођедоинформа
цијадали,укомброју,иукојимобјектимапосетиоциму
зејаостварујуноћењанатериторијиградаВаљева,идали
групекојеовдененоћеимајууВаљевунекидодатниоброк
(поправилуручак).Позавршеткуанкетирањаобављеноје
иконтролноинтервјуисањеуправникаугоститељскихобје
катанакојесуанкетираниуказаликаонаместасмештајаи
обедовања.Међутимпитањекојесесаправомпостављало
послереализацијеовихистраживањабилојевезанозапри
маранразлогдоласкауВаљевогрупнихпосетилацамузеја.
Наиме,спроведеноистраживањениједалоодговорнапи
тањедалипосетиоцикоји серегиструјуумузеју, а сред
стватрошеиудругимсубјектимауграду,уВаљеводолазе
ради посете музеју, или су примарно мотивисани другим
атракцијама.

Какобисеодговорилонанаведенопитање,алиикакобисе
послепериодаодчетири године,28 у одређеној временској
серији, проверилоипотврдилоуочено стање, током2017.
годинејереализованоновоистраживање.Овогпутајеанке
тирањевршенотокомтромесечногпериодаод1.априладо

27Кривошејев,В.иМатић,Ж.(2014)Ком пју тер ска апли ка ци ја за еви ден
ци ју по се ти ла ца му зеј ских по став ки,VIНаучнискуп„Мрежа”,Ваљево
Београд:ПословнифакултетВаљево,Сингидунумуниверзитет,стр.56.

28Унаведеномпериодудошлоједоизвеснихпроменаупосећеностиму
зеја,изазванихобавезомспровођењапроцедурејавнихнабавкиприор
ганизацијиексурзија,аштојетоком2014.довелодопривременогпада
посете.Видетиу:Krivošejev,V.(2018)нав.дело.
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30.јуна,увремеглавне,пролећнесезонеекскурзија.Иовог
путаанкетиранисупратиоцигрупацентралнепоставкему
зеја,алиједодатноанкетаобухватилаиБранковину,гдесу
интервјуисанипредставниционихгрупакојенисупосети
лепоставкууВаљеву.Овомприликомнијевршенододат
ноконтролноинтервијуисањепредставникаугоститељских
објеката. Анкетни листићи су садржали следећа питања:
Одаклејегрупа?Штаобилазеодмузејскихсадржаја?Које
јошатракцијеобилазенатериторијиградаВаљева?Колико
данатрајеекскурзија?ГденоћенатериторијиВаљева?Где
имајудодатниоброк?ГденоћеванВаљева?

Ре зул та ти ис тра жи ва ња из 2013. го ди не

Токомцеле2013.годинеупоставкамауВаљевурегистрова
ноје23.440,ауБранковини27.318посетилаца.Имајућиу
видупосетеистихгрупаипојединацаразличитимсадржа
јима,тегодинејеоквирно33.000различитихособаобишло
једаниливишемузејскихобјеката,анаосновуњиховепо
сетемузеј јеприходовао7.064.775динара.29Атокомпрве
половинегодине,одпочеткајануарадокрајајунапоставке
уВаљевујеобишло18.909,ауБранковинијерегистровано
22.276посетилаца,штозначидајенекиодмузејскихсадр
жаја(једанилисве)обишловишеод26.000различитихосо
ба.Одњихје,наплатомулазницаипродајоммеморабилија,
музејприходоваооко4,4милионадинара.Само7%посе
тилацасубилиизВаљева,аосталих93%субилипосетици
састране,туристиитопревасходноученицинашколским
ескурзијама(23.239,односно89%).

Наведенаистраживањасууказаладасупосетиоцимузејау
четирихотелскаобјектаостварили3.964регистрованихпо
лупансиона,аувишеразличитихресторанавишеод6.000
додатнихоброка,каоидајепотимосновамаостваренпри
ходвећиод10,2милионадинара.30Акосеимаувидудаје
токомпрвеполовинегодине,укојојјевршеноанкетирање,
регистровано79%укупнегодишњепосете,моглобидасе
претпоставидајеостварениприходугоститељскихобјека
тананивоуцелегодинебиооко13милионадинара,аконе
и већи, када се има у виду да нису анкетиране оне групе
којесубилесамоуБранковини,апретпоставидасуинеке
одтихгрупакористилеваљевскеугоститељскеуслуге.По
редтогатребадасенагласида,иакосуапсолутновећински
посетиоциваљевскогмузејабилиученицинаекскурзијама,

29НароднимузејВаљево, Го ди шњи из ве шта ји о ра ду,у:Информатор:Из
вештајиорадуНародногмузејаВаљевоу2013.години:http://museum.
org.rs,приступ10.08.2018.

30Krivošejev,V.(2013)nav.delo,str.198202.
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којисесматрајунискобуџетнимтуристима,ипаксуоства
рилиизвеснудодатнуванпансионскупотрошњу.Тренутно
непостојеобјективниефикаснимеханизмидасеовапотро
шњаизмериифинансијскиизрази,али једиректнимуви
домустањенатеренууоченодапосетиоцимузејаодлазе
уоближњепекаре31ипосластичарнице,натезгесасувени
рима,32 уоближњизабавнипарк,33 кафиће, каоипоједине
продавнице.34

Акосеимаимаувидудајетоком2013.годинеградВаље
воизбуџетаиздвојио20.011.500динаразафинасирањему
зеја,35наведениподациуказујуда јесвојимактивностима,
посредствомтуриста,музејомогућиодасеуистојгодиниу
Ваљевослијусредствавећаодуложених.36

По се та на го ди шњем ни воу 2017. го ди не

Анализа података из поменуте компјутерске базе за еви
денцијупосетилацауказалаједајетокомцеле2017.годи
неуцентралнојпоставциуВаљевурегистровано25.488,а
уБранковини30.897посетилаца.37Однаплатеулазницаи
продаје меморабилија музеј је остварио 9.371.260 динара
сопственихприхода.38Исадамеђупосетиоцимаапсолутно
предњачеорганизованегрупе.Токомцелегодинецентралну

31Раднициједнеоддвепекарекојесеналазепрекопутамузејатокомсезо
неексурзијасвојудневнупрозводњупланирајунаосновуинформација
онајваљенимпосетамазатајдан,коједобијајуодрадникамузеја.

32Власници покретних, мобилних тезги, своје тезге у време сезоне
ескурзијалоцирајуиспредулазаумузејскеобјекте.

33Радницемузејасусвојевременообавестилеаутораовогарададајевла
сник луна парка самоиницијативно дозвољавао бесплатне вожње за
њиховудецунаводећидарадмузејазнатнодоприносињеговомпромету.

34Ауторовогарадајебиосведоккадасупослепосетемузејуодстране
организованегрупеодраслихособа,међукојимасудоминиралежене,
свеонеушлеупродавницуципелапрекопутамузеја,укојој јеутом
тренуткубилаактуелнараспродаја,ивећинаодњихјеизпродавнице
изашласакесомуруци.

35НароднимузејВаљево,наведениизвештајза2013.годину.
36Наведених најмање 13 милиона динара за угоститељскохотелијерске

услуге,плуснештовишеод7милионасопственихприходакојејемузеј
оствариоу2013,атометребадодатинеизмеренизносзаванпансионске
трошкове,којисигурнопостоје,штосевидииизпретходнихнапомена.
Акоупросекусвакоод30.000годишњихпосетилацасастранепотроши
само100динара,долазимодопретпостављенесумеод3милиона,аако
претпостављенитрошакувећамона200динара,долазимодо6милиона.

37Што јепоказалода сепослепериодападапосете, уследобавезности
спровођења процедуре јавних набавки од 2014. године, ниво посете
вратионапретходниниво,ичакгапревазишао;видети:Krivošejev,V.
(2018),нав.дело.

38Народни музеј Ваљево, Го ди шњи из ве шта ји о ра ду, Информатор:
Извештајорадуза2017.годину.
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поставкуиконакјепосетило316различитихгрупасаукуп
но21.478посетилаца.Тосууглавномбилиученицинаекс
курзијама,ионисучинили79%укупнепосете,доксупрео
сталих21%чинилегрупеодраслихсастране,групеученика
изокружењаипојединци,какоизокружењатакоиизино
странства.Наосновуприказанихстатистичкихподатакаиз
Табеле1добијамогенералнусликуукојојкључнуциљну
групумузејачинедомаћитуристи(95%)уорганизованим
групнимпосетама(84%)итопревасходносастављениход
ђачкихекскурзијаосновнихшколасаапсолутномвећином
од 74%, који уз пратиоце (7%) и ученике средњихшкола
(3%)чинеосновупосетемузеју.

Табела1ПосетиоцицентралнепоставкеНародногмузејаВаљево,
2017.године;извор:Базаподатакаапликацијезаевиденцију

посетилацаНародногмузејаВаљево
ИсказанапосетаНародноммузејуВаљеводонеклеодудара
одопштесликепосетемузејимауСрбијиуоченеудругим
истраживањимакојасууказаланапроблемеупривлачењу
публикесвихкатегорија,агдејерегистрованзнатномањи
проценат учешћа најмлађих (као и најстаријих) посетила
ца,ауззнатновећеучешћевисокообразованихпосетилаца
средњихгодина.39Међутим,тојебиласликапосетемоде
лупросечнопосећеногмузеја,којанеодговараконкретним
примеримаонихмузејакојиимајузнатнонатпросечнупо
сету (у које спада и ваљевски), а коју достижу на основу

39Мартиновић,Д.(2010)Му зеј ска пу бли ка у Ср би ји: ана ли за ис тра жи ва
ња,Београд:Заводзапроучавањекултурногразвитка.

Број посетилаца %
Укупно 25488
Групне посете 21478 84%
Појединачне посете 4010 16%
Бр. група 316

Структура посетилаца
Предшколци (06 година) 236 1%
Ученици основних школа (714 година) 18802 74%
Ученици средњих школа (1518 година) 809 3%
Пратиоци група (2660 година) 1679 7%
Омладина (1925 година) 282 1%
Млади (2635 година) 1265 5%
Одрасли(3660 година) 2229 9%
Пензионери (преко 60 година) 178 1%

Порекло посетилаца
Србија 22587 95%
Бивше републике СФРЈ (Словенија, Хрватска, 
Босна и Херцеговина, Република Српска, 
Македонија) 810 3%
Остале европске земље 284 1%
Прекоокеанске посете (САД, Канада, Латинска 
Америка, Кина, Авганистан, Аустралија) 76 0%
Мешовите групе 44 0%
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чињеницедасууспелидапривукууправођачкеекскурзије,
вишенегодругекатегоријепосетилаца.40

Садругестраненаведеностањејепотпунодругачијеиод
стањауоченогувећиниевропскихземаљагдесе,узмного
већупросечнупосетууодносунамузејеуСрбији,приме
ћујеравномернијазаступљеностсвихстароснихкатегорија,
причемусададецаиомладинадостижуоко55%посети
лацамузеја,41мада јеранијестандарднумузејскупублику
чиниластаријаиобразованијапопулација.42

Ре зул та ти ис тра жи ва ња април  
– ју ни 2017. године

Утромесечномпериоду,токомкогјеобављеноновоанке
тирање,уцентралнупоставкујеушло56%одукупнегоди
шњепосете,односно14.238посетилаца,одкојихје12.909
дошлоорганизовано,у185група(упросеку70посетилаца
у једној групи).Анкетне упитнике супопунилипредстав
ници 106 група (репрезентативност узорка: 57%) које су
посетилецентралнупоставку,акојисудовели7.331посе
тиоца,каои31представникгрупакојесупосетилеискљу
чивоБранковину.Изодговоранапитањекојесвемузејске
садржајепосећујувидиседасусвих106групаанкетираних
уВаљевупосетилеицентралнупоставкуиКонак,само18
групајеобишлоиКулуНенадовића43доксамо6групаније
билоуБранковини.

Штосетичеодговоранапитањевезанозаобилазакдругих
атракцијанатериторијиВаљева,којеуказујенапримаран
разлог доласка у град, види се да посетиоцимузеја из 85
група (80%оданкетираних)нисуобишлиништадругона

40Кривошејев,В.(2012) нав.дело,стр.394идаље:Кривошејев,В.(2009)
Му зе ји, пу бли ка, мар ке тинг – стал не му зеј ске по став ке и Ње го ва 
Висост по се ти лац,Ваљево:НароднимузејВаљево.

41Европскагрупазамузејскустатистику(EGMUS)availableat:http://www.
egmus.eu/en/statistics/data_table/;приступ07.08.2018;SpecialEurobaro
meter399–CulturalAccessandParticipation,availableat:http://ec.europa.
eu/commfrontof ce/publicopinion/archives/ebs/ebs_399_en.pdf; приступ:
07.08.2018.

42Farell,B.andMedvedeva,M.(2010)De mo grap hic Tran sfor ma tion and the 
Fu tu re of Mu se ums,WashingtonDC:AmericanAssociationofMuseums..

43КулаНенадовићајеотворенаупролеће2012.године.Ипоредчињенице
дајеречотематскојпоставциуотвореномокружењуонајошувекније
посталаразвијенаипосећенаатракција.Разлогезатоможемотражити
учињеницидаипоредактивногобавештавањашколаи туристичких
агенцијаоњеномпостојању,јошувекнијеукљученауплановеекскур
зија,којесеорганизујупостриктнимплановимаирестриктивнимвре
менскимраспоредима.
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територијиградасемпоставкимузеја44доксупосетиоцииз
преосталихгрупаобишлиинекедругесадржаје,углавном
ванградскогјезгра,пресвегаманастирЛелић,гдејегробно
местоНиколајаВелимировића,каоиманастирЋелије,где
сугробовиЈустинаПоповићаиИлијеБирчанина.

Табела2Резултатианкетногистраживањааприлјуни2017;
Извор:резултатианкетногистраживања,

НароднимузејВаљево,2017.
Какојевећнаглашено,организованегрупепосетилацаму
зејачинепревасходнођацинаекскурзијама,ионидолазеиз
свихкрајеваСрбије.Вишеодполовинеанкетиранихгрупа
(56%) је домузеја иВаљева дошло у склопу једнодневне
екскурзије,анештомањеодполовинејебилонавишеднев
номпутовању.Великидеонаведенихгрупанавишедневном
путовању(50%њих)суноћилинатериторијиградаВаљева

4474језаокружилоодговор:ништавише;11једодалоиТешњар,алиње
говобилазаксеискључивосводинакратку,панорамскушетњукрозову
старуваљевскучаршију.Иначеовдејебилоидуплираних,вишеструких
одговора.

Питања Централна поставка  Ваљево Бранковина
Број група 106 31
Број 
посетилаца у 
оквиру група

7331 1988

Одакле је 
група?
Регионална 
припадност

Град Београд (14 група)
Војводина (24)
Шумадија и Западна Србија (57)
Јужна и Источна Србија (9)
Босна и Херцеговина (Бјељина) (2)

Град Београд (4)
Војводина (6) 
Шумадија и Западна Србија (10)
Јужна и Источна Србија (11)

Шта обилазе од 
музејских 
садржаја?

Бранковина и централна поставка са Конаком (88)
Бранковина, Централна поставка са Конаком и 
Кула (12)
Централна поставка са Конаком (5)
Централна поставка са конаком и Кула (1)

Само Бранковина (31)

Шта додатно 
обилазе на 
територији 
града Ваљева

Ништа више (74)
Тешњар (16)
Манастир Лелић (14)
Модернa галеријa (3), Манастир Ћелије (2)

Ништа више (25)
Манастир Лелић (1)
Тешњар (3)
Настава у природи, Дивчибаре
(2)

Трајање 
екскурзије

1 дан (56)
2 дана (43)
3 дана (7)

1 дан (7)
2 дана (16)
3 дана (5)
4 дана (1  средња школа)
57 дана (2  настава у природи)

Где спавају на 
територији 
Ваљева

Хотел Нарцис – 23 групе (1828 ноћења)
Хотел Маљен – 5 група (262 ноћења)
Хотел Петрошевич, Дивчибаре – 1 група (89 
ноћења)
Одмаралиште Младост, Дивчибаре – 1 група (18 
ноћења)

Маљен Дивчибаре  2 групе (477 
ноћења)
Нарцис Ваљево  6 група (475
ноћења)
Хотел Пепа  1 група (260 
ноћења) – настава у природи

Где имају 
додатни оброк

Три липе – 1 (92 особа)
Нарцис – 16(1.149)
Јефимија – 5(365)
Златибор – 13(753)
Тајна – 1(62)
Маркова столица  1(32)
Платани – 5(397)
Код Белог – 2(109)
Интермецо 1 (38)
Омни центар 2 (100)
Маљен Дивчибаре 1 (40)

Нарцис 1 55
Дивчибаре – 1(55)
Бранковина, код Белог – 1(99)

Где спавају ван 
Ваљева

Бајина Башта; Бања Ковиљача; Тара; Златибор; 
Суботица, Нови Сад, Бешка, Сомбор, Крупањ, 
Ниш

Бајина Башта, Нови Сад, Тара, 
Златибор, Бања Врујци; Нови 
Сад; Бања Ковиљача
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итакоза3месецаостварили2.197полупансиона.45Садруге
стране48група,саоко3.487путникасунатериторијиВа
љеваималеједандодатниоброк.46

За разлику од група које су посетилемузејске садржаје у
Ваљеву,гдеблагувећинупосете(53%)чинегрупенаједно
дневнимекскурзијама,самоБранковину,безобиласкаму
зејскихсадржајауВаљеву,већинскиобилазепосетиоцина
вишедневномпропутовању.Тоуказујеначињеницудајеза
већинугрупакоједођусамоуБранковинутериторијагра
даВаљеватранзитна,напутукадругомместуиликалока
цијипреноћишта,стимштоједеветодовихгрупаноћило
натериторијиградаВаљева,алисходностриктномвремен
скомплануекскурзијeнисумогледапосетемузејуВаље
ву, углавном због касног доласка и раног наставка пута.47
Оветранзитнегрупегенералнонисуималедодатнеоброке
уВаљеву.

За кљу чак

Какоизпрезентованихчињеницаможедасевиди,Народни
музејВаљевоспадамеђууспешнемузејеуСрбији.Градско
насељеВаљевоима59.000становника,48аоко35.000разли
читихособагодишњеобиђеједну,две,триилисвечетири
различитесталнепоставкењеговогмузеја.49Одтогаброја
око30.000њих супосетиоци са стране, ванВаљева.Овај
успехмузеја,којигазнатноиздвајаизнадпросечногмузе
ја уСрбији, је заснован на лидерству на тржишту ђачких
екскурзија.Наиме,од25.488посетилацарегистрованихто

45Наведених2.197полупансионасуреализовалипосетиоцииз106анке
тиранихгрупа.Акосеузмеуобзирдауистомпроцентуод28%нате
риторијиВаљевапреноћеипосетиоциизпреосталих79групакојенису
анкетиране,тобизначилодајеоствареноидодатних1.400полупансио
на(20групасапросечних70путника),аукупнооко3.600,штојенешто
мањеодукупнихоко4.000,коликојерегистровано2013.годинетоком
шестомесечноганкетирања.

46Кадасеовиподациупоредесаистимиз2013.године(3.964полупан
сионаивишеод6.000оброка)морадасеимаувидудаје2013.године
анкетирањетрајалоодјануарадокрајајуна,асадаодаприладокраја
јуна,штонијеодвеликогзначајабудућидајепреаприладолазакпосе
тилацасастранесимболичан,алијезатоважнијачињеницадаје2013.
анкетиранскоростопостотниузорак,а2017.репрезентативниузоракод
57%.Тонаснаводинапретпоставкудајетокомсезонеекскурзија2017.
годинеуВаљевубројдодатнихоброкабиосличанономиз2013.године.

47Једнагрупанијебиланаекскурзији,већнавишедневнојнаставиупри
родинаДивчибарама,иБранковинујепосетилаприповратку.

48СамоградсконасељеВаљево,попописустановништваиз2011.године
има59.073,асасеоскимзалеђем90.312житеља

49Ускладусатимукупназбирнагодишњапосетасвихсадржајамузејаје
већаод100.000.посетилаца.
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комцеле2017.годинесамоуједнојпоставци,централној,
комплексној,домаћитуристичине95%посете,итооргани
зованиугрупе(84%),превасходносастављенеодученика
основнихшкола(74%).Светоуказуједа јемузејзначајна
туристичка атракција ваљевског краја у сфери своје обра
зовнефункције.

Економскиефекаткојимузејсамостварујејефинансијски
видљивимерљив:током2017.годинеодулазницаипродаје
меморабилијајеприходовано9.371.260динара(7милиона
у2013).Тисопствениприходисе,измеђуосталогакористе
изадугорочно,додатно,мимобуџета,упошљавање4рад
ника,каоипроменљивогбројакраткорочно,сезонскианга
жованих(избуџетасефинасира19раднихместа).

Истраживањасупоказаладавишеод80%анкетиранихпо
сетилацамузеја50натериторијиградаВаљеванијеобишло
ништадруго семмузејских садржаја,штоуказује да је за
њихмузејнесамопримарнатуристичкаатракцијавећије
диниразлогдоласкауВаљево.

ОвимјепотврђенахипотезадаНароднимузејВаљевопред
ставља примарну туристичку атракцију града, али ипак
готовоискључивосамозаједнукатегоријутуриста,тј.ту
ристичку нишу ђачких екскурзија. За све припаднике ове
тржишненишемузејјеосновна,азавећинуијединаатрак
цијакојаихмотивишедадођууВаљево.

Захваљујућиоваквомпозиционирањумузеја,великукорист
одњеговоградаимајуимногидруги,пресвегаугоститељ
скиресурси,којисусамоу2013.годиниодпосетилацаму
зејаостварилиприходвећиод13милионадинара(наосно
вувишеод4.000полупансионаивишеод6.000посебних
оброка).Кадасезбирнојсумисопственихприходамузеја(9
милионау2017)иприходарегистрованихуугоститељству
(13милиона евидентираних у 2013) дода и нерегистрова
на, алиреална ванпансионскапотрошња, колико годда је
малапопојединцу(алисигурноузбирувећаод3милиона
динара)видимодајесумакојујемузејсвојимрадомунео
уВаљевоосетновећаодсумекојасеизградскогбуџетаиз
двајазагодишњефинансирањерадамузеја(20милионаи
у2013.иу2017).Ускладусатимможемосасигурношћу
да тврдимода је ваљевскимузеј токомпротекледеценије
постаогенераторекономскедобитизасвојеокружењеипо
кретачразвојаградскогикултурногтуризма.Кључниеко
номскиефектирадамузејапоњеговоокружењевидесеу

5085групаод106анкетиранихгрупаса7.331посетиоцем;токоманкетног
периодарегистрованоукупно185групаса12.909посетилаца.
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активностимауслужногсектора–хотелаиресторананате
риторијиградаВаљева,којенаорганизованначинобезбеђу
јупословањепосредствомтуристичкихагенцијакаореали
заторађачкихекскурзија.

Са друге стране, и поред евидентних успеха у привлаче
њу школских екскурзија, када је реч о индивидуалним
посетиоцимаипресвегаодомицилномстановништву,али
иорганизованимгрупамаодраслих,икодваљевскогмузеја,
каоикоддругихмузејауСрбијисеуочаванаставак„кризе
публике”.Овакриза,изазванаjeмодернимначиномживо
таипостојањемшироког спектра савременихмедија који
представљајуконкуренцију запровођењевременадоколи
це,наштетупосетепрограмимаисталнимкултурнимсадр
жајимакојисеорганизујуулокалнојсредини,акојисвојим
квалитетомпревазилазеуобичајеневидовезабаве.Ускладу
сатимморасевећапажњаусмеритинапривлачењудругих
„секундарних”сегменатамузејскепублике,посебноизса
мелокалнесредине,причемутребапосебноинсистирати,
надоменукултуролошкогиобразовногразвојаиподизања
квалитетаживоталокалнезаједнице.Притом,требаводити
рачунадасузалокалностановништво„каконебинестало
интересовањезамузеј,аидабисеохрабрилизапоновну
посету”узсталнесадржајеодкључногзначајапроменљиви
изложбениидругиповременипрограми.51

Поред тога,неоходно једа сеукажепажњаипотенцијал
нимпретњамапо овакво, евидентно успешно, пословање.
Ваљевскимузеј, као и други натпросечно посећенимузе
јиуунутрашњостиСрбије,својепословање,саекономског
аспекта,ослањаготовоискључивонађачкеекскурзије.За
тојезависанодактуелнихтрендоваобразовнеполитикеи
образовнихпрограма.Моглобидасепоставипитање:„Шта
биседогодилосамузејимакадађачкеекскурзијенебиби
ледеоосновногобразовањаиликадабисетрадиционални
програми ђачких екскурзија значајно променили?” Поред
тога,постављасеипитањештабиседогодилокадабисе
овакватуристичкапосетапривременоилитрајнопреусме
рила у неки други регион?”52 У том смислу би дошло до
значајнихфлуктацијауфинансијскимрелацијамамузејског

51„Садругестране,туристићевашмузејвероватнопосетитисамоједном
уживоту.Затојезањихбитнасталнаизложбенапоставкакојапрезен
тирапричеоокружењумузејачимедаједодатневредностиатракцијама
дестинације”:McManus,G.(2006)Com mu nity fa ci lity or to u rism pro duct 
– Ma na ging the mul ti ple iden ti ti es of a small mu se um;http://intercom.muse
um/documents/22McManus.pdf,приступ10.08.2018.

52О другој врсти претњи, везаних за краткотрајну недоступност дести
нацијеуправоутренуцимаглавногшпицасезонеекскурзијавидетиу:
Krivošejev,V.(2018)нав.дело.
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пословања, те би се вероватно одрживост радамузеја ба
зиралаискључивоналокалнимбуџетскимиздвајањима,уз
мањепројектнофинансирањеидонације.Сдруге стране,
кумулативниефектиодтуристичкогпрометакојисеогле
дајууискоришћеностисмештајнихкапацитетаиуслужног
секторабиседрастичносмањилиштобисеодразилоина
локалнуекономију.
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MUSEUMSANDECONOMICGAINFORTHE
COMMUNITY

ANALISYSOFVISITATIONEFFECTS
OFTHENATIONALMUSEMVALJEVOON

THELOCALECONOMY

Abstract

TheNationalMuseumofValjevoislocatedinamunicipalityinhabited
by about 59,000 people.Taking into account that at least one of its
fourthematicexhibitionshasbeenvisitedbyabout35,000visitors,in
groupsorindividually,andthataccordingly,ithashadabout100,000
visits annually, thismuseum is among themost successfulmuseums
inSerbia.Themainfocusof thisstudy isbasedon thequestion:Do
museumvisitorsgenerateeconomicgainforthewiderlocalcommunity?
In order to answer this question, in 2013 and 2017 a research was
conductedinordertoanalyse,intimeseries,thestructureofvisitors,
sumofincome,andthedistributionofeconomicresourcesinthelocal
community.Thesurveywasconductedamongrepresentativesofvisitor
groups. Additionally, managers of accommodation facilities which
provide services for visitorswere interviewed.The research showed
thatthelargestnumberofmuseumvisitorswerepupils(children)from
varioustownsinSerbia,duringtheirschoolexcursions(over74.5%in
2017).Formostofthem,visitingthemuseumwasprimalmotivation
andfor80%ofthemtheonlyreasonforvisitingValjevomunicipality.
In2017,thesevisitorsbroughtatotalincometothemuseumofover
nine million Serbian dinars, which allowed for the employment of
additionalworkers (four permanent and several seasonalworkers, in
additiontothenineteenpermanentstaffinancedfromthestatebudget).
On theotherhand, someof themuseumvisitors spent additional13
milliondinars(basedonover4,000halfboardhotelservicesandabout
6,000 additionalmeals organized inValjevo).This supports the fact
thatthetotalvisitorspendinginthetown(accountingmuseumincome,
hotelandrestaurantservices,withadditionalspending)hasovercome
theamountofpublic investments in themuseum,allocated from the
localadministration.However,theresearchalsoindicatedtheproblem
of extreme participation of excursion pupils (elementary school
children)with 75% share, compared to other visitor profiles (locals,
studentsandadultgroups).Thiscanbecomeseriouseconomicthreat,
basedonthefactthattheexcursionmarketinSerbia(tourismrelated)

isratherturbulent.

Key words: museum, visitors, economic benefit, profit, local  
community, Valjevo
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КУЛТУРНАПОЛИТИКАНА 
НАСЛОВНИМСТРАНАМА

ДНЕВНИХНОВИНАУСРБИЈИ
Сажетак: По ла зе ћи од зна ча ја штам пе као по сред ни ка у об ли ко
ва њу кул тур них си сте ма, ана ли зом са др жа ја на слов них стра на 
днев них но ви на у Ср би ји то ком апри ла и ма ја 2018. го ди не, ау то ри 
тра га ју за кул тур ним вред но сти ма и иден ти те ти ма ко је на ме ћу 
ме ди ји. Та бло и ди за ци ја, сен за ци о на ли зам и ко мер ци ја ли за ци ја по
ти ску ју јав ни ин те рес, истин ски зна чај умет но сти и кул тур не ба
шти не, про из во де ћи но ву свест пу бли ке. У пр вом пла ну се та ко на
ла зе те ме ве за не за ри ја ли ти и естра ду, ак те ри та квих са др жа ја 
и дру ге кон тро верз не лич но сти. Раз ли чи ти сег мен ти дру штва се 
три ви ја ли зу ју кроз сли ке скан да ла и ко руп ци је. Кул тур на по ли ти
ка не ну ди ква ли те тан од го вор на све уоч љи ви ји про блем ин фил
три ра ња тр жи шне иде о ло ги је, чи ме и не све сно по ма же ши ре ње 
кон зу ме ри зма у ко јем је уло га штам пе све де на на услу ге јеф ти ног 
кли јен те ли зма и мар ке тин га. 

Кључнеречи: кул тур на по ли ти ка, штам па, дис курс, та бло и ди за
ци ја, кул тур ни иден ти тет, про ме на све сти

Увод1

Постлиберално друштво (ка којем тежимо) културну по
литику види као „систем разноврсних продукција које се

1 Овајтекстјенастаокаодеопројектаброј179008,којиреализујуУни
верзитетуБеограду,ФакултетполитичкихнаукаиУниверзитетуНи
шу,Филозофскифакултет,афинансираМинистарствопросвете,науке
итехнолошкогразвојаРепубликеСрбије.
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дистрибуирајуускладусахуманистичкомвизијомкултуре”.2
РанијејеБранкоПрњаткултурнуполитикудефинисаокао
„онај чинилац који културни развој и културно стварала
штвоусмераваиусклађујесапостојећимдруштвенимод
носима”.3СличноразмишљаиЉубишаМитровић,који је
појам препознао као „специфичну делатност дефинисања
стратегијекултурногразвојадруштва,подстицањакултур
ног стваралаштва и афирмисања културног плурализма и
квалитетног задовољавања културних потреба становни
штва,каоиначинусмеравањаинституцијакултуреиупра
вљањапроменамаукултурномживотуземље”.4Иисторија
нам је показала да културна политика није хомоген, нити
јединственпојам,већдасенепрекидномења,прилагођава
окружењу и перспективама, увек у складу са политичким
амбијентомкојисеисампреобликује.Уосталом,самакул
тураје„јошодренесансезапојединедржавепредстављала
јошједносредствозапостизањеполитичкихциљева”,5што
довољноговориоњеномзначајуизавладајућеелите.

Утоминтерпретирању,комуникацијаимедијисвојомкон
струкцијомјавногпросторадодељујуулогеистатусучесни
цимаудруштвенимактивностима,постајућиважнизаступ
ницииактерикултурнихвредностиинаратива.Отудасеу
фокусуовограданалазидневнаштампауСрбији,односно
културнаполитиканањенимнасловнимстранама, јерна
чиннакојимедијски текстовиинформишу грађанеокул
турнимпотребамаипроблемимаодсликавајуињенуулогу
уидеолошкомидруштвеномокружењу.6

Изпретходнопоменутогпроистичеиосновнициљистра
живања – анализом садржаја насловних страна у дневној
штампи Србије трага се за карактеристичним обрасцима,

2 DragićevićŠešić,M.iStojković,B.(2011)Kul tu ra, me nadž ment, ani ma ci ja, 
mar ke ting,Beograd:Clio,str.21.

3 Prnjat,B.(1979)Kul tur na po li ti ka,Beograd:Radničkaštampa,str.43.
4 Mitrović,Lj. (2008)KulturnapolitikaSrbije– izmeđukulturezavisnosti i

traganjazasopstvenimmodelom,No va srp ska po li tič ka mi saoposebnoiz
danje 1/2008 (Kulturna politika u Srbiji), Beograd:Nova srpska politička
misao,str.17.

5 Šobe,F.iMarten,L.(2014)Me đu na rod ni kul tur ni od no si: isto ri ja i kon tekst,
Beograd:Clio,str.129.

6 ТеоретичаркамедијаСњежанаМиливојевићнаводида„медијиињихо
висадржајинису ’узрок’,нитиизазивају ’ефекте’непосредновидљи
ве упонашањупојединаца”, већда они „радеидеолошки–промови
шуипреферирајуизвесна значења света, распростиру једна значења,
анедругаислуженекимдруштвениминтересимабољенегодругим”.
Milivojević,S. (2001) Javnost i ideološki efektimedija,Reč – ča so pis za 
knji žev nost i kul tu ru, i druš tve na pi ta njabr.64/10,Beograd:RadioB92,str.
169170.
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формама и начинима на који се представљају културни
садржаји,чимећеселакшеуочитиикарактеристичнинара
тивикојиводекапроменисвестииправцимаширењакул
турнеполитике.Традиционалнисоциолошки,верски,идео
лошкиикултурниреферентниоквирса„петооктобарском
револуцијом”полако јетрансформисанканеолибералном,
саврлобитномулогоммедијаиполитике.„Кич,дилентати
заминекомпетентностсупотиснулиуметност,литературу,
таленатизнање,штојекаорезултатималосломдуховних
вредности...”.7

Рад је заснован на резултатима емпиријског истраживања
спроведеногприменомметодеквалитативнеиквантитатив
неанализесадржајаосамдневнихновинатокомаприлаи
маја2018.године.ТеоријскополазиштевидимокодСтјуар
таХола(Stu art Hall),једногодоснивачабританскихстудија
културе,којимеђупрвимауочавакакостваринемајузначе
њепосеби,већгадобијајунаосновудоговораунутарзајед
нице.Стогаониздвајајезиккао„репрезентационисистем”
посредствомкојегможемодасаопштавамонашемисли,осе
ћањаиидеје,причемузначењазависеод„језичкихигара”,
односнооддискурса.Крозјезиксе,сматраХол,продукују
репрезентације,аонедајузначењеобјектимаилицимакоја
сепредстављају.„Стваридобијајузначењеузависностиод
тогакакоихрепрезентујемо–речикојекористимооњима,
приче које причамо оњима, слике које стварамо, емоције
којеповезујемосањима,начининакојеихкласификујемо
иконцептуализујемо,вредностикојеимприписујемо”.8Са
жете, емотивне и заводљиве причешире илузије о ствар
ности у којој обитавамо, крупни и сензационалистички
насловипровоцирајуинтересовање, букаизцентарамоћи
корумпира језикимисао,доксвесофистициранијетехни
кеманипулативногхипнотисањанеопрезнупубликууводе
усветзнаковаидиригованихзначења.Отудаћебитипри
мењениметодкритичкеанализедискурсаTeунаванДајка
(Teun van Dijk),којисматрадаодређенаидеолошкастанови
штаподупирумедијскидискурсидајепотребноразазнати

7 „Питањекултурнеполитикеједногдруштванебисмелодабудепосед
владајућестранке,јошмањемонополпојединаца.Тојепроблемкојим
требада себавидржава са свимсвојиминституцијамаи јавностима,
прихватајућипредлогекакополитичкихстранака,такоисвихствара
лачкихидруштвенихиницијатива.”Јевтовић,А.(2015)Културнаполи
тикаистратегијеполитичкекомуникације,Кул ту ра по ли сабр.26,Нови
Сад:Полис;Београд:Институтзаевропскестудије,стр.439.

8 Hall,S.Encodinganddecodingthemessage,in:The Di sco ur se Stu di es Re
a der: Main cur rents in the ory and analysis,eds.Angermuller,J.,Maingue
neau,D.andWodak,R.(2014),Amsterdam:JohnBenjaminsPublishingCo,
рp.111121.
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окаквојсеидеологијирадијерћеонакрозодређеновреме
јавностинаметнутистав.Онмедијскидискурсвидикаонај
бољесредствозадистрибуцијудруштвенемоћи,причему
каоциљкритичкеанализедискурсаистичеразоткривањеи
пружањеотпорасоцијалнојикултурнојнеједнакости.9

Већповршнимпрегледомнасловнихстранаусрпскимднев
нимновинамајасносеможеуочитидихотомијаизмеђуса
држајаозбиљнештампе,којакултуролошкетемерепрезен
тује на прецизнији истраживачки начин и садржаја засту
пљенихутаблоидима,којисупрожетискандалима,траче
вима,аферамаиподилажењемнискимпоривима.Насличан
начинприказанисуисадржајикојирепрезентујукултуруи
уметност,институцијеиустановекултуре,културнуполи
тикуикултурнонаслеђе.Ауториполазеодставадакултур
напраксакаоскупдоминантнихвредности,веровања,кодо
ва,митова,топоса,стереотипаинаративаобликујепоједин
ценамећућиимсадржајекултуреинституционалнимпутем.
Индикаторизаовакветврдњеуочљивисувећнанасловним
странама,којејасноформулишууређивачкеобрасцеикри
теријуме,паусмеравајућипажњучиталацанамећуодређе
не садржаје као темеод јавногинтереса (Agen da – set ting 
the ory).10 Српском штампом доминирају таблоидизација,
спектакуларност,лаказабаваикомерцијализација,произво
дећиновусвестпублике,доксеизамбијентајавногинте
ресовањапотискујусадржајикојибисемоглидефинисати
каоопштиинтерес,култура,уметностикултурнабаштина.
Доминантнохегемонистичкикôдутицањациљадапублици
наметненовевредности,обрасцеизначења,пасеупрвом
плануистичустарлете,контроверзнеличностиизсветари
јалитија,криминала,естрадеиполитике,којасетривијали
зујекрозсликепрожимајућихскандалаикорупције.

Међумногимпитањимакојабимогладасепоставевезано
заузрокеипоследицетаквогстања,свакакојеионокојесе
тичеодговорностиновинараистањановинарскепрофеси
је,масовнихмедијауопште.Такосе,легитимно,поставља
ипитањедалијеновинарима„моралнодопуштенодаиз
вештавају онда када нема никаквог оправдања да се упад
уличнуприватностсхватикаонешторелевантноза јавно

9 Van Dijk, T. A. (2008) Di sco ur se and Po wer, Houndmills, Basingstoke,
HampshireandNewYork:PalgraveMacmillan.

10Шириконцептоветеоријепоказујекакојавнукомуникацијуусловља
вају политички, економски, културолошки, нормативни, безбедносни
идругиактерикојиизсенкеутичунамедијеидигиталнеплатформе,
какобипостављањеминформацијскеагенде(agen da set ting),уоквира
вањемтема(fra ming)ипрајмингом(pri ming)испровоциралиодређене
менталнереакције.
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добро”,безобзиранаоно„уобичајено”,кадасекажедасу
„јавнеособеизабраледаживеподсветлостимарефлектора“
идаједозвољенодабудудео„лованаславне”.11

Ме то до ло ги ја

Запотребеовоградаанализиранесунасловнестранеосам
дневнихлистова.ТосуПо ли ти ка,Да нас,Ве чер ње но во сти,
Блиц,Ку рир,Алo,Ин фор мер иСрп ските ле граф.Посматра
ниинтервалјеод1.априладо31.маја2018.године,штоје
периодпослелокалнихизборауСрбији,кадасуседневни
листовивратилина „уобичајене” теме, алиикада су због
празникаизлазилибројевибогатијиревијалнимсадржајима
нанасловницама,чимесеотваралоивишемогућностиза
културне садржаје – наравно, у зависности од уређивачке
политике.

Издвајањејеишлоудваправца,полазећиодчињеницеда
су у таблоидима у доминантној мери заступљенији лаки,
естрадни садржаји, док у озбиљним новинама доминани
рааналитичнијиприступ(тосе,пресвега,односинаПо ли
ти куиДа нас,докВе чер ње но во стинегујуфлексибилнију
уређивачку политику према лаким, забавним садржајима,
приватнимживотима јавнихличностиисличнимтемама).
Токоманализе,подацисукомпариранисасличнимистра
живањемВеснеЂукић,12унамеридасеуочиколикосусе
потребеграђаназаинформацијамаисадржајимаизкултуре
променилеидалисекомерцијализацијомлакезабавемеђу
младимакреирановисистемвредности.Друштвонарубу
егзистенције, суочено са демографским нестајањем и ми
грацијамаобразованих,културуиуметностсводинаекви
валентробе,чимесекритичкидухиквалитетпотискујуиз
јавногпростора.

Приселекционисањуузоркапрвиправацјебиоиздвајање
свихнасловнихстранаукојимасупрепознатиелементиве
занизакултурнуполитику,институцијеиустановекултуре,
културнесадржајеиуметност,културнубаштинуилично
стикојечинекултурнусценуусадржајимакојеимајувезе
сатомпрофесијом(Графици1и2сувезаниуправозатакве
садржаје).Међуовакоиздвојенимнасловнимстранамане
налазесеонекојеговореованпрофесионалнимелементи
ма,тривијалностима,приватнимживотимајавнихличности

11Žaket, D. (2007) No vi nar ska eti ka: mo ral na od go vor nost u me di ji ma,
Beograd:Službeniglasnik,str.269270.

12Đukić,V.(2012)Živetibezkulture:medijiikulturnapolitikauSrbiji,Kul
tu ra: ča so pis za te o ri ju i so ci o lo gi ju kul tu re i kul tur nu po li ti ku br. 137,
Beograd:Zavodzaproučavanjekulturnograzvitka,str.1225.
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идругимсличнимсадржајима,паниоријалитијима,који
су,иначе,добилипосебанодељакуовомистраживањукао
актуелнифеномен.Такође,неналазесенисадржајилично
сти са културнепозорнице када говоре о садржајима који
немајувезусакултурнимтемамананачиннакојисуобра
ђенеуовомраду,односнокаданиуједномделунасловног
блока то није наговештено (на пример: Бранислав Лечић
иВукДрашковићкаодеокултурнесценесеузимајууоб
зир, али не када се појављују на насловним странама као
деополитичкесцене).Узто,кадасуличностиизсветакул
туреелементиусадржајималакезабаве,естраде,односно
причеоњиховомприватномживотуилинекимдруштвеним
појавамаванкултуре,тонијерелеватнозаовајрад,алије
стекада сунекедругеличностиактериу темамавезаним
закултурнусцену.Наовајначинсможелелидаидентифи
кујемоукојојмериикакосупредстављенисадржајивеза
нидиректнозакултуруиуметност,институцијеиустанове
културе,културнуполитикуикултурнонаслеђе,каоико
ликоновине,појединачногледано,обраћајупажњу.Дакле,
кључнојебилодачиталацможевећнанасловнојстранида
идентификујетакавсадржај,паидајеонсамонаговештен
нанасловници,односнодасетоштојенаговештенопотвр
ђујеусамомтексту.Уколикотраженисадржајнијеистакнут
унасловномблоку,безобзиранањеговузаступљеностуса
момтексту,нијеиздвојенуовомистраживању,полазећиод
тогадазауређивачкуполитикуодређеногмедијанијебио
кључанприликомпостављањаприоритета.

Другиправацселекционисањаузоркасеодносионаестрад
несадржајеилакузабаву,односноприватнеживотејавних
личности, афере, непроверене вести и слично. Имајући у
видутодабинаовајначинмогаодасеиздвојидоминантан
деонасловнихстранатаблоидауСрбији(честоимајуипо
вишетаквихсадржајанаистојнасловници),жеља јебила
дасепосебнапажњаобратинакарактеристичненаративе
којијасноуказујунатенденцијуудужемвременскомпери
оду.Тосуријалитисадржајиипосреднидогађајивезаниза
њихиактере,каоипојединачнислучајевикојиуизвесном
тренутку долазе у центарпажњеи обликују суд јавности.
Лаковерниаудиторијумрадожртвујесвојупажњуоваквим
темама,патакоидаље,заразликуодсветскихискустава,
разниформатиријалитија(попутЗа дру ге,Фар ме иПа ро ва)
негубемагнетнупривлачностибележевеликупопуларност
уСрбији.Указујућинакарактеристичненаративе,трагасе
изауређивачкомматрицомкојаформираовакве„културне
вредности“.Стављајућиихуглавниплан,свесносепоти
скујудругивредноснисадржајибитнизајавниинтерес.
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Узоркованисусадржајиизелеменатанасловнестранекоји
сукарактеристичнизасвихосамновина–насловниблоко
ви (наднаслови, наслови и поднаслови) ифотографије, уз
потписезафотографије.Нисурачунатисадржајивезаниза
додатке(којиби,иначе,донелијошвећипроценатзаступље
ностикултурнихсадржајарелевантнихзаовајрадозбиљној
штампиуодносунатаблоиде,којиби,опет,ималијошвећи
проценатсадржајавезаних занпр.ријалитијеислично)и
рекламнеприлоге(унекимновинамасузаузималавећи,у
некиммањидеонасловнестране).Дакле,билојебитнода
јесадржајвезанзакултуруиуметност(међуњима,напри
мер,концерти,телевизијскиифилмскипројектиислично),
институцијеиустановекултуре,културнуполитикуикул
турнонаслеђе(самимтимиобјектикојисукултурнодобро,
акосенатајначинговориоњима,нпр.крозпризмуУнеска,
затимконкретниспоменицикојисепостављајуилирекон
струишу)експлицитноприказаннанасловнојстраниилида
јечитајућитекстјаснодајенасловниблокдиректновезан
заодговарајућисадржај.

Ин тер пре та ци ја ре зул та та

Експанзијаинтернетаидруштвенихмрежастворилајепо
метњууновинарскимредакцијама,којесуновеоријенти
реуређивањаодмахусмерилеказахтевимамлађепублике.
Дигиталнимедијифорсирајусадржајекојисутраженикод
конзумената,што значидаосновникритеријумвишеније
квалитетилипоузданостсадржаја,већбројкликова,лајко
ва,реакција,коментараиподела.Тоуказујенасвојеврстан
обликвебдиктатуреукојојкликстримовиобликујусадржа
јенадруштвенимпорталима,алисвевишеиукласичним
медијима, док уредник лако идентификује популарну или
ударнупричукојаможедаобезбедивеликибројчиталаца,
а тиме политички утицај и рекламе.Чињеница на коју се
указујеуовомрадуједасуудомаћојпракситаблоидидо
минантнијипотиражууодносунаозбиљнуштампу,алии
дасуњиховипорталимеђунајпосећенијимуСрбији,13па
тиме информације из штампаних издања стижу до више
струковећегбројачиталаца,штообезбеђујеивећиутицај
ујавности.

Питањекојејепостављеноуранијенаведеномистражива
њуВеснеЂукићотомедалимедијичувајуинтересдруштва
или приватног капитала важно је због заштите културног
наслеђа, али и спознаје о постојању културне политике

13Премаподацимасаrating.gemius.com/rs/tree/domains(Ge mi us Au di en ce),
на врху листе информативних портала се налазеБлиц (www.blic.rs) и
Ку рир(www.kurir.rs);посећено:25.јуна2018.
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уопште. Када се посматра укупна заступљеност садржаја
везанихзакултуруиуметност,институцијеиустановекул
туре,културнуполитикуикултурнонаслеђенанасловни
цамадневнихновинауСрбијиупериодукојијеобухваћен
унашемистраживању,онаизноси једнутрећину,каошто
се видинаГрафику1.Међутим, када сепогледа структу
ратихсадржаја,проценатможебитиимањиакосеизузму
садржајиобрађенинасензационалистичкиначинодстране
таблоида,поштосетакоудаљујуодоногаштојестеинтерес
друштва.

Укупно је анализирано 439 насловних страна објављених
током58данааприлаимајаовегодине(некеновинесуиз
лазилемањедана)ијаснајевеликаразликаизмеђуозбиљ
не и таблоидне штампе у заступљености горе поменутих
садржаја.КаоштосевидинаГрафику2,По ли ти ка,Да нас
иВе чер ње но во стипосвећујунајвишепросторасадржаји
мавезанимзакултуруиуметност,институцијеиустанове

График1:Удеонасловнихстрананакојимасеналазесадржаји
везанизакултуруиуметност,релевантнизаовајрад,уукупном

бројунасловнихстранауаприлуимају2018.године

График2:Појединачниудеодневнихновинауукупномбројуна
словнихстрананакојимасеналазесадржајивезанизакултуруи
уметност,релевантнизаовајрад,уаприлуимају2018.године
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културе,културнуполитикуикултурнонаслеђе,релеватним
заовајрад,поштоимају68проценатауделауиздвојеним
насловнимстранама.Одтаблоида,Блицобраћанајвећупа
жњу,аиквалитативниприступ јенавишемнивоууовом
листууодносунадругетаблоиде.

Када је реч о комуникацијском простору Србије, утицај
штампаних садржаја на креирање медијске слике и фор
мирањетемаод јавногинтереса јеидаљевеомазначајан.
Издвојененасловнестранепрецизнопоказујукакоозбиљна
штампапосвећујемноговећупажњукултурнимнаративи
мауодносуна таблоидеида је таразлика јошвећакада
сеанализирасуштинаодабранихсадржаја.Утаблоидимасе
наративбанализује,докозбиљнаштампапокушавадабуде
информативнаилидаодекоракдаљеупокушајимаистра
живањаодређенихпојава.Например,кадатаблоидпишео
позориштуповезује га са естрадом,каоштоточинилист
Ало14.маја:„АнаНиколићинспирацијазасекс!–Хит’Џу
кело’доспеоупозоришнупредставу”.Шокирајизапањије
основнимотооваквештампе,паутомконтекстуможеда
сепосматраинасловизистогдневноглистаод22.априла:
„Хаосународномпозоришту–Лоповиодносебрусхалтере
иклавире!”.Скандалјехранаоваквихновина,аискривља
вањем стварности или банализованим интерпретацијама
чињеницапажњасетрансферишенадругустрану.

Акојепознатодасвакитекстпредстављаполазиштеборбе
зазначењемизмеђуонихкојигаправеионихкојигачитају
(преузимају„културнепроизводе”),јасноједасенастрани
цамаштампекрозкреирањерепрезентацијаодвијаидеоло
шкопозиционирањедруштвенихелитакојетражедругачији
културниидентитет.Крознаметнутесимболе,представе,на
ративе,вредности,сликеидругоштампаградистереотипе,
делећијавностнанасињих.РаспадЈугославије,пљачкашка
приватизација,сецесијаКосоваиМетохије,каоимасовни
злочининасвимстранамастворилисупотребуоснаживања
националногидентитета,причемуникултуранијеизузета
изпроцесакреирањановесвести.ТакоКу рир29.мајапише:
„Брукаисрамотакореографа–Хрватнамузеодеветмили
онапанапљуваоСрбију–Савковићдебелонаплатиоуслуге
Народномпозоришту,парекаода јепобегаоизСмрдије”.
Дваданакасније,Алооистомдогађајуизвештава:„Умјет
никСрбијуназвао’Смрдијом’–ХрватскикореографРоналд
Савковић,којијепретходнихданаузеомилионеуБеогра
ду, где је уНародномпозориштурадионабалету ’Хазар
скиречник–ловцинаснове’,приликомодласкаоставиоје
поруку:’Једваостахживутојсмрдији’”.Дабисимболич
коозначавањедругостибилоефектније,унасловномблоку
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дневноглистаАлотогданаупрвомсловусевизуелноод
сликавагрбусташкогпокрета.Заразликуодтаблоида, је
зикПо ли ти кеод30.мајајепрофесионалноинформативан:
„УвредеРоналдаСавковићана’Фејсбуку’”.Језиккојимсе
служечлановиодређеногдруштвапомажеимдаусвојесли
куостварностикојаихокружује.Акодоминантнаштампа
утискује значењаиинтерпретацијекултурнимдогађајима,
групамаиличностима,јасноједаучествујеуконструисању
доминантнепарадигмекојомсеформирановасвест.

Животузаједничкомкултурномокружењуподразумеваде
љењезначења,причемусатаблоидизацијомдолазидоба
нализацијејезикаускладусапрофиломаудиторијума.Огу
бљењукритеријумасведочиписањеСрп ског те ле гра фа11.
априла:„Пук’омуфилм–Уметниксепос*аонаДрагицу!”.
Извештавањеонекадашњој„првојдамиСрбије” (супрузи
некадашњегпредседника)каодајепослужилозаполитичку
сатанизацијукојомјетребалодемонизоватиовеличности,
пасеупотребомприземногречникациљанасагласностпо
луобразованихмаса.Ку рир јенанасловнојстраниобјавио:
„Скандалозни протест на Калемегдану – Сликар се ис*ао
збогДрагице–НежелимдамионабудеколегауУЛУСу“.
Чакиозбиљнаштампаделиовакавречник,паДа насизве
штава:„Одржанапротестнаакција’Скидање,срање&де
бата’испредУметничкогпавиљона’ЦвијетаЗузорић’–Кад
сесклонипараван,изаУЛУСаостајесамо...”.Ве чер ње но
во стисуизвестилејавностследећомнасловномкомпозици
јом:„ВишемесечнапревирањаирасколиуУЛУСупрешли
мерудоброгукуса–Великануждаиспред ’Цвијете’!”.Уз
то,ималесу јасаннегативанставпремаизвођачуперфор
манса,патакоупотписузафотографијустоји:„Скандал–
’уметник’Аслани овако протестује противДрагицеНико
лић”.Банализацијазаједничкихкатегоријастварностиводи
кастварањунавика,алиикакреирањуодређенихобразаца
понашања склонихманипулативномутицању.Градећина
чин на који подразумевамо културно окружење, таблоиди
ширесоцијалноконструисанепредставе,паникаконетреба
потцењиватињиховмаркетиншкополитичкиуплив.

Репрезентација усфериштампекрозпроцескреирањазна
чењатежидаселекцијомикатегоризацијомтемауредисвет
културних догађања, али и да кроз систем организованих
значењапонудиопштеприхваћенопоимањестварности.По
редпреношењаосновнихинформацијаокултурнимиумет
ничкимдогађајима,онаподразумеваишире,истраживачко
трагањезаскривениминтересимаиутицајимауовојсфери.
УдневнојштампиСрбијепостојијаснаподелаизмеђуоних
којисадржајимавезанимзакултуруиуметностпосвећују
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пажњу,што јеочигледнодеоуређивачкеполитикеозбиљ
нихновинаионихкојиихчестоигноришу,атосутаблоиди.

Имајући у виду то да таблоиди заузимају већи део тржи
шта, да су тиражнији и да сењихов утицај мултипликује
крозвисокупосећеностпорталатихштампанихмедија,ја
снојезаштодолазидоизузетновисокекомерцијализације
итаблоидизацијејавнесфере.Промовишућиразнеријали
ти програме, порнографију и лаку забаву, таблоиди поди
жутемпературујавностиибрзоузбуђивањепублике,чиме
снижавајукултурнеобрасце.Наударнимстранамасетако
преносе детаљно дешавања из ријалитија комерцијалних
телевизија,укључујућиинајбруталнијеинајпикантниједе
таљесапорнографскимсценама.Заразликуодњих,озбиљ
на штампа се тиме бави једино као феноменом или кроз
реаговања надлежних институција.На пример, Да нас, 17.
априланајављује: „РЕМћедокрајаседмицереаговатина
пренос секса у ријалитију ’Задруга’ –ТВПинк на тапету
збогпорнографије–ЖељкоМитровић:АкобицењениРЕМ
донеозаконкојимсезабрањујесекс,тобибилодиректноу
супротностисанастојањимадржаведасепоспешинатали
тет”.Коликосеријалитистварностусељаваусрпскусвако
дневницупоказујеинасловизистихновинаод8.маја:„Ре
публичко такмичењеученикамедицинскихшкола у знаку
ријалитипрограма–’Фарма’иузадацимаизматематике”.

Крв,сексиестрадапродајутаблоиднуштампу,панечуди
штоовакветемедоминирајуиуСрбији.Карактеристиката
квихдневнихновинајеидакрозкампањскоизвештавање,
интензивноукраћемпериоду,говориоодређенојтеми,све
доксенеисцрпеипоследњепикантеријеиупрвомплану
сененађенекановатема,праћенанаистиначин.Инижу
сеједназадругом...Такосусесадржајивезанизапевачицу
НаташуБеквалацињеногмужаЛукуЛазукића, зањихов
разводиприватнеживоте,нашлинавишеод23процената
насловнихстранатаблоиднештампе(Ало,Блиц,Ин фор мер,
Ку ририСрп ски те ле граф)уаприлуимају2018.године.

Идентификацијасапознатимличностима(облачење,шмин
ка, начин говора, гестикулација, подражавање, размишља
ња)постајевеомаважнајерприликомконзумирањатабло
идизиранихсадржајареципијентиихпоредесасопственим
идентитетом,прилагођавајућигаиличакмењајућиускладу
са представом која им је понуђена.Маркирањем текстова
којиговореоестрадиињенимактерима,уопштеногледано,
можедасеуочипозитивантонкојимсеописујењиховуспех,
угледуокружењу,богатство,блискостсаполитичарима,са
контроверзнимособама,пачакиодноссасуседима(чиме
сежелипоказатињиховаблискостса„обичним”људима).
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УзријалитијеислучајБеквалац–Лазукић,каокарактери
стичнепримеретемакојимасусебавилитаблоиди,алине
ипредставнициозбиљнештампенанасловнимстранама,за
овај рад је издвојен још један, који представља вероватно
најдужиконтинуитетписањауисторијисрпскихтаблоида.
Две године после убиства Јелене Марјановић овај случај
и даље заузима значајан простор умедијима.14Упериоду
април–мај2018.годинесенашаонапрекодесетпостона
словницатаблоида,уздодатакдасусеовомтемомбавиле
иВе чер ње но во стинанасловнимстранама.Одавнојеовај
случајизашаоизбилокаквогнормалногоквираизвештава
ња,уобичајеногзасличнетемеговорисеоразнимпоје
диностима,пратесеприватниживотиактера,узповремено
„освежавање“ убацивањем нових. Провокативне и сенза
ционалистичкеинформације,узчестокрупнефотографије
учесника,каоибурнеидвосмислененаслове,представљају
мамац за купце, који уморни од читања туђих коментара,
идеја,мишљењаиставова, тражеразоноду.Отуда „табло
идизација, компонована са искуством разочараног човека
транзиције,водиискључивањукритичкејавностииздебат
нихпростора,алиидубокојерозијиполитичкекултуре“.15

Уполитичкоммаркетингутозначидаелитеаудиторијуму
намећутеме,погледе,жељенатумачењаинаративе,често
ихудаљавајућиод суштинскихпроблема.Тадапраг вред
ностимедијскогдогађајазависиодтехникапривлачењапа
жње,којеседаљезаснивајунафакторимавредностивести
(персонализација, неочекиваност, негативизам, значај...).
Другимречима,таблоидипостајуважанкаменчићумоза
икуполитичкекомуникације,аотвореномподршкомвлада
јућим елитамањихови власници се укључују умаркетин
шкуподршкуестаблишменту.16Њиховивласницисуодавно
схватилида високе тиражемогупостићи самокомерција
лизованимтекстовима,нижевредности,пазадатакочувања

14Жртва ЈеленаМарјановић је често на насловним странама (и једино)
приказанакао„певачица”,односнокроз„убиствопевачице”,безимена.

15Може се рећи да се „Србија дави у барита бло и ди о ти за ци је, али да
бисетосхватилонеопходнојепрепознатидруштвенеоквиреукојима
јавнипросторфункционише”.Jevtović,Z.(2008)Politička(ne)kulturau
zagrljajutabloida,No va srp ska po li tič ka mi saoposebnoizdanje1/2008(Kul
turnapolitikauSrbiji),Beograd:Novasrpskapolitičkamisao,str.183199.

16Анализирајући политичку комуникацију уСрбији,МирољубРадојко
вићиздвајаспрегупартијаивласникакапитала,који,измеђуосталог,
јавноилиприкривенопоседујумедије:„Политичарисутајкунимаомо
гућили предност приликом реструктурисања (читај: приватизације)
медија, а ови враћају услугу публицитетом и тајним финансирањем
странака”.Radojković,M.PolitičkakomunikacijauSrbiji,u:Me nadž ment 
po li tič ke ko mu ni ka ci je: osno ve i kon cep ti,prirediliZerfaß,A.iRadojković,
M.(2011),Beograd:FondacijaKonradAdenauer,str.37.
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јавног интереса плански препуштају јавним медијским
сервисимаилиозбиљнимновинамаимагазинима,којиим
скромнимефектиманатржиштунемогубитиконкуренција.

Окултурнојполитицисеусрпскојштампипишенамахове,
причемусеитадаотварајупроблематичнапитања.Начи
нинакојеседелеионаконедовољнасредствазакултурне
пројекте заинтригирали су пажњу редакцијеДа на са, који
тако,измеђуосталог,4.априлапише:„Неколикоасоцијаци
ја тражипоништењеконкурсаГрадаБеограда заподршку
пројектима и оставку градске секретарке Ивоне Јевтић –
Новцемзакултурупротивкултуре”.Изтекстовасеуочава
незадовољствозбогтогаштосекултурнасценаглавноггра
даСрбијепрепуштаприватномсекторублискомвластима,
аговорисеиотомедаумањенобуџетскофинансирањеима
идеолошко усмерење. Проблематизовање управљања кул
турниминституцијамауочљивојеивандржавнихграница,
патакоВе чер ње но во сти14.априлаизвештавајуосукобуу
нашемдипломатскокултурномцентрууФранцуској:„МСП
предузеокоракепослескандалауПаризу–Лалезакључао
центар,Ивицашаљеконтролу”.

Кадајеречоинституцијамаиустановамакултуре,каоио
културнојбаштиниуопште,уозбиљнојштампи,поредобе
лежавањајубилејаидоделапризнања,причаореконструк
цијама,дешавањиманадомаћојимеђународнојсцени,могу
сенаћиитемекаоштосу„ДалисуФејсбукиИнстаграм
чувари културнебаштине” (По ли ти ка, 22. април), „Седам
деценија’Кола’–Крцунузњихлумповао”(Ве чер ње но во
сти, 30. април), „Једина сачувана владарска библиотека у
Срба–КњигекојесупреживелеМајскипреврат”(По ли ти
ка,6.мај)и„Серијал’Новости’–Народнимузеј–Ходпо
мукамадуг15година”(Ве чер ње но во сти,24.мај).

Уодабранимнасловнимстранамасуиразниконкретнидо
гађајиипројекти,односнонајаваистих,каоиинтервјуире
леватнизаовајрад.Например:„СинишаПавић–Пишем
новогШурду”(Ку рир,7–8.април),„КоканМладеновић,ре
дитељ–Београдскопозориштеизгубљеноусамодовољно
сти“(По ли ти ка,20.април),„ЖељкоЛучић,баритон–Мој
највећиуспехјештомепосаонијепроменио”(По ли ти ка,
21. април), „Премијера нове представе Андраша Урбана
уНовосадскомпозоришту –Сви смоми ‘Хасанагиница’“
(Да нас, 23. април), „У Лондону продата наша најскупља
слика – ’Башибозуци’ 500.000 евра! – Трипут премашила
почетнуцену”(Ве чер ње но во сти,25.април),„МатијаБећ
ковић–Шестпортретаустиховима”(Ве чер ње но во сти,30.
април,1.и2.мај),„СнимаћеепохуУрошаВеликог–Спре
масенаставак’Немањића’”(Блиц,8.мај),„АцаСелтики
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ОртодоксКелтспрвипутпосле26годинапостојањанасвом
изворишту–ЦелаИрскасвира24сатадневно”(Да нас,19
20.мај)и„Опетнавеликомплатну–Миленаснимафилм
оАушвицу”(Ин фор мер,22.мај).Такође,По ли ти канана
словнимстранамаупосматраномпериодуистиченасловне
блоковевезанезапричеицртежеславногписцаисликара
МомеКапора,каоитекстоведругихкњижевника.

За кључ на раз ма тра ња

Сломсоцијалногсистемаидраматичанпадстандарда,ши
рење „балканског капитализма”, политичка нестабилност,
узевидентанпадсвихнивоаобразовањаиширењепсихозе
успехапосвакуцену,уСрбијисуинтензивиралинастанак
турбофолка, који је свој продужетак нашао у таблоидима
ињиховој опседнутости високим тиражима.Податак да у
анализираној таблоиднојдневнојштампиизузетновелику
улогунанасловнимстранамаимајусадржајивезанизарија
литипрограме,естрадуислично,показујекултурнеобрасце
којисепостепеностварају.Задовољавањеморбиднерадо
зналостиводиудаљавањуодкритичкогпромишљањакул
туре,причемуштампапревиђаобавезуданеподилазизна
тижељиаудиторијумапоценунапуштањапрофесионалних
стандарда.Медијска опседнутост естрадом, ријалитијима,
крими заплетима, аферама, сензацијама и популистичком
забавомдоприносида јавнимдискурсомдоминирадрама
тургијатурбостварности,којациљанапроменудруштвених
нормиитихопреумљавањемаса.

Уопштено гледано, штампа јесте значајно уздрмана диги
талномреволуцијом,алије„успеладапронађесвојколосек
идаукрштањемпутевасановимплатформамаипак,барјош
увек,сачуваодређениутицајусветумасовнихмедија”.17На
овимпросторимајеутицајсадржајаизштампенакреирање
медијскесликеиформирањетемаодјавногинтереса,дефи
нитивно,веомазначајан,атомедоприносииранијепомену
тавеликапосећеностинтернетпорталатаблоида,накојима
сепреносеисадржајиизњиховихштампанихиздања.

Посматрајућикултурнеобрасцекаосложенутворевинусат
кануодвредности,нормиимоделапонашања,моглобида
се закључи како озбиљна дневна штампа улаже одређене
напореуњиховомочувању, за разликуод таблоида, којих
је више и доминирајумедијским простором. Због тога не

17Bajić,P.(2017)Onlajnštampa:odnosiizmeđusadržajauštampanimionlajn
izdanjimadnevnihnovina,CM: Com mu ni ca tion and Me diabr.39,NoviSad:
Institut za usmeravanje komunikacija;Beograd: Fakultet političkih nauka,
str.75.
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чудиштосе,генералногледано,садржајивезанизакултуру
иуметност,институцијеиустановекултуре,културнуполи
тикуикултурнонаслеђе,релевантнизаовајрад,налазена
ранијепоменутих33постонасловних страна свихпосма
транихдневнихновинауаприлуимају2018.године,доксе
самотрииздвојенаслучајаиздругогправцаистраживања
(ријалити,случајБеквалац–ЛазукићиубиствоЈеленеМар
јановић, сами догађаји и приватниживоти актера) налазе
на више од 36 процената насловних страна.Наравно, као
штојевећнаглашено,утисакједругачијикадасеодвојено
поредеозбиљнаштампаитаблоиди.

Држава не показује одлучност да се озбиљније позабави
оваквоморијентацијомипредоминацијомдискурсакојина
мећу таблоиди, вероватно задовољнашто се на тај начин
многоважнијеиозбиљнијетемененалазеуфокусујавног
мњења.Културнаполитиканемаадекватанодговорнасве
уочљивији проблем инфилтрирања тржишне идеологије,
чимеинесвеснопомажеширењеконзумеризмаукојем је
улогаштампесведенанауслуге јефтиногклијентелизмаи
маркетинга.Друштвенупротивтежумогућејестворитиса
моконституисањемкритичкиобразованејавности,појавом
одговорности на тржишту информација, професионалном
саморегулацијом,ефикаснимфункционисањемправосуђаи
одговорномнационалномкултурномстратегијом.Начинна
којиозбиљнаштампаможедасеборизачитаоцепреднаје
здомтаблоидасуквалитетнеинформацијеиистраживачке
приче.Тозначидабивећимулагањимауквалитетозбиљне
штампемоглодоћидосузбијањатаблоидногдискурса.
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Abstract

Startingfromthe importanceof thepress in its roleofamediator in
the designof cultural systems, the authors are searching for cultural
values and identities imposed by the media, by analysing the front
pages of Serbian daily newspapers issued in April and May 2018.
Tabloidization, sensationalism and commercialization undermine the
publicinterestandthetrueimportanceofartandculturalheritage.That
issomethingthatcreatesnewconsciousnessoftheaudience.Becauseof
that,dominatingtopicsrelatetoreality televisionprogramsandstories
aboutprivatelifeofpublicfiguresorsomecontroversialpersonalities.
Diferentsegmentsofsocietyaretrivializedthroughimagesofscandal
and corruption, as well. Cultural policy does not ofer a qualitative
answerto theproblemof infiltratingmarket ideologyandbecauseof
thatitunconsciouslyhelpstheexpansionofconsumerism.So,inthis
case,theroleofthepressisreducedtotheservicesofclientelismand

marketing.
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НАМАРГИНАМА 
МЕДИЈСКЕАГЕНДЕ: 
(НЕ)ПРИВИЛЕГОВАНА 

МЕСТАКУЛТУРЕ
Сажетак: Јав ни сер вис Ра дио те ле ви зи је Ср би је, на осно ву за кон
ске ре гу ла ти ве је сте по сред ник у оства ри ва њу јав ног ин те ре са 
гра ђа на. Ин фор ми са ње гра ђа на на це лој те ри то ри ји зе мље и то 
рав но прав но и урав но те же но је је дан од за да та ка про гра ма Ра
дио те ле ви зи је Ср би је. Основ но ис тра жи вач ко пи та ње је: да ли 
Кул тур ни днев ник Ра дио те ле ви зи је Ср би је (РТС) оства ру је стан
дар де про пи са не За ко ном о јав ним ме диј ским сер ви си ма. По себ но 
пи та ње је да ли је при сут на мар ги на ли за ци ја дру гих ме ста кул
ту ре у од но су на Бе о град. Мо ни то ринг је оба вљен од 1. ма ја до 
31. ма ја 2018. го ди не и об у хва тио је 23 еми си је еми то ва не у том 
пе ри о ду.

Кључне речи: јав ни ме диј ски сер вис, Ра дио те ле ви зи ја Ср би је, 
Кул тур ни днев ник, кул ту ра, мар ги на ли за ци ја
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Увод1

Истраживање Завода за проучавање културног развитка
„Културне потребе и навике грађана Србије”2 објављено
2016.године,показалоједатекоко6,5одстограђанапосе
ћујекултурнедогађаје,ачак31,5одстоиспитаникасеиз
јаснилоданемадовољноинтересовања, док је 36,9 одсто
навелоданемавременазаконзумирањекултурнихсадржа
ја,алинизакултурнесадржајеуоквирутелевизијскихили
радиопрограма.Овирезултатиистраживањаотварајувише
питањанакојаодговоренијебаштаколакоизнедрити.Уко
ликопођемоодпоставкедајекултурапотребачовекаиима
значајногуделауграђењуњеговогидентитетапостављасе
питањедаличовекдигиталногдобаможепостатикултур
но осиромашен без јасног културног идентитета?!Ако се
просечанграђанинкаСрбијеизјашњаваданемавременада
посетинекиодкултурнихдогађаја,алииданемавремена
дасеупознасакултурнимдогађајимапосредствоммедија,
чиниседанамјеноводобадонелосамоглавузароњенуу
потрошачкукорпу.

Извештавањем о културним активностима, поред осталог,
презентују се догађаји однационалне културне важности,
успесинашихуметникаусвету,каоиоригиналнипоједин
ци.Далисмопосталинезаинтересованиизанационални
културни идентитет? Да ли ово можемо посматрати и из
угладагубимоинтересовањезасебеидруге?Илиможда
културнидогађајинисунанајбољиначинпрезентованијав
ностиумедијима,тетаконисунаправиначинзаинтересо
валиграђане,пасузатоимаргинализовани.Истраживања
која се баве гледаношћуових садржаја сведоче опотреби
аудиторијумазакултурнимсадржајима.Једноодистражи
вањагледаностинационалнихтелевизијскихканалаипро
грамаЦентразаистраживањејавногмњења,програмаиау
диторијумаРадиотелевизијеСрбијеу2011.години,указује
намалуприсутностовогпрограмасасвега0,1одсто, али

1 Рад је у оквиру Пројеката Министарства просвете, науке и техноло
шког развоја РепубликеСрбије:  „Цивилно друштво и религија” број
179008којисеизводинаУниверзитетууБеоградуиНишу(Факултет
политичкихнаукаиФилозофскифакултет)и „Одрживостидентитета
Србаинационалнихмањинаупограничнимопштинамаисточнеијуго
источнеСрбије”број179013,којисеизводинаУниверзитетууНишу–
Машинскифакултет.

2 Видети: http://zaprokul.org.rs/wpcontent/uploads/2017/03/Kulturnepotre
beinavikegradjanaSrbije.pdf,приступила3.7.2018.године.
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уисто времепорастинтересовања гледалаца за ову врсту
садржајауодносунаистипериод2010.године3.

Потреба појединца за културом4 има своје утемељење у
правунакултурукојесадржи:„правоучешћаукултурном
развоју; право на међународну културну сарадњу; право
приступа информацијама из области науке и културе, као
иправонаслободунаучногистраживањаиправонапри
ступњиховимрезултатима.”5Уостваривањутогправаме
дијиимајунајвећуулогуизначајсобзиромнатодаимају
могућностобраћањавеликомбројуграђана,ауистовреме
активан сучинилацкреирањаиутицањана јавномњење.
Посебанпечатдајетелевизијакојаконзументуствараосећај
дајемогућеготовоуреалномвременудабудеприсутанна
различитимманифестацијамаубилокомделусвета.Затоне
можемопренебрегнутидруштвенуодговорносттелевизије
устварањукултурнихобразацаивредностипублике.„Ме
дијииновинарство саставни су деодруштва задовољства
иекономијезабаве.Онитодруштвообликују,прожимајуи
наткриљују.”6ЗаштограђаниСрбијеимајусвемањеинте
ресовањазасазнањимаокултурнимдешавањима?Уовом
раду ауторке на основу мониторинга емисије Кул тур ни 
днев никкаополазнупретпоставкупостављајудајесадржај
заснованнадогађајимаиактеримауБеограду,доксуостала
местакултурнихдогађањауСрбијимаргинализована.

„ПремаправномоквирууСрбији,основнаулогамедијаје
задовољавањепотребаграђаназаинформацијамаисадржа
јимаизсвихобластиживота:привреде,културе,уметности,
образовања,разонодеисл.”7Остваривањекомуникационих

3 Вулић,Т.,Вујовић,М.иМихајлов–Прокоповић,А.(2012)Културакао
деопрограмскогсадржајателевизијеБеоград–Јавногмедијскогсерви
саСрбије,Кул ту ра број137,Београд:Заводзапроучавањекултурног
развитка,стр.328339.

4 „Подкултурнимпотребамаподразумевамо,пресвега,онепотребеко
јима се човек остварује каобиће различито од свихосталих (највећи
бројфизиолошкихпотреба:храна,санитд.Карактеришесваживабића)
икаојединственаличностусвомдруштвеномикултурномокружењу.
Тосуонепотребепомоћукојихчовекразвијасвојуличносттакодаак
тивноделује,производи,стварановематеријалнеидуховневредности,
уживаупостојећим,комуницира...Овекултурнепотребесумеђусобно
равноправне и комплеметарне.” ДрагићевићШешић,М. и Стојковић,
Б. (2007)Кул ту ра, ме наџ мент, ани ма ци ја, мар ке тинг,Београд:Клио,
стр.22.

5 Прњат,Б.(2006)Увод у кул тур ну по ли ти ку,Београд:Stylos,стр.138.
6 РусМол,Ш.иЗагорацКешер,А.(2005)Но ви нар ство,Београд:Клио,

стр.108.
7 Ђукић, В. (2012) Живети без културе: медији и културна политика

уСрбији,Кул ту ра број 137, Београд: Завод за проучавање културног
развитка,стр.15.
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потребасвихграђанапосредствомплурализмасадржајаје
стеједнаодтемељнихфункцијајавногмедијскогсервиса8,
штозаједносааутономијоминезависношћучинисигурност
остваривањајавногинтереса.Витковић(2010)ураду„Кон
цептуалнаразграничења:плурализамидиверзитет”указује
дасеидејамедијскогдиверзитетауочавакрозобавезумеди
јадапружајудруштвеноприхватљивсадржајкојиодслика
вадруштвену,политичкуикултурнуразноврсностидапри
томнеиспуњавајужељевећинскепублике9.Укојојмерии
какојезаступљенакултураупрограмимаЈавногмедијског
сервисаСрбијебавилосевишеауторауистраживањимакао
напримерВељановскииВалићНедељковић10,Матић11,ука
зујућинакојиначинсезадовољавајупотребеконзумената
заинформацијамаисадржајимаизовеобласти.Међутим,у
истраживањиманисмоуочилианализупрезентованихсадр
жајанаосновуместаодржавањадогађајаинаосновутога
указивањенапотребу„медијскедецентрализације”догађа
јаукултури,равноправноиуравнотеженоизвештавањаиз
свихкрајеваСрбије.

Кул тур ни днев ник

Препознајући потребу грађана за емисијом која би била
пресекдогађајаукултуриуСрбијиисветуЈавнимедијски
сервисСрбијефебруара2014.годинепочео јесаемитова
њемемисијеКул тур ни днев ник.Емисијасеемитујеодпоне
дељкадопеткапосле23сатанапрвомпрограмутелевизије
Србије(послеТрећегдневника)итрајеоко15минута.Већ
четири године Кул тур ни днев ник у оквиру садржаја пра
тидогађајеоднационалнекултурневажности,догађајеиз
областикултуреусвету,успехенашихкултурнихпосленика

8 „Јавнисервис јенепрофитна,независнарадио–телевизијскаорганиза
ција,основанауимеопште јавностиифинансиранаиз јавнихприхо
да,којаразноврсним,уравнотеженим,висококвалитетнимпрограмима
задовољава потребе највећегмогућег броја грађана, односнонајшире
јавности,непристрасноибездискриминације.”Вељановски,Р. (2005)
Јав ни РТВ сер вис у слу жби гра ђа на,Београд:Клио,стр.28.

9 Витковић,Б.(2010)Концептуалнаразграничења:плурализамидиверзи
тет”ЦМ – Цен тар за усме ра ва ње ко му ни ка ци ја,15,Београд:Факултет
политичкихнаука,стр.143162.

10Вељановски,Р.иВалић–Недељковић,Д.(2016)Кул ту ра на јав ним сер
ви си ма, Ана ли за про гра ма Ра диоте ле ви зи је Ср би је и Ра диоте ле ви зи је 
Вој во ди не (ја ну арју н 2016),НовиСад:Новинарскашкола:www.novi
narskaskola.org.rs видети: http://www.novinarskaskola.org.rs/sr/wpcon
tent/uploads/2016/10/FR4.pdf,(приступила3.7.2018.године).

11Матић,Ј.Комејеодговоранјавнисервис,у:Мо ни то ринг ме диј ске сце не 
у Ср би ји,публикација III, (2010),Београд;Матић,Ј.РазноврсностТВ
програмауСрбији.у:Ме диј ски ске нер,приредилаВалићНедељковић,
Д.(2009),НовиСад,стр.2470.
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алиитемекојебимоглиозначитикаолајфстајл(попкул
тура, филм, популарна музика...) „Међу вредностима које
сепромовишу,високоместозаузиманеговањенационалне
културеистваралаштва,штојесагласнопретпостављеним
функцијамаизаконскојобавезијавногсервиса.Нисумеђу
тим занемарене ни остале универзалне вредности светске
и европске културе и културе региона.”12 Као и друге ин
формативне емисије, у садржају доминирају извештаји са
дневних актуелнихдогађаја.Све емисијеКул тур ног днев
ни ка, после емитовања репризирају се наредног дана (по
слеПрвогдневника)идоступнесуинаинтернетстраници
Јавногсервиса13инаYou tu beу14.

Ис тра жи ва ње

Циљеви:

1.ИспитатиодносзаступљеностидогађајауКул тур ном 
днев ни купремаместуодржавањадогађаја;

2.Испитатидалијеприсутнамаргинализацијакултурних
дешавањауСрбијиуодносунаБеоград;

3.ИспитатижанровскуразноврсностуемисијиКул тур ни 
днев ник.

Узорак:

Запотребеистраживањаобавилисмомониторингемисије
Кул тур ни днев никупериодуод1.мајадо31.маја2018.го
динешто је чинило укупно 23 емисије.Просечна дужина
емисијеуовомпериодујебила16минутаиукупнојееми
товано170прилога15.Месецмајодабранје,јерјетомесец
у коме се у више градова и општина уСрбији традицио
нално деценијама уназад организује велики број култур
нихманифестација, којенемају самолокалнивећинаци
онални значај у оквиру критеријума вредновања догађаја:
Стеријинопозорје, ЈоакимфестпозориштаСрбије,мајске

12Вељановски,Р.иВалићНедељковић,Д.(2016)Кул ту ра на јав ним сер
ви си ма, Ана ли за про гра ма Ра диоте ле ви зи је Ср би је и Ра диоте ле ви зи је 
Вој во ди не (ја ну арју н 2016),НовиСад:Новинарскашкола:www.novi
narskaskola.org.rs видети: http://www.novinarskaskola.org.rs/sr/wpcon
tent/uploads/2016/10/FR4.pdf,(приступила3.7.2018.године).

13Видети:http://www.rts.rs/page/tv/sr/series/20/rts1/4200/kulturnidnevnik.
html,приступила3.7.2018.године.

14Видети: https://www.youtube.com/watch?v=HQGLIb9lsWc , приступила
3.7.2018.године.

15Подприлогомсеподразумевајусвижанровииформе(вест,извештај,
ТВпакет,репортажа,интервју...)
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свечаности у оквиру обележавања дана града Крагујевца,
изложбеиконцерти,сајмовикњига,књижевневечери16.

Метод:

Запотребеистраживањаобавилисмоквантитативноквали
тативнуанализусадржаја.Служилисмосекоднимлистом
припремљенимзапотребеистраживањанаосновукогасмо
добили резултате и обрадили их стандардним методама.
Квантитативно–квалитативноманализомсадржајаанализи
ранесу23емисијеКул тур ног днев ни ка.Јединицаанализеје
појединачанТВприлог.

Резултатиистраживањасадискусијом

16Видети:http://www.serbia.travel/dogadjaji/kalendardogadjaja.36.
html?m=05;приступљено7.8.2018.године.

Графикон2.Односбројаприлогауодносуналокацијукултурних
догађајакојисубилипредметизвештавањауСрбији

Графикон1.Односукупногбројаприлогауодносуналокацију
културнихдогађајакојисубилипредметизвештавања
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Наосновузадаткакојисмопоставилиупрвомистраживач
комциљу,акојијебиодасеиспитаодносзаступљености
догађајауКул тур ном днев ни купремаместу(локацији)одр
жавањадогађајаутврдилисмонеравноправностинеравно
утеженостизвештавања (Графикон 1 и 2).Наиме, у пери
одуод1.мајадо31.маја2018. годинеукоме смообави
лимониторинг емисијеКул тур ни днев ник јасно се уочава
доминантноприсустводогађајаизкултурекојисуодржани
уБеограду.Од170прилога127или74,71одстоорганизо
ванисууглавномградуСрбије.Културнадогађањаусвету
биласузаступљенаса27прилогаштојечинило15,87одсто.
ОдогађајимаукултуриуВеликојБританијиемитованоје7
прилога (Лондон6иЛиверпул1),Белгија–Антверпен1,
Кина2(Макао1иШангај1),изИталије6(Рим2,Пиза1,
Трст1,Венеција1,Милано1),Француска–Кан5,Аустри
ја–Беч2,Иран–Техеран1,САД–Њујорк2,Мароко1.За
неверицујеподатакдасуСрбија,односноосталиградови
иопштинезаступљенитекса9,42одстоили16прилога,од
тогајенајприсутнијиНовиСадса5,НовиПазар3иКрагу
јевац2,осталаместакаонапримерВаљево,Ужице,Ниш,
Сомбор,НовиБечејиТребињеса1прилогом.

На основу ових резултата утврђујемо да је присутнамар
гинализација културних дешавања у Србији у односу на
Београд,аштосмопоставиликаонашдругиистраживачки
циљ.Добијенерезултатенеможемосматратикаоконачнеи
непроменљиве,собзиромнатодасмозаистраживањеима
лисамоједанмесец–мај,алинамзатојасноуказујунацен
трализацију догађаја заступљених у Кул тур ном днев ни ку
напрестоницуиготовопотпунумаргинализацијуосталих
регионаиместауСрбији.Уколикојенаосновузаконских
одредбиобавезаЈавногсервисаСрбијеуоквирукогасена
РТСунапрвомпрограмутелевизијепроизводииемитује
Кул тур ни днев ник,„остваривањеправасвихграђананарав
ноправно информисање”17 чини се оправданим истаћи да
налазиуказујунанеравноправностграђанаСрбијеуодносу
наБеоградприликоминформисањаокултури.Какосуве
ликирегионалницентрикаонапримерКрагујевациНиш
маргинализовани, смислено је поставити питање који је

17Закон о јавним медијским сервисима („Сл.гласник РС”, бр. 83/2014,
103/2015и 108/2016) у оквиру II одељка Јавни интерес који оствару
јеЈавнимедијскисервис,учлану8став2јасносепрописуједајавни
интересизчлана7овогзаконаЈавнимедијскисервисједужанда„на
републичком,покрајинскомилокалномнивоукористисвесвојераспо
ложивекапацитетеукључујућиидописничкумрежууциљуоствари
вањаправасвихграђананаравноправноинформисање”;доступнона:
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_javnim_medijskim_servisima.html
,приступљено7.8.2018.године.
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догађајадекватаннаосновукритеријумаважностивестида
јеодржану,например,пограничнимопштинамајугаСрби
је(Димитровград,Пирот,БелаПаланка,Врање,ГаџинХан
илиБујановац)идасенађеуагендиКул ту р ног днев ни ка?

РТСимадописничкумрежуусвимвећимцентримаигра
довимаСрбијетакодадописници,можемосасигурношћу
тврдитинадневној„понуди”редакцијисигурнопредлажу
културнедогађајеизсвојесредине,алијеевидентнодасу
билиумалојмеризаступљени.Собзиромнакултурнутра
дицијуШапца,Ваљева,Врања,Ниша,Чачка,Крагујевцаили
Зрењанинанапримерчинисекаооправданодаукажемои
упозоримонаналазмониторинга.

Уоквирутрећегистраживачкогциљаукомесмопостави
ли задатак да испитамо жанровску разноврсностКул тур
ног днев ни ка,уочавамоданалазиувеликојмериодговарају
претходним истраживањима18. Од укупног броја прилога
170,извештајједоминатнановинарскаформаизаступљен
јеса48,82одсто,ТВпакетса17,66одсто,интервју15,29од
сто,вести14,12одсто,критика1,76иосталижанрови2,35
одсто.Презентацијаприлогајеуготово80одстослучајева
актуелниаудиовидеоснимак,докјеповодзаизвештавање
доминатноактуелнидогађајизкултуреса65одсто.

Темеокојимасегледаоциинформишуоактивностимаумет
никаидогађајимаизкултуресуизразнихобласти,каоио
појединачнимделимакултуре.Аутореемитованихприлога,
овећинидогађајаокојимасеизвештава,одликујеавангар
даиекспериментутелевизијскомизразу.Карактеришеих
критичкоизвештавањекојеможемотумачитикаомедијатор
између уметности и конзумената телевизијских садржаја.
Миодраг Илић у књизи „Рађање телевизијске професије”
указаоједа:„Посебнаопасносткојапретиновинаримапро
грамазакултуру јестемонотонијашаблонизираног,стоти
намапутапоновљеногпоступка.”19Неопходнојеистаћида
томенијеподлегаоуредничкитиминовинариемисијеКул
тур ни днев ник.Прилогекарактеришекритичкидискурс,а
опетнапопуларанначинпросечномгледаоцупрезентовани
догађајиразличитихврстауметностикоднасиусвету,по
пуларизујућина тајначинкултурне вредностиикултурне
посленикеидела.

18Вељановски,Р.иВалићНедељковић,Д.(2016)Кул ту ра на јав ним сер
ви си ма, Ана ли за про гра ма Ра диоте ле ви зи је Ср би је и Ра диоте ле ви зи је 
Вој во ди не (ја ну арју н 2016),НовиСад:Новинарскашкола:www.novi
narskaskola.org.rs видети: http://www.novinarskaskola.org.rs/sr/wpcon
tent/uploads/2016/10/FR4.pdf,(приступила3.7.2018.године).

19Илић, М. (2006) Ра ђа ње те ле ви зиј ске про фе си је, Београд: Клио,
стр.183.
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За кљу чак

Од 2014. године када је почео да се производи и емитује
Кул тур ни днев никРТСапостаојепоузданакарикаукупне
продукције информативног програма. Програмска понуда
садржајајекакотематскитакоижанровскиразноврсна,али
у великом проценту изостаје равноправност извештавања
посматранонаосновуместа(локације)догађаја.Наовајна
чиннарушенјеједанодосновнихпринципаЈавногмедиј
скогсервисапрописаниуЗаконуоЈавниммедијскимсер
висима20,анаосновукогајејаснопредвиђеноравноправно
иуравнотеженоинформисањеизсвихкрајеваСрбијекако
бисеостваривалоправонакултурусвихграђанаипромо
ција стваралаштва културних посленика у било ком делу
земље.Оправдањезаовакавналазнеможемоданађемос
обзиромна то да РТСима разгранату дописничкумрежу,
адаопеткултурнадешавањанеизостајуниуЛозници,ни
Димитровграду,ниСуботици,ПрибојуилиСјеници,каони
уНишу,Крагујевцу илиНовомСаду. Јасно се препознаје
„медијскацентрализација”садржајаКул тур ног днев ни каиз
главногградауодносунаосталаместаиградове.

Информативна емисија овог типа, у којој се презентирају
актуелнетеме,догађаји,појаве,указујенапојединачнеак
тивностиуметникаипроблематизујупитањакултурнихин
ституцијаикултурнеполитикенеможедапренебрегнеда
СрбијанијеБеоградидакултурнихдогађајаи запажених
уметникаимаиудругимделовимаземље.„Унајвећембро
јузападнихземаљаподдецентрализацијомкултуреподра
зумевасеактивносткојомсеостварењаизобластикултуре
преносеизпрестонице(илиграда–метрополекојијекул
турносредиштеземље)уштовећибројрегионалнихкул
турнихцентара,укојимасеистовременостварајумогућно
стииобезбеђујуусловизапријемтихкултурнихсадржаја.
Стога се често употребљава и термин деметрополизација
културе.Натајначин,могућностизаразвојкултурногжи
вотауунутрашњостииобогаћивањетогживота,зависеод
одлукеиорганизационихактивности„центра”21.УСрбији
неможемоговоритиоцентрализацијикултуре.Каоиуве
ћина западних земаља можемо рећи да је присутна деме
трополизацијакултуре,аличиниседаредакцијаКул тур ног 
днев ни катонијеуочилаипритомје„заборавила”основне
принципеЈавногсервиса.Претплату,накрајудаподсетимо,

20Видети:https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_javnim_medijskim_servi
sima.html

21ДрагићевићШешић,М. и Стојковић, Б. (2007)Кул ту ра, ме наџ мент, 
ани ма ци ја, мар ке тинг,Београд:Клио,стр.83.
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плаћајуиглумциизКрушевца,ипеснициизПирота,исли
кариизКњажевца,иаутористрипаизНиша,каоикултурни
посленициБеограда!
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ONTHEMARGINSOFTHEMEDIA:
(NON)PRIVILEGEDCULTURALPLACES

Abstract

Based on professional standards as well as legal regulations, public
service broadcasting of theRadioTelevision of Serbia should be an
intermediaryinrealizationofthepublicinterestofallSerbiancitizens.
OneofthemaintasksoftheBelgradeTelevisionProgramistokeep
the whole nation informed – all citizens informed equally and in a
balancedway.Afterrecognizingtheneedoftheviewersforatelevision
show which would present cultural news from both Serbia and the
world, the public broadcasting company started airing the “Culture
News” inFebruary2014. Inorder to investigate therelationship that
the “CultureNews” had towards cultural events inSerbia, primarily
in relation to cultural events organized outside Belgrade, our main
research question was: Does the broadcast of the “Culture News”
onBelgradeTelevisionmeet thestandardsprescribedby theLawon
Public Service Broadcasting? Namely, a balanced representation of
topicsfromallpartsofSerbiashouldbenotonlyalegal,butalsothe
professional obligation of the Public Service Broadcasting channel.
Therefore, another research question also was: Are other places in
Serbia on the sidelines and neglected compared to Belgrade? For
the purposes of this research,we have conducted an analysis of the
“CultureNews” television showbroadcast betweenMay1 andMay
31,2018,whichincludedatotalof23televisionbroadcasts,thatis,170
features.Maywaschosenfortheanalysisbecausethisisamonthwhen,
inmanySerbiancitiesandtowns,alargenumberofculturaleventsare
traditionallyorganized,whicharenotonlyoflocalbutalsoofnational
significance, by events evaluation criteria. Based on themonthlong
analysisofthistelevisionshow,theauthorshaveidentifiedaprominent
marginalization of reporting on cultural events that are organized
outsidethecountry’scapital.Namely,127outof170features(74.71%)
talkedabouttheeventsthatwereorganizedinBelgrade;otherSerbian
citiesandtownswererepresentedwithonly16features(9.42%),while
theremainingfeatureswerereservedforglobalevents.Althoughgenre
varied and of a high level of quality, the “CultureNews” television
show cannot satisfy neither the legal requirements nor the needs of
all viewers in Serbia, since their reporting favours one city, leaving

everyoneelseonthesidelinesofcultureandsociety.

Key words: public service broadcasting, Belgrade Television  
Program, Culture News, culture, marginalization
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ВЕБ 2.0, ДРУ ШТВЕ НИ  
МЕ ДИ ЈИ И НО ВА ПА РА ДИГ МА 
МЕ ДИЈ СКОГ ИН ФОР МИ СА ЊА
Сажетак: Рад кроз ана ли зу ре ле вант них из во ра ис тра жу је аспек
те но во на ста ле па ра диг ме ме диј ског ин фор ми са ња, кo ja je ре зул
тат про ме на у оп штој дру штве ној ко му ни ка ци ји услед ин фор ма
ци о ноко му ни ка ци о не ре во лу ци је. Веб 2.0 окру же ње, те дру штве
ни ме ди ји, до ве ли су до по ја ве ви со ког нивоa ин тер ак тив но сти 
раз ме не ин фор ма ци ја, те ти ме и ме диј ског ин фор ми са ња, од но сно 
но ви нар ског из ве шта ва ња. Ова ин тер ак тив ност про из во ди те ме
љи те про ме не, ко ји се мо ра ју узе ти у об зир ка ко би се про из во ди ли 
и пла си ра ли оп ти мал ни ме диј ски са др жа ји. У ра ду се ис пи ту је веб 
2.0 окру же ње, ње го ве спе ци фич но сти у од но су на тра ди ци о нал
не ме диј ске усло ве. Са гле да ва ју се дру штве ни ме ди ји, њи хо ве дру
штве не и ко му ни ка ци о не спе ци фич но сти, те на ко ји на чин њи хо ва 
ин тер ак тив на при ро да ути че на раз ме ну ин фор ма ци ја. Ис тра жу
је се но ва уло га пу бли ке у ме диј ској ко му ни ка ци ји, те успон гра
ђан ског но ви нар ства као по сле ди ца по ме ну те ин тер ак тив но сти 
ди ги тал ног окру же ња. За тим, сле ди рас пра ва о но вим на чи ни ма 
по тро шње ме диј ских са др жа ја, те ин ци дент ном ин фор ми са њу 
као ре зул та ту ме диј ске кул ту ре дру штве них ме ди ја. На кра ју, рад 
рас пра вља о нај ва жни јим етич ким пи та њи ма са вре ме ног ме диј
ског ин фор ми са ња у веб 2.0 усло ви ма, пре вас ход но о ин фор ма ци о
ној се гре га ци ји – ехо ко мо ра ма, те ла жним ве сти ма, и шта ме диј
ске ор га ни за ци је и плат фор ме дру штве них ме ди ја мо гу учи ни ти 
да се ова, дру штве но не по жељ на, по на ша ња су зби ја ју, а њи хов 
штет ни ути цај ума њи, или у пот пу но сти от кло ни.

Кључнеречи: веб 2.0, дру шве ни ме ди ји, ме диј ско ин фор ми са ње, 
кул ту ра ме ди ја, ла жне ве сти, ме диј ска се гре га ци ја

МИРАВИДАКОВИЋ
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Увод1

Веб 2.0 као плат фор ма на гла ша ва ди мен зи ју Ин тер не та као 
ин тер ак тив ног ме ди ја за ме ђу соб но умре жа ва ње, ко му ни ка
ци ју, и раз ме ну зна ња, ис ку ста ва и ин фор ма ци ја. Ме ђу тим, 
док је и веб 1.0 слу жио у свр ху раз ме не ин фор ма ци ја, веб 
2.0 апли ка ци је слу же, пре све га, у свр ху умре жа ва ња љу ди у 
гло бал ну мре жу, где ти по је дин ци ко ји су чла но ви мре же де
ле ин фор ма ци је са оста лим чла но ви ма мре же, док се у веб 
1.0 ин фор ма ци је на ла зе на сер ве ри ма. 

Он лајн дру штве не мре же пред ста вља ју нај по пу лар ни ји об
лик сај то ва, јер се оне те ме ље упра во на основ ним прин
ци пи ма веб 2.0, те је њи хо ва глав на на ме на умре жа ва ње 
љу ди у он лајн за јед ни це. Ова ко ор га ни зо ва ни сај то ви ви ше 
не слу же у свр ху скла ди ште ња ве ли ког бро ја ин фор ма ци
ја, већ ко ри сни ци ме ђу со бом ко му ни ци ра ју, раз ме њу ју ин
фор ма ци је, и кре и ра ју но ве, ори ги нал не са др жа је. У ова ко 
ор га ни зо ва ним мре жа ма, на гла сак се ста вља на са рад њу по
је ди на ца, кроз ко ју до ла зи до ства ра ња ко лек тив ног зна ња, 
те се ти ме софт вер ко ји се ко ри сти у свр ху умре жа ва ња сма
тра од ре ђе ним ала том (од но сно услу гом) ра ди оства ри ва ња 
дру гих, дру штве них ци ље ва. Упра во из то г раз ло га со ци јал
на (дру штве на) ди мен зи ја са вре ме ног Ин тер не та и до ла зи у 
пр ви план.

Све оп шта при сту пач ност Ин тер не та, би ло где и би ло ка да, 
ме ња при ро ду дру штве ног умре жа ва ња, а ти ме и на чин на 
ко ји се кре и ра ју, де ле и кон зу ми ра ју ин фор ма тив ни ме диј
ски са др жа ји, те пред ста вља ди мен зи ју на ко јој ће се за сни
ва ти фу ту ро ло ги ја ка ко раз ви ја ња веб тех но ло ги је, та ко и 
но ви нар ства.

Дру штве ни ме ди ји и ин фор ма тив ни  
ме диј ски са др жа ји

Дру штве ни ме ди ји су сво јим раз во јем пра ти ли раз вој са мог 
Ин тер не та. Де ве де се тих го ди на XX ве ка, по је дин ци по чи
њу да во де он лајн днев ни ке – бло го ве – те се пр ви ко мер
ци јал ни дру штве ни сај то ви упра во и по ја вљу ју као сај то ви 
ко ји ће би ти ме сто на ко ме ће бло ге ри мо ћи да де ле сво је 
са држа је.2 Упо ре до са ра стом по пу лар но сти бло го ва, до шло 

1 Рад је на стао као ре зул тат ис тра жи ва ња у окви ру Ре пу блич ког про јек
та Ди ги тал не ме диј ске тех но ло ги је и дру штве нообра зов не про ме не 
(Про је кат бр. III 47020) ко ји се ре а ли зу је уз фи нан сиј ску по др шку Ми
ни стар ства за на у ку и тех но ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је, за период 
2011–2018.

2 Ba re fo ot, D. and Sza bo, J. (2010) Fri ends with Be ne fits: A So cial Me dia 
Marke ting Hand bo ok, San Fran ci sco, CA: No Starch Press, Inc. p. 3.
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је до екс пан зи је ин фор ма ци о ноко му ни ка ци о не тех но ло ги
је: по ја вљу ју се ала ти за лак ше ко ри шће ње Ин тер не та, а са
мо при сту па ње мре жи по ста је све лак ше, бр же и јеф ти ни је. 
Исто вре ме но, елек трон ски уре ђа ји ко ји омо гу ћа ва ју по ве
зи ва ње по ста ју све при сту пач ни ји, те по се до ва ње лич них 
ра чу на ра ши ром све та по ста је сво је вр сна дру штве на нор ма 
(ра чу нар, у не ку ру ку, по ста је ,,нај но ви ји члан по ро ди це’’). 
Да ље, мо бил ни уре ђа ји оства ру ју свој про цват, та ко да тех
но ло шке ино ва ци је у овом по љу омо гу ћа ва ју при сту па ње 
мре жи би ло где и би ло ка да.

Иа ко се тех но ло ги ја сма тра по кре та чем ,,он лајн ре во лу ци
је’’, она ни ка да ни је би ла њен основ ни раз лог. Искра ко ја 
је по кре ну ла дру штве но умре жа ва ње пу тем Ин тер не та, је
сте упра во она људ ска по тре ба за удру жи ва њем у за јед ни цу. 
Од са мог свог по чет ка, Ин тер нет је пред ста вљао ра сад ник 
дру штве не ин тер ак ци је, те се због то га он лајн за јед ни це и 
на зи ва ју дру штве ним мре жа ма, а ме ди ји по мо ћу ко јих се 
удру жи ва ње вр ши на зи ва ју дру штве ним ме ди ји ма. 

Дру штве ни ме ди ји у сво јој осно ви но се де мо кра ти за ци ју 
ин фор ма ци ја3, што зна чи да љу ди пре ста ју би ти са мо ко ри
сни ци, већ они по чи њу и да до при но се ства ра њу но вих са
др жа ја, те се ши ре ње ин фор ма ци ја ви ше не од ви ја од јед ног 
ка мно ги ма, већ у ко му ни ка ци ји ак тив но уче ству ју сви. У 
дру штве не ме ди је се свр ста ва ју раз ли чи ти об ли ци ин тер ак
ци је, од Ин тер нет фо ру ма, бло го ва, ви ки ја, мре жа за де ље ње 
сли ка, ви деа и ау дио сни ма ка.

Оно што се мо же уо чи ти је сте да су у по след њих не ко ли
ко го ди на, дру штве ни ме ди ји по сте пе но пре у зе ли при мат од 
тра ди ци о нал них об ли ка ме диј ског ути ца ја. Пре ма ис тра жи
ва њу Ин сти ту та Рој терс, од 2013. го ди не, број по је ди на ца 
ко ји се ин фор ми шу пу тем дру штве них ме ди ја се дуплирао, 
те 2017. из но си 51% ис пи та ни ка. Та ко ђе, у ста ро сној гру
пи ис пи та ни ка од 18 до 34 го ди не, он лајн ин фор ми са ње 
предста вља при мар ни из вор ин фор ма ци ја.4 

Овај успон дру штве них ме ди ја се мо же при пи са ти, пре све
га, оним осо би на ма ко је га као но ви ме диј раз ли ку ју од већ 
уста ље них об ли ка раз ме не ин фор ма ци ја:

• Дру штве ни ме ди ји укљу чу ју раз ли чи те дру штве не 
канале, а по себ но он лајн дру штве не ка на ле.

3 Evans, D. (2008) So cial Me dia Mar ke ting: An Ho ur a Day, In di a na po lis, IN: 
Wi ley Pu bli ca ti ons, Inc. p. 6.

4 New man, N., Fletcher, R., Ka lo ge ro po u los, A., Levy, D. A. and Ni el sen, 
R. K. (2017) Re u ters In sti tu te Di gi tal News Re port 2017, Lon don: Ox ford 
Univer sity Press, p. 11.
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• Због сво је ин тер ак тив не и ко лек тив не при ро де, дру
штве ни ме ди ји се бр же и лак ше ме ња ју од тра ди ци о
нал них ме ди ја, те ће но ва са зна ња до ве сти до но вих 
ино ва ци ја, а но ве ино ва ци је до лак шег ко ри шће ња и 
веће атрак тив но сти за ко ри сни ке.

• Дру штве ни ме ди ји под ра зу ме ва ју уче шће свих ње
них чла но ва: они се осла ња ју на то да ће ,,ко ри сни ци’’ 
истовре ме но би ти и ,,про из во ђа чи’’ са др жа ја.

Ка ко би по ку ша ли да об ја сне по тре бу за на стан ком дру штве
них ме ди ја, те на чин на ко ји они успе шно оп ста ју и ра сту, те 
због че га су за у зе ли та ко бит ну по зи ци ју у са вре ме ној кул
ту ри и дру штве ној ин тер ак ци ји, Бер фут и Са бо (Ba re foot, 
Sza bo) на во де пет основ них на че ла дру штве них ме ди ја:5

Ин фор ма ци о на де мо кра ти ја: Ко му ни ка ци о на ре во лу ци
ја Те ле ви зиј ске еми си је, днев на штам па, ра дио еми си је, 
под ра зу ме ва ле су пу ко из ла га ње ин фор ма ци ја, у сме ру 
,,је дан ка мно ги ма’’, где је по врат на ин фор ма ци ја ско ро 
пот пу но би ла ис кљу че на из про це са. Да нас, ме ђу тим, и 
са ми из во ри тра ди ци о нал ног ин фор ми са ња ви ше вре ме
на и тру да тро ше на из глед сво јих веб пре зен та ци ја, а све 
што бу де на пи са но у но ви на ма или о че му се из ве шта ва 
на те ле ви зи ји, од мах би ва ана ли зи ра но и ко мен та ри са но 
од стра не мно го број них чла но ва он лајн за јед ни ца. Шта 
ви ше, упра во се на дру штве ним ме ди ји ма пр во по ја вљу
је ве ли ки број ин фор ма ци ја, ко је по том пре у зи ма ју и о 
њи ма из ве шта ва ју тра ди ци о нал ни ме ди ји. При мер то га 
је су из ве шта ва ња са ли ца ме ста оче ви да ца кри зних си
ту а ци ја, по пут оне на Фа кул те ту Вир џи ни ја. Тек у САД, 
где је гру па сту де на та, из ми ну та у ми нут пу тем дру штве
них плат фор ми, из ве шта ва ла о пуц ња ви ко ја се од ви ја ла 
у њи хо вој не по сред ној бли зи ни.6 При ро да дру штве них 
ме ди ја, где по је дин ци, са мо стал но, кре и ра ју са др жај, тра
ди ци о нал ну ме диј ску ко му ни ка ци ју ,,је дан пре ма мно ги
ма’’ тран сфор ми ше у ко му ни ка ци ју ,,мно ги пре ма мно ги
ма’’, где се упра во и оства ру је та, де мо крат ска ди мен зи ја 
информиса ња.

За јед ни штво: Дру штве не мре же пред ста вља ју но ве, 
гло бал не по ро ди це. У тра ди ци о нал ним ме ди ји ма, осе
ћај за јед ни штва, углав ном, из о ста је. По је дин ци ни су 
би ли у мо гућ но сти да јав но ди ску ту ју о те ма ма ко је ни
су би ле по кри ве не пу тем нај и стак ну ти јих ме ди ја, јер те 

5 Ba re fo ot, D. and Sza bo, J. нав. де ло, стp. 7.
6 Pa len, L. (2008) On li ne so cial me dia in cri sis events, Edu cu se Qu ar terly, 

31(3), Was hing ton, DC: Edu ca u se, p.77.
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ин формаци је ни су би ле по зна те ве ћем бро ју љу ди. Дру
штве ни ме ди ји су, ме ђу тим, омо гу ћи ли сту па ње у кон такт 
са људи ма ко ји има ју слич на ин те ре со ва ња.

Са рад ња: Ми ли он гла ва је па мет ни је од јед не. Тех но ло
ги ја је у по след њих де се так го ди на тран сфор ми са ла веб у 
са вр ше ну плат фор му за удру жи ва ње и са рад њу, те је ова 
ко ла бо ра ци ја и по ста ла глав на око сни ца ве ба 2.0. Чла но
ви вир ту ел них за јед ни ца са ра ђу ју у ства ра њу но вих са
др жа ја, раз ме ни ин фор ма ци ја и дру штве ном умре жа ва њу, 
те је ова кав на чин де ло ва ња до не кле убла жио стиг му Ин
тер не та као не при ја те љски на стро је ног и не сим па тич ног 
окру же ња. Са рад ња под ра зу ме ва по ве ре ње и до бро на
кло ност, а при ме ри ова квог по на ша ња су мно го стру ки: 
мно ги су при ме ри удру жи ва ња љу ди ка ко би се по мо гло 
онима ко ји ма је по моћ нео п ход на.

Оп сег: При вид на бес ко нач ност Ин тер не та. Ве ли чи на 
Ин тер не та је огра ни че на са мо же ља ма љу ди да уче ству ју 
у он лајн ин тер ак ци ји. Јед ном ка да се по је ди нац умре жи, 
са ла ко ћом при сту па нај ве ћем де лу плат фор ми дру штве
них ме ди ја, јер је ве ћи на бес плат на и при сту пач на, без 
об зи ра на ло ка ци ју по је дин ца ко ји им при сту па. Чи ње ни
ца је да по бро ју раз ли чи тих услу га и дру штве них мре
жа, Ин тер нет мо же да се чи ни бес ко нач ним, због че га и 
по сто ји сво је вр сно над ме та ње из ме ђу во де ћих плат фор
ми дру штве них ме ди ја да при во ле нај ви ше ко ри сни ка и 
за у зму при мат на мре жи.

Ау тен тич ност: Култ искре но сти. Дру штве ни ме ди ји су 
има ли сво је вр стан де мо кра ти зи ра ју ћи ефе кат на кре а тив
ност. Сај то ви по пут оних за об ја вљи ва ње и де ље ње (,,ше
ро ва ње’’) бло го ва, сли ка и ви део за пи са, ин спи ри са ли су 
по је дин це да кре и ра ју и де ле са др жа је као ни ка да до са да. 
Све при сут ност Ин тер не та, ни ски тро шко ви ин тер ак ци је 
пу тем дру штве них ме ди ја, те ла ко ћа њи хо вог ко ри шће
ња, до ве ли су до са вр ше не при ли ке за раз ме ну са др жа ја и 
иде ја. Са кул ту ром раз ме не до ла зе и два кључ на аспек та 
у рас пра ви о пред но сти ма дру штве них ме ди ја: ау тен тич
ност и тран спа рент ност. Ка ко се у про шло сти Ин тер нет, 
пре све га, по сма трао као ме сто где је мо гу ће сту пи ти у 
ин тер ак ци ју а исто вре ме но оста ти ано ни ман, сма тра ло се 
да је веб и ме сто ла жне искре но сти. Ме ђу тим, ка ко дру
штве не мре же омо гу ћа ва ју умре жа ва ње љу ди са слич ним 
ин те ре си ма, те због не по сред не и им про ви зо ва не при ро
де та кве ин тер ак ци је, све је при мет ни је ства ра ње од ре
ђе не вр сте по ве ре ња из ме ђу при пад ни ка од ре ђе них дру
штве них мре жа, те је са овим и ра сла по тре ба за ствар
ним пред ста вља њем и искре ним по на ша њем, од но сно 
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стварањем при род не дру штве не кул ту ре без об зи ра на 
вир ту ел ну при ро ду са мих дру штве них ме ди ја.7

Дру штве ни ме ди ји су из ра зи то ин тер ак тив ног ка рак те ра, 
што ко ри сни ци ма пру жа при ли ку за раз ме ну свих вр ста 
инфор ма ци ја са оста лим по је дин ци ма на мре жи.

Ја сно је да та ко зва ни но ви ме ди ји, одо сно ала ти веб 2.0 тех
но ло ги је, са дру штве ним ме ди ји ма на че лу, пред ста вља ју 
но ви ис ко рак у ево лу ци ји ме диј ске ко му ни ка ци је. Ме ђу тим, 
иа ко ме диј ско ин фор ми са ње би ва олак ша но сма ње ним тро
шко ви ма кре и ра ња ме диј ских са др жа ја пу тем но вих ме ди ја, 
те ве ћим до се гом са др жа ја, од но сно по ве ћа ном ин тер ак тив
но шћу, це на ко ја се за то пла ћа је сте, већ по ме ну та, сма ње на 
мо гућ ност кон тро ле ова квог кре и ра ња, раз ме не, и де ље ња 
са др жа ја.

Ка ко су ад ми ни стра то ри раз ли чи тих плат фор ми дру штве
них ме ди ја пре по зна ли по тре бу сво јих ко ри сни ка за де ље
њем ин фор ма тив них ме диј ских са др жа ја, они су ра ди ли на 
ди зај ну спе ци фич них оп ци ја и апли ка ци ја ко је по спе шу ју 
ову вр сту раз ме не. Не ке од оп ци ја укљу чу ју: омо гу ћа ва ње 
ко ри сни ци ма да би ра ју ме диј ске ор га ни за ци је од ко јих же ле 
да до би ја ју ин фор ма тив не са др жа је ди рект но, пу тем лин ко
ва на дру штве ним ме ди ји ма. За тим, раз ли чи те ор га ни за ци
је има ју сво је пре зен та ци је (про фи ле, од но сно про мо тив не 
стра ни це) на овим плат фор ма ма, те ко ри сник са мо стал
но иде и по тра жу је са др жа је пу тем истих. Та ко ђе, ин фор
ма тив ни ме диј ски са др жа ји се раз ме њу ју из ме ђу пу бли ке, 
од но сно по је ди на ца ко ји су исто вре ме но и ко ри сни ци не ке 
дру штве не плат фор ме: по је ди нац ће на и ћи на вест не ке ме
диј ске ку ће ко ја ће код ње га про у зро ко ва ти од ре ђе ну емо
тив ну ре ак ци ју, из ко је ће се да ље из ро ди ти по тре ба да ову 
вест по де ли са не ким дру гим по је дин цем из јед не од сво јих 
ин те ре сних, дру штве них мре жа.8 Та ко, са да на сва ком веб 
сај ту има те низ оп ци ја за де ље ње, у за ви сно сти од то га пу
тем ког дру штве ног ме ди ја же ли те да сту пи те у ин тер ак ци ју 
и по де ли те са др жај.

Да кле, за успе шан пла сман ме диј ских са др жа ја, ви ше ни је 
са мо до вољ но исте ис по ру чи ти ко ри сни ци ма пу тем не ког од 
ка на ла масме ди ја, већ са др жај мо ра би ти та кав да код ко ри
сни ка иза зо ве по тре бу за де ље њем истог. Због то га је, ви ше 
не го ика да до са да, по треб но по зна ва ти крај њег ко ри сни ка 

7 Vi da ko vić, M. Net ge ne ra ci ja i Euče nje: Sa vre me na obra zov na re vo lu ci ja, u: 
Mo sto vi me dij skog obra zo va nja 1(2013), pri re dio Šin ko vić, N. (2013), No vi 
Sad: Fi lo zof ski fa kul tet, str. 258.

8 Sin ger, J. B. (2014) Userge ne ra ted vi sa bilty, New Me dia and So ci ety, 16. 
New York, NY: SA GE Pu bli ca ti ons, p. 58.
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ме диј ског са др жа ја, ка ко би се сте кли оп ти мал ни усло ви да 
исти оства ри нај ве ћи мо гу ћи до сег. У осно ви, ин тер ак ци ја 
са дру ги ма пу тем ди ску си је или де ље ња ин фор ма ци ја, за до
во ља ва не ко ли ко кључ них људ ских по тре ба, у пр вом ре ду 
по тре бу за дру штве ном ин тер ак ци јом, по тре бу за ва ли да ци
јом лич них ми шље ња, те оства ре ње осе ћа ња са мо за до вољ
ства.9 Ин тер ак ци ја кроз дру штве не ме ди је пу тем де ље ња 
ин фор ма тив них ме диј ских са др жа ја, по је дин цу омо гу ћа ва 
да пред ста ви се бе и сво је ста во ве, же ље и ве ро ва ња. Сто га 
је емо тив на по ве за ност са ме диј ским са др жа јем ве о ма бит
на, те ће до се за ње ис прав не циљ не пу бли ке пред ста вља ти 
зна ча јан фак тор до се га са мог ме диј ског са др жа ја. Те о рет
ски, ко ри сни ци на и ла зе на ме диј ски са др жај ко ји за њих има 
од ре ђе ну лич ну вред ност, те га по том по де ле са дру ги ма, 
чи ме нај де љи ви ји би ва ју они ме диј ски са др жа ји ко ји за до
во ља ва ју два основ на усло ва: да се пла си ра ју љу ди ма ко ји 
су део ак тив них и сна жних дру штве них мре жа, те да су са ми 
са др жа ји за ни мљи ви, кре а тив ни, емо тив но при влач ни, и да 
сво јом фор мом омо гу ћа ва ју ла ку ин те гра ци ју у сва ко днев не 
ин тер ак ци је по је дин ца пу тем дру штве них ме ди ја.

Дру штве ни ме ди ји омо гу ћа ва ју но ви на ри ма да оства ре 
пот пу но но ву вр сту по ве за но сти са сво јим ко ри сни ци ма. 
Ко ри сни ци са да мо гу да се ,,спри ја те ље’’ или ,,пра те’’ ме
диј ске ор га ни за ци је и но ви на ре са ко ји ма же ле да оства ре 
про ду бље ни ји од нос и са ко ји ма би кон ти ну и ра но да бу ду 
у ин тер ак ци ји.10 Ка да два ко ри сни ка офор ме овај тип ве зе, 
они се укљу чу ју у ме ђу соб не дру штве не мре же, омо гу ћа
ва ју ћи про ши ре ње при сту пач но сти ин фор ма ци ја, те ства ра
ју ви ше оп ци ја за ме ђу соб ну ко му ни ка ци ју. Ка да ко ри сник 
 пра ти но ви на ра или но вин ску ор га ни за ци ју, он мо мен тал но 
до би ја ин фор ма ци је, од но сно ме диј ске са др жа је, оним тем
пом ко јим би ва ју об ја вље ни. Та ко ђе, ко ри сник има оп ци ју 
да ко мен та ри ше исте, и да сту па у ин тер ак ци ју са са мим 
новинари ма.

Мо ти ви са ност ко ри сни ка да  пра ти ме диј ску ор га ни за ци ју 
про из и ла зи, пре све га, из по тре бе за са зна њем, кроз при
ку пља ње ин фор ма ци ја и уче ње о дру гим осо ба ма, те ак ту
ел ним до га ђа ји ма. Ак ту ел на ис тра жи ва ња су, та ко ђе, ма
ни фе сто ва ла по сто ја ње по ве за но сти из ме ђу ко ри сни ко вог 

9 We eks, B. E. and Hol bert, R. L. (2013) Pre dic ting dis si mi na tion of news 
con tent in so cial me dia: A fo cus on re cep tion, fri en dship, and par ti san ship, 
Jo ur na lism & Mass Com mu ni ca tion Qu ar terly, 90(2), New York, NY: SA GE 
Pu bli ca ti ons, p. 217.

10 Исто, стр. 219.
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ин те ре со ва ња и де ље ња ин фор ма ци ја у он лајн окру же њу.11 
Да кле, уко ли ко ко ри сник дру штве ног ме ди ја пра ти или се 
,,спри ја те љи’’ са ме диј ском ор га ни за ци јом, то зна чи да је он 
ак тив ни уче сник у ди стри бу ци ји овог са др жа ја, јер са мим 
ти м по сто ји ве ћа ве ро ват но ћа да ће он ове са др жа је де ли ти 
са дру гим по је дин ци ма из сво је дру штве не мре же.

Ме ђу тим, ак тив на уло га ко ри сни ка ин фор ма тив них ме диј
ских са др жа ја не огле да се са мо у то ме што они ак тив но 
уче ству ју у њи хо вој ди стри бу ци ји кроз дру штве не мре же, 
већ они, та ко ђе, по ста ју кре а то ри истих, што пред ста вља 
још јед ну зна чај ну пр о ме ну у па ра диг ми ме диј ског ин фор
ми са ња у све ту про же том веб 2.0 тех но ло ги ја ма. Веб 2.0 
ала ти су омо гу ћи ли ве о ма ефи ка сан, ла ко до сту пан, те еко
но ми чан на чин из ра жа ва ња и кре и ра ња свих вр ста са др жа
ја, те је про цват по пу лар но сти дру штве них ме ди ја са со бом 
до нео и ре не сан су гра ђан ског но ви нар ства.

Гра ђан ско но ви нар ство и дру штве на ди мен зи ја 
ме диј ског из ве шта ва ња у веб 2.0 окру же њу

Иа ко гра ђан ско но ви нар ство ни је нов по јам, сва ка ко се мо же 
ре ћи да се тре нут но на ла зи мо у ње го вом зе ни ту. Гра ђан ско 
но ви нар ство се у са вре ме ном све ту од но си, пре све га, на ак
тив но сти у ди ги тал ном окру же њу, где се обич ни ко ри сни ци 
раз ли чи тих веб 2.0 плат фор ми укљу чу ју у но ви нар ско из ве
шта ва ње.12 Под тим се под ра зу ме ва да они узи ма ју ак тив
ну уло гу у при ку пља њу, ана ли зи, из ве шта ва њу, те ши ре њу 
ве сти и ин фор ма ци ја. Ова кав вид ме диј ског де ла ња пред
ста вља зна ча јан ис ко рак у од но су на про фе си о нал но и ин
сти ту ци о на ли зо ва но де ла ње тра ди ци о нал них ме диј ских ор
га ни за ци ја. У ту ру ку, гра ђан ско но ви нар ство се узи ма као 
ло ги чан про из вод де мо кра ти за ци је про це са ин фор ми са ња.13

Гра ђан ско но ви нар ство укљу чу је прак се као што су пи са ње 
бло го ва, де ље ње ин фор ма тив них фо то гра фи ја и ви део са
др жа ја, те из ве шта ва ње са ли ца ме ста ак ту ел них де ша ва ња. 
Та ко ђе, по је дин ци у сво јим но ви нар ским ак тив но сти ма мо
гу уче ство ва ти не као ак тив ни кре а то ри, већ и кроз де ље ње 
од ра ни је по сто је ћих ме диј ских са др жа ја, те и кроз њи хо во 
ко мен та ри са ње, мо ди фи ко ва ње, по нов но по ста вља ње истих 

11 Comp ton, J. and Pfau, M. (2005) Spre a ding Ino cu la tion: Ino cu la tion, Re
si stan ce to In flu en ce, and WordofMo uth Com mu ni ca tion, Com mu ni ca tion 
The ory, 19, Ho bo ken, NJ: Wi ley On li ne Li brary, p. 11.

12 Go o de, L. (2009) So cial news, ci ti zen jo ur na lism and de moc racy, New me dia 
& so ci ety, 11(8), New York, NY: SA GE Pu bli ca ti ons, p. 1289.

13 Wall, M. (2015) Ci ti zen Jo ur na lism, Di gi tal Jo ur na lism, 3, Lon don: Ro u
tledge, Taylor and Fran cis, p. 799.
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на дру ге дру штве не плат фор ме, и још мно го дру гих ак тив
но сти кроз дру штве не ме ди је. Из све га не ве де ног је ја сно 
да гра ђан ско но ви нар ство у ди ги тал ном окру же њу не ма 
и не мо же да има ја сну де фи ни ци ју, јер се ме ња јед на ком 
брзином као и ди ги тал но окру же ње у ко ме де лу је.

Гра ђан ско но ви нар ство је увек има ло уче шћа у ин сти ту
ци о на ли зо ва ном но ви нар ству, али су веб 2.0 тех но ло ги је 
омо гу ћи ле гра ђа ни ма да они бу ду пр ви ко ји ће ши ру јав
ност из ве сти ти о не ком до га ђа ју.14 Ви ше ни је не сва ки да шње 
да ме диј ске ор га ни за ци је бу ду те ко је при из ве шта ва њу о 
од ре ђе ном до га ђа ју за слу ге за вест да ју по је дин цу – ко ри
сни ку дру штве них ме ди ја, ко ји је о до га ђа ју пр ви из ве стио 
ши ру јав ност кроз сво ју дру штве ну мре жу. По ред екс клу
зив но сти, гра ђа н ско но ви нар ство до но си још јед ну ве о ма 
зна чај ну ди мен зи ју – до га ђа ји са да мо гу да се по сма тра ју 
не са мо из угла при зна тих ме диј ских ор га ни за ци ја, већ за 
сва ко де ша ва ње по сто је све до че ња ви ше по је ди на ца, те је 
сва ку вест, кроз ин тер ак ци ју пу тем дру штве них ме ди ја, мо
гу ће са гле да ти из ви ше угло ва, пре не го што се кон стру и ше 
лич но ми шље ње о да тој ин фор ма ци ји.15 Све то је за ре зул тат 
има ло да је из во ра ме диј ског ин фор ми са ња ви ше не го ика да 
пре, те је уме сто ода би ра из ме ђу не ко ли ци не ве ли ких ме диј
ских ор га ни за ци ја, мо гу ће до би ја ти ин фор ма ци је из спек тра 
нај ра зли чи ти јих, ма ње или ви ше објек тив них, из во ра.

Од ре ђе ни аспек ти гра ђан ског но ви нар ства пред ста вља ју 
плод но тло за уна пре ђе ње са ме јав не кул ту ре, пре све га у 
де мо кра ти за ци ји дис кур са, од но сно но вој ди мен зи ји тран
спа рент но сти ме диј ског ин фор ми са ња. Ако се узму не ки од 
основ них фак то ра ко ји об ли ку ју но ви нар ско из ве штава ње –  
ко мер ци јал ни ин те ре си, иде о ло шки ути ца ји, но ви нар ске 
про це ду ре, огра ни че ња, про фе си о нал не нор ме и вред но сти –  
ја сно је да оне ши рој јав ној пу бли ци ни су у ве ли кој ме ри 
тран спа рент ни.16 Про бле ма ти ка де мо кра тич но сти тра ди ци
о нал них об ли ка но ви нар ског из ве шта ва ња, ме ђу тим, до ла
зи ка ко из не тран спа рент но сти про це са из ве шта ва ња, та ко 
и не мо гућ но сти пу бли ке да пре и спи ту је тај про цес. У ме
диј ском све ту у ко ме по сто ји са мо је дан, ма њи, огра ни че ни 
број из во ра ме диј ског ин фор ми са ња, од ко јих ве ћи на про
це су из ве шта ва ња при сту па на сли чан, ако не иден ти чан, 
уста љен и ин сти ту ци о на ли зо ван, на чин, моћ са ме пу бли ке 

14 Kar le kar, K. D. and Radsch, C. (2012) Adap ting con cepts of me dia fre e
dom to a chan ging me dia en vi ron ment: In cor po ra ting new me dia and ci ti
zen jo ur na lism in to the fre e dom of the press in dex, ES SAC HESS Jo ur nal for 
Communi ca tion Stu di es, 5, Pa ris, Fran ce: Es sac hess, p. 17

15 Go o de, L. нав. де ло, стp. 1293.
16 Исто, стp. 1292.
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је све де на на го то во ни штав ну ме ру. У то ме се и огле да де
мо кра тич ност он лајн но ви нар ства: не са мо да се по ве ћа ва 
број не за ви сних из во ра ме диј ског ин фор ми са ња, већ се кроз 
гра ђан ско но ви нар ство са мој пу бли ци, од но сно гра ђа ни ма 
омо гу ћа ва уче шће у об ли ко ва њу јав ног ми шље ња.17 

Гра ђан ско но ви нар ство ни у ко јој ме ри не угро жа ва про фе
си о нал но но ви нар ство, али оно, пот по мог ну то дру штве ним 
аспек ти ма но вих ди ги тал них ме ди ја, ак тив но уче ству је у 
ње го вом об ли ко ва њу. Про фе си о нал ни ме диј ски са др жа ји 
ви ше ни су са мо го тов про из вод, већ пред ста вља ју си ро ви
ну, ко ја ће да ље би ти пре о бли ко ва на и де ље на од стра не 
по је ди на ца и гра ђан ских но ви нар ских гру па. Ова кав об лик 
лан ча не про из вод ње ме диј ских са др жа ја про из и ла зи из ак
тив ног уче шћа са ме пу бли ке као ге не ра то ра зна че ња: они 
чи та ју, про це су и ра ју и ди ску ту ју о ме диј ским тек сто ви ма 
на раз ли чи те на чи не, че сто их ре фор му ли шу ћи и да ју ћи им 
дру га чи ју вред ност, од но сно по ру ку од оне ко ја је пр во бит
но по сла та. Гра ђан ско но ви нар ство мо же, у од ре ђе ној ме ри, 
би ти по сма тра но као про ду же так ова квог, ак тив ног уче шћа 
пу бли ке у ин фор ма тив ном про це су, уме сто што би се по сма
тра ло као на гла про ме на у од но су из ме ђу тра ди ци о нал них 
ин фор ма тив них ме ди ја и њи хо ве пу бли ке.

Про фе си о нал ни ин фор ма тив ни са др жа ји пу тем овог ви да 
укљу че но сти пу бли ке до би ја ју но ву, ком плек сни ју ди мен
зи ју. Ка да са др жај до спе на Ин тер нет, нај ве ро ват ни је га че ка 
јед на од две мо гу ће суд би не: са вре ме ни ин фор ма ци о ни свет 
ка рак те ри ше оби мом ма си ван и ефи ка сан про ток ин фор ма
ци ја, те је са свим мо гу ће за ве ћи ну са др жа ја да оста ну не
при ме ће ни у овој бу ји ци, од но сно да ће би ти кон зу ми ран од 
стра не ре ла тив но ма лог бро ја по је ди на ца; дру га мо гућ ност 
је сте да ови са др жа ји по ста ну да ле кодо се жни, ду го трај но 
(или ба рем трај ни оно ли ко ко ли ко се у овим окол но сти ма 
не што мо же сма тра ти ,,ду го трај ним’’) ак ту ел ни, те да ће 
се сам са др жај ме ња ти ка ко се бу де пре о бли ко вао и де лио 
путем дру штве них ме ди ја.

На чин на ко ји гра ђан ско но ви нар ство кроз дру штве не ме ди
је про мо ви ше де мо кра ти за ци ју, је сте, пре све га, у то ме што 
но ви нар ство по ста је део оп ште дру штве не кон вер за ци је.18 
То под ра зу ме ва да ме диј ски са др жа ји не пред ста вља ју са
мо про из вод ко ји се кон зу ми ра, већ у окру же њу дру штве них 
ме ди ја до ла зи до то га да они би ва ју ана ли зи ра ни, де кон
стру и са ни и ко мен та ри са ни од стра не пу бли ке. Ова кав вид 

17 Bruns, A. (2003) Ga te watching, not ga te ke e ping: Col la bo ra ti ve on li ne news, 
Me dia In ter na ti o nal Au stra lia, 107, Lon don: SA GE Pu bli ca ti ons, p. 39.

18 Go o de, L. нав. де ло, стp. 1294.
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ин тер ак ци је се мо же ока рак те ри са ти као хо ри зон та лан, по
што се од ви ја из ме ђу са мих по је дин аца, од но сно ко ри сни ка 
дру штве ног ме ди ја.19 

Оно што се не сме за бо ра ви ти, а сва ка ко је из у зет но ре ле ван
тан про блем са вре ме ног ме диј ског ин фор ми са ња, је сте вер
ти кал ни вид ко му ни ка ци је, где се укљу чу ју про фе си о нал ни 
ме ди ји, струч ња ци и моћ ни ци, јед ном реч ју сви они ко ји ма 
је у ци љу да ову но ву ди мен зи ју упо сле у оства ри ва њу сво
јих лич них и про фе си о нал них ин те ре са. Де мо кра ти за ци ја 
про то ка и раз ме не ин фор ма ци ја пу тем веб 2.0 плат фор ми, 
до ве ла је до то га да се сви по те зи љу ди на по зи ци ја ма од 
јав ног зна ча ја па жљи во по сма тра ју, о њи ма се из ве шта ва 
без че ка ња да то учи не тра ди ци о нал не, про фе си о нал не ме
диј ске ор га ни за ци је, те се о њи ма рас пра вља и, по по тре
би, оне до би ја ју од ре ђе ну осу ду, од но сно по хва лу, од стра не 
јав но сти. Очи глед но је да моћ ни ци не сме ју да до пу сте да 
ова сфе ра ме диј ске ко му ни ка ци је оста не не кон тро ли са на, 
јер би то мо гло би ти по губ но за њи хов кре ди би ли тет, те је 
њи хо ва при сут ност у њој еви дент на, али та ко ђе и све ви ше 
не тран спа рент на, из че га про из и ла зи низ етич ких пробле ма 
и недо у ми ца.

Ин ци дент но ин фор ми са ње као  
про из вод но вих ди ги тал них ме ди ја

У те о ри ји, дру штве ни ме ди ји су са со бом до не ли де мо кра
ти за ци ју ме диј ског ин фор ми са ња, а то би као ло гич ну по
сле ди цу тре ба ло да има ве ћу ин фор ми са ност гра ђан ства о 
до га ђа ји ма од јав ног зна ча ја, ве ћи ни во по ли тич ког зна ња 
о по за ди ни ових до га ђа ја, те ве ће уче шће у дру штве ном 
жи во ту. Ин тер нет омо гу ћа ва при ступ ин фор ма ци ја ма из, 
на из глед, нео гра ни че ног бро ја ак ту ел них из во ра, на би ло 
ком ме сту и у би ло ко је вре ме. Ме ђу тим, ова све при сут ност 
ин фор ма ци ја не ће ди рект но до ве сти до по ве ћа ња бро ја ин
фор ми са них по је ди на ца, већ ће, пре вас ход но, омо гу ћи ти по
ве ћа ни при ступ ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја оним по
је дин ци ма ко ји су већ укљу че ни у по ли тич ке и дру штве не 
про це се.20

До по ра ста бро ја јав но ин фор ми са них по је ди на ца не ће нео
п ход но до ћи кроз са мо при су ство ин фор ма тив них са др жа ја 
у њи хо вој ин тер ак ци ји пу тем дру штве них ме ди ја. До жеље 

19 Ca rey, J. (1998) Com mu ni ca tion as Cul tu re: Es says on Me dia and So ci ety, 
Bo ston: Un win Hayman. Epub.

20 Mitchel stein, E. and Boc zkow ski, P. J. (2010) On li ne news con sump tion re
se arch: An as ses sment of past work and an agen da for the fu tu re, New me dia 
& so ci ety, 12(7), New York, NY: SA GE Pu bli ca ti ons, p. 1092.
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за ин фор ми са но шћу до ла зи услед ин тер ак ци је у окви ру 
лич не дру штве не мре же, са осо ба ма ко је је су ин фор ми са
не и уче ству ју у дру штве ним ак тив но сти ма. У ме ђу соб ној 
ин тер ак ци ји, ко ри сни ци дру штве них ме ди ја де ле ме диј ске 
са др жа је са сво јим при ја те љи ма, ко ји би ва ју из ло же ни са
др жа ји ма ко ји ма, нај ве ро ват ни је, не би би ли из ло же ни лич
ним из бо ром, али по што су по де ље ни од стра не по је дин ца 
из исте дру штве не мре же, њи хов ин те рес би ва по кре тач 
инцидент ног ин фор ми са ња о но вом до га ђа ју.21

Да кле, дру штве на пар ти ци па ци ја и оп шта за ин те ре со ва ност 
за де ша ва ња од јав ног и по ли тич ког зна ча ја је су сво је вр сни 
пре кур со ри у ме диј ској по тро шњи по је ди на ца, али ово не 
мо ра да бу де оба ве зно код ме диј ског ин фор ми са ња у веб 2.0 
окру же њу, те ин ци ден тал на из ло же ност ме диј ским са др жа
ји ма пред ста вља јед ну од нај и стак ну ти јих та ча ка ра зи ла же
ња из ме ђу дру штве них и тра ди ци о нал них ме ди ја. Љу ди сво
је дру штве не мре же не би ра ју нео п ход но ра ди за до во ље ња 
по тре ба за ме диј ским ин фор ми са њем, већ је обич но по тре ба 
за дру штве ном ин тер ак ци јом њи хов глав ни мо ти ва тор. Ме
ђу тим, као чла но ви ових мре жа, они мо гу би ти из ло же ни 
ин фор ма ци ја ма или ве сти ма ко је ни су са ми по тра жи ва ли. 
Ка ко се ме диј ски са др жа ји де ле пу тем дру штве них мре жа, 
они по ста ју део сва ко днев не ин тер ак ци је, јер слу же свр си 
об ли ко ва ња оп штег про фи ла ко ри сни ка. Ко ри сник не би ва 
из ло жен са мо ме диј ским сар жа ји ма оних но вин ских ор га
ни за ци ја ко је сам пра ти, већ и они ма ко је пра те осо бе из ње
го ве дру штве не мре же, чи ме се ши ри и ме ња кон цепт ме диј
ске по тро шње. Ов де ве ро ват но и ле жи глав на од ли ка но ве 
па ра диг ме ме диј ског ин фор ми са ња: по је ди нац ни је ви ше 
тај ко ји пра ти ве сти, већ су ве сти те ко је пра те по је дин ца.22

Ин ци дент но ко ри ште ње ме ди ја пред ста вља тер мин ко ји 
опи су је на чин на ко ји ко ри сни ци дру штве них ме ди ја би ва ју 
из ло же ни ме диј ским са др жа ји ма, без њи хо ве ди рект не на
ме ре. Овај тип из ло же но сти ин фор ма тив ним са др жа ји ма се 
мо же сма тра ти нус про дук том дру гих ак тив но сти, од но сно 
до ко га се до ла зи не на мер но, услед упо тре бе од ре ђе ног веб 
2.0 ала та.23

21 Hol ton, A. E., Cod ding ton, M., Le wis, S. C. and de Zu ni ga, H. G. (2015) Re
ci pro city and the News: The Ro le of Per so nal and So cial Me dia Re ci pro city 
in News Cre a tion and Con sump tion, In ter na ti o nal Jo ur nal of Com mu ni ca
tion, 9, Los An ge les, CA: USC An nen berg Press, p. 2530.

22 Mad den, M., Len hart, A. and Fon ta i ne, C. (2017) How the youth na vi ga te the 
news lan dsca pe, New York: Da ta & So ci ety, p. 4.

23 Bergstrom, A. and Bel fra ge, M. J. (2018) News in So cial Me dia: In ci den tal 
con sump tion and the ro le of opi nion le a ders, Di gi tal Jo ur na lism 6, Lon don: 
Ro u tled ge, Taylor and Fran cis, p. 585.
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Мо гућ ност да слу чај но, без ди рект не на ме ре, до ђе до из ло
же но сти ин фор ма тив ним ме диј ским са др жа ји ма, је пре вас
ход ни ре зул тат ути ца ја ко ји дру штве ни ме ди ји има ју на лич
ни жи вот, од но сно свет уоп ште. Дру штве ни ме ди ји су по
ста ли сва ко дне ви ца, а са др жа ји ко је ко ри сни ци ме ђу соб но 
раз ме њу ју би ва ју спе ци фич но об ли ко ва ни та ко да се укла
па ју у сва ку по је ди нач ну плат фор му на ко јој се на ла зе, без 
об зи ра на њи хов са др жај, умет нич ки ква ли тет, ве ро до стој
ност, те ин фор ма тив ну вред ност. Та ко се ме ђу сли ке кућ них 
љу би ма ца, по зив ни це на про сла ве и ро ђен да не, тра че ве о 
по зна тим лич но сти ма, уме ша ју и ин фор ма тив ни са др жа ји 
од дру штве ног зна ча ја, те би ва ју кон зу ми ра ни у јед ном, кон
ти ну и ра ном про це су. Ин ци дент на по тро шња ме ди ја је ве о
ма рас про стра ње на по ја ва у дру штве ним ме ди ји ма.24 Овај 
тип ме диј ске ин фор ми са но сти је из у зет но ре ле ван тан, јер 
ко ри сни ци ма пру жа са зна ња ко ји ма дру га чи је не би би ли 
из ло же ни. Пре ма Рој тер со вом ис пи ти ва њу, ве ћи на ис пи та
ни ка је по твр ди ла да че сто на и ла зе на ве сти из из во ра ко је 
нор мал но не ко ри сте, те ве сти о те ма ма ко је их ина че не би 
ин те ре со ва ле.25

Ди стри бу ци ја ин фор ма тив них ме диј ских са др жа ја пу тем 
дру штве них ме ди ја по се ду је ве ћи ка па ци тет за ути цај ли
де ра ми шље ња, не го што је то слу чај са тра ди ци о нал ним 
ка на ли ма. Ли де ри ми шље ња са да мо гу пу тем веб 2.0 ала та 
да де ле ме диј ске по ру ке са љу ди ма ко ји прет ход но ни су би
ли из ло же ни ме диј ском ин фор ми са њу на зна чај ном ни воу.26 
Овај од нос функ ци о ни ше на сле де ћи на чин: ли дер ми шље
ња би ра ме диј ски са др жај, де ли га са сво јим пра ти о ци ма, те 
ти ме вр ши лич ни ути цај на ми шље ње и по на ша ње дру гих 
по је ди на ца ко ји ње га узи ма ју за узор. Да кле по је дин ци ко
ји су на дру штве ним ме ди ји ма део исте дру штве не мре же 
ути чу на то ко је се ве сти по ја вљу ју са ве ћом фре квен ци јом, 
те ће ал го рит ми (ко је плат фор ме упо тре бља ва ју ка ко би ко
ри сни ку пру жи ле нај ре ле вант ни је ин фор ма ци је, а у скла ду 
са ње го вим он лајн на ви ка ма) ис ти ца ти упра во њих, чи ме 
сва ки члан мре же има од ре ђе ну моћ, од но сно функ ци о ни
ше као сво је вр стан ли дер ми шље ња. Но вин ски чла нак ко ји 
би ва по де љен од стра не ко ле ге или чла на по ро ди це, мо же 

24 Co ste ra, M. I. and Kor me link, T. G. (2014) Chec king, Sha ring, Clic king, 
and Lin king, Di gi tal Jo ur na lism, 3, Lon don: Ro u tled ge, Taylor and Fran cis,  
p. 667.

25 New man, N., Fletcher, R., Ka lo ge ro po u los, A., Levy, D. A. and Ni el sen, R. 
K. нав. де ло, стp. 43.

26 Kar lsen, R. (2015) Fol lo wers are opi nion le a ders: The ro le of pe o ple in the 
flow of po li ti cal com mu ni ca tion on and beyond so cial net wor king si tes, Eu
ro pean Jo ur nal of Com mu ni ca tion, 30, New York, NY: SA GE Pu bli ca ti ons, 
p. 309.



318

МИРА ВИДАКОВИЋ

да има ве ћу шан су да бу де про чи тан не го чла нак по де љен 
од стра не са мог но ви на ра или са ме но вин ске ор га ни за ци је. 
Он по нов ним де ље њем од стра не дру ге осо бе до би ја ве ћу 
при влач ност, јер по ста је део дру штве не ин тер ак ци је.27 Пре
ма то ме, ли де ри ми шље ња и ин тра пер со нал не мре же има
ју под јед на ку ва жност за ток ме диј ске ко му ни ка ци је кроз 
друштве не ме ди је. 

Етич ка про бле ма ти ка ме диј ског  
ин фр ми са ња у веб 2.0 окру же њу

Узи ма ју ћи де мо кра ти за ци ју и по ве ћа ну тран спа рент ност 
но ви нар ског из ве шта ва ња пу тем дру штве них ме ди ја као 
глав не по зи тив не осо би не но ве па ра диг ме ме диј ског ин фор
ми са ња у веб 2.0 окру же њу, ни ка ко се из ви да не сме ју из гу
би ти про бле ми етич но сти од ре ђе них вр ста по на ша ња и по
ја ва у овом об ли ку ин тер ак ци је. Про бле ми ко ји се по ја вљу ју 
су, у нај ве ћој ме ри, ре зул тат све у куп ног оби ма ин тер ак ци је 
на Ин тер не ту. Кон тро ла и ре гу ла ци ја ме диј ске раз ме не, као 
и им пле мен та ци ја етич ких прин ци па но ви нар ског по зи ва, 
јед но став но су ве о ма те шки, ако не и у пот пу но сти не мо
гу ћи. Мно ги у ово ме ви де и глав ну пред ност дру штве них 
ме ди ја: раз ме на ин фор ма ци ја ви ше не под ле же тра ди ци о
нал ној цен зу ри, те због то га но ви нар ство пу тем дру штве них 
ме ди ја има мо гућ ност да не бу де у ис тој ме ри упра вља но од 
стра не цен та ра мо ћи.28 Ин фор ма тив ни са др жа ји до ла зе из 
ве ли ког бро ја, иде о ло шки, со ци јал но и ме диј ски раз ли чи
тих из во ра, а ко ри сник има мо гућ ност да сам би ра ко је ће 
из во ре ин фор ма ци ја ко ри сти ти, те кроз ко је ће дру штве не 
мре же до би ја ти ин фор ма ци је. Ме ђу тим, ова кви усло ви су 
ство ри ли и из во ре од ре ђе них етич ких про бле ма, ко ји на ста
ју би ло ин ци дент но, услед спе ци фич но сти на чи на на ко ји 
се по је ди нач ни ко ри сни ци ин фор ми шу, би ло због све сног 
кр ше ња етич ких на че ла ме диј ског ин фор ми са ња, а у ци љу 
оства ри ва ња лич них, по ли тич ких и по слов них ци ље ва. Два 
нај ве ћа про бле ма, ка ко по сво ме оби му, та ко и по ре ле вант
но сти за оп шти дру штве ни ин те рес, је су се лек тив на ин фор
ми са ност, од но сно на ста нак та ко зва них ехо ко мо ра са јед не 
стра не, те све ве ће при су ство ква зиин фор ма тив них са др жа
ја, ко ји не ма ју пра ву ин фор ма тив ну вред ност, већ, пре вас
ход но, оства ре ње уна пред за цр та не аген де. Оба про бле ма 
се ти чу ме диј ских са др жа ја као ала та ко ји об ли ку ју јав но 

27 Bergstrom, A. and Bel fra ge, M. J., нав. де ло, стp. 586.
28 We eks, B. E. and Hol bert, R. L. (2013) Pre dic ting dis si mi na tion of news 

con tent in so cial me dia: A fo cus on re cep tion, fri en dship, and par ti san ship, 
Jo ur na lism & Mass Com mu ni ca tion Qu ar terly, 90(2), p. 217.
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мње ње и дру штве но рас по ло же ње, те су уско по ве за не са 
сфе ром по ли тич ког де ло ва ња.

Ак це нат веб 2.0 је на кре и ра њу и раз ме ни ин фор ма ци ја, те 
и не чу ди да су ала ти за то та кви да уз ми ни мал но уче ње, 
омо гу ћу ју ко ри сни ци ма да бу ду про дук тив ни уче сни ци вир
ту ел не раз ме не. Кре и ра ње, ди стри бу ци ја и при сту пач ност 
ме диј ских са др жа ја ти ме по ста ју не са мо ефи ка сни, већ и 
ве о ма јеф ти ни. Ово је омо гу ћи ло да до ђе до про цва та гра
ђан ског но ви нар ства, те пу бли ци да се ин фор ми ше из нај
ра зли чи ти јих из во ра, да бу де из ло же на це лом спек тру раз
ли чи тих ми шље ња о ак ту ел ним, дру штве но ре ле вант ним 
де ша ва њи ма. Ова кво окру же ње, чи ни се, пред ста вља са вр
ше ну кли му за ши ре ње лич них ви ди ка и схва та ња по пи та
њу ре ле вант них аспе ка та јав ног и дру штве ног жи во та, чи ме 
би се веб 2.0 по ка зао као иде а лан ка нал за пре ва зи ла же ње 
иде о ло шке се гре га ци је.29 Ме ђу тим, ве ћа до ступ ност раз
ли чи тих из во ра, те мо гућ ност се лек тив ног ода би ра истих, 
омо гу ћу је по је дин цу да се усред сре ди са мо на оне из во ре 
ко ји се сла жу са ње го вим, већ уста но вље ним по гле ди ма и 
ве ро ва њи ма. По је ди нац са да има пу но ве ћи број из во ра ко ји 
до дат но по твр ђу ју ње го во ста но ви ште, те ње го ва по тре ба за 
ин фор ми са њем мо же би ти за до во ље на, а да при то ме не ма 
ни ти увид, а ни ин те ре со ва ње за са др жа је ко ји пред ста вља
ју су прот ста вље но ми шље ње. Тај по је ди нац, да ље, по ста је 
члан вир ту ел них дру штве них мре жа са чи ње них од сво јих 
исто ми шље ни ка, ко ји уне до глед по на вља ју исте ста во ве, те 
се њи хо вим кон ти ну и ра ним по твр ђи ва њем сти че по гре шна 
пер спек ти ва о ап со лут ној ис прав но сти лич ног ста ва, иа ко 
ни по што не тре ба да зна чи да је он та кав. Ге ре то во (Gar rett) 
ис тра жи ва ње је по твр ди ло тен ден ци ју ис пи та ни ка да би ра
ју оне ин фор ма тив не из во ре за ко је ва жи да се на ги њу ка 
испита ни ко вом по ли тич ком опре де ље њу.30

Ова кав вид се лек тив не из ло же но сти де лу је као на ме ран, 
ме ђу тим, људ ска по тре ба за по твр ђи ва њем лич них ста во
ва ни је је ди ни узрок ефек та ехо со бе. На и ме, плат фор ме 
дру штве них ме ди ја, Ин тер нет пре тра жи ва чи, те агре га то ри 
ве сти (спе ци ја ли зо ва не апли ка ци је и плат фор ме ко је са ку
пља ју ве сти из раз ли чи тих из во ра, те их он да пре зен ту ју 
ко ри сни ци ма и омо гу ћа ва ју њи хо во кон зу ми ра ње, де ље ње 

29 Mes sing, S. and West wo od, S. J. (2014) Se lec ti ve Ex po su re in the Age of so
cial Me dia: En dor se ments Trump par ti san so ur ce Af  li a tion When Se lec ting 
News On li ne, Com mu ni ca tion Re se arch 41, New York, NY: SA GE Pu bli
cations, p. 1045.

30 Gar rett, R. K. (2009) Ec ho Cham bers On li ne? Po li ti cally Mo ti va ted Se lec ti ve 
Ex po su re among In ter net News Users, Jo ur nal of Com pu terMe di a ted Com
mu ni ca tion, 14, Ho bo ken, NJ: Wi ley On li ne Li brary, pp. 265285.
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и ко мен та ри са ње) ко ри сте ал го рит ме ко ји на прин ци пу ма
шин ског уче ња се лек ту ју са др жа је ко ји нај ви ше од го ва ра ју 
про фи лу ко ри сни ка. На тај на чин, што ко ри сник ви ше кон
зу ми ра од ре ђе не ме диј ске са др жа је, то му ал го рит ми ви ше 
пре по ру чу ју са др жа је ко ји се укла па ју у ње го ве пре фе рен
ци је. Ово пред ста вља јед ну вр сту ехо ко мо ре спе ци фич не 
за веб 2.0 окру же ње, ко ја се на зи ва фил тер ба лон.31 Ка ко 
ко ри сник ни је тај ко ји све сно би ра из вор ин фор ма ци ја, он 
до би ја по гре шан до јам да је ње го во ми шље ње оп ште при
хва ћен став јав но сти и дру штве не за јед ни це, иа ко то, још 
јед ном, уоп ште не мо ра би ти слу чај.

Ако се узме да је за функ ци о ни са ње де мо крат ског уре ђе ња 
нео п ход но да по је дин ци има ју увид у раз ли чи та по ли тич ка 
и дру штве на ста но ви шта, ши ре ње ова квог етич ки не га тив
ног по на ша ња мо же пред ста вља ти озби љан дру штве ни про
блем. Бен клер (Ben kler), из ме ђу оста лих, пак, за го ва ра да 
ве ћи из бор и про ши ре ње дру штве них мре жа до во де до ве ће 
из ло же но сти раз ли чи тим иде ја ма, што по је дин ца осло ба ђа 
од изо ло ва ног и ша блон ског ко ри шће ња ме ди ја, ко је би за 
ње га би ло ка рак те ри стич но кроз тра ди ци о нал не ме диј ске 
ка на ле.32 Оно што мо же до ве сти до хе те ро ге ни за ци је из ло
же но сти је су дру штве не пре по ру ке. Ка ко се дру штве не мре
же фор ми ра ју из нај ра зли чи ти јих раз ло га, од но сно ин те ре
са, два по је дин ца ко ја де ле јед но за јед нич ко ин те ре со ва ње 
мо гу би ти у пот пу но сти су прот ста вље ни по не ком дру гом, 
дру штве но ма ње или ви ше ре ле вант ном пи та њу, те они би
ва ју из ло же ни су прот ста вље ном ми шље њу. Та ква си ту а ци ја 
упу ћу је на по сто ја ње по зи тив них ути ца ја ко је но ве ме диј
ске тех но ло ги је и дру штве ни ме ди ји мо гу има ти на сма ње
ње ин фор ма ци о не и иде о ло шке се гре га ци је.33

Аме рич ки пред сед нич ки из бо ри из 2016. го ди не су у ни зу 
кон тра верз них и ди ску та бил них те ма, у пр ви план дру штве
ног ди ја ло га уне ли и јед ну, не та ко но ву, али но вим ди ги
тал ним ме ди ји ма сва ка ко мно го при сут ни ју, по ја ву. Ова по
ја ва, у упо тре би рас про стра ње на као ла жне ве сти, до во ди 
у пи та ње етич ке аспек те са вре ме не ин фор ма ци о не ко му ни
ка ци је, уло гу но вих ди ги тал них ме ди ја у са вре ме ној жур
на ли сти ци, те срж са ме дру штве не ин тер ак ци је да на шњег 
дру штва.

31 Flax man, S., Goel, S. and Rao, J. M. (2016). Fil ter bub bles, ec ho cham bers, 
and on li ne news con sump tion, Pu blic Opi nion Qu ar terly, 80, Ox ford: Ox ford 
Uni ver sity Press, p. 299.

32 Исто, стр. 299.
33 Bar be ra, P., Jost, T. J., Na gler, J., Tuc ker, J. A. and Bon ne au, R. (2015) Twe

e ting form left to right: Is on li ne po li ti cal com mu ni ca tion mo re than an ec ho 
cham ber, Psycho lo gi cal Sci en ce, 26, New York: SA GE Pu bli ca ti ons, p. 1540.
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Ла жне ве сти пред ста вља ју ин фор ма тив не са др жа је ко ји су 
на мер но и из ри чи то не и сти ни ти, те ко ји има ју мо гућ ност 
да дез ин фор ми шу осо бе ко је су им из ло же не. Ка да се не ка
да го во ри ло о пре по зна ва њу ла жних из во ра ин фор ми са ња, 
јед на од на зна ка је сте би ла пре по зна тљи вост истих услед 
не про фе си о нал не пре зен та ци је и јеф ти ног из гле да њи хо вих 
веб пре зен та ци ја. Ме ђу тим, са вре ме ни ди ги тал ни ме ди ји 
пру жа ју низ на чи на на ко ји се ла ко, јеф ти но, и без пре ви
ше зна ња мо гу кре и ра ти веб пре зен та ци је и са др жа ји ко ји 
из гле да ју пот пу но про фе си о нал но, те иден тич но ле ги тим
ним ин фор ма ци о ним из во ри ма. Пре ма то ме, свр ха и из вор 
ла жне ве сти се мо гу раз ма тра ти кроз два основ на еле мен та: 
фа бри ка ци ју и об ма ну.34

У ре ле вант ној ли те ра ту ри, при ме ри ла жних ве сти кроз ко је 
се ови еле мен ти мо гу сту ди ра ти су углав ном ве за ни за аме
рич ке пред сед нич ке из бо ре из 2016. го ди не. То и не чу ди, јер 
је упра во ко ри шће ње овог тер ми на и до би ло на по пу лар но
сти у окви ру кам па ње, где су пред сед нич ки кан ди да ти, као и 
њи хо ве стран ке, по бор ни ци, те ме ди ји ко ји су им на кло ње
ни, ко ри сти ли овај тер мин ка ко би дис кре ди то ва ли про тив
нич ки та бор. Ме ђу тим, тер мин се пре све га по сма тра кроз 
на сло ве пла си ра не кроз дру штве не ме ди је, по пут оних као 
што су ,,Па па по др жа ва До нал да Трам па’’ или ,,Ир ска при
хва та ’из бе гли це’ из Сје ди ње них Аме рич ких др жа ва’’ на кон 
што је Трамп иза бран за пред сед ни ка. Ова кве ве сти очи
глед но са др же еле мент не и сти не, с об зи ром на то да ни су 
пот ко ва не ствар но сним чи ње ни ца ма. Оне чак ни ни су пре
у ве ли ча ни из ве шта ји о ре ал ним до га ђа ји ма, већ су пот пу но 
не тач не, од но сно фа бри ко ва не, те осо бе ко је су их пи са ле не 
мо гу има ти ни ка кву осно ву да и са ми ми сле да у њи ма има 
ма кар део исти не.

Дру ги еле мент, од но сно об ма на, је при сут на у чи ње ни ци да 
су ова кви ме диј ски са др жа ји пла си ра ни пу тем но вих ди ги
тал них ме ди ја та ко да из гле да ју као ау тен тич но, исти ни то 
из ве шта ва ње. Они се не пред ста вља ју као не чи је ми шље
ње или са ти ра, као што би то би ло у слу ча ју не чи јег лич ног 
бло га, већ као из ве шта ва ње на за ви сног из во ра ме диј ског 
ин фор ми са ња. То се по сти же та ко што су веб пре зен та ци је 
(сај то ви, пор та ли) на ко ји ма се ова кве ве сти пре зен ту ју ди
зај ни ра ни да ли че на пре зен та ци ју во де ћих ме диј ских из во
ра. Пре ма јед ном из ве шта ју35 по сто ји пре ко сто ти ну сај то ва 

34 Al lcott, H. and Gent zkow, M. (2017) So cial Me dia and Fa ke News in 
the 2016 Elec tion, Jo ur nal of Eco no mic Per spec ti ves 31, Nas hvil le, TA: 
American Eco no mic As so ci a tion, p. 214.

35 Var go, C. J., Guo, L. and Ama zeen, M. A. (2017) The agen daset ting po wer 
of fa ke news: A big da ta analysis of the on li ne me dia lan dsca pe from 2014 to 
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ко ји по се ду ју та кав ди зајн, пла си ра ју не е тич не са др жа је и 
има ју име на до ме на ко ја зву че као да су ба зи ра на у САД, 
али су на ста ли и кон тро ли шу се на те ри то ри ји Бив ше Ју
го сло вен ске Ре пу бли ке Ма ке до ни је. Са др жа ји на овим сај
то ви ма су углав ном кре и ра ни пу тем кон тентфар ми, где се 
иле гал но пи ра те ри зу ју исти ни ти и ле ги тим ни ме диј ски са
др жа ји, те се они об ра ђу ју и тран сфор ми шу у ла жне ве сти.36

Из во ри ла жних ве сти се огле да ју у то ме што иза њих не сто је 
но ви на ри, те се за њи хо во ши ре ње не осла ња ју на жур на ли
стич ки ква ли тет. Иза ових са др жа ја сто је по је дин ци ко ји за 
њи хо во ши ре ње при ли ку ви де у ал го рит ми ма друштвених 
ме ди ја и оста лих ме диј ских плат фор ми.37

Да кле, упо тре ба тер ми на ла жне ве сти у рас пра ви о етич кој 
про бле ма ти ци ме диј ских са др жа ја у но вим ди ги тал ним ме
ди ји ма, се пре све га тре ба ко ри сти ти ка ко би се ока рак те ри
са ли фик тив ни са др жа ји ко ји су пред ста вље ни као ле ги тим
ни из во ри ин фор ма ци ја, али ко ји су на мен ски кре и ра ни ка ко 
би об ма ну ли оп ште мње ње, у свр ху оства ре ња од ре ђе них 
лич них, по ли тич ких или фи нан сиј ских ци ље ва.

Ов де се мо же уо чи ти сво је вр сна ком пле мен тар ност из ме ђу 
ова два етич ка про бле ма (ехо ко мо ре и ла жних ве сти). Ка ко 
је по је ди нац ве о ма су бјек ти ван при сво јој по тра зи за ин фор
ма ци ја ма, тра же ћи по твр ду сво га лич ног ми шље ња, ла жне 
ве сти ту по ја ву оп ти мал но екс пло а ти шу. По је дин ци су скло
ни ји при хва та њу ин фор ма ци ја без кри тич ке ана ли зе ако је 
из вор из ко га до ла зе кре ди би лан, а тај кре ди би ли тет ће нај
че шће по се до ва ти онај из вор ко ји је већ по твр дио не ке од 
ста во ва да тог по је дин ца. Ехо ко мо ре се, та ко ђе, по ка зу ју и 
као вр ло от пор не на ко рек ци ју дез ин фор ма ци ја, те до ла зи до 
ефек та где пред ста вља ње су прот ста вље ног ми шље ња мо же 
да бу де до жи вље но као лич ни на пад, те да оја ча пр во бит на 
ста но ви шта. Ов де се ви ди да ме диј ско обра зо ва ње пу бли ке 
мо ра да игра ве о ма бит ну уло гу у но вој па ра диг ми ме диј
ског ин фор ми са ња, јер је са мо тим пу тем мо гу ће оства ри ти 
етич ке стан дар де ко је но ви нар ство мо ра по се до ва ти ка ко би 
ре а ли зо ва ло прин ци пе тран спа рент но сти и исти ни то сти, на 
ко ји ма би тре ба ло да се те ме љи.

2016, New me dia & so ci ety, 20, New York, NY: SA GE Pu bli ca ti ons, p. 2033.
36 Vi da ko vić, M. i Vi da ko vić, D. Etič ka pi ta nja pri rod nog ogla ša va nja u no

vim di gi tal nim me di ji ma. u: Mo sto vi me dij skog obra zo va nja 2015, pri re di li 
Pralica, D. i Šin ko vić, N. (2015) No vi Sad: Fi lo zof ski fa kul tet, str. 314.

37 Vi da ko vić, M. i Vi da ko vić, D. Etič na im ple men ta ci ja SEO stra te gi ja u di
gi tal nom mar ke tin gu, u: Mo sto vi me dij skog obra zo va nja, 2016, pri re di li 
Pralica, D. i Šin ko vić, N. (2016) No vi Sad: Fi lo zof ski fa kul tet, str. 383.
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За кљу чак

У зад њих не ко ли ко го ди на, жур на ли сти ка и ме диј ско из ве
шта ва ње су, као ни ка да ра ни је, по ста ли део оп штег јав ног 
дис кур са. Оби ље ме диј ских са др жа ја, те но ви об ли ци ди
стри бу ци је истих, ство ри ли су но ву ди на ми ку у про це су ме
диј ског ин фор ми са ња, ко ја са со бом но си ка ко но ве мо мен те 
у кон ти ну и ра ном про це су ме диј ске де мо кра ти за ци је, та ко и 
од ре ђе ну кри зу по ве ре ња у жур на ли сти ку, у це ло сти.38

Но ва па ра диг ма ме диј ског ин фор ми са ња на ста је као по сле
ди ца но вих ме диј ских тех но ло ги ја, ко је омо гу ћа ва ју об лик 
ко му ни ка ци је ко ја ни је огра ни че на, чи ни се, ни јед ном од 
гра ни ца ко ји ма под ле жу тра ди ци о нал ни масме ди ји. Ко
му ни ка ци ја је ин тер ак тив на, мо мен тал на, те без кла сич них 
про стор них огра ни че ња. Веб 2.0 тех но ло ги је, са дру штве
ним ме ди ји ма у пр вом ре ду, учи ни ле су да ме диј ски са
држа ји ви ше не пред ста вља ју са мо из вор ин фор ма ци ја, већ 
по тен ци јал не еле мен те кроз ко је по је дин ци де фи ни шу свој 
про фил као део од ре ђе не дру штве не мре же.

Дру штве на ди мен зи ја но вих ди ги тал них ме ди ја је до не ла то 
да са ма пу бли ка има ве о ма зна чај ну уло гу у про це су ме диј
ског ин фор ми са ња. Ова уло га је сво јим ка рак те ром ин тер
ак тив ни ја ви ше не го што је то би ла ика да до са да. По ред 
то га што по је дин ци у овом про це су уче ству ју кроз, та ко зва
не, ме тано ви нар ске ак тив но сти по пут де ље ња, ко мен та ри
са ња, кри ти ко ва ња, ре о бли ко ва ња ме диј ских са др жа ја, они 
ко ри сте ка па ци те те веб 2.0 ала та да са ми кре и ра ју ин фор
ма тив не са др жа је. Дру штве ни ме ди ји, кроз гра ђан ско но ви
нар ство, пру жа ју ко ри сни ци ма ши рок спек тар раз ли чи тих 
из во ра ин фор ма ци ја, те је пре фор ми ра ња лич ног ми шље ња 
не ки до га ђај мо гу ће са гле да ти из угла не ко ли ко раз ли чи тих 
ме диј ских из во ра. Ова кав вид ме диј ског из ве шта ва ња до но
си ве ли ку до зу де мо кра ти за ци је ме диј ског ин фор ми са ња, 
где се по је ди нац не осла ња са мо на тра ди ци о нал не ме диј ске 
ин сти ту ци је, већ кроз сво ју дру штве ну мре жу и сам мо же да 
уче ству је у фор ми ра њу јав ног ми шље ња.

Но ве ка рак те ри сти ке са вре ме не ме диј ске ко му ни ка ци је су 
са со бом до не ле и но ве етич ке не до у ми це, ко је има ју по
тен ци јал да угро зе про цес де мо кра ти за ци је и тран спа рент
но сти ме диј ског ин фор ми са ња. Да нас се као глав ни етич ки 
про бле ми на ме ћу ин фор ма ци о на се гре га ци ја, те ла жне ве
сти. Ови об ли ци не е тич ког по на ша ња су до ве ли до од ре ђе не 
кри зе по ве ре ња у ме диј ско ин фор ми са ње, те је нео п ход но 

38 New man, N., Fletcher, R., Ka lo ge ro po u los, A., Levy, D. A. and Ni el sen, R. 
K. нав. де ло стр. 27.
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на ћи ре ше ња ко ја ће би ти у скла ду са но вим мо мен ти ма ко
је је по сле ди ца жур на ли стич ких ак тив но сти у све ту дру
штвених ме ди ја.

На ме диј ским ор га ни за ци ја ма је да, у вре ме ну сен за ци о на
ли за ци је и ко мер ци ја ли за ци је ме диј ских са др жа ја, ин си сти
ра ју на ква ли те ту и вер до стој но сти, те да кроз тран спа рент
ност, објек тив ност и од го вор ност, гра де од нос по ве ре ња са 
пу бли ком. Увек се мо ра има ти у виду ин тер ак тив ни од нос 
са пу бли ком и ва жност не за ви сних из во ра гра ђан ског но ви
нар ства, ка ко би се при из ве шта ва њу до ла зи ло до те мељ но 
ис тра же них чи ње ни ца. 

Ме диј ске ор га ни за ци је и плат фор ме дру штве них ме ди ја 
мо ра ју узе ти ак тив ну уло гу у ме диј ском обра зо ва њу ко ри
сни ка, ка ко би их оспо со би ли да игра ју ак тив ну уло гу у су
зби ја њу ла жних ве сти и ме диј ских са др жа ја ни ског ква ли
те та, те би ли све сни етич ке про бле ма ти ке у ко ју се мо же 
за па сти уко ли ко се ме диј ске при ли ке, ко је омо гу ћа ва веб 2.0 
техноло ги ја, не ко ри сте на оп ти ма лан на чин.
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Abstract

Through an analysis of relevant literature, this paper examines important 
aspects of the new paradigm of information media, originating from the 
changes of social communication in general, prompted by information
communication revolution. The Web 2.0 environment, with social 
media at its front, brought forth a higher level of interactivity in the 
information exchange – information media i.e. journalistic reporting. 
This interactivity facilitates thorough changes which must be taken into 
account so as to enable production and distribution of optimal media 
content. The paper discusses in detail the Web 2.0 environment and 
its specific features, against the more traditional media environment. 
The paper further reports on important observations pertaining to social 
media and their social and communicational specificities, as well as 
the means by which their interactive nature influences exchange 
of information. The new role of public in media communication is 
also discussed in detail, as well as the rise of citizen journalism as 
a consequence of previously mentioned interactivity of the digital 
environment. Hereafter follows a discussion on the new habits in the 
media consumption, with an emphasis on incidental consumption as 
a product of the social media culture. Finally, the paper examines the 
biggest ethical issues of the modern information media in the Web 
2.0 conditions. Namely, it discusses information segregation (echo 
chambers) and fake news, and what media organizations and social 
media platforms can do to contain this, socially unfavorable, behavior 
and minimize, if not completely eliminate, their detrimental influence.

Keywords: Web 2.0, social media, information media, media culture, 
fake news, media segregation
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КРАЯ В XVIII–XIX ВВ.
Аннотация: Статья посвящена проблеме колонизации сербами 
Луганского края. Автором показаны причины переселения сербов
граничар на территорию Российской империи в середине XVIII 
века. На основе исторических источников проанализированы 
проблемы адаптации военных колонистов на территории 
Славяносербии. Охарактеризован вклад сербов в экономическое и 
культурное развитие Луганщины в XIX веке. 

Ключевые слова: сербыграничары, Славяносербия, Новая 
Сербия, Луганский край, культурное развитие

В середине XVІІІ века процесс заселения окраинных 
районов Российской империи представителями различных 
национальностей, инициированный российским 
правительством, значительно активизировался. Это было 
вызвано, с одной стороны, все еще сохранявшейся угрозой 
со стороны Турции и находящегося под ее протекторатом 
Крымского ханства, с другой – необходимостью 
хозяйственного освоения этих плодородных земель. Кроме 
того, нельзя забывать и о такой причине, как стремление 

ТАТЬЯНАЮРЬЕВНААНПИЛОГОВА
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властей к установлению контроля за действиями 
проживавших здесь казаков путем создания полностью 
управляемого военного контингента.

Первые попытки заселения правого берега Северского 
Донца колонистами из других стран предпринимались 
правительством еще в первой половине XVIII века – 
иностранным подданным обещали землю на правах 
условного владения и освобождение от ряда повинностей 
взамен несения военной службы. Подобные условия 
особенно пришлись по душе сербамграничарам – 
представителям населения пограничной области („Военной 
границы”) юга Габсбургской империи. 

Массовое стремление сербских граничар было вызвано 
тем, что после Белградского мирного договора 1739 года 
и установления между Турцией и Австрией новых границ, 
императрица Мария Терезия решила ликвидировать 
состоявшую из сербов ландмилицию и передать венграм 
приграничные земли, в которых несли ранее службу 
сербские военные поселенцы, а их самих переселить 
на другие земли. Не желавшие принимать венгерское 
подданство сербы, испытывавшие неприязнь к венграм и 
религиозные притеснения со стороны католической церкви, 
стали проявлять желание переселиться в православное 
Российское государство. Некоторые военачальники
переселенцы стремились получить от колонизации и 
материальную выгоду, обещая за денежное вознаграждение 
привезти в Россию тысячи военных. 

Уже в 1751 г. сербский полковник Иван Самойлович Хорват, 
служивший в австрийской ландмилиции, обратился к 
российскому послу Алексею Петровичу БестужевуРюмину 
от имени сербских офицеров с просьбой предоставить им 
подданство и принять на службу Российской империи.1

Вследствие дальнейших переговоров в 1751 году 
императрица Елизавета Петровна подписала указ о принятии 
в подданство сербов, желающих поселиться в России. Все 
сербыколонисты должны были войти в состав отдельных 
полков приграничной милиции на таких же условиях, как 
они служили в Австрии. 

Первым в Россию прибыл Иван Хорват со своим отрядом, 
для которого были выделены земли на правом берегу 
Днепра, принадлежавшие запорожцам, с центром в г. 

1 Подов, В. (1998) Славяносербия: документы и очерки из истории 
заселения Донбасса в XVIII в., Луганск: Глобус.
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Новомиргороде. Эти земли получили название Новая 
Сербия.2

Вслед за И. Хорватом в 1752 году прибыли полковник 
Иван Шевич и подполковник Райко Прерадович. Указом 
императрицы им были выделены земли от р. Бахмут до 
р. Лугань „в специально укрепленных редутами местах”. 
Эти земли были выделены в отдельную территориальную 
единицу – Славяносербию, которая, как и Новая Сербия, 
непосредственно подчинялась Военной коллегии и Сенату. 

Штаб И. Шевича находился в Красном Яру, Р. Прерадовича 
– в Бахмуте. Переезжая на службу в Россию, каждый серб 
должен был принести торжественную клятву императрице.3

Заселение Славяносербии, вопреки ожиданиям 
правительства, происходило тяжело и медленно. К 1755 году 
здесь посилилось всего 1.513 человек.4 Чтобы пополнить 
свои полки И. Шевич и Р. Прерадович переманивали к себе 
военных из других полков, с целью вербовки желающих 
поступить на службу засылали доверенных людей в Киев 
и Нежин, набирали в полки людей любых сословий и 
национальностей. В результате славяносербские полки 
пополнялись украинцами, а сами сербы составляли в них 
не более трети. 

Со временем российское правительство все чаще стало 
привлекать сербовпоселенцев к походам регулярной армии, 
особенно в случае войны. Многие военные поселенцы из 
Славяносербии впоследствии сделали военную карьеру, 
отличившись личным мужеством, смелостью и сохранив 
преданность императору. Среди них – Семен Зорич, Иван 
Миакович, Марко Ивелич, Василий Вуич, Иван Шевич, 
Николай Депрерадович и многие другие. 

За военную службу сербские офицеры получали от 
правительства земельные наделы, размеры которых зависели 
от военного чина. Новые землевладельцы часто наделялись 
землей при условии, что в течение определенного срока 
заселят ее крестьянами. В противном случае они могли 
лишиться наделов. Поэтому процесс колонизации земли 

2 Каленюк, С. и Ломако, М. (2010) Роти полку Депрерадовича. Мандрівка 
Лисичанським краєм у пошуках першопоселенцив, Лисичанськ: ПП 
„Принтекспрес”.

3 Экзерциция и учреждение строев и всяких церемониалов регулярной 
кавалерии 1755 году (1755), СПб: при Имп. т. д. наук.

4 Кабузан, В. (1992) Народы России в первой половине XIX в. Численность 
и этнический состав, Москва: Наука.
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и основания новых населенных пунктов происходил 
достаточно быстро. 

Сербы основали на Луганщине десятки населенных 
пунктов, среди которых – Серебрянка, Красный Яр, 
Верхнее, Привольное, Нижнее, Подгорное, Штеровка и 
др. Многие из них были названы в честь самих помещиков 
или их детей. Например, сербский офицер Вуич во второй 
половине XVIII века основал на р. Северский Донец с. 
Вуичнивку (позже – Знаменка), Перич – с. Перичивку (ныне 
– Сокольники), Депрерадович – с. Депрерадовку, Исаак 
Миакович – с. Исааковку, Тошкович – c.Тошковку, Иван 
Штерич – с. Ивановку и т.д. 

Долгое время сербы не могли самостоятельно вести 
хозяйство. Однако после расформирования гусарских полков 
ситуация изменилась, как и отношение сербов к ведению 
хозяйства. Их основным занятием стало животноводство 
и, преимущественно, коневодство. Это давало возможность 
обеспечивать себя лошадьми во время несения военной 
службы.

Сербские помещики, владевшие крупными земельными 
наделами – „ранговыми дачами” – жили в деревянных 
домах, которые называли „дворцами” и держали прислугу. 
В каждом таком „дворце” существовала своя униформа 
и полувоенный распорядок жизни. Большое жалование, 
получаемое сербскими офицерами, позволяло им держать 
хозяйство и усадьбу. Некоторые офицеры, ставшие со 
временем помещикамидворянами, силой и хитростью 
принуждали местных крестьян к работе в имениях, другие, 
наоборот, вводили льготы, заманивая крестьян в свои 
поместья. Например, панщина в их хозяйствах составляла 
1–2 дня в неделю, а в других уездах и губерниях – 3–4 дня.5

Многие сербские помещики, обогатившиеся за счет земель, 
занимались благотворительностью, жертвуя средства на 
строительство православных храмов. Первые сербские 
колонисты построили церковь в честь святого архидиакона 
Стефана в Славяносербске и открыли церковный приход. 
Позже сербами были построены Успенская Суходольская 
церковь, церковь Архистратига Михаила в Макаровом 
Яру, церковь в честь Вознесения Господнего в слободе 
Александровка, храм Благовещения Святой Богородицы в с. 
Веселая гора, храм Петра и Павла в с. Петровеньки и многие 
другие. Благодаря сербскому помещику Константину 

5 Материалы для историкостатистического описания 
Екатеринославской Епархии: церкви и приходы прошедшего XVIII 
столетия (1880), Екатеринослав: типография Я. М. Чаусского.
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Юзбашу был построен сохранившийся до сих пор 
Александровский дворец, являющийся редким памятником 
архитектуры Луганщины. 

При церквях некоторые помещики открывали 
церковноприходские школы для детей крестьян. Часто 
при них действовали и библиотекичитальни. С 1865 по 
1905 год сербами было построено 57 школ, при которых 
существовало 17 библиотек.6 При каждой такой школе 
создавались небольшие исторические коллекции, в которых 
были представлены предметы быта местного населения 
Луганщины – украинцев, россиян, казаков, сербов. 

Много фамилий сербских поселенцев осталось в истории 
Луганщины благодаря их меценатской и экономической 
деятельности. Например, имя Ивана Штерича, который 
одним из первых начал добывать уголь и железную руду в 
регионе, всегда будет фигурировать наравне с основателем 
Луганского литейного завода – Карлом Гаскойном. Другой 
серб – Георгий Шевич – также внес вклад в строительство 
завода, предоставив для этого часть своих земель, дикий 
камень и уголь. На Северском Донце им основаны несколько 
сел. В 1803 г. получил в дар от Александра I золотую 
табакерку с гравировкой императорского имени.

Со временем сербы постепенно ассимилировались среди 
местного населения, что в итоге привело к их слиянию с 
другими народами. Однако их вклад в развитие Луганского 
края останется в исторической памяти не только благодаря 
названиям отдельных селений, но и масштабной культурной 
и экономической деятельности во благо новой „Малой 
Родины”.
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JУДЕО-ХРИ ШЋАН СКА И  
АПО КРИФ НА ПРЕ ДА ЊА  

У КУ РА НУ
Сажетак: Као из во ри за Му ха ме до ве ре ли гиј ске пред ста ве о ју да
и зму и хри шћан ству мо гу нам по слу жи ти ре ле вант на христоло
шкa уче ња ју деохри шћан ских Ара па чи је сег мен те вер ског и кул
ту ро ло шког син кре ти зма на ла зи мо тек сту ал но кон ци пи ра не у 
Ку ра ну. Мно штво би блиј ских до га ђа ја и лич но сти, опи са не у ду ху 
се мит ске и си риј скопа ле стин ске уче но сти, са свим ње ним хе те
ро док сним ве ро ва њи ма, на ста ви ла су, не сме та но, да ље да жи ве у 
исла му. При су ство апо криф них и ван би блиј ских тек сто ва у Ку ра
ну ука зу је на екс пли цит но од сту па ње од ка нон ског уче ња из ло же
ног у Че тво ро је ван ђе љу, и од апо стол скосве то о тач ког на сле ђа 
ко је је Цр ква са чу ва ла у Све том пре да њу. 

Кључнеречи: ре ли гиј ски син кре ти зам, Ку ран и апо кри фи, хе те
ро док сна ју деохри шћан ска уче ња о Пре све тој Тро ји ци, Го спо
ду Хри сту и Пре све тој Бо го го ро ди ци, ес ха то ло шка ве ро ва ња у 
Махи ја и Суд њи дан

Ислам је на стао у спе ци фич ном кул тур ном зден цу се мит ски 
бли ског Ис то ка, ка сно ан тич ке Ара би је, с већ утвр ђе ним по
ли те и стич ким и син кре ти стич ким ре ли гиј ским кул том. Ге о
граф ски и кли мат ски усло ви ути ца ли су на со ци јал ну фор
му и етич ки ко декс по на ша ња ве ћих ара бљан ских пле ме на  
на се ље них у гу стим оа за ма, за раз ли ку од пу стињ ских ста
ни шта, но мад ског ти па, изо ло ва них у сте па ма. Сва пле ме на 
би ла су ве за на ве ром у јед ног за јед нич ког крв ног пре тка, га
ран та „со ци јал не јед на ко сти и прав де”, док је ме ђу соб на со
ли дар ност би ла оп штеоба ве зу ју ћи део „ко дек са пле мен ског 

СРЂАНСИМИЋ
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по на ша ња.”1 Та квим Ара бљан ским по лу о стр вом до ми ни рао 
је ре ли ги о зни плу ра ли зам, као и раз ли чи те вер ске син кре
ти стич ке сек те ко је су ве ко ви ма ши ри ле сво ја кри во тво
ре на је ре тич ка уче ња и ве ро ва ња (Ари јан ци, мо но фи зи ти, 
нестори јан ци и три те и сти).2 

Ара бљан ско по лу о стр во, ве ко ви ма пре по ја ве Му ха ме да, би
ло је кла си чан при мер по ли те и стич ког, „детра ди ци нал ног 
окру же ња” хе те ро док сних ју деохри шћан ских и је вреј ских 
гру па ци ја. Та кви  ре ли гиј ски по кре ти би ли су ин те гри са ни, 
не са мо по ли тич ким и тран скул ту рал ним про це си ма, не го 
и еко ном скосо ци јал ним ин те ре си ма с он да шњим ве ли ким 
и моћ ним цар стви ма: Ви зан ти јом и Са са нид ском Пер си јом. 

1 Це ло куп но сте че на имо ви на ни је би ла ин ди ви ду ал на већ јав на, јер је 
слу жи ла умно жа ва њу пле ме на  но си о ца и га ран та за јед нич ког су жи во
та. Упр кос пљач ка шким по хо ди ма и крв ној осве ти, ара бљан ска пле ме на 
пре зен то ва ла су „је дан до бар по ли тич ки са вез”, у ко ме је прав ни си стем 
крв не осве те га ран то вао, не са мо оп ста нак, не го и мо гућ ност „за јед
нич ког жи во та”. Шејх је био пле мен ски во ђа ко га су би ра ле пле мен ске 
ста ре ши не, ко ји је у слу ча ју су ко ба имао уло гу ми ров ног ар би тра. По
сто ја ла је и уло га пле мен ског вра ча (ви дов ња ка) сма тра ног срод ни ком 
са „џи ни ма” (вол шеб ним, ду хов ним би ћи ма), ко ји би у ста њу тран са 
про ри цао, са ве то вао, упо зо ра вао, пре тио, или прет ска зи вао „не ке до га
ђа је”, че сто, у об ли ку ри мо ва не про зе. Му ха ме да су про тив ни ци, че сто, 
оп ту жи ва ли да је „врач” – по га ђач, или „маг” – оп сед нут злим ду хом, 
ко ји је се бе сма трао про ро ком. Mont go mery, W. and Welh, A. T. Der Islam, 
in: I Mo ham med und die Frühze itIsla misches RechtReligiöses Le ben, ed. 
Hu bert, H. (1980), Stut tgart: W. Kohlham mer GmbH + Co, р. 42; Mi lot, J. R. 
(1982) Islam i mu sli ma ni, Za greb: Krš ćan ska Sa daš njost, str. 29.

2 На чи та вом Бли ском ис то ку, био је вр ло рас про стра њен култ по што ва
ња ка ме ња од ко јих се на ро чи то, још у пре и слам ској Ара би ји, из два јао 
цр ни ка мен у Ме ки, као нај ви ши бо жан ски сим бол. У ва жни је бо го ве 
се вер не Ара би је, спа дао је му шки бог Ху бал, чи ји се цр вен ка сти кип 
на ла зио у Ме ки, нај ве ро ват ни је бли зу цр ног ка ме на. По себ но су би ла 
по што ва на три жен ска бо жан ства: Ме нат – Суд ба, ал – Уза – Моћ ни ца, 
и Алат – бо жи ца, ко јој је био по све ћен че тво ро у га о ни ка ме ни блок у 
Та и фу. Бо жи ца Алат, Хе ро до то ва Али лат, на ро чи то је би ла по што ва на у 
Та и фу, алУза у На кли, а Ма нат у Ја сри бу. На чин на ко ји се у ислам ској 
Све тој књи зи – Ку ра ну тре ти ра ју ова пан те и стич ка бо жан ства упу ћу
је на за кљу чак да Ара бља ни ма ни је би ло стра но на слу ћи ва ње ве ре у 
по сто ја ње не ког Вр хов ног би ћа, та ко да се мо же го во ри ти о њи хо вој 
бли ско сти с кон цеп ци јом de us oti o sus, код ве ћег бро ја пре и слам ских за
јед ни ца. Kао вр хов ни „Го спо дар све ти ли шта Ка ба”, по ред бо га Ху ба ла, 
по ми ње се  „Го спо дар Си ри јус”, при зи ван као нај ви ше бо жан ство, a ко је 
су Ара бља ни за ми шља ли као си но ве и кће ри. У ве зи с овим ви со ко
по што ва ним бо жан ством, с па тро ни мом „Го спо дар Си ри јус”, мо же се 
го во ри ти, по Т. На ге лу,  о пр вим за че ци ма „афек тив ног мо но те и зма” код 
пре и слам ских Ара бља на; Hi ti, F. (1988) Isto ri ja Ara pa, Sa ra je vo: Ve slin 
Ma sle ša, str. 7172, Be lin ger, G. Arap ske re li gi je, u: Ve li kom lek si ko nu isla
ma, pri re dio Su bo tić, Z. (2004), Be o grad: Len to: Do bra, str. 1920; Та на
ско вић, Д. (2008) Ислам: дог ма и жи вот, Бе о град: Срп ска књи жев на 
за дру га, 2425; Armstrong, K. (2008) Mu ha med: Po sla nik za na še vri je me, 
Sa ra je vo: Baybo ok, str. 4041, Na gel, T. Geschic hte der isla mischen The o
lo gie. Von Mu ham med bis zur Ge gen wart, eds. Beck, O. (1994) München: 
Beck, р.17.
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Ве ли ка ара бљан ска пле ме на на се ве ро и сто ку Ара би је че сто 
су би ла у ва зал ским од но си ма са Ви зан тиј ским (Га са ни ди) 
и Пер сиј ским (Лах ми ди у алХи ри и Неџ ра ну) цар ством, ко
ја су ве ћин ски ис по ве да ла не сто ри јан ско и мо но фи зит ско 
хри шћан ство, док су на се ве ру по лу о стр ва бо га ти је је вреј
ске оа зе Хе џа за, Фе де ка, Теј ме и Ја сри ба би ле под сна жним 
пер сиј ским ути ца јем.3 Г. Кви спел твр ди да је би ло за сту
пље но, по ред ла тин ског хри шћан ства, и се мит ско хри шћан
ство, пре те жно па ле стин ског ти па, пот пу но не за ви сно од 
хе лен ске те о ло ги је и хри шћан ског уче ња апо сто ла Па вла.4 
Хри шћан ство се мит ског Ис то ка, па ле стин скоси риј ског ве
ро и спо ве да ња, по К. Ше длу, ју деохри шћан ског по ре кла је 
и оно је на ста ви ло ве ко ви ма да жи ви, не са мо у Ази ји и не
сто ри јан ском уче њу, не го и да ље у исла му.5 У та квом со цио
исто риј ском и кул тур ном ми љеу, Му ха мед је не су мњи во 
био у при ли ци да, у не по сред ним, кон так ти ма с Је вре ји ма 
и хри шћа ни ма упо зна и њи хо ва вер ска уче ња из Тал му да, 
као и  ра зна апо криф на хри шћан ска пре да ња. Му ха мед је, 
у пр вом пе ри о ду сво га жи во та, још као де те, вас пи та ван у 
древ но тра ди ци о нал ним вред но сти ма ме кан ског окру же ња, 
не са мо као бе ду ин, не го и као чу вар вред но сти ха ши мит
ског брат ства, и са мо је по вре ме но пра тио сво га уја ка ал 
Аба са, бо га тог тр гов ца и бан ка ра, на пу те ви ма пре ма се ве ру 
Си ри је. Ислам ско пре да ње твр ди да их је у Бо сри, на вод
но, су срео не сто ри јан ски мо нах по име ну Ба хи ра и је дан 
је вреј ски ра бин ко ји су на Му ха ме до вим ле ђи ма от кри ли 
„пе чат про ро штва”, пред ска зав ши му да ће он би ти ве ли ки 
ара бљан ски про рок, јер је у но ћи ње го вог ро ђе ња си ја ла зве
зда на не бу. По Х. Бу зеу, Му ха мед је, још као мла дић, имао 
раз не кон так те са Је вре ји ма и хри шћа ни ма, јер је Ме ка већ 
та да би ла трго вач ка ме тро по ла, са око три хи ља де ста нов
ни ка, ко ја је по ве зи ва ла пу те ве из Је ме на на Ју гу са ви зан
тиј ским Егип том, Си ри јом и Па ле сти ном а на се ве ро за па ду 

3 Од Ју жне Ара би је, тр го вач ки пу те ви во ди ли су пре ма ис точ ној Афри
ци, Ин ди ји и Еги пат ском про сто ру, а на за па ду, кa не ка да шњој рим ској 
„fe lix ara bia”, пре ма Си ри ји и Неџ ра ну, где су се на ла зи ла већ утвр ђе на 
је вреј ска град ска утвр ђе ња. Ре ли ги о знопо ли тич ки успон ари сто крат
ског пле ме на Ку ре иш де ли мич но је био усло вљен по ли тич ким успе хом 
и при вред ноеко ном ским бо гат ством ју жне Ара би је ко ја је, гру пи шу
ћи сво је еко ном ске ре сур се и на се вер ни део по лу о стр ва, омо гу ћи
ла да се тр го вач ка ро ба тран спор ту је и у ре ги о не Сре до зем ног мо ра. 
Pa ret, R. Mo ham med und der Ko ran, (1980) Stut tgart: Kohlham mer, рр. 
13−14; Frankemölle, H. Frühju den tum und Ur chri sten tum, (2006) Stut tgart: 
Kohlham mer, р. 85; Ne u wirth, A. (2010) Der ko ran als Text der Spätantike. 
Ein euvropäischer Zu gang, Ber lin: Ver lag der Wel tre li gi o nen, р. 182.

4 Qu i spel, G. (1967) Ma ka ri us, das Tho ma se van ge li um und das Lied von der 
Per le, Le i den, р. 114. 

5 Schedl, C. (1978) Mu ham mad und Je sus, Die chri sto lo gisch re le van ten  
Tex te des Ko rans, Wi en: Her der, р. 563.
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са Са са нидском Пер си јом.6 На осно ву рас по ло жи вих тра ди
ци о нал них из во ра, ве ћи на Му ха ме до вих би о гра фа опи су је 
га као зре лог и перп спек тив ног мла ди ћа ко ји је ак тив но уче
ство вао, ка ко у тр го вач ком, та ко и ре ли гиј ском жи во ту Ме
ке. За то је циљ ње го ве ре ли гиј ске про по ве ди био „ре фор ма” 
ре ли гиј ског дру штва с уни вер зал ним зна че њем у кон тек сту 
ства ра ња но вог вер ског по гле да на свет чи ја је „об ја ва” упу
ће на иза бра ном ју деохри шћан ском на ро ду, свим љу ди ма и 
це лом чо ве чан ству. Про цес ства ра ња „но ве ре ли ги је” под ра
зу ме вао је но ву за јед ни цу вер ни ка ко ја је обу ва та ла и про цес 
об ли ко ва ња но вог ре ли гиј ског иден ти те та (ума). Пре ла зак 
од ста рог ка но вом иден ти те ту ни је под ра зу ме вао на пу шта
ње спа со но сног ју деохри шћан ског уче ња о обе ћа ном Ме
си ји и иза бра ном на ро ду, већ кон ци пи ра ње јед ног но вог и 
уни вер зал ног кон тек ста, но ве те о ло ги је, у ко јој би сва уче ња 
и сви до га ђа ји би ли уна пред раз ја шње ни. Због то га је ислам
ска ег зе ге за по шла од прет по став ке да је ислам, не са мо по
след ња об ја ва да ро ва на све ту пре ко про ро ка Му ха ме да „у 
ко га не мо же би ти сум ње”, не го и кри ти ка о по гре шном, или 
не тач ном  ин тер пре ти ра њу хри шћан ског от кро ве ња, ко је су 
„љу ди или на ро ди Књи ге” сво јим не је дин ством и де о бом 
ис ква ри ли. 

На тај на чин, мо же се об ја сни ти, с јед не стра не, при су ство 
не ких ју деохри шћан ских тра ди ци ја у Ку ра ну, као и њи
хо ва кри ти ка хри шћан ског уче ња о ова пло ће ном Ло го су 
и Си ну Бо жи јем Го спо ду Хри сту, а са дру ге стра не, оспо
ра ва ње је вреј ског ве ро ва ња да су они „иза бра ни на род Ја
хве ов” ко ји оче ку је ско ри до ла зак обе ћа ног Ме си је, чи је су 
при ста ли це у Ку ра ну, сте ре о тип но на зва ни „љу ди ма или на
ро ди ма Књиге”.7 Као из вор ник за ку ран ску ин те р по ла цију 

6 Ислам ско пре да ње на ро чи то ис ти че три мо мен та: пред ска за ње на не бу и 
на зе мљи уо чи ње го во га ро ђе ња (по ја ва бли ста ве све тло сти), при су ство 
не бе ских гла сни ка уз ње го ву мај ку као и чу де сно при хва та ње но во ро
ђен че та од стра не ан ђе ла и ру ко во ђе ње кроз чи тав свет. Ме ђу тим, ов де 
се мо же ука за ти и на па ра ле лу из ме ђу Му ха ме до вог „чу де сног ро ђе ња” 
са За ра ту стром и Бу дом. Х. Бу зе сма тра да је Му ха мед сво је сло бод но 
вре ме у Ме ки че сто про во дио у раз го во ру са хри шћа ни ма и то нај че шће 
са Ча бром и Ада сом из Ни ни ве ко ји су му пред ска за ли бли ста ву ка ри је
ру и пре по зна ли у ње му бу ду ћег про ро ка. Ка сни је је упо знао коп тки њу 
Ма ри ју и Сер ги о са из Је ме на. Циљ ових ислам ских при ча је да за пра во 
по твр де или „пред ска жу” Му ха ме до во про ро штво кроз ру ке хри шћан
ског ау то ри те та. Ви ше о то ме ви дети: Bus se, H. (1988) Die the o lo gischen 
Be zi e hun gen des Islams zu Ju den tum und Chri sten tum, Darm stadt, р. 14; 
Си мић, С. (2014) Ислам као ре ли ги ја и кул ту ра, Уни ве рзи тет у Ис точ
ном Са ра је ву Бо го слов ски фа кул тет „Све ти Ва си ли је Остро шки” Фо ча,  
стр. 32.

7 Упо ре ди ти са су ром 19, 37 и 43, 65. По ред Је вре ја и хри шћа на у „љу
де или на ро де Књи ге” убра ја ју се Зо ро а стриј ци и Са беј ци (по што ва о ци 
кул та ва тре) ко ји су би ли на ста ње ни у Ха ра ну (Гор ња Ме со по та ми ја). 
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по јединих би блиј ских и ван би блиј ских опи са и до га ђа ја мо
гу нам ко ри сти ти ра зна усме на апо криф на пре да ња као и 
„ноћ на бде ња” ара биј ских мо на ха ко ји су то ком но ћи вр ши
ли бо го слу жбе не об ре де. Ути ца ји си риј скопа ле стин ских 
мо на ха као и аске за код Ара бља на био је на ја чи мо тив ве ре 
о до ла ску стро го г Пан то кра то ра и Су ди је али не и по ни зног 
Спа си те ља и Ис ку пи те ља. Мо гу ће је прет по ста ви ти да је на 
Му ха ме да на ја чи ути цај, упра во, оста ви ло аскет ско си риј ско 
мо на штво ко је је ве ли ким де лом ути ца ло на кон вер зи ју ње
го ве лич но сти и кључ ну мо но те и стич ку опре де ље ност ве ре 
у јед но га Бо га. За раз ли ку од хе те ро ге них хри шћан ских за
јед ни ца на се ве ру Ара бљан ског по лу о стр ва, још кра јем пр
вог ве ка, знат но сна жни ји је био ути цај мо но лит них је вреј
ских за јед ни ца, као и њи хо во спе ци фич но про у ча ва ње То ре 
ко ја ни је би ла пре ве де на на арап ски је зик. Пре во ди арап ске 
епи гра фи ке све до че нам о по сте пе ној је вреј ској пре вла сти 
на Ара бљан ском по лу о стр ву, то ком IV ве ка, ка да су уме сто 
мно го бо жач ких на зи ва за пре и слам ска бо жан ства по че ли 
да се ко ри сте је вреј ски на зи ви и име на као што су: „Го спо
дар Не ба и Зе мље” или „Ми ло срд ни Го спо дар”.8 У Ку ра ну 
се ха га да су штин ски са сто ји  од при ча о про ро ци ма, под 
тим име ном Му ха мед је под ра зу ме вао чи тав низ би блиј ских 
лич но сти, као и по не ке из ван Би бли је, ко је је Бог у ра зним 
вре ме ни ма слао да би к се би при звао раз не на ро де, на ро чи то 
Је вре је и Ара пе, с ко јим се ско ро пот пу но ис цр пљу је ме кан
ски пе ри од. Та ко про роч ку слу жбу у Ку ра ну вр ше и би блиј
ски па три јар си Аврам, Исак и Ја ков, па се чак и ана хро но 
по ја вљу ју и не ке лич но сти из Но во га за ве та као За ха ри ја, 
Јо ван (Пре те ча) па чак и сам Исус Хри стос, али нај че шће 
као „син Ма ри јин“, па за тим и не ки арап ски ли ко ви Худ, Са
лих и Шу ајб. Ку ран ски из раз за Ису са као „син Ма ри јин” 
(су ра 3, 4548), је још од пре и слам ског вре ме на био и на ди
мак за арап ске хри шћа не ко ји су нај че шће на зи ва ни „слу га
ма Ме си ји ним”.9 Ови по да ци су до Му ха ме да сти гли кроз 
мно го стру ке усме не из во ре у ко ји ма се огле да ми дра шиј ска 
и тар гум ска књи жев ност за је вреј ски и је ван ђељ скоапо
криф ни за хри шћан ски свет. Та ко се о му дро сти ста ро за вет
них је вреј ских ца ре ва и про ро ка Да ви да и Со ло мо на го во ри 
у су ри 21, 7879 ко ју ће мо ком па ра ти ви стич ки упо ре ди ти са 
Ми дра шом: „и Да ву ду и Су леј ма ну, ка да су су ди ли о усје ву 

8 Исто, стр. 1622. 
9 Име Исус ја вља се 25 пу та у Ку ра ну, док се 16 пу та Он на зи ва си ном 

Ма ри ји ним. Ови ис ка зи су ди рект но упе ре ни про тив хри шћан ског ве
ро ва ња и уче ња о са вр ше ној и не раз де љи вој Бо го чо ве чан ској при ро ди 
Го спо да Хри ста; Ba uschke, М.  Je susStein des An stos ses: Die Chri sto lo
gie des Ko rans und die de utshsprac hi ge The o lo gie, eds. Klöcker, M. and  
Two ruschka, U. (2000), Köln: Böhlau, рр. 107108.   
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што су га но ћу ов це не чи је оп са ле – и Ми смо би ли свје до ци 
су ђе њу њи хо ву – и учи ни смо да Су леј ман про ник не у то, а 
обо ји ци смо му дрост и зна ње да ли...”, док у Mi drasch Exo
dus Rab ba 2, 3 сто ји сли чан текст: „Бе ху два ве ли ка чо ве ка у 
све ту, ко је је Бог ку шао са ма лим ства ри ма и они бе ху вер ни 
и по ста до ше ве ли ки. Он про ве ри Да ви да са ов ца ма и од ве
де их у пу сти њу да би од раз бој ни ка би ле са чу ва не”.10 Ра ди 
бо ље та бе лар не пре глед но сти о уло зи оца Авра ма и ње го вог 
ве ро и спо ве да ња ве ре у јед но га Бо га на ко ју се Ку ран по зи ва 
на ве шће мо аде кват ну су ру ко ју ће мо упо ре ди ти са Ста ро за
вет ним апо кри фи ма: „И кад Ибра хим ре че оцу сво ме и на
ро ду сво ме: Не мам ја ни шта с они ма ко ји ма се ви кла ња те, 
ја се кла њам са мо Оно ме ко ји ме је ство рио, јер ће ми Он, 
до и ста, на пра ви пут ука за ти, Он учи ни ри је чи Тев хи да трај
ним за по том ство сво је, да би се до зва ли”, док у Књи зи Ју би
ле ја сто ји: „ И до го ди се ше сте не де ље у го ди ни, у ње го вој 
сед мој го ди ни, да је Аврам ре као оцу сво ме Та ра ху: Оче! И 
он ре че: ов де сам си не мој! И он ре че: ка ква ко рист и до би
так на ма до ла зи од ових бо го ва, ко је ти по шту јеш и пред 
ко ји ма ти ни чи це па даш...”11 Стога је мо гу ће прет по ста ви ти 
да су пре су дан ути цај за ју деогно стич ки уплив и апо кри фно 
пре да ње у Ку ра ну из вр ши ли „ју деохри шћан ски Ара пи”, ко
ји су сво је по ре кло из во ди ли од Исма и ла и Ага ре. По му
сли ман ском пре да њу Ара бља ни во де по ре кло од Исма и ла, 
Авра мо вог и Ага ри ног си на, ко ји је, по арап ском ве ро ва њу, 
по бе гао у пу сти њу и на ста нио се у бли зи ни Ме ке где је уда
ра ју ћи у пе сак, от крио во ду. То све ти ли ште је, по дру гом 
пре да њу из гра дио Аврам, по тре ћем Адам на осно ву пред
ста ве о не бе ском ра ју, да би га ка сни је над гра ђи ва ли Аврам, 
Исма ил и Му ха мед. На тај на чин,  ку ран ска ег зе ге за те жи ла 
је да ус по ста ви ве зив ну ли ни ју Ава ра мо вог ау тен тич ног мо
но те и зма, на ли ни ји АврамИсакЈа ковМој си је, у ко ме се 
отац Аврам на во ди као „при ја тељ Бо жи ји” (су ра 4, 125), ко
ји ни је са мо узор за Му ха ме да, не го и „узор у ве ри” (су ра 2, 
124). Раз лог је ве ро ват но био тај што је ме ђу Му ха ме до вим 
при ста ли ца ма би ло при пад ни ка ко ји су за сту па ли је вреј ску 
тра ди ци ју,из ме ша ну с „мно го бо жач ком ре ли ги о зно шћу и 
ори јен тал нохри шћан ским хим на ма”, ко ја је у Ара би ји би ла 
за сту пље на у форми ха нифејског песништва.12 За то и Куран 

10 Кор кут, Б. (2001) Ку ран, с пре во дом, Са ра је во, стр. 328. Ку ран ску су
ру 21, 70 упро ре ди ти са из во ри ма: Speyer, H. (1988) Die bi blischen 
Erzählungen im Qo ran, ed. G. Olams, Hil des he im, AG, р. 377.

11 Ку ран ску су ру 43 (2628) упо ре дити са: Ka utzsch, E. Die Apo kryphen 
und Pse u do e pi grap hen des Al tes Te sta ta ments, Band II, (1962), Hil des he im,  
рр. 6162.

12 Na gel, T. (2008) Der Weg zum geschi tlic hen Mo ham med, in: Re li gi on sun te
richt an höheren Schu len, р. 127; Uri, R. Ha ni fiyya and Ka ba, in: Je ru sa lem 
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че сто го во ри о „ре ли ги ји Аврамовој”, где се отац Аврам че
сто на во ди као „ха ниф” – за ступ ник чи сте и пра ве ве ре у 
јед ног и је ди но га Бо га.13

Што се са др жа ја ти че, Ку ран у ве ли кој ме ри пре у зи ма те ма
ти ку ста ро за вет не би блиј ске исто ри је, али и ју деј ске апо ка
лип тич ке књи жев но сти и ми то ло ги је, та ко да се мо же кон
ста то ва ти ши ро ка за јед нич ка осно ва из ме ђу ислам ске Све те 
књи ге Ку ра на и ци ви ли за циј ског кул тур ног на сле ђа се мит
ских на ро да.14 По себ но би блиј ске по уч не при че и про роч ке 
књи ге чи не зна ча јан део на ра тив не по е ти ке ку ран ских су ра, 
с тен ден ци јом да су ти са др жа ји ин тер по ла ци јом са оп ште ни 
у функ ци ји при ка зи ва ња но ве исти не и ис пра вља ња за блу
да ра ни јих ве ро ве сни ка, чи ја је ми си ја ко нач но ис ка за на у 
Ку ра ну. По ред ју деохри шћан ске син кре тич ки пре о блич не 
ег зе ге зе, Ку ран са др жи ислам ску ес ха то ло ги ју и апо ка лип
су, ко јим је од го во рио на он да шње и са вре ме не дру штве не 
по тре бе, јед ном  за у век оза ко ње ни Ала хо вом во љом. Рас
ки да ју ћи с па ган ском про шло шћу, Му ха мед је у ра ним ме
кан ским су ра ма, кроз по е зи ју, уоб ли чио свест Ара бља на да 
се бес крај на бла гост мо же оче ки ва ти са мо за по слу шне и 
по бо жне вер ни ке, ко ја је пре до че на есх та ло шким опи си ма 
рај ских вр то ва у ко ји ма ће би ти из о би ље све га оно га о че му 
је жи тељ без вод не и пу стињ ске Ара би је са мо са њао. Те ма 
до ла зе ћег и на сту па ју ћег Суд њег да на, у Ку ра ну се по ве зу
је с ве ром у Бо га, ко ме ће прет хо ди ти ра зни апо ка лип тич
ни до га ђа ји, ука зу ју ћи на крај и свр ше так све та. Ме ђу тим, 
одлу чу ју ћа је фун да мен тал на раз ли ка из ме ђу би блиј ских 
по уч них и про роч ких тек сто ва ко је има ју ме си јан ски и хри
сто ло шки ка рак тер, и ван би блиј ских тра ди ци ја и лич ности 

Stu di es in Ara bic and Islam 13 (1990), p. 85.
13 Ре ли ги ја Авра мо ва (ви ди су ре: 2, 130, 135; 4, 125), пре ма Ку ра ну, је ди на 

је пра ва мо но те и стич ка ре ли ги ја, ко ја је још у по рет ку ства ра ња све та 
и чо ве ка спо је на с исла мом. За то се и отац Аврам на во ди као про то тип  
„пра вог вер ни ка”, ко ји је био пр ви му сли ман (су ра 2, 128) и као та кав, од 
Ала ха пред о дре ђен да бу де вер ни ци ма узор у ве ри. Ку ран ка же: „Учи ни
ћу да ти бу деш љу ди ма узор у вје ри!” (су ра 2, 124). 

14 У Ку ра ну се, по ред Му ха ме да, по ми ње 26 про ро ка, од ко јих су че ти ри 
ара бљан ска, осам на ест  ста ро за вет них, три  но во за вет на, док се о дво
ји ци го во ри атри бу тив но, без хро но ло шког ре да. На слов но се, та ко ђе, 
по ми њу тзв. „Бо жи је књи ге”: Те врат „То ра”, Зе бур „псал тир”, Ин џил 
„Је ван ђе ље”. У из во ри ма и уче њи ма исла ма, ко ји су ју деохри шћан ске 
про ве ни јен ци је, по себ но ме сто за у зи ма уче ње о ан ђе ли ма ко ји су чу ва ри 
Мај ке књи ге, од ко јих су Ала ху нај бли жи (му ка ра бун): Џи брил, Ми ка ил, 
Азра ил и Исра фил, док се па ли ан ђео Иблис ја вља и као шеј тан – са та на. 
Осо би то су у исла му ес ха то ло шке пред ста ве о Суд њем да ну и апо ка лип
си до пу ње ни па ган ским, ју деохри шћан ским и ми то ло шкоду а ли стич
ким уче њи ма гно стич ког ти па, ко ји су ве ко ви ма на ста ја ли као про дук
ти ра зних хе те ро док сних уче ња ши ром Бли ског ис то ка; Танасковић, Д.  
нав. де ло, стр. 6089.  
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ко је је Ку ран, у по је ди ним кон ту ра ма, ин тер по ла ци јом кон
ци пи рао. Да кле, сви про ро ци и по сла ни ци не пре но се са мо 
иден тич ну и исту об ја ву, не го и лич но пре жи вља ва ју суд
би ну ко ја се, у ма њој или ве ћој ме ри, огле да и у лич но сти 
Му ха ме да и ње го вог вре ме на. За то се мо же го во ри ти о из
ве сном ку ран ском „ти пи зи ра њу”, или „ше ма ти зи ра њу” ва
жни јих би блиј ских, али и ван би блиј ских лич но сти и до га
ђа ја.15 На ро чи то се у су ра ма 19 (ме кан ска) и 3 (ме дин ска), 
из ла же су штин ско раз ми мо и ла же ње с „љу ди ма или на ро ди
ма Књи ге” о лич но сти Ису са Хри ста, екс пли цит но твр де ћи 
„да је то пра ва исти на о ње му” (су ра 19, 34), што по твр ђу је 
на вод но „тач но” ку ран ско раз у ме ва ње и ту ма че ње Све тог 
пи сма. Сви они ко ји дру га чи је, или по гре шно ту ма че лич
ност Ису са Хри ста, мо ра ју ис ку си ти ку ран ску ес ха то ло шку 
ка зну на ја вље ну Суд њим да ном. Су прот но ка нон ским је ван
ђе љи ма, Ку ран у 3. су ри, из ве шта ва о до га ђа ји ма Ма ри ји ног 
ро ђе ња и де тињ ства, ко је у ве ли кој ме ри под се ћа ју на Ја ко
вље во про то је ван ђе ље. Та ко се у гл. 410, по ме ну тог апо
кри фа, опи су је Ма ри јин бо ра вак у Је ру са лим ском хра му, у 
ко ме је од ра сла као мо на хи ња, под стро гим ста ра тељ ством 
пр во све ште ни ка За ха ри је, ко ја је из ру ку ан ђе ла, на чу де сан 
на чин, до би ја ла хра ну. Ка да је на пу ни ла два на ест го ди на, 
све ште нич ки са вет је коц ком жре бао и иза брао за ко га ће 
Ма ри ја би ти ве ре на, а чи ји је мо тив Ку ран у ве ли кој ме ри 
да ље раз ви јао. Та ко се у су ри 3, 44 на го ве шта ва: „То су не
по зна те ве сти ко је ти об ја вљу је мо. Ти ни си био ме ђу њи ма 
кад су пе ра сво ја од тр ске по ба ца ли да би ви де ли ко ће се 
од њих о Мер је ми бри ну ти, и ти ни си ме ђу њи ма био кад 
су се пре пи ра ли.” Ова ку ран ска док три на о Ма ри ји ном за
ру че њу, са др жи гно стич коапо криф ну кон цеп ци ју „скри ве
не при по ве сти”, ко ја у Ку ра ну (су ра 19, 17) ве ли ча об ја ву о 
ро ђе њу Ису са, си на Ма ри ји ног, јер: „...Ми смо к њој ме ле ка 
Џи бри ла по сла ли и он јој се при ка зао у ли ку са вр ше но ство
ре ног му шкар ца”, док се у су ри 3, 45 ка же: „..Алах ти ја вља 
ра до сну вест, од Ње га Реч: име ће му би ти Ме сих, Иса, син 
Мер је мин...” Пре ма апо криф ном Ја ко вље вом про то је ван ђе
љу (11, 38), ан ђео је об ја вио Ма ри ји вест о ро ђе њу де те та и 
„она је од ње га (не од Бо га) при ми ла ре чи.”16 С об зи ром да 
Ку ран на гла ша ва уз ви ше но ро ђе ње Ису со во, као де ча ка чи
сто га, у апо кри фи ма се ис ти че те о цен трич ни пра вац: Исус 
Хри стос је Реч са мо уко ли ко је он ство рен кроз Твор че ву 
Реч у Ма ри ји ној утро би, али ни је пре е гзи стент ни Ло гос. То 

15 Pren ner, K. (2001) Die Stim me Al lahs, Re li gion und Kul tur des Islams, Graz: 
Verl. Styria, рр. 4446. Упо ре дити су ру 11, 120. Pa ret, R. нав. дело, стр. 95.

16 Hen nec ke, E. Ne u te sta men tlic he Apo kryphen in de utscher Über set zung, 
Bd. 1. Even ge lien 5. Aufl., ed. Schne e mel cher, W. (1987) Tübin gen: Mo hr,  
рр. 338347.
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нам ука зу је на зив за Ису са као си на Ма ри ји ног у ко ме се, за
пра во, не ги ра и оспо ра ва ње го ва јед но сушт ност са Оцем.17

На кон Ма ри ји ног по врат ка у свој на род, Ку ран, из ве шта ва у 
су ри 19, 2226 да је она, опа зив ши сво ју труд но ћу под дрве
том пал ме, слич но као у псе у до Ма те је вом је ван ђе љу (гл. 
20), на зах тев ан ђе ла, др во са ви ло сво је гра не, окре пив ши 
је да ту ла ма. На при го во ре ње них су на род ни ка (су ра 19, 28) 
„учи ни ла си не што не чу ве но”, ука зу ју и при го во ри Је вре ја 
про тив Ма ри је (уп. су ру 4, 156), уз из но ше ња те шких кле
ве та и сум њи. Ме ђу тим, до га ђа се чу до, де те Исус узи ма 
сво ју мај ку у за шти ту, све до че ћи о се би, и за по чи ње сво ју 
про по вед сле де ћим ре чи ма: „Ја сам Ала хов роб”, што, по 
ислам ским ко мен та то ри ма, зна чи да Исус ни је Син Бо жи ји, 
ни ти је дан од ли ца Све те Тро ји це.18 О чу ди ма де ча ка Ису
са ко ји ће „го во ри ти љу ди ма још у ко лев ци” (су ра 3, 46; 5, 
110), слич не мо ти ве на ла зи мо у апо криф ном То ми ном је ван
ђе љу: „Сва ка реч ко ју је он из го во рио...би ла је јед но де ло 
и по ста ло је чу до.” (5, 2)19 Апо кри фи, та ко ђе, из ве шта ва ју 
да је Исус Хри стос, још као де те, сле пе и бо ле сне ле чио, 
мр тве вас кр са вао, и да је из зе мље фор ми рао врап це ко ји 
су на реч ње го ву ожи ве ли и од ле те ли. То ми но апо криф но 
је ван ђе ље ука зу је на ин тен ци ју да је Исус си лом сво је ре чи 
из ни шта ви ла при звао би ћа у по сто ја ње и да је чи нио чу да 
си лом Ре чи Бо жи је, при че му је ово ста но ви ште у Ку ра ну 
ко ри го ва но: Исус је чи нио чу да са мо во љом Бо жи јом! Ов де 
се на гла ша ва да су „Дух” и „Реч” Бо жи ја из јед на че ни са си
лом Бо жи јом ко је де лу ју у Ису су као про ро ку и по сла ни ку, 
али са мо уко ли ко је Исус Реч и Дух Бо жи ји (уп. са 4, 171). О 
при ро ди и лич но сти Ису са Хри ста, Ку ран на гла ша ва да је он 
са мо про рок и по сла ник, ко ме је при до да то Си нов ство Бо
жи је а ко је се, по ислам ским ег зе ге та ма, схва та у би о ло шко 

17 Ку ран ски из ра зи ,,Дух од Ње га” и ,,Реч од Ње га”, по ислам ским ег зе ге
та ма, од но си се на то да је кроз твор че ву ,,Реч’’ фор ми ран жи вот Ису сов 
као по сла ни ка Бо жи јег, а да је ,,Дух” узроч ник за че ћа. Из то га је ре зул
ти ра ло, ка сни је, са свим по гре шно ислам ско схва та ње Три ја до ло ги је као 
три те и зма (Алах, Исус, Ма ри ја) ко ја је ислам ска ег зе ге за при ме ни ла и 
на хри шћан ско уче ње о јед но сушт но сти Тро је ди но га Бо га. Уме сто да 
Тро јич ност о јед но сушт ном Бо гу схва ти као Три лич но сти а јед ног Бо
га по су шти ни, ислам ска ег зе ге за је Тро јед иног Бо га схва ти ла као Три 
одво је не лич но сти, или три по себ на бо жан ства, ана лог но људ ској би о
ло шкој ше ми: Отац, син и мај ка и на тај на чин до шла до сле де ће три те и
стич ке фор му ле Алах Исус (Реч) Дух (Ма ри ја); Schedl, C. нав. де ло, стр. 
473475; Buschke, М. (2001) Je susStein des An stos ses, Wi en: Böhlau, pp. 
137138; Schu mann, O.  Der Chri stus der Mu sa li me, (1975) Güter sloh, р. 31.

18 Мо жда је узрок Му ха ме до вом схва та њу Ису са као слу ге Бо жи јег, по
гре шно пре у зи ма ње пој мо ва из Све тог Пи сма, не схва та ју ћи при том 
ти по ло шки сми сао пој ма „слу га Го спод њи”; Pren ner, K. Mu ha mad und 
Mu sa, eds. Kho ury, A. T. and Ha ge mann, L. (1986), Al ten berg, pp. 2729. 

19 Schne e mel cher, W. нав. де ло, стр. 353359.



343

СРЂАН СИМИЋ

по ли те и стич ком сми слу ре чи. У при лог то ме, на ве шће мо 
ку ран ске аје те ко ји Ису са Хри ста на зи ва ју „си ном Ма ри
ји ним”, ко ји је: „...Ала хов по сла ник, и Реч Ње го ва ко ју је 
Мер је ми до ста вио, и Дух од Ње га...и не го во ри те. Тро ји ца 
су! Пре ста ни те, бо ље вам је! Алах је са мо је дан Бог – хва
љен не ка је Он! – зар Он да има де те?!...” (су ра 4, 171)20 Ови 
еви дент ни ку ран ски ис ка зи на гла ша ва ју Хри сто ву чо ве чан
ску при ро ду, у три те и стич ком сми слу ре чи, за ко ју се твр ди, 
да ни је од веч но сти, не го, да је ство ре на: „Иса ов слу чај је у 
Ала ха исти као и слу чај Аде мов: од зе мље га је ство рио, а 
за тим ре као: Бу ди! и он би” (су ра 3, 59), чи ме се на го ве шта
ва да је, ње го ва при ро да, на ста ла у да том вре мен ском, или 
исто риј ском тре нут ку, јер је као и Адам „ство рен” од зе мље. 
Пој мо ви „Дух и Реч Бо жи ја” (arap. amr, aram. me mra) у Ку
ра ну озна ча ва ју „си лу Бо жи ју”, ко ју су ра 16, 2 и 40 де фи ни
ше као:,,..Ала хо ву во љу... Ак о не што хо ће мо, Ми са мо за то 
рек не мо: Бу ди! – и оно бу де.” 

У ве зи с тим је и по ле ми ка ко ја се од но си на пи та ње Ису
со ве кр сне смрти усме ре не про тив ара бљан ских хри шћа на. 
Куран при го ва ра Је вре ји ма, до кет скогно стич ку ин тер пре
та ци ју, твр де ћи да по сто ји раз ли ка из ме ђу зе маљ ске при ро
де Хри сто ве и ду ха Ме си ји ног: „...Ми смо уби ли Ме си ха, 
Иса, си на Мер је ми на, Ала хо ва по сла ни ка...А ни су га ни 
уби ли ни рас пе ли, већ им се при чи ни ло. Они ко ји су се о 
ње му у ми шље њу ра зи ла зи ли, они су са ми о то ме у сум њи 
би ли; о то ме ни су ни шта по у зда но зна ли, са мо су на га ђа ли; 
а си гур но је да га ни су уби ли, већ га је Алах уз ди гао Се би. 
А Алах је си лан и му дар.” (су ра 4, 157158) Је вре ји твр де да 
су рас пе ли и уби ли зе маљ ску при ро ду Хри сто ву, али не и 
дух Ме си јин, јер га је Бог у мо мен ту кр сне смр ти уз ди гао ка 
се би, ко ји је пре ма ку ран ском кон тек сту, не за ми слив јер је 
Бог јед ног дру гог двој ни ка сво јим не при ја те љи ма из ру чио. 
Гно стич ко је ван ђе ље из Наг Ха ма ди ја, Ису со ву кр сну смрт 

20 Ку ран кри ти ку је хри шћан ско уче ње о Го спо ду Хри сту као Си ну Бо жи
јем, сма тра ју ћи га хе те ро док сним хри шћан ским ис ка зом и три те и стич
ком пред ста вом ко је су кру жи ле на Ара бљан ском по лу о стр ву (су ре 5, 
73, 4, 171), на гла ша ва ју ћи при том мо но фи зит ску хри сто ло ги ју „Бог је 
Ме си ја син Ма ри јин” (су ра 5, 72), док Бо го ро ди цу сма тра ју за јед ну од 
три бо жан ства (Бог, Исус и Ма ри ја). Та ква уче ња при сут на су у апо
криф ним је ван ђе љи ма о Ису со вом де тињ ству, као што су Арап ско је ван
ђе ље  у ко ме се ве ли ча и на гла ша ва Ма ри ји на бо жан ска при ро да. Ов де је 
при ме тан и ути цај си риј ске шко ле, се мит ског ис то ка ју деохри шћан ског 
по ре кла, ко ја је на гла ша ва ла апо криф не мо ти ве из не се не у Ја ко вље вом 
про то је ван ђе љу, по ко ме је Ма ри ја, бо ра ве ћи у „ис точ ном ме сту” је ру
са лим ског хра ма, хра ну ди рект но при ма ла из ру ку ан ђе ла а не обич них 
и смрт них љу ди; Schedl, C. нав. де ло, стр. 192; Ha gem man, L. and Pul
sfort, E. (1992) Ma ria, die Mut ter Je su, im Bi bel und Ko ran, Würzburg, pp. 
9193.   
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опи су је као при ви дан до га ђај, ко ји се у ствар но сти ни је ни 
до го дио, јер: „..био је то не ко дру ги ко ји је по пио жуч и сир
ће; ни сам то био ја. Уда ра ли су ме шта пом, био је то дру ги, 
Си мон, ко ји је но сио крст на пле ћи ма... а ја сам се ра до вао 
на ви си ни...због њи хо ве гре шке...ја сам се сме јао њи хо вом 
не зна њу.”21 Да кле, апо криф не вер зи је о рас пе ћу Хри сто вог 
двој ни ка на кр сту би ле су по зна те ши ром Бли ског ис то ка, 
на шта нас упу ћу је и до га ђај ту ма че ња Ису со вог Ваз не се ња 
ко ји је за ку ран ску ег зе ге зу не схва тљив, јер Бог не би до
зво лио да ње гов по сла ник бу де из ру чен у ру ке не при ја те ља. 
Ку ран нас из ве шта ва да је Ису со ва кр сна смрт (уп. су ре 19, 
33; 5, 117) про тив реч на и да ће она тек на кра ју све та и вре
ме на би ти раз ја шње на. Мо гу ће је прет по ста ви ти да је Ку ран 
сво ју хри сто ло ги ју ускла ђи вао са се мит ском хри шћан ском 
тра ди ци јом, та ко да ни су на гла ше ни са мо не га тив ни при
го во ри про тив по гре шних ин тер пре та то ра Пи сма тј. „љу ди 
или на ро да Књи ге”, што је има ло за по сле ди цу и „дру га
чи је” гле ди ште; Мој си је је до био То ру, као и Исус Је ван
ђе ље, ко је је Мој си је ва То ра по твр ди ла. Тај низ сук це сив
них об ја ва, по Ку ра ну, пре ки нут је од стра не три ни тар них 
се мит ских хри шћа на. Сто га је и Му ха ме дов за да так био да 
по твр ди, не са мо пре те че, не го и на до ла зе ће про ро ке, по
сле ње га, ка ко би на тај на чин са чу вао кон ти ну и тет на ја вљи
ва них до га ђа ја ко ји су из ло же ни у ислам ској об ја ви. У том 
кон тек сту, мо гу се раз у ме ти и ку ран ске ре чи из су ре 61, 6: 
„А кад Иса, син Мер је мин, ре че; о си но ви Исра и ло ви, ја сам 
вам Ала хов по сла ник да вам по твр дим пре ме не об ја вљен 
Те врат и да вам до не сем ра до сну вест о по сла ни ку чи је је 
име Ах мед, ко ји ће по сле ме не до ћи и кад им је он до нео 
ја сне до ка зе, они ре ко ше; Ово је пра ва враџ би на!” Ови раз
ли чи ти ју деохришћан ски мо ти ви ак ту е ли зу ју ван би блиј ску 
тра ди ци ју ко ја ов де пре суд но на ја вљу је по вра так Ме си је и 
иза слан ство обе ћа ног Ду ха Уте ши те ља, али не ка ко је он 
на ја вљен у ау тен тич ном и ка нон ском Јо ва но вом је ван ђе љу у 
ко ме сто ји: „А Утје ши тељ Дух Све ти, ко га ће Отац по сла ти 
у име мо је, Он ће вас на у чи ти све му, и под сје тиће вас на све 
што Вам ре кох.” (14, 26).22 

21 Pej gels, E. (1981) Gno stič ka je van đe lja, Be o grad: Rad, str. 109.
22 Све ти Ар хи је реј ски Си нод СПЦ, Све то пи смо Но во га за ве та, (1990) 

Бе о град, стр. 214. Хри шћан ско уче ње и ве ро ва ње о до ла ску обе ћа ног 
Ду ха Уте ши те ља, су нит ска ег зе ге за је ап со лут но по гре шно по ве за ла са 
Ах ме дом (Mухамедом), а ши ит ска с по след њим има мом ко ји ће би ти 
Вас кр си тељ. Су ни ти и Ши и ти се по зи ва ју на ха ди се, у ко ји ма се твр
ди да ће: „Му ха мед би ти по след њи имам па ру си је”;. Си мић, С. (2010) 
Библиј ски и апо криф ни тек сто ви у Ку ра ну, Бе о град: Ви со ка шко лаАка
де ми ја Срп ске Пра во сла ве Цр кве за умет ност и кон зер ва ци ју, стр. 253
254.
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Ислам ско ве ро ва ње у до ла зак обе ћа ног Мах ди ја, што зна
чи „ис прав но во ђе ни”, при вре ме ни спа си лац чо ве чан ства у 
Ку ра ну се не спо ми ње, а ње го ва уло га је знат но суп тил ни
ја и раз ви је ни ја код ши ит ских му сли ма на.23 Ње гов до ла зак 
ве зу је се пред на сту па ју ћи Суд њи дан и са по ја вом Де џа
ла (ислам ског Ан ти хри ста), ко ме ће сле до ва ти ли це ме ри у 
ве ри, а ње го ва че тр де се то го ди шња вла да ви на би ће по губ
на. С не ба ће си ћи Исус у Све ту зе мљу, по гу би ће Де џа ла и 
по мо ли ти се Бо гу у Је ру са ли му, па ће на ста ти но ви све оп
шти че тр де се то го ди шњи мир, ка да ће при вре ме но за вла да
ти ислам. На ја ва Суд њег да на у ислам ској апо ка лип ти ци и 
ес ха то ло ги ји, у чи јим се по је ди ним еле мен ти ма пре по зна је 
јудеоарап ско и се мит ско ми то ло шко на сле ђе, би ће на ја вље
но стра шним иза зо вом два ази јат ска на ро да Ја џуџ и Ма џуџ, 
гро бо ви ће се отво ри ти на дру ги звук тру бе, љу ди ће пре ми
ну ти, а на тре ћи звук тру бе па шће по топ на ки ша и на ста ће 
но ви свет и зе мља, а љу ди ће ожи ве ти. Ан ђе ли ће да ти сва
ком чо ве ку књи гу до брих де ла у де сну ру ку, књи гу рђа вих 
де ла гре шни ци ће др жа ти у ле вој ру ци. Ме ре ње чо ве ко вих 
де ла на Те ра зи ја ма би ће под над зо ром два ан ђе ла, Џи бри ла 
и Ми ка и ла. По сле од ме ра ва ња на та су, сви су ђе ни ци пре ла
зе пре ко „Си рат ћу при је”, гре шни ци ће па да ти у ра ље па
кла, а пра вед ни ци ће га пре ћи без те шко ћа. Ов де је при су тан 
еле ме нат чи сти ли шта, ве ро ват но пре у зет из ма зде и зма, ко ји 
го во ри о пре ла ску пра вед них ду ша пре ко мо ста „син ва ит“, 
над ко ји ма за се да ју тро ји ца су ди ја: Ми тра, Ра шну и Ра зи
ста. Пра вед ни ци и све ци, с ла ко ћом пре ла зе мост „та нак као 

23 Има ми шље ња да код ду о де ци мал них Ши и та, ве ра у обе ћа ног Мах ди ја 
од но си се, за пра во, на је ван ђељ ски „обе ћа ног Ду ха Уте ши те ља”, ко ји 
се по ми ње у Јо ва но вом је ван ђе љу (14, 2627), на осно ву ко јег су Ши и ти 
раз ви ли по гре шно уче ње о „има му ожи вље ња” ко ји ће на кра ју све та 
до ћи као пот пун и са вр шен чо век и от кри ти сми сао свих про ро штва. 
Код не ких ши ит ских гру па, по што ва ње ка Али ју во ди ка див ни за ци ји 
(гу лат), што је код не ких мо ра ло би ти оце ње но као грех по ли те и зма и 
из ла же ње из исла ма. Про тив за стра њи ва ча су зва нич ни вер ски ау то ри
те ти об зна њи ва ли фе тве. Не ке ши ит ске гру па ци је има ју езо те риј ску 
док три ну као што су „але ви ти” ко ји ве ру ју у ма ни фе ста ци ју Бо га  кроз 
Али ја и дру ге има ме чи ји се тво рац Ибн Ну сај ри ја, сре ди ном IX ве ка, 
про гла сио „ка пи јом” (баб) – об ја вљи ва чем де се тог има ма Али ја ал Ха
ди ја. Ну сај ри зам се про ши рио у Си ри ји, Ли ба ну и ју го и сточ ној Тур ској. 
Ин те ре сант но је да њи хов вер ски ка лен дар са др жи су нит ске, ши ит ске 
и хри шћан ске пра зни ке, ме ђу ко ји ма Бо жић и Вас крс и да, по ред хри
шћан ских име на, прак ти ку ју бо го слу же ња по ку ћа ма уз ко ри шће ње та
мја на, све ћа и осве ће ног ви на. Као спој из ме ђу ши и зма и су фи зма мо же 
се на ве сти сек та „ки зил ба ша”, са ста вље на од Турк ме на и Кур да, ко ји су 
слич ни „бек та ши ја ма” а ме ша ју тур ска пре и слам ска ве ро ва ња су фи зам 
и ху ру фи зам. По ред Тур ске, при сут ни су и на Бал ка ну, осо би то у Ал
ба ни ји; Та на ско вић, Д. нав. де ло, стр. 184191; Kor ben, H. (2000) Islam 
u Ira nu, du hov ni i fi lo zof ski ob zi ri, knj. 4, Sa ra je vo, str. 441479; Korben, 
H. (2002) Ši i zam i pro roč ka fi lo zo fi ja, Be o grad: Iran ski kul tur ni cen tar,  
str. 5254.
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дла ка, а оштар као са бља”, док ће гре шни ци па сти у па кле ни 
по нор и ту веч но оста ти.24 

Ови апо ка лип тич ки до га ђа ји, ко ји прет хо де Суд њем да ну, 
на ја вљу ју „час” или „дан вас кр се ња” (алки ја ма), јер ће на
кон ко смич ких ка та стро фа, свет би ти уни штен, на сту пи ће 
„но во или дру го ства ра ње” за ко је Ку ран ка же: „Па зар смо 
при ли ком пр вог ства ра ња ма лак са ли? Не, али они у по нов
но ства ра ње сум ња ју” (су ра 50, 15), док о дру гом  ства ра њу 
ни из че га су ра 27, 64 ка же: „Онај ко ји све из ни че га ства ра, 
ко ји ће за тим то по но во учи ни ти, и ко ји вам оп скр бу с не ба 
и из зе мље да је. Зар по ред Ала ха по сто ји дру ги бог? Ре ци: 
До ка жи те, ако исти ну го во ри те!” (уп. са 30, 27).25

Сви ови опи са ни хри сто ло шки фраг мен ти у Ку ра ну има ју за 
циљ да по ка жу да су на ста ли по узо ру на се мит ску си риј ско
па ле стин ску тра ди ци ју и апо криф ну књи жев ност ко ја је, у 
ве ли кој ме ри, би ла за сту пље на у ра зним гно стич ким и је
ре тич ким хри шћан ским уче њи ма на Бли ском ис то ку. Ра зни 
ју деохри шћан ски мо ти ви ак ту е ли зу ју и ван би блиј ске пред
ста ве ко је су, кроз ку ран ске про ро ке и по сла ни ке, на нов на
чин ин тер пре ти ра ни и на ја вљу ју ско ро оче ки ва ни до ла зак 
обе ћа ног Ме си је. Пот кре пље ње ових тврд њи на шли смо у 
на ра тив ним де ло ви ма Ку ра на, ко ји у зна чај ним сег мен ти
ма опи су је не ке ста ро за вет не и но во за вет не до га ђа је, ко ји 
су кроз ми то по ет ски на чин инер пре ти ра ни осо би на ма Ми
дра ша ко ји су и до при не ли ана хро ном на во ђе њу ра зних би
блиј ских лич но сти по пут: Авра ма, Да ви да, о чу ди ма де ча ка 
Ису са, о Ма ри ји ном за ру че њу, о Хри сто вој при ро ди (су ра, 
3 и 19) и та ко да ље. Ку ран ска ин тер пре та ци ја ме кан ских и 

24 У Ку ра ну се „Си рат ћу при ја”, на ви ше ме ста, ја вља као пра ви спа со но
сни пут, док се пред ста ва мо ста, као тре нут ног чи сти ли шта, ја вља и у 
ма зде и зму, а би ла је по зна та и Је вре ји ма; Kho ury, A. T. (1988) Der Islam
sein Le ben sord nungsein An spruch, Fre i burg: Her der, str. 117123; Si mić, S.  
(2011) Stva ra nje i vas kr se nje u Ku ra nu, Re li gi ja i to le ran ci ja, br. 15, No vi 
Sad: Ča so pis Cen tra za em pi rij skо is tra ži va nje re li gi je, str. 5859.

25 В. Белц и Ј. Гнил ка ми шље ња су да ку ран ска апо ка лип тич ка ес ха то ло
ги ја има свој ко рен у је вреј ским и хри шћан ским из во ри ма, јер го во ре о 
вре мен ском су ду као „да ну” – „Сма ку све та”, што је ве ро ват но на ста ло 
по узо ру на ста ро за вет ни по јам „дан Го спод њи”. По јам „дан Го сподњи” 
код ста ро за вет них про ро ка Јо и ла (2, 12) и Амо са (8, 2) на ја вљу је се 
као дан од ма зде. Ме ђу тим, они су  зна чај ни због про ро чан ста ва о „да ну 
Ја хве о вом”, о су ду над дру гим на ро ди ма, о про ро чан ству о об но ви Је ру
са ли ма (Јл 3, 321), и о ме си јан ском про ро чан ству о из ли ва њу Свето га 
Ду ха на сва ко те ло (Јл 2, 2832). За про ро ка Амо са твр ди се да је био 
ме ђу пр вим про ро ци ма чи ји је го вор пи сме но за бе ле жен. Зна ча јан је 
због про ро чан ства о Цр кви Хри сто вој; Belz, V. (1982) Mi to lo gi ja Ku ra na, 
Za greb, str. 154; Gnil ka, J. (2007) Bi bli ja u Ku ra nu, što ih po ve zu je, što ih 
raz dva ja, Za greb, str. 99106; То мић, И. (2006) Ста ро за вет ни про ро ци, 
Уни вер зи тет у Ис точ ном Са ра је ву: Пра во слав ни Бо го слов ски фа кул тет 
„Све ти Ва си ли је Остро шки” Фо ча, стр. 193198.    
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медин ских су ра обра зло же на су на хе те ро док сан на чин уз 
при ме се апо криф них из во ра: о ја вља њу ан ђе ла Ма ри ји, о 
Све тој Тро ји ци, о рас пе ћу и стра да њу Хри сто вом, о па ру
си ји и дру го. Уз при ме су из ве сног бро ја ју деогно стич ко
докет ских фор ми и ту ма че ња апо криф них но во за вет них 
тек сто ва Му ха мед је, као и ра на ислам ска ег зе ге за, отво ри ла 
про стор и за при ка зи ва ње ових до га ђа ја као при вид них и 
син кре ти стич ки не ствар них што се огле да у на ме ри да се 
Бо го чо век Го спод Исус Хри стос, Ал фа и Оме га би блиј ске 
ан тро по ло ги је, при ка же пре све га и са мо као „Син Чо ве
чи ји” (мо но фи зит ска фор му ла), а да се Бо го ро ди ца пре
зен ту је као Хри сто ро ди ца (Не сто ри је ва је рес) као и да се 
на дум на тај на о Све тој Тро ји ци сим бо лич ки про ту ма чи као 
три те и зам. Сви ови хри сто ло шки фраг мен ти у Ку ра ну, не
про мо сти ви су за хри шћан ство, ука зу ју нам на Му ха ме до
ву тен ден ци ју да Ара бља ни ма се бе пред ста ви као при ма о
ца по след њег „от кро ве ња”, на арап ском је зи ку, а Ку ран као 
Алахо во са вр ше но је зич ко де ло у „ко је не ма сум ње.” 
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As scripts for Muhammad’s religious notions of Judaism and 
Christianity, we can use relevant Christological teachings of the Judeo
Christian Arabs whose segments of religious and cultural syncretism 
we find textually conceived in the Quran. Islamic exegesis describes 
a number of biblical events and personalities in the spirit of Semitic 
and SyrianPalestinian teachings, with all of their heterodox beliefs, 
which have continued to live in the Islam. Presence of the apocryphal 
and nonbiblical texts in the Quran, points to an explicit deviation from 
the canonical teachings presented in the Four Gospels, and from the 
apostolicpatristic heritage that the Church has preserved in the Sacred 

Tradition.

Keywords: religious syncretism, Quran and the apocrypha, heterodox 
JudeoChristian teachings on the Holy Trinity, Lord Jesus Christ and 
the Holy Mother of God, eschatological beliefs in Mahdi and in the 

Judgement Day



350

УниверзитетСингидунум,
Факултетзамедијеикомуникације,Београд

DOI10.5937/kultura1860350G
УДК659.123:791.641.3(73)”198/...”

659.131.7:316.774(73)”198/...”
стручнирад

ИН ТЕР ТЕК СТУ АЛ НОСТ И 
ПРИ ПО ВЕ ДАЧ КЕ ТЕХ НИ КЕ У 

РЕ КЛА МИ ЗА  
МЕ КИН ТОШ 1984

Сажетак: У ра ду се пред ста вља ин тер тек сту ал на струк ту ра 
на ра ти ва ре кла ме, ко ја се уз по ја ву Ме кин то ша сма тра кул тур
ним фе но ме ном и естет ском од ред ни цом два де се тог ве ка ко ја и 
да нас упра вља са вре ме ном кул ту ром. Епло ва ре кла ма за Ме кин
тош „1984”, у ре жи ји Ри дли ја Ско та (Ri dley Scott), под стак ну та 
ри гид ним дис кур сом тр жи шта пер со нал них ра чу на ра тог вре ме
на, ре фе ри ра на Ор ве ло ву кла сич ну фик ци ју под истим на зи вом. 
По ред вер бал не ин тер тек сту ал но сти, у ре кла ми су за сту пље не 
и ви зу ел не ре фе рен це ко је ће та ко ђе би ти об у хва ће не овим ра дом. 
При по ве дач ка тех ни ка овог јед но ми нут ног ви део спо та ак ти ви ра 
па ра диг ме про стор не ко хе рент но сти и суб вер зи је ко је су по ве за
не са уто пиј ским и дис то пиј ским кон струк ци ја ма, чи ме успе шно 
упра вља про сто ром и тре нут ком по ја ве Ме кин то ша на тр жи
шту. Си стем је дин стве но сти ко ји се у пот пу но сти ори јен ти сао 
на про из вод њу по ме ри по тро ша ча да би сте као про фит, под ра
зу ме ва кре и ра ње ко мер ци јал ног про сто ра у ко ме се дру штве ни 
од нос из ме ђу ин ди ви ду ал ног и пер ци пи ра ног ус по ста вља пу тем 
упо тре бе и по тро шње елек трон ских про из во да и услу га. Овај но ви 
вид ком фо ра се бе от кри ва као об лик роб ног фе ти ши зма, што би, 
као ре фе рен ца на Марк са, био још је дан ни во вер бал не ин тер тек
сту ал но сти. Из ко лек ци је тех но ло шких де ло ва и си ро ви на, Ме кин
тош се ме ња у „фан та стич ну фор му” где фи зич ка свој ства из ра
жа ва ју дру штве но по на ша ње. На овај на чин, ро ба из ра жа ва не
што дру го осим су ме ње них си ро ви на или рад не сна ге по треб не за 
из ра ду. Овим ино ва тив ним мар ке тин шким при сту пом кроз идеју 
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осло бо ђе ња, ин фор ма тич ки дис курс се тран сфор ми ше. Свет мно
го број них и ра зно вр сних ин фор ма ци ја су прот ста вља се то та ли
тар ним ре жи ми ма – ис ку ства по тро ша ча и сна га ин фор ма ци је 
би ће оно што вла да све том. Пред ста вља њем ова ко ино ва тив не 
мар ке тин шке стра те ги је са ак цен том на при по ве дач ке прак
се ус по ста вља се но ва па ра диг ма ко мо ди фи ка ци је кроз концепт 
индиви ду ал но сти и по бу не про тив то та ли тар ног ре жи ма.

Кључне речи: Ме кин тош ра чу нар, Ин тер тек сту ал ност, На ра
тив, При по ве дач ке прак се, Мар ке тинг, Епл, ИБМ

Увод

Овај рад пред ста вља ана ли зу ин тер тек сту ал не струк ту ре на
ра ти ва ре кла ме за Ме кин тош ко ју је Ма но вич (Lev Ma no
vich), у јед ном од сво јих тек сто ва, на звао кул тур ним фе но
ме ном и естет ском од ред ни цом два де се тог ве ка ко ја и да нас 
упра вља са вре ме ном кул ту ром, док бих са ма ову ре кла му 
на зва ла њу ејџ (new age) ме си јан ском. Мо но хро мат ски при
каз ко ло на бе жи вот них му шка ра ца ко ји се кре ћу ску че ним 
ту не ли ма, пра ће ни ре зо нант ним зву ци ма и гла сом чо ве ка са 
екра на, ни је не што што се до та да прак ти ко ва ло у мар кет
иншким ре кла ма ма за тех но ло шке про из во де. 

На са мом по чет ку под се ти ћу на зна че ње ре чи ин тер тек сту
ал ност. Кри сте ва (Ju lia Kri ste va), текст је де фи ни са ла као 
„тран слин гви стич ки апа рат ко ји ре ди стри бу и ра је зич ки ред 
та ко да ус по ста вља ре ла ци је из ме ђу ре чи у ко му ни ка ци ји 
[…] Од нос тек ста и ин тер тек сту ал но сти су не што ак тив но, 
ства ра лач ко […] Ин тер тек сту ал на функ ци ја ко ју у „ма те ри
ја ли зо ва ном” об ли ку мо же мо да чи та мо на ра зним струк тур
ним ни во и ма сва ког тек ста, да је тек сту ње го ве исто риј ске и 
со ци јал не ко ор ди на те”. Ју ван (Mar ko Ju van) об ја шња ва да 
ин тер тек сту ал ност омо гу ћа ва „фик са ци ју гра ни ца ме ђу тек
сто ви ма, а ти ме и ре флек си ју раз ли ке из ме ђу сво га вла сти
то га и дру гог, про шлог и са да шњег из ра жа ва ња.” У скла ду 
са тим у фо ку су овог ра да, у од но су на прет ход не ана ли зе, 
би ће про стор новре мен ски еле мен ти ре кла ме. 

Ком пју тер ски свет 1984. го ди не

Епло ва ре кла ма за Ме кин тош „1984”, у ре жи ји Ри дли ја Ско
та (Ri dley Scott), пред ста вља пре крет ни цу у по и ма њу пер
со нал них ра чу на ра и њи хо ве до та да шње уло ге у дру штву. 
Пре то га пер со нал ни ра чу на ри ни су пред ста вља ли сред ство 
лич ног осна жи ва ња и са мо до стиг ну ћа. Под стак ну та ри гид
ним дис кур сом кон ку рен ци је, ова ре кла ма ко му ни ци ра кроз 
умет нич ки аран жман сли ка ко ји има сво ју уну тра шњу ло
ги ку. Пред ста вља ла је на ра тив от по ра на тр жи шту пер со
нал них ра чу на ра тог вре ме на. У скла ду са тим, зна чај но је 
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под се ти ти се и дру штве но по ли тич ког тре нут ка у ко ме је 
ре кла ма на ста ла. Го ди на 1984. би ла је из бор на го ди на у Сје
ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма, Ро налд Ре ган (Ro nald Re a
gan) од нео је убе дљи ву по бе ду над сво јим про тив кан ди да ти
ма, чи ме за по чи ње свој дру ги пред сед нич ки ман дат. У сво
јој по ли тич кој аген ди, Ре ган не са мо да је по др жа вао раз вој 
ви со ке тех но ло ги је у об ли ку стра те шког си сте ма од бра не, 
већ је фор си рао свој ан тиве ли ки про грам вла де.  Има ју ћи у 
ви ду да је ре кла ма за Ме кин тош при ка за на ши рој јав но сти 
у ја ну а ру 1984. го ди не , што је та ко ђе и пе ри од пред из бор не 
кам па ње, уви ђа се још јед на алу зи ја у те ми ре кла ме. 

На кул тур ном фрон ту 1984. го ди не, об ја вљен је ро ман на уч
не фан та сти ке Не у ро ман цер (Ne u ro man cer) Ви ли ја ма Гиб
со на (Wil li am Gib son) у ко ме се усто ли чу је тер мин сај бер 
про сто ра (cyber spa ce) у обла сти умре же них елек трон ских 
ко му ни ка ци ја, што је зна чај но до при не ло ра сту ћој сај бер 
кул ту ри из осам де се тих и де ве де стих го ди на. Филм Тер
ми на тор та ко ђе је ре а ли зо ван 1984. го ди не, у ко ме је све ту 
пред ста вљен про то тип ки бор га као са вр ше ног зла, не људ
ског об ли ка жи во та кре и ра ног до ла ском све сти у ра чу нар ске 
мре же. Зна чај на сту ди ја Ше ри Туркл (She rry Tur kle) Дру го 
соп ство (The Se cond Self) го во ри о мла дим про гра ме ри ма, 
об ја вље на је та ко ђе 1984. го ди не. Туркл у сво јој сту ди ји 
пред ста вља иде ју да љу ди ула жу ду хов ност у сво је по сло ва
ње са ра чу на ри ма, па чак и да ју за слу ге са мим ра чу на ри ма 
као не за ви сној ин те ли ген ци ји.  

Са ра Сте ин (Sa rah Stein) у свом тек сту ис ти че још је дан до
га ђај из 1984. го ди не. У ме диј ском окру же њу, до шло је до 
про ме не стра те ги је огла ша ва ња ко ја је озна чи ла по ку шај 
удру же ња аме рич ких ре клам них аген ци ја да по но во укљу
че гле да о це у сво је мар ке тин шке прак се. Удру же ње по кре ће 
штам па ну кам па њу са сло га ном „Огла ша ва ње. Дру га реч за 
сло бо ду из бо ра”. Овај сло ган на ме ће пи та ње: „Да ли огла
ша ва ње пред ста вља од раз дру штва или је дру штво од раз 
огла ша ва ња?” Упо тре ба фра зе „сло бо да из бо ра” одје кну ла 
је крат ко роч ном мар ке тин шком стра те ги јом ко ја је за циљ
ну гру пу има ла не за ви сне же не као по тро ша че. Удру же ње 
аме рич ких ре клам них аген ци ја, по ста ви ло је сце ну за не
ра зу мљи ве и дво сми сле не, че сто за бав не, ре клам не на ра
ти ве ко ји су об у зе ли роб ну кул ту ру до де ве де се тих го ди на. 
Ре клам на кам па ња из 1984. го ди не од ба ци ла је сим бо лич ку 
раз ме ну екви ва лент но сти из ме ђу гле да о ца и иде ал не ро бе 
укљу чи ва њем кри ти ке огла ша ва ња у огла се, ко ри ст ећи очи
глед не еле мен те у ко мер ци јал ним на ра ти ви ма да „пре по
зна ју” со фи сти ци ра ност гле да о ца и ре флек сив но осми шља
ва ње кон вен ци ја ко је ин фор ми шу ру тин ско чи та ње огла са. 
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Тр жишно ис тра жи ва ње удру же ња утвр ди ло је да је ова 
но ва ре кла ма ве о ма ефи ка сна у хва та њу и др жа њу па жње 
пу бли ке, што зах те ва од гле да о ца де ши фро ва ње не ја сне 
симболичке нараци је а по не кад чак и о ком про из во ду је реч. 

Ана ли за ре кла ме

Епло ва ре кла ма за Ме кин тош пу ште на је у јав ност са мо 
јед ном за вре ме па у зе на утак ми ци на ци о нал не фуд бал ске 
ли ге у Аме ри ци, што ја сно го во ри о ње ном ути ца ју и ино
ва тив но сти марк ети ншких прак си Епла. Ова чи ње ни ца на
ме ће пи та ње за што би се ова ква ре кла ма при ка зи ва ла на 
утак ми ци, ка да са др жај но ни су по ве за не? Моч ник, у сво јој 
књи зи „Три те о ри је”, из два ја пред мет ве ре ко је ин тер пре
та тор при ли ком ин тер пре та ци је ис ка за до пу шта као мо гу
ће и ин тер пе ли ра у иде о ло ги ју ко јој ис каз при па да.” Овим 
се осве тља ва на чин на ко ји Епло ва ре кла ма и Ор ве лов ро
ман раз от кри ва ју рад под све сног, исто вре ме но га об ли ку ју, 
обе ћа њем осло бо ђе ња и са мо е ман ци па ци је. Ту се на ра тив 
о не све ном и под све сном раз от кри ва са свим ја сно, у жан
ру мар ке тин шког огла ша ва ња чи је је не пи са но пра ви ло да 
се о не све сном не при ча већ се на ње га ути че. Оно што је, 
та ко ђе, бит но јесте да по сто је две са свим раз ли чи те циљ не 
гру пе ове ре кла ме. Пр ва је она ко ја о Ор ве лу не зна ни шта 
и за ко је ова ре кла ма функ ци о ни ше на тра ди ци о на лан на
чин, бу де ћи фан та зи је не све сног, а дру гој при па да ју они ко
јој је Ор ве лов ро ман по знат, и ко ји су у ста њу да чи та ју све 
ин тер тек сту ал не ре фе рен це ре кла ме, чи ме Еплов про из вод 
по ста је со фи сти ци ра ни и пре сти жни бренд, пи та ње естет
ског и ду хов ног ста ту са као и пи та ње кул тур ног ели ти зма. 
За обе ове гру пе по сто је очи глед но сти у ре кла ми ко је по
зи ва ју, ин тер пе ли ра ју су бјек та. Ре фе ри шу ћи на већ по ме ну
ту Ор ве ло ву кла сич ну фик ци ју под истим на зи вом “1984“, 
при по ве дач ка прак са овог јед но ми нут ног ви део спо та ак ти
ви ра пра диг ме про стор не ко хе рент но сти и суб вер зи је ко је 
су по ве за не са уто пиј ским и дис то пиј ским кон струк ци ја ма 
дру штва, чи ме се успе шно упра вља про сто ром и тре нут ком 
по ја ве Ме кин то ша на тр жи шту. Ефек тив ност „1984” мо же 
се раз у ме ти са мо ако су прет ход но по зна ти дис кур зив ни 
обра сци ко ји се ти ме ак ти ви ра ју. Тек сту ал ни ан га жман ре
кла ме ста вља „1984”, Ор ве лов дис то пиј ски ро ман, у оквир 
спе ци фич не на ра тив не тра ди ци је ко ја по ста вља од ре ђе на 
оче ки ва ња. Упра во ова оче ки ва ња на кра ју по ма жу у од ре
ђи ва њу ка ко ће гле да лац де ко ди ра ти Епло ву по ру ку ве за ну 
за по ја ву Ме кин то ша.

Ипак, ако се из ме сти мо из пре фор ма тив но сти ви зу ел
них дога ђа ја утак ми це и ре кла ме, ра ван на ко јој се ова два 
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догађаја по ду да ра ју, сва ка ко је спек такл. У при лог то ме 
казује и Де бо ро ва (Guy De bord) кон ста та ци ја да спек такл 
ни је ко лек ци ја сли ка, већ да су то дру штве ни од но си по сре
до ва ни сли ка ма. То је тре ну так у ко ме се дру штво ује ди њу
је, где па жња и свест кон вер ги ра, по ста ју ћи ти ме изо ло ва
но са од ре ђе ним раз ло гом и ци љем. Са ова квом по став ком 
ства ри, ла ко се до ла зи до за кључ ка да је упра во спек такл 
био сред ство ин тер пе ла ци је у Епло ву иде о ло ги ју. Ве ли ки 
број љу ди, оку пљен на јед ном ме сту, са емо тив ним на бо јем 
ко је јед на утак ми ца но си, са же љом за бор бу и ве ром у по бе
ду, је оно што је Еплу би ло по треб но да се ус по ста ви ова ква 
вр ста дис кур зив не раз ме не. Ал ти се ров кон цепт иде о ло шке 
ин тер пе ла ци је, кон сти ту тив ни је еле мент у фор ми ра њу ка ко 
су бјек тив но сти та ко и дру штва у це ли ни. Ин тер пе ла ци ја је 
та ко ја људ ским су бјек ти ма да је њи хо ву су шти ну, од но сно 
ка па ци тет да де лу ју уну тар дру штва.  

Иде а ли ко је да нас по ве зу је мо са пер со нал ним ра чу на ри ма 
ни су ре зул тат тех но ло шког де тер ми ни зма, већ су по сле ди
ца над ме та ња ме ђу гру па ма раз ли чи тих ви зи ја о то ме шта 
ра чу на ри мо гу и тре ба  да чи не. У скла ду са тим, не ка од 
пи та ња ко ја се на ме ћу овој те ми су сва ка ко и ка ко се по тро
шач ки про из вод афир ми ше и осна жу је кроз по ру ку по бу не 
и от по ра кон вен ци ји? Ка кву по ли тич ку ви зи ју под ра зу ме
ва обе ћа ње да то у овој ре кла ми? Ре кла ма „1984” иро ни јом 
про мо ви са ња ин ди ви ду ал ног осло ба ђа ња пу тем ку по ви не 
пред ме та ма сов не про из вод ње, ус по ста ви ла је оквир ко јим 
је ме ђу ко ри сни ци ма кре и ран осе ћај за Ме кин тош, до да ју ћи 
му ау ру по бу не и осна жи ва ња. Епл је пред ста вио ра чу нар 
као алат за лич но осна жи ва ње и осло ба ђа ње. Си стем је дин
стве но сти ко ји се у пот пу но сти ори јен ти ше на про из вод њу 
по ме ри по тро ша ча ра ди сти ца ња про фи та, под ра зу ме ва 
кре и ра ње ко мер ци јал ног про сто ра у ко ме се дру штве ни од
нос из ме ђу ин ди ви ду ал ног и пер ци пи ра ног ус по ста вља пу
тем упо тре бе и по тро шње елек трон ских про из во да и услу
га. Овај но ви вид ком фо ра се бе от кри ва као об лик роб ног 
фе ти ши зма, пре по зна је се као ре фе рен ца на Марк са (Karl 
Marx), још је дан је ни во вер бал не ин тер тек сту ал но сти. Ка ко 
Маркс об ја шња ва у Ка пи та лу, ро ба мо же при ву ћи функ ци
је из ван пред ста вља ња упо тре бе, ра да и раз ме не вред но сти. 
Из ко лек ци је тех но ло шких де ло ва и си ро ви на, Ме кин тош се 
ме ња у фан та стич ну фор му где фи зич ка свој ства из ра жа ва ју 
дру штве но по на ша ње. На овај на чин, ро ба из ра жа ва не што 
дру го осим су ме ње них си ро ви на или рад не сна ге по треб не 
за из ра ду. Уме сто то га, ро ба са др жи вред ност ко ја је из над 
са мо фи зич ких и пред ста вља дру штве не од но се, ка ко Маркс 
об ја шња ва:
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„Та јан стве ност роб ног об ли ка, са сто ји се про сто у то ме што 
он љу ди ма дру штве не ка рак те ре вла сти тог ра да од ра жа ва 
као ка рак те ре ко ји објек тив но при па да ју са мим про из во ди
ма ра да, као дру штве на свој ства ко ја те ства ри има ју од при
ро де, а оту да им и дру штве ни од нос про из во ђа ча пре ма це
ло куп ном ра ду од ра жа ва као дру штвен од нос ко ји из ван њих 
по сто ји ме ђу пред ме ти ма. Овим qu id pro quo (замењивањем) 
про из во ди ра да по ста ју ро бе, чул но нат чул не или дру штве
не ства ри. Та ко се и све тло сни ути сак не ке ства ри на нерв 
ви да не по ка зу је као су бјек ти ван на дра жај са мог нер ва ви да, 
већ као објек ти ван об лик ства ри из ван ока.” 

Пре по ја ве Ме кин то ша по пу лар ност лич них ра чу на ра кре
та ла се у окви ри ма ко је је по ста вио Ајбием (IBM), чи ји је 
циљ био по ве ћа ње бро ја ка дров ских тех ни ча ра. Стив Џобс 
(Ste ve Jobs) је уво ђе њем тер ми на „де мо кра ти за ци ја тех но
ло ги је” обе ћао да ће ис ко ри сти ти моћ ком пју те ра за по је
дин ца, што је за то вре ме био пот пу но но ви мар ке тин шки 
при ступ ори јен ти са ња пре ма ко ри сни ку. По сле ди ца ове 
иде је ука зу је и на про ме ну са ме ин тер ак ци је чо ве ка и ра
чу на ра, чи ме се уз раз вој ин тер не та, фо кус мар ке тин шких 
ве шти на усме ра ва на кре и ра ње са др жа ја, што при по ве дач ку 
тех ни ку де фи ни ше као јед ну од нај бит ни јих мар ке тин шких 
и мен џер ских ала та мо дер ног вре ме на, пре тва ра ју ћи при чу 
у ин стру мент кон тро ле . Мар ке тинг са др жа ја је ства ра ње 
вред ног, ре ле вант ног и упе ча тљи вог са др жа ја од стра не са
мог брен да/ ком па ни је ко ји се на до сле дан на чин ко ри сти за 
ге не ри са ње по зи тив ног по на ша ња од стра не куп ца или пер
спек ти ве брен да.  Не кон вен ци о нал на ре то рич ка стра те ги ја 
„1984” би ла је на ро чи то при клад на за де ма ски ра ње иде о ло
ги је вр ло кон вен ци о нал ног, уви је ног кон ку рен та кроз фор
му ла ци ју кон трами та. У свом ра ду о исто ри ји пер со нал них 
ра чу на ра Фрајд ман (Ted Fri ed man) упо зо ра ва да је аме рич ка 
јав ност одав но би ла опре зна пре ма ком пју те ри ма, сум ња ју
ћи да је ин фор ма ци о на тех но ло ги ја си ла стан дар ди за ци је, 
цен тра ли за ци је и хи је рар хи је. 

За раз ли ку од прет ход них ре клам них кам па ња Епла, „1984” 
пред ста вља ма ње ко ри сне и ап стракт не ар гу мен те у слу жби 
ци ље ва про дај них стра те ги ја. Ре кла ма по чи ње при ка зи ва
њем сце на мар ши ра ња ко ло не му шка ра ца кроз ту не ле ко ји 
су под над зо ром, док се у по за ди ни чу је на ра тив ни глас ко ји 
на го ве шта ва за слу ге вре ме на ко је до ла зи као „до ба про чи
шће ња ин фор ма ци ја”. Ко мер ци јал но до след но и па жљи во 
на гла ша ва ју се окви ри уског про сто ра као ме ста чи сте иде о
ло ги је ка ко би се ство рио ути сак ску че ног и за тво ре ног про
сто ра. Звук ко ји до дат но до при но си са бла сној ат мос фе ри и 
скре ће па жњу слу ша ла ца, са сто ји се од комби на ци је дубоког 
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упо зо ра ва ју ћег ре зо нант ног зву ка, зву ка мар ши ра јућих сто
па ла и не пре кид них елек трон ских то но ва. Уче сни ци по
вор ке су му шкар ци обри ја них гла ва, без из ра жај них ли ца, 
об у че ни у исте ком би не зо не, чи ме под се ћа ју на за твор ске 
ко ло ни је, ко ји да ју сна жан осе ћај на при сил но по на ша ње и 
до ми нан то ве ро ва ње. Ка дро ви ма до ми ни ра ју мо но хро мат
ске си ве и пла ве ни јан се. Пла ва бо ја у овом кон тек сту упу
ћу је на ви ше зна че ња. По ред то га што је то кор по ра тив на 
бо ја Ајбиема, та ко ђе ства ра ути сак па сив но сти и са мо ће, 
не мо гућ ност за асер тив но де ло ва ње. У сво јој књи зи о мо ћи 
бо ја у ви зу ел ним при по ве дач ким прак са ма Бе лан то ни (Pa
ti Bel lan to ni) об ја шња ва да пла во си ви то но ви ода ју ути сак 
ме лан хо ли је и па сив но сти, као и да пла ва бо ја су штин ски 
из ра жа ва бес по моћ ност. Шта ви ше, овај то та ли та ри зам је 
озна чен и про стор но. Као и са про то тип ним дис то пиј ским 
тек сто ви ма, „1984” по чи ње из град њом изо ло ва ног ме ста 
иде о ло шке уни форм но сти и то по гра фи је, а по том се по ја
вом про та го нист ки ње овај про стор под ри ва и оме та, што се 
мо же озна чи ти као кључ ни тре ну так про ме не па ра диг ме.

По чет не се квен це ре кла ме, по ред спе ци фич ног ви зу ел ног 
при по ве да ња са др же и ви зу ел ну ин тер тек сту ал ност ко ја ре
фе ри ра на од ре ђе не се квен це Змиј ског ја је та, Берг ма но вог 
(Ing mar Berg man) фил ма у ко ме се при ка зу је ра ђа ње фа ши
зма. По чет не сце не у ре кла ми, сни мак мар ши ра ња рад ни ка 
ре фе ри ра на филм Фри ца Лан га (Fritz Lang) из 1927. го ди не, 
„Me tro po lis”. Филм при ка зу је де струк тив ност ка пи та ли зма 
и бе ду рад нич ке кла се у мол би за са о сећање и јед на кост. 
Бор бе мо ћи, пи та ња си ро ма штва, су ко ба и стра хо ва ња за 
бу дућ ност. Фу ту ри стич ки свет Ме тро по ли са за ви си од на
пред не тех но ло ги је, у ко јој се кри је там на стра на тех но ло
шког на прет ка у под зем ном гра ду. У бес крај ним ту не ли ма 
ис под ко јих се на ла зи ве ли ки град, при ка за не су мрач не 
сце не смр ти ме ха ни зо ва ног ин ду стри ја ли зма, где кон стант
ни при ти сак на ве ћу за ра ду и про дук тив ност кор по ра тив ног 
„Го спо да ра” до во ди љу де на иви цу уни ште ња. Ме тро по лис 
по чи ње се ри јом сни ма ка по гну тих и екс пло а ти са них рад
ни ка ко ји се кре ћу кру жним ту не лом, ди рект но ци ти ра ним 
у Ме кин тош ре кла ми, ко ји их до во ди до под зем ног гра да 
и ма ши на чи је их одр жа ва ње уби ја. У ис тој ре кла ми, са ла 
у ко јој се рад ни ци ску пља ју, где се на ла зи при каз гла ве на 
екра ну ар хи тек ту рал но од ра жа ва глав ну згра ду ре пре сив
ног го спо да ра у Ме тро по ли су. Ор ве лов на ра тив про јек ту је 
не мо гућ ност про ме не у то та ли тар ној др жа ви 1984. Лан гов 
на ра тив до пу шта от пор и ре ди стри бу ци ју кон тро ле, што је 
цен трал на те ма за ин ду стриј ску аген ду Ме кин тош ре кла ме, 
као и ње ног на ра ти ва. 
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Је дин стве не сце не мар ши ра ња пре ки да по ја ва про та го нист
ки ње пу ног ко ло ра, не по зна те же не атлет ске гра ђе ко ја тр
чи са че ки ћем у ру ци, на кон че га се при ка зу је де сти на ци ја 
мар ши ра ју ћих љу ди ка са ли у ко јој се на ла зи ма си ван екран 
на ко ме се при ка зу је круп ни план му шке гла ве, сре до веч ног 
чо ве ка са на о ча ри ма, шу пљим ли цем и че лич ним по гле дом, 
што је је дан од филм ских сте ре о ти па ти ра ни на пси хо па те. 
Са ла у ко ју по вор ка до ла зи је, та ко ђе не то ли ко про стра на, у 
њој се осе ћа огра ни че ње због ви со ких зи до ва и сту бо ва ко ји 
огра ни ча ва ју по глед гле да о ца. У овим ка дро ви ма по себ но се 
уо ча ва на сле ђе филм ског ре ди те ља Ри дли ја Ско та кроз ин
тер пре та ци ју дис то пиј ских про сто ра. Сла ба по зи ци ја ка ме
ре и оп струк ци ја ли ни је ви да су ала ти ко ји су ка рак те ри стич
ни за Ско то ву ви зу ел ну пред ста ву у Alienу и Bla de runnerу. 
На овај на чин, Ско то во ис ку ство у пре во ђе њу дис то пи је на 
екран упи су је 1984 у ти пич не дис то пиј ске филм ске про сто
ре изо ла ци је. Фи гу ра са екра на ин то ни ра у над моћ ном и 
дог мат ском сти лу, ане сте зи ра ној пу бли ци о ери про чи шће
них ин фор ма ци ја и ус по ста вља њу кон тро ле над ра чу на ри
ма. Оно што се из два ја као ин те ре сан т но је сам од сјај екра
на, ко ји је у ре кла ми пла ве бо је, што је са си гур но шћу би ла 
на ме ра јер су ЦРТ (CRT) екра ни тог вре ме на има ли жућ каст 
од сјај. Овај ви зу ел ни де таљ та ко ђе упу ћу је на кор по ра тив не 
бо је Ајбиема ко ме је због бр зог ра ста ко мап ни је дат на ди
мак „big blue”, што пред ста вља асо ци ја ци ју да би чо век са 
екра на мо гао ре пре зен то ва ти пред став ни ка Ајбиема. Овај 
сег мент ре кла ме иден ти чан је сег мен ту из Ор ве ло ве књи
ге 1984 где Голд штајн, из ми шљо ти на ми ни стар ства исти не, 
ау то мат ски про из во ди страх. Фи гу ра атле ти чар ке об у че не у 
цр ве ни шорц и бе лу ма ји цу, на ко јој се на ла зи илу стра ци ја 
Ме кин то ша, утр ча ва у са лу, уво де ћи ха ос у ди сци пли нар ни 
си стем, што иза зи ва осе ћај не при ја тељ ства пре ма би ло ко ме 
ко по ку ша да је за у ста ви. Ово је тре ну так ка да се тон ре кла
ме ме ња из упо зо ра ва ју ћег у хо сти лан, што уз њен из глед 
и при каз у бо ји, уно си дра ма ти чан мо ме нат у је дин стве ну 
мо но то ни ју око ли не.

По ја ва же не ко ја по ка зу је хра брост, сна гу и од луч ност, осо
би не ко је су углав ном ре зер ви са не за му шкар це, под сти че 
иден ти фи ка ци ју нео п ход ну за кон сти ту и са ње су бјек та. То 
је уло га ко ја ре зо ни ра са још јед ним кла сич ним аме рич
ким на ра ти вом, чи ја је ин фил тра ци ја еви дент на и у ре кла
ми „1984”. То је уло га До ро ти у фил му „Ча роб њак из Оза”, 
што зна чај но до при но си трај ној по пу лар но сти огла са. Алу
зи ја на „Ча роб ња ка из Оза” по ја вљу је се у не ко ли ко ви зу
ел них ко до ва у ре кла ми. Пла во ко са же на ко ја тр чи об у че на 
у цр ве ни шортс, у ја ком је кон тра сту са за ма гље ним пла
ви ча стим то но ви ма оста лих ка дро ва, пред ста вља па ра ле лу 
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са уласком До ро ти у обо је ни Оз из мо но хро мат ских сце на 
Кан за са. Глас ко ји до пи ре са екра на под се ћа на бес те ле сну 
гла ву „Ча роб ња ка из Оза”. Че кић ко ји раз би ја екран у Ме
кин тош ре кла ми, од ра жа ва То то о во от кри ће Френ ка Мор га
на иза за ве се, от кри ва јући вир ту ел ност ча роб ња ка и ње го ве 
под ва ле. Ка да се це ла фи гу ра про та го нист ки ње при ка же у 
круп ном пла ну ја сно се уо ча ва да но си цр ве ну обу ћу, а ло го 
Епла у ду ги ним бојама ко је осве тља ва ју екран го во ре нам да 
ви ше ни смо у Кан за су. Ви ли јам Лич (Wil li am Le ach), у јед
ном од сво јих тек сто ва, на зи ва ау то ра „Ча роб ња ка из Оза”, 
Френ ка Ба у ма (Frank Ba um), јед ним од нај ра ни јих тво ра ца 
ма штајућег живо та по тро шач ког до ба. 

„Ба ум је био пр ви зна ча јан за ступ ник естет ског при ка за ро
бе ши ро ке по тро шње и же сто ко је ве ро вао у вр ли не по тро
шње, као и вр ли не сло бод ног вре ме на, уз ди жу ћи та буе о из
ра жа ва њу же ље.”

Же на у „1984” Ме кин тош ре кла ми, зна чај на је фи гу ра за 
раз ли ку од при ка за у ка сни јим тех но ло шким ре кла ма ма. 
Она пред ста вља моћ но те ло спо соб но да из вр ши план са 
ве ли ким ри зи ком, фор му ли сан умом спо соб ним да одр жи 
сво ју ау то но ми ју, сли ку ко ја је пру жи ла хе рој ску на ра тив
ну фи гу ру за иден ти фи ка ци ју. Она јед на ко пред ста вља по
ли тич ку фи гу ру, ко ја је све сна ре пре сив не мо ћи на пред ног 
ка пи та ли зма и спрем на је да ко ри сти ре ак ци о ну так ти ку. 
Ри го ро зна обу ка ње ног те ла је знак про те ста и не до стат ка 
по кор них, под ре ђе них те ла ро бо ти зо ва них ма са ко ри сни ка 
ДОСа (DOS) . Епл је у то вре ме за др жао сли ку не за ви сног, 
ан тикор по ра тив ног, ин ди ви ду а ли стич ког аме рич ког пред у
зет ни штва, а фи гу ра тр ка ча од ра жа ва тај кул ту рал ни мит. 
Она пред ста вља не до дир љи во те ло, ко је ре ме ти про стор, 
од го ва ра ју ће сред ство за хра бри и не за ви сни ум.

Ови ка дро ви ука зу ју и на раз ли ку из ме ђу ко ри сни ка Ајби
емових и Епло вих про из во да уво ђе њем збу њу ју ће сло же но
сти у до ба ин фор ма ци ја, што ће се ка сни је и усто ли чи ти кроз 
по зна ти Еплов сло ган „Ми сли дру га чи је” (Think different). 

„По сто ји ло ша тех но ло ги ја, цен тра ли зо ва на, ау то ри тар
на, ко ја ру ши људ ски дух и кон тро ли ше умо ве љу ди. Од 
те ло ше тех но ло ги је мо же мо осло бо ди ти до бру тех но ло
ги ју ко ја ће би ти не за ви сна и ин ди ви ду а ли зо ва на уз  по моћ 
Мекинтоша.”

На ра ти вом от по ра ко ји се ма ни фе сту је кроз лик атле ти
чар ке, Епл дра стич но ме ња и циљ ну гру пу ко јој су њи хо
ви про из во ди на ме ње ни. Ова ква пре ра спо де ла ка рак те ра 
циљ не гру пе озна ча ва сте пен до ког је Епл схва тио по тре
бу да на пра ви ис тра жи ва ње за сво је про из во де из ван свог 
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тра диционал ног тр жи шта. У свом ис тра жи ва њу Лин да Скот 
(Lin da Scott), опи са ла је ко ри сни ка Епло вих про из во да као 
ме ки фо кус ре кла ма за ме ку про да ју чи ме су Епло ви про
из во ди би ли ока рак те ри са ни као про из во ди ди зај ни ра ни за 
кре а тив не љу де, чи ји су жи вот и рад би ли ин те гри са ни и 
ни су би ли ка те го риј ски раз дво је ни као ко ри сни ци Ајби
емових про из во да.  Епло во ис тра жи ва ње пред ста вља по
тен ци јал ну ба зу са раз ли чи тим по ру ка ма о то ме ко ме су ти 
ра чу на ри на ме ње ни. У кла сич ној тра ди ци ји ре то ри ке, као и 
у до број ре клам ној прак си, оче ку је се да се етос фор му ли
ше кроз пред ви ђа ње же ља пу бли ке. Ко мер ци јал на ре то ри ка 
је, за пра во, ко му ни ка ци ја „ти и ја”. По ру ка се упу ћу је циљ
ној гру пи чи ји је ре фе рент ни узо рак узет из де мо граф ских и 
пси хо ло шких по да та ка, а по том све сно за ми шље на као кон
тро ли сан, по јед но ста вљен ар те факт, ап стра хо ван из ха о са 
сва ко днев них сен за ци ја ко мер ци јал ног екви ва лен та ла жних 
чи та о ца. 

По след ње три сце не ак тив но сти атлети чар ке, од но се се на 
по ре ме ћај изо ло ва но сти дис то пиј ског про сто ра ре кла ме. 
Она се за у ста вља, за ма ху је и ба ца че кић. Ови ка дро ви до во
де до при мар ног суб вер зив ног чи на у 1984, ло мље ње екра на 
у са ли и уни ште ње изо ла ци је су не са мо за у ста вља ње пре
но са по ру ке Ве ли ког бра та, већ та ко ђе пред ста вља пре гра
ду ба ри је ре дис то пи је ка ко би пот ко па ла иде о ло шки про
стор. Раз би ја ње екра на, праће но је бље шта вом екс пло зи јом 
све тло сти ко ја за сле пљу је гле да о це, и ис пу ња ва све тло шћу 
мрач ни и там ни дис то пиј ски про стор. Ва здух се ве ли ком си
ли ном вра ћа у про стор и ис пу ња ва ре до ве при сут них ка ко 
би их из ло жио оно ме што ле жи из ван ли ка са екра на и ба
ри је ра си сте ма. Осам се кун ди пре за вр шет ка јед но ми нут не 
ре кла ме, при по ве дач крат ко по ми ње реч „Ме кин тош” мир
ним то ном, уз три јум фал ни ис пис сло га на: „24. ја ну а ра Епл 
Ко мју терс ће пред ста ви ти Ме кин тош. И ви деће те за што 
1984 не ће би ти као ’1984’.” Оно што се на ла зи на дру гој 
стра ни екра на, от кри ва се гла сов ном по ру ком уз при ка зи
ва ње сјај ног ло го ти па Епла у ду ги ним бо ја ма. Ова по ја ва 
бо је, озна ча ва ко нач но уни шта ва ње дис то пиј ског про сто ра 
јер се ње го ва нај про стор ни ја филм ска ре пре зен та ци ја мо же 
ви де ти уни ште на. Пре кри ва ње ве ли ког екра на, пре ки да ка
ран тин дис то пи је и омо гу ћа ва спољ но м све ту да узур пи ра 
свој иде о ло шки про стор.

За кљу чак

Еплов успех у про мо ци ји Ме кин то ша, не би био мо гућ без 
на ра ти ва ко ји ка рак те ри шу дис то пиј ску фан та сти ку, јер би 
се ста тус про из во да пре тво рио у ста тус за ко ји пред ла же 
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да се уни шти. По ста ју ћи по пу лар ни обје кат, кре ди би ли тет 
Епло вог иде а ла по стао би угро жен. Ме кин тош не би мо гао 
по ста ти убе дљив сим бол ин ди ви ду ал но сти. Дру гим ре чи ма, 
Епло ва упо тре ба дис то пиј ске по е ти ке ства ра ко мер ци јал ни 
про стор у ко ме се Ме кин тош мо же по ја ви ти и не сме та но 
ин фил три ра ти у до ми нант не трен до ве на тр жи шту по пу
лар не кул ту ре. Овим ино ва тив ним мар ке тин шким при
сту пом кроз иде ју осло бо ђе ња, ин фор ма тич ки дис курс се 
тран сфор ми ше. Свет мно го број них и ра зно вр сних ин фор
ма ци ја су прот ста вља се то та ли тар ним ре жи ми ма, ис ку ства 
по тро ша ча и сна га ин фор ма ци је би ће оно што вла да све том. 
Пред ста вља њем ова ко ино ва тив не мар ке тин шке стра те ги је, 
са ак цен том на при по ве да њу, ус по ста вља се но ва па ра диг ма 
ко мо ди фи ка ци је кроз кон цепт ин ди ви ду ал но сти и по бу не 
про тив то та ли тар ног ре жи ма. У мо дер ним вре ме ни ма по
ли тич ке и мар ке тин шке при по ве дач ке прак се у фо ку су сво
јих де лат но сти има ју упо тре бу ова кве вр сте ис ка за, ода тле 
се и ја ви ла по тре ба за ре ак ту е ли зо ва њем и ис тра жи ва њем 
рекламе „1984” кроз са вре ме ни на уч ноте о риј ски дис курс. 

Са вре ме не Епло ве ре кла ме и да ље про мо ви шу ја ча ње ин
ди ви дуе пу тем по се до ва ња од ре ђе ног тех но ло шког уре ђа ја. 
Ко ри сни ци Епло вих уре ђа ја пред став љја ју се као су пер хе
ро ји мо дер ног вре ме на. Као љу ди ко ји ми сле дру га чи је, кре
а тив ни је, и ко ји сво јим де ло ва њем и ак тив но сти ма мења ју 
свет око се бе.   
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INTERTEXTUALITY AND NARRATIVE TECHNIQUES  
IN MACINTOSH ADVERTISING 1984

Abstract

This paper presents the intertextual structure of an advertisement 
narrative, which, with the appearance of the Macintosh, is considered 
as a cultural phenomenon and an aesthetic determinant of the twentieth 
century that still defines modern culture. The Apple advertisement for 
the Macintosh “1984”, directed by Ridley Scott and prompted by the 
rigid discourse of the PC market of the time, refers to the Orwell’s 
fiction classic of the same title. In addition to verbal intertextuality, the 
advertisement also includes visual references that will be considered 
in this paper. The narrative technique of this oneminute video clip 
activates the paradigms of spatial coherence and subversions that are 
associated with utopian and dystopian constructs, thus successfully 
managing the space and the moment when the Macintosh emerged 
on the market. A system of uniqueness that is fully oriented to the 
production of customized consumers in order to gain profit implies 
creation of a commercial space in which social relationship between the 
individual and the perceived is established through use and consumption 
of electronic products and services. This new form of comfort reveals 
itself as a form of commodity fetishism, which, as a reference to Marx, 
would be another level of verbal intertextuality. From a collection of 
technological parts and raw materials, the Macintosh has changed into 
a “fantastic form” where physical properties express social behaviour. 
In this way, the commodity expresses something other than the mere 
sum of its raw materials or labour required for its production. With 
this innovative marketing approach, through the idea of liberation, 
information discourse is transformed. The world of numerous and 
diverse information is opposed to totalitarian regimes – consumer 
experiences and the power of information will be the force that rules 
the world. By presenting such an innovative marketing strategy with an 
emphasis on narrative practices, a new paradigm of commodification 
was established through the concept of individuality and rebellion 

against a totalitarian regime.

Keywords: Macintosh computer, intertextuality, narrative,  
storyteling, marketing, Apple, IBM
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КУЛ ТУ РА СЕ ЛА ДА НАС –  
У НЕ СТА ЈА ЊУ, ОП СТА ЈА ЊУ 

ИЛИ НА СТА ЈА ЊУ
Сажетак: Се ло и кул ту ра ру рал них сре ди на, сем рет ких при ме ра, 
да нас у Ср би ји не ма ју зна чај ни ју, а ни ви дљи ву уло гу ка ко у по гле ду 
про грам ске ре пре зен та тив но сти, та ко и у сфе ри кре и ра ња град
ских или ре ги о нал них кул тур них по ли ти ка. Де це ни ја ма за не ма ри
ва но, углав ном пре пу ште но ин ту и тив ном на го ну за одр жа њем 
тра ди ци је и парт ку лар ним усва ја њем са вре ме них прак си, се ло је 
ре пре зент ов да шњег дис кон ти ну и те та (не)бри ге о стра те шком 
уре ђе њу кул ту ре јед не зе мље. Ад ми ни стра тив но још увек у си
сте ма ти за ци ји на сле ђе ног си сте ма из вре ме на де мо кра ти за ци је 
кул ту ре ни ка да се ни је опо ра ви ло од по сле ди ца ло ше из ве де ног 
мо де ла кул тур ног ди фу зи о ни зма на че му по чи ва су штин ска не по
ве за ност са ма тич ним град ским је згри ма и/или дру гим слич ним 
за јед ни ца ма. Ана ли за да је пре сек уви да у за те че но ста ње у се ли ма 
и на се ље ним ме сти ма у Пан че ву, Ле сков цу, Но вом Са ду и Кра ље ву, 
гра до ви ма ко ји у си сте ма ти за ци ји има ју се о ске до мо ве кул ту ре 
као уста но ве кул ту ре чи ји је осни вач та је ди ни ца ло кал не са мо
у пра ве. Пре по зна ти као цен трал на ме ста ку му ла ци је ло кал ног 
на сле ђа, но ве кул тур не про дук ци је и оку пља ња ста нов ни штва, 
до мо ви кул ту ре чак и у ста њу ин фра струк тур не и вред но сне де
ва сти ра но сти, али као но си о ци сна жног сим бо лич ког ка пи та ла 
уста но вља ва ју но ве об ли ке дру штве нокул тур них цен та ра ко је би 
у бу дућ но сти тре ба ло не го ва ти и раз ви ја ти у ци љу фун ка ци о нал
не де цен тра ли за ци је. 

Кључнеречи: се ло, кул ту ра ло кал них за јед ни ца, из вор но ства ра
ла штво, до мо ви кул ту ре 

ВИРЏИНИЈАЂЕКОВИЋ
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Увод1

Текст Кул ту ра се ла да нас – у не ста ја њу, оп ста ја њу или на
ста ја њу? пред ста вља ин те грал ни део ши ре сту ди је на ста ле 
у окви ру на уч но и стра жи вач ког про јек та „Мо де ли ло кал них 
кул тур них по ли ти ка као осно ва за по ве ћа ње кул тур не пар
ти ци па ци је” спро ве де ног у пе ри о ду од апри ла до сеп тем
бра 2018. го ди не2. Про је кат пред ста вља за јед нич ку ак тив
ност За во да за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка и Фа ку ле те
та драм ских умет но сти – Ин сти ту та за по зо ри ште, филм, 
ра дио и те ле ви зи ју из Бе о гра да. Ис тра жи ва ње је по др жа но 
кроз про је кат Перформ (Per for ming and Re spon si ve So cial 
Sci en ces) швај цар ске аген ци је за раз вој и са рад њу (SDC) ко
ји спро во де Hel ve tas Swiss In ter co o pe ra tion и Уни вер зи тет у 
Фри бур гу, а на ру чи лац ис тра жи ва ња је Ми ни стар ство кул
ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је. Циљ ис тра жи ва ња 
био је ана ли за мо де ла ло кал них кул тур них по ли ти ка у 15 
гра до ва/оп шти на, се ди шта окру га ка ко би се утвр ди ло да ли 
у Ср би ји по сто ји са мо је дан, до ми нан тан мо дел кул тур не 
по ли ти ке, или се мо же го во ри ти о ње го вој ди вер си фи ка ци
ји. Про јек том су об у хва ће ни сле де ћи гра до ви: Кра гу је вац, 
Кру ше вац, Ужи це, Кра ље во, Ча чак, Но ви Сад, Су бо ти ца, 
Зре ња нин, Пан че во, Сом бор, Ле ско вац, Вра ње, Сме де ре во, 
Ниш и За је чар3. Кри те ри јум за из бор гра до ва био је број ста
нов ни ка за гра до ве пре ма ре ги о ни ма. На тај на чин ода бра но 
је по 5 нај на се ље ни јих гра до ва из сва ког ре ги о на. Из у зе так 
је град За је чар ко ји, иа ко не спа да у нај на се ље ни ја под руч ја 
Ре ги о на Ју жне и Ис точ не Ср би је, пред ста вља зна чај ну тач
ку на кул тур ној ма пи Ср би је, због по сто ја ња ве ли ког бро ја 
уста но ва, ло ка ли те та под за шти том Уне ска и ге о граф ског 
по ло жа ја у од но су на те ри то ри ју Ре ги о на. На ни воу сва ког 
гра да спро ве де ни су ин тер вјуи са пред став ни ци ма ло кал
не са мо у пра ве за ду же ним за област кул ту ре, а одр жа не су 
и одво је не фо кус гру пе у ко ји ма су уче ство ва ли за по сле ни 
у јав ним уста но ва ма кул ту ре, а по себ но ак те ри у ци вил ном 
сек то ру.  У че ти ри гра да4 фо кус гру пе укљу чи ле су и се о ске 
до мо ве кул ту ре чи ји је осни вач та је ди ни ца ло кал не са мо

1 Ова че ти ри гра да су би ла део ре пре зен тативног уз ор ка у ис тра жи ва њу 
Мо де ли ло кал них кул тур них по ли ти ка као осно ва за по ве ћа ње кул тур не 
пар ти ци па ци је у окви ру ко јег на ста је овај текст. Ви ше о ис тра жи ва њу 
по гле да ти у Уво ду ра да. 

2 Сту ди ју је мо гу ће пре у зе ти на зва нич ној веб адре си За во да за про у ча
ва ње кул тур ног раз вит ка, пи тем лин ка: http://za pro kul.or g.rs /wp con tent/
uplo ads/2018/09/Per formMo de lilo kal nihkul tur nihpo li ti ka.pd f  

3 Пр во бит ни план ис тра жи ва ња је уме сто Ужи ца пред ви део град Ша бац 
у ко јем ло кал на са мо у пра ва ни је по ка за ла ин те ре се ва ње да се укљу чи у 
про је кат. 

4 Пан че во, Ле ско вац, Но ви Сад и Кра ље во.
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упра ве, а на осно ву ис ка за при ку пље них том при ли ком као и 
пре ма по да ци ма до ста вље ним пу тем кван ти та тив ног упит
ни ка из ве де на је ана ли за у на став ку. 

Не бри га о кул ту ри се ла  
као је ди ни кон ти ну и тет

Гло ба ли за циј ски трен до ви за по сле ди цу, по себ но у по гле ду 
кул ту ре, има ју очу ва ње иден ти те та и ин си сти ра ње на спе
ци фич но сти ма ло кал них за јед ни ца. Ово се по себ но уо ча ва 
ка да је реч о се о ским сре ди на ма у ко ји ма тра ди ци о нал но 
ства ра ла штво има зна чај но ме сто. Да нас „оси ро ма ше ни” 
чу ва ри тра ди ци је – не ка да до мо ви кул ту ре, за дру жни до мо
ви или рад нич ки клу бо ви про шли су мо жда нај тур бу лент
ни ју тран зи ци ју услед ов да шњих дру штве них про ме на у 
про те клих пе де се так го ди на. За сно ва ни на кон цеп ту ди фу
зи је кул ту ре, се о ски по ли ва лент ни кул тур ни цен три има ли 
су за да так да за до во ље кул тур не и со ци јал не по тре бе, али 
и да бу ду сто жер у про це су еман ци па ци је се о ског ста нов
ни штва у про це су ре и зград ње но вог дру штва5. Ам би ци о зан 
др жав ни про је кат био је у скла ду с ак ту ел ним гло ма зним 
ин фра струк тур ним пла но ви ма по сле рат не Ју го сла ви је, пра
тио је и по дра жа вао зва нич ну иде о ло ги ју уво де ћи не ко ли ко 
го ди на ка сни је ме ха ни зме Мар ло о ве де мо кра ти за ци је кул
ту ре. Све ове про ме не, не ми нов но, од ра жава ле су се и на 
кул ту ру се ла и ло кал но ства ра ла штво те раз вој кул тур них 
по тре ба и на ви ка та мо шњег ста нов ни штва. Све до ше зде се
тих го ди на два де се тог ве ка до мо ви кул ту ре ни су оба вља ли 
сво ју при мар ну функ ци ју, па тек на кон овог пе ри о да сле ди 
фа за про фе си о на ли за ци је и кул тур ног, умет нич ког и обра
зов ног де ло ва ња6. 

Ме ђу тим, сти че се ути сак да је то ком свих пе ри о да, све до 
са вре ме не кул тур не де мо кра ти је се ло раз ви ја ло сво ју кул
ту ру не за ви сно од зва нич не по ли ти ке и по тре бе да се, не 
мо дел ски већ са др жај но, кул тур ни са др жај уни фи ку је на 
те ри то ри ји це ле зе мље. Па ра лел но с тим, је дин стве ни кул
тур ни из раз се ла оп ста јао је ре де фи ни шу ћи се пре ма ствар
ним по тре ба ма сво јих ко ри сни ка и ства ра ла ца у усло ви ма 
за нема ри ва ња и ин сфра струк тур ног про па да ња. 

5 Ба ко че вић, А. (1960) До мо ви кул ту ре у Ср би ји, Кул тур нопро свет на за
јед ни ца Ср би је, Бе о град, стр. 5.

6 Ђукић В. (2017) (Де)конструкција идентитета: улога домова културе 
у периоду 1960–1990, Ка(ко) смо, студије културе памћења и политике 
идентитета у Србији, Београд: Институт за позориште, филм, радио и 
телевизију: Факултет драмских уметности, стр. 227243.
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То ком пе ри о да по след ње де це ни је про шлог ве ка оп шта дру
штве на и еко ном ска де ва ста ци ја има ла је не ми нов но по сле
ди це и у овом ми кро си сте му. На кон де мо крат ских про мена 
2000. го ди не усле дио је пе ри од про грам ског и фи зич ког за
не ма ри ва ња ве ћи не до мо ва кул ту ре, а пре ма ре зул та ти ма 
овог ис тра жи ва ња ви ди мо да се тек на кон ско ро по тпу ног 
уни шта ва ња и пе ри о да од де це ни ју и по по чи ње с об но вом 
кул тур ног жи во та се ла. 

Да ли је и на ко ји на чин да нас мо гу ће го во ри ти о об но ви 
или си стем ском ре де фи ни са њу за сно ва ном на по сто је ћим 
ре сур си ма и ка па ци те ти ма по ку ша ће мо да ана ли зи ра мо на 
осно ву при ме ра при ку пље них то ком те рен ског ис тра жи ва
ња у окви ру про јек та Мо де ли ло кал них кул тур них по ли ти ка 
као осно ва за по ве ћа ње кул тур не пар ти ци па ци је.

Ста ри про грам ски кон цеп ти и но ве по тре бе и 
на ви ке са вре ме не пу бли ке

Тренд про ме не кул тур них обра за ца и мо де ла по на ша ња ко ји 
ди рект но ме ња и ста тус кул тур них по тре ба и на ви ка по себ
но мла дих на се лу уо чен је још осам де се тих го ди на. Под 
на ле том пе ри о да ин ду стри ја ли за ци је, ме ња ла се и кул ту
ра се ла ути чу ћи на тра ди ци ју, оби ча је и на чин про во ђе ња 
сло бод ног вре ме на7. Да нас, у ди ги тал ном до бу бр зог ин тер
не та ка да го во ри мо ско ро о пот пу ној хо мо ге ни за ци ји кул
ту ра,  се ло се чи ни да и да ље не гу је сво је спе ци фич но сти, 
креирају ћи не ки но ви кул тур ни хи брид. 

Пре ма кла си фи ка ци ји, од пет на ест гра до ва ко ли ко је уче
ство ва ло у ис тра жи ва њу, у два гра да по сто је јав не уста но
ве кул ту ре у се ли ма, и још у два у на се ље ним ме сти ма. То 
зна чи да је њи хов осни вач град, да су у над ле жно сти град
ске ло кал не са мо у пра ве, те да на го ди шњем ни воу има ју 
обез бе ђен део град ског бу џе та за ре дов но функ ци о ни са ње. 
Пан че во да нас има укуп но де вет се о ских до мо ва кул ту ре, а 
Ле ско вац че ти ри. У Но вом Са ду то су КЦ „Ру мен ка” и „Ки
сач”, а у Кра ље ву дом кул ту ре „У шће” и „Риб ни ца”. Оста ли 
су у над ле жно сти ме сних за јед ни ца, не ма ју за по сле не као 
ни кон ти ну и ра не го ди шње про гра ме. Са го вор ни ци у ве ћи
ни ре а ли зо ва них фо кус гру па ис ти чу да ру и ни ра на ин фра
струк ту ра у овим објек ти ма пред ста вља нај ве ћи про блем за 
об на вља ње или одр жа ва ње кул тур ног жи во та се ла. На во де 
да у не у слов ним са ла ма или ход ни ци ма не ма про сто ра за 
одр жа ва ње зах тев ни јих про гра ма ко ји на ста ју у ло кал ној 
про дук ци ји или би тре ба ло да го сту ју за та мо шњу пу блику. 

7 Ро сан дић, Р. (1988) Кул тур ни жи вот се о ске омла ди не – на црт 
истражива ња, Бе о град: За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка. 
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У не ким гра до ви ма са го вор ни ци су ис та кли да чак и ка
да се град ске уста но ве кул ту ре од лу че да не ки део сво јих 
про гра ма ре а ли зу ју у се ли ма или на се ље ним ме сти ма су о
ча ва ју се с не до стат ком пу бли ке. Сви су ипак са гла сни да 
ту ри стич копри вред не ма ни фе ста ци је (по пут Па су љи ја де, 
Ку пу си ја де...) има ју ре дов не и мно го број не по се ти о це, те 
се у њих ула же и нај ви ше ре сур са у пог лре ду ор га ни за ци је 
и про мо ци је. Од не ка да бо га тог кул тур ног жи во та, се ло је 
да нас углав ном си но ним за кул тур ноумет нич ка дру штва и 
тра ди ци о нал но ства ра ла штво у обла сти ама те ри зма. 

Оно што је уоч љи во је сте да не по сто ји је дин ствен др жав
ни мо дел ор га ни за ци је или под сти ца ја раз во ја дру гих вр ста 
про гра ма и кул тур не ра зно ли ко сти ме ђу гра до ви ма од но сно 
ло кал ним са му пра ва ма. Сва ки од пет на ест гра до ва има ско
ро па пот пу но дру га чи ји од нос пре ма по тре ба ма се о ских 
сре ди на и на се ље них ме ста. У Ужи цу је на при мер уо чен 
ве ли ки по тен ци јал за раз вој се о ског ту ри зма, ко ји би укљу
чи вао и ра зно вр сну кул тур ну по ну ду за сно ва ну на ло кал
ним спе ци фич но сти ма. Се ло Зла ку са има ду гу тра ди ци ју 
одр жа ва ња грн чар ске ко ло ни је ко ја сва ке го ди не до во ди 
ве ли ки број стра них умет ни ка, али и ту ри ста за ин те ре со
ва них да се упо зна ју с овим за на том. Је ди ни му зеј у Ср би ји 
на отво ре ном „Ста ро се ло” та ко ђе се на ла зи у не по сред ној 
бли зи ни Ужи ца и већ го ди на ма уна зад не гу је до бру прак су 
про мо ци је ру рал не кул ту ре. Иа ко тек на пр вом ко ра ку, ово 
је до бар при мер уо ча ва ња за мај ца за кул тур ни, али још ва
жни је и при вред ни опо ра вак се ла. Тај про цес под ра зу ме ва 
низ ак тив но сти као што су обра зо ва ње ка дро ва, ис тра жи ва
ње и пра вље ње стра те шког и ак ци о ног пла на, као и знат на 
ула га ња у по сто је ћу и но ву ин фра струк ту ру ко ја ће мо ћи да 
за до во љи по тре бе по се ти ла ца. По ред то га, нео п ход но је да 
тај план раз во ја укљу чу је и стра те ги ју про мо ци је и афир
ма ци је ове де лат но сти на пр вом ме сту пре ма ло кал ном ста
нов ни штву8. Сли чан кон цепт мо гао би се при ме ни ти и на 
Му зеј тек сти ла (Му зеј тек стил не ин ду стри је у Строј ков цу) 
чи ја је згра да из 1954. го ди не об но вље на 2011. и на ла зи се 
у над ле жно сти На род ног му зе ја. У вре ме из у ми ра ња ста рих 
за на та и пот пу не про ме не на чи на про из вод ње, ова кви при
ме ри ука зу ју на мо гућ ност кре и ра ња не са мо је дин стве них 
пред ме та, већ и очу ва ња и про мо ци је је дин стве не кул ту ре 
од ре ђе них кра је ва. Исто је и са Му зе јом кле сар ства у Бе лој 
Во ди по ред Кру шев ца. На ве де ни при ме ри ука зу ју још увек 
на мо гућ но сти и мо гу би ти ин спи ра ци ја дру гим се ли ма за 
слич не по ду хва те. У вре ме ну трен да ту ри зма ис ку ства се ла 
у Ср би ји мо гу по ну ди ти ква ли те тан про из вод ко ји ан га жу је 

8 Ђу кић, В. (2005) Кул тур ни ту ри зам, Бе о град: Clio, стр. 140.
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ло кал но ста нов ни штво, под сти че пред у зет ни штво у кул ту ри 
и за сно ван је на ко ри шће њу по сто је ћих ре сур са. Од ве лике 
је ва жно сти има ти у ви ду да за те че но ста ње пру зро кова но 
ви ше де це ниј ском не бри гом не мо же би ти про ме ње но пре ко 
но ћи, те да исто та ко про ме на мо ра би ти ба зи ра на на ре
ал но са гле да ним ка па ци те ти ма и мо гућ но сти ма ло кал не 
сре ди не. Ин фра струк тур на об но ва је ва жна, али са мо уко
ли ко је пра ти и кон цеп ту ал ни про грес и ино ва ци ја на по љу 
кре и ра ња са др жа ја. Исто та ко, ако го во ри мо о са вре ме ном 
ства ра ла штву кул тур не ма ни фе ста ци је и про гра ми као што 
су филм ски фе сти вал „Жи сел – жи вот се ла” у Омо љи ци по
ред Пан че ва или „Фо то са фа ри” у Ива но ву (Пан че во) иду у 
при лог те зи да се ло ни је пред о дре ђе но са мо и ис кљу чи во за 
не го ва ње и про мо ци ју тра ди ци је већ да оно раз ви ја и сво је 
спе ци фич не об ли ке са вре ме не умет нич ке про дук ци је и ин
тер пре та ци је. 

Из прет ход но на ве де ног ви ди мо да кул тур ни са др жа ји на се
лу, упр кос ра зним не до ста ци ма, по сто је, и да чак у од но су 
на об ра ђе ни узо рак ни су у за не мар љи вом бро ју. Ме ђу тим, 
по ста вља се пи та ње кон ти ну и те та ор га ни за ци је сва ко днев
ног кул тур ног жи во та и уче шћа ло кал ног ста нов ни штва као 
пу бли ке или уче сни ка. Кључ ну уло гу у то ме има ју упра во 
до мо ви кул ту ре – као са мо стал не уста но ве или огран ци 
ме сних за јед ни ца. У овом сег мен ту нај ви ше се уо ча ва не
до ста так си стем ског при сту па и ре ор га ни за ци је по сто је ћег 
ста ња на на чин ко ји ће по сло ва ње ових кул тур них цен та ра 
уна пре ди ти, без да им се ус кра ти основ на со ци о кул тур на 
функ ци ја ани ма ци је, еду ка ци је и укљу чи ва ња при мар не пу
бли ке9. Да би по ред ових фун ка ци ја дом кул ту ре оба вљао 
и сво ју основ ну, а то је под сти ца ње ства ра ла штва, ни је до
вољ но са мо ула га ти у фи зич ку об но ву јер ће обје кат ко ји 
се не упо тре бља ва са че ка ти иста суд би на. За то је ва жно на 
по чет ку ја сно тар ге ти ра ти по тре бе ко је већ по сто је и мо гућ
но сти на чи јем раз во ју је нео п ход но ра ди ти. Тре ба има ти 
у ви ду да се и се о ске сре ди не ме ђу соб но раз ли ку ју и то не 
са мо по оби ча ји ма, већ и у од но су на раз ви је не афи ни те те 
пре ма од ређе ној вр сти умет но сти ко ја се не гу је или ти пу 
из ра жа ва ња. 

Пер ма нент но обра зо ва ње ка дро ва кључ ни  
фак тор ино ва ци је и одр жи во сти

Упо ред ни про блем или узрок тре нут ног ста ња је сте и 
не до ста так људ ских ре сур са ка ко би чак и та ко ма ли 

9 Дра ги ће ви Ше шић, М. и Стој ко вић, Б. (2003) Кул ту ра: ме наџ мент, 
анима ци ја, мар ке тинг, Бе о град: Clio, стр. 130.
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поливалентни кул тур ни цен тар мо гао да функ ци о ни ше. Ако 
зна мо да уну тра шња ор га ни за ци ја под ра зу ме ва за по сле не у 
ме наџ мен ту уста но ве, за тим прав ноад ми ни стра тив ну слу
жбу и на кра ју про грам ске уред ни ке за сва ки сек тор за кљу
чак је да је у ов да шњим со циоеко ном ским усло ви ма све ово 
не мо гу ће из ве сти. Као јед но од мо гу ћих ре ше ња је при мер 
из Кру шев ца где је ло кал на са мо у пра ва у са рад њи с ма тич
ном би бли о те ком по к рену ла про је кат „Би бли о бус”. Мо бил
на би бли о те ка ко ја за до во ља ва чи та лач ке по тре бе се о ског 
ста нов ни штва по ка за ла се као до бар мо дел пре ва зи ла же ња 
не до стат ка ре сур са за одр жа ва ње и об на вља ње би бли о теч
ких фон до ва у се о ским огран ци ма. У ме ђу вре ме ну, на ни воу 
Ср би је раз ви јен је и ко мер ци јал ни про је кат мо бил них би о
ско па10. Про блем код њих је што су они ис кљу чи во усме
ре ни на про фит, те та ко сла бо ис пу ња ва ју еман ци па тор ску 
уло гу у сфе ри филм ске умет но сти. Ова два при ме ра, ме ђу
тим, ука зу ју на са вре ме ни мо дел флу ид них кул тур них цен
та ра ко ји ни су ис кљу чи во ве за ни за је дин стве но и стал но 
ме сто „бо рав ка” као ни за ста тич ну ад ми ни стра ци ју и дру ге 
слу жбе кла сич них кул тур них цен та ра. Слич но је и са пу
бли ком. Гра до ви има ју тен ден ци ју да услед не мо гућ но сти 
би ло ка квог ис пу ња ва ња кул тур них по тре ба се о ског ста
нов ни штва, а по себ но мла дих, усме ре пу бли ку на град ска 
де ша ва ња. Ак ци је бес плат ног пре во за или ума ње ња кар те 
за не ки до га ђај за це ну кар те тран спор та по ка за ле су се као 
успе шне, али не и до вољ не као под сти цај ни ме ха ни зам за 
ве ћи ну ста нов ни ка ру рал них сре ди на. Слич но је и са обр ну
том си ту а ци јом, иа ко је она до не кле по вољ ни ја и омо гу ћа ва 
ви ши сте пен пар ти ци па ци је. Не ко ли ци на град ских уста но ва 
кул ту ре, при ла го ђе не и у ма њем оби му, из во ди у се ли ма с 
ци љем гра ђе ња бу ду ће пу бли ке и по пу ња ва ња не до стат ка 
та мо шње по ну де. Углав ном је реч о пред ста ва ма за де цу или 
не кој вр сти еду ка тив них про гра ма, али оно што се ов де уо
ча ва као про блем је не до ста так про мо ци је и кон ти ну и ра ни 
рад с пу бли ком ко ја ће на ста ви ти да раз ви ја сво је по тре бе и 
на ви ке и на кон за вр шет ка од ре ђе ног про гра ма. Не та ко лош 
при мер је и систематизација Кул тур ног цен тра у Сом бо ру 
према којој постоји позиција ко ор ди на то ра за 12 се о ских 
уста но ва. То би мо гао да бу де до бар под сти цај за бо љу са
рад њу и по ве зи ва ње град ских и се о ских уста но ва ко је не 
мо ра ју ну жно са мо раз ме њи ва ти про гра ме већ тре ба да те же 
за јед нич ком пла ни ра њу и ко про дук ци ја ма. У овом ис тра жи
ва њу ни је би ло при ме ра ове вр сте са рад ње што ука зу је на 
вр ло зна ча јан не до ста так стра те шког по ве зи ва ња ра ди уна
пре ђе ња ква ли те та са др жа ја, про мо ци је и на кра ју кра је ва 

10 http://www.mo bil3dci ne ma.rs/
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уште де ре сур са. Ре но ви ра ни до мо ви кул ту ре углав ном су 
да нас на ме ње ни из да ва њу про сто ра за ко мер ци јал не, нај
че шће спорт ске са др жа је и одржава ње ра да кул тур ноумет
нич ких дру шта ва.

Из ви ше раз ло га, као што су дис пер зив ност пу бли ке, ума
ње ни ка па ци те ти људ ских ре сур са, не мо гу ноћст кон ти ну и
ра ног фи нан си ра ња „хлад ног по го на” не мо же мо ви ше го во
ри ти о мо де лу кул тур них цен та ра, бар не у се о ским сре ди
на ма, ка кви ма су не ка да пред ста вља ни. Они и да ље је су или 
би бар тре ба ло да бу ду ме сто ства ра лач ког су сре та и раз
ме не, али не у пу ним ин фра струк тур ним и про дук ци о ним 
ка па ци те ти ма уко ли ко се они не мо гу раз ви ја ти на осно ву 
по тре ба за јед ни це.

Ко ри шће ње ло кал них ре сур са за ре а фир ми са ње 
је дин стве ног иден ти те та се ла

Нео п ход ност так тич ког, ин сти ту ци о нал ног и план ског де
ло ва ња у ци љу ре ша ва ња прак тич них про бле ма ука зу је 
првен стве но на про грам ско и ад ми ни стра тив но по ве зи ва ње 
уста но ва кул ту ре пре ма те ри то ри јал ној и про грам ској ка те
го ри за ци ји. Ко ри шће ње за јед нич ких ре сур са за про дук ци ју 
и про мо ци ју про гра ма у се о ским сре ди на ма мо гла би та ко 
да ума њи ре дов на го ди шња бу џет ска из два ја ња за „хлад
ни по гон” те уве ћа сред ства на ме ње на за но ву про грам ску 
про дук ци ју и ви дљи вост исте. Је дан од си гур них по тен ци
ја ла на ла зи мо и у раз во ју кул тур ног и кре а тив ног ту ри зма 
на осно ву ло кал них по тен ци ја ла и по сто је ћих ре сур са ба
зи ра ног на при род ном и кул тур ном на сле ђу и ра зно ли ко сти 
кул тур них из ра за. Ба шти на пред ста вља не ис цр пан из вор 
раз ли чи тих ин тер пре та ци ја по је ди нач них ло ка ли те та, оби
ча ја и спе ци фич но сти и у то ме за си гур но тре ба тра жи ти ин
спи ра ци ју за раз вој по ну де, али и по сти за ње пер ма нент не 
одр жи во сти. Го во ре ћи о одр жи во сти и раз во ју, а у кон тек сту 
уна пре ђе ња по сто је ћих ка па ци те та мо ра мо во ди ти ра чу на о 
то ме да су но си о ци по жељ них про ме на по је дин ци ко ји би 
исте тре ба ло да спро во де. Та ко је нео п ход но уве сти и стал
не про гра ме обра зо ва ња ка дро ва за про јект но фи нан си ра
ње и ди вер си фи ка ци ју из во ра фи нан си ра ња, као и пра ће ње 
савре ме них трен до ва у кул ту ри и кул тур ној про дук ци ји. 

Оно што би у овом слу ча ју био за да так ре сор ног ми ни стар
ства или ње го вих по ве за них те ла је сте по нов но ма пи ра ње 
и ка те го ри за ци ја по сто је ћих до мо ва кул ту ре на осно ву про
грам ске и ин фра струк тур не ева лу а ци је ра да у про те клих 
пет го ди на ка ко би се утвр ди ло што пре ци зни је тре нут
но ста ње и рас по ло жи вост ка па ци те та за им пле мен та ци ју 
стра те шких ци ље ва. Је дан од њих је и уво ђе ње за јед нич ког 
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ка лен да ра кул тур них ма ни фе ста ци ја и про гра ма на је дин
стве ној ге о граф ској те ри то ри ји, где убра ја мо и уста но ве и 
дру ге ак те ре и из ма тич них гра до ва ра ди ства ра ња ко хе
рент ни је по ну де и раз во ја мо бил ни је пу бли ке. Та ко је дан 
од мо де ла ко ји се пред ла жу, за го ва ра иде ју спе ци ја ли за ци је 
до мо ва кул ту ре за од ре ђе ну гра ну умет но сти или де ло ва ња 
и уво ђе ње прак се про грам ске раз ме не. Да би ова кав си стем 
функ ци о ни сао нео п ход но је да он бу де са став ни део ши рег 
дру штве ног дис кур са што им пли ци ра ме ђу ре сор ну и ме ђу
сек тор ску са рад њу за сно ва ну на ду го роч ним па рт нер стви ма 
за јед нич ког уче шћа. На тај на чин мо гу ће је и ан га жо ва ње 
не ну жно струч не за јед ни це ко ја ви ше ни је са мо пу ки кон
зу мент већ и до но си лац од лу ка. За јед нич ки про сто ри под
ра зу ме ва ју укљу чи ва ње ма њин ских за јед ни ца, ин те ре сних 
гру па и по је ди на ца за ко је ће до мо ви кул ту ре као фи зич ки 
или идеј ни про стор би ти но во ме сто ди ја ло га, са вре ме ног 
ства ра ла штва и раз ме не кул тур них обра за ца.  

Од кла сич них ка са вре ме ним  
дру штве ним цен три ма за јед ни це

„Пра зни” про сто ри у до мо ви ма кул ту ре, очи шће ни од пре
де фи ни са них са др жа ја, пред ста вља ју под ло гу спрем ну да 
при хв ати раз ли чи те про ме нљи ве про грам ске ви до ве и тран
сфор ми ше се за јед но с њи ма оства ру ју ћи иде ју за јед нич ког 
кре и ра ња кул тур ног ис ку ства и раз во ја11. 

У не до стат ку си стем ског ре ше ња, ко је би пре све га укљу
чи ва ло ма пи ра ње и ка те го ри за ци ју свих по сто је ћих до мо ва 
кул ту ре у се ли ма на те ри то ри ји Ср би је, неп ход но је да се 
ло кал не за јед ни це усме ре на про на ла же ње пар ти ку лар них 
мо де ла ре ша ва ња на го ми ла них ин фра струк тур них и про
грам ских про бле ма с ко ји ма су да нас су о че не. Кла сич на 
ор га ни за ци ја, по де ла ра да и упра вља ње ка кво ка рак те ри ше 
по сто је ћи си стем по ка за ло се нео др жи вим те је нео п ход но 
раз ми шља ти о дру гим мо гућ но  сти ма оп стан ка кул ту ре у 
се ли ма. Ме ђу соб ним по ве з и ва њем и стра те ги јом спа ја ња12 
про грам ски и те ри то риј ално бли ских ор га ни за ци ја би ло би 
омо гу ће но укруп ња ва ње ад ми ни стра тив них слу жби и сма
ње ње бројa за по сле них у оним од се ци ма ко ји не ма ју по тре
бу за сва ко днев ним фун ка ци о ни са њем или бар не фи зич ким 

11 Пе ште рац, А., Мо ми ров, М. и Је вић, М. (2015) Про грам ске и зна чењ
ске тран сфор ма ци је и ана ли за домова кул ту ре кроз ути цај кул ту рал
ног кон тек ста, Ар хи тек ту ра и ур ба ни зам, Ин сти тут за ар хи тек ту ру и 
урбани зам,  стр. 79.

12 Ђу кић, В. (2012) Др жа ва и кул ту ра – сту ди је са вре ме не кул тур не по
ли ти ке, Бе о град: Ин сти тут за по зо ри ште, филм, ра дио и те ле ви зи ју: 
Факул тет драм ских умет но сти, стр. 287. 
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при су ством. Је дан дом кул ту ре не те ри то ри ји гра да или 
чак ши рег под руч ја мо гао би би ти спе ци ја ли зо ван са мо за 
при ка зи ва ње фил мо ва, је дан за ор га ни за ци ју и ре а ли за ци
ју еду ка тив них про гра ма, дру ги пак за ви зу ел не умет но сти. 
Из ме шта њем про гра ма и исто вре ме но усту па њем про стора 
за са др жа је ко ји до ла зе из дру гих сре ди на или на ста ју као 
ло кал на ин ци ја ти ва омо гу ћа ва се ства ра ње ви ше на мен ског 
кул тур ног цен тра ко ји та ко пред ста вља за и ста ме сто на ме
ње но за јед ни ци и ње ним ствар ним по тре ба ма. Уко ли ко го
во ри мо о спо ља шњој ре пре зен та ци ји и отва ра њу ка но вој 
пу бли ци и ко ри сни ци ма нео п ход но је има ти у ви ду шта је 
оно „дру га чи је” што јед на ма ла сре ди на мо же да по ну ди. Да 
би се ло раз ви ја ло сво је пу не по тен ци ја ле у по гле ду кул ту ре 
за сно ва не на по сто је ћим ре сур си ма и пре све га иден ти те
ту тре ба ло би про на ћи нај е фи ка сни ји на чин упра вља ња ду
хом ме ста13. Пре све га ово се до но си на от кри ва ње ра зних 
мо гућ но сти афир ма ци је кул тур ног и кре а тив ног ту ри зма 
ба зи ра ног на бо гат ству раз ли чи то сти кул тур них из ра за и 
специфич но сти ма ко је од ли ку ју то ме сто. 

Кул тур ни жи вот се ла та ко има ве ли ки број мо гућ но сти 
интер ног и екс тер ног, ендогеног и егзогеног развоја.14 Нео
п ход но је прет ход но ути ца ти на ре де фи ни са ње по сто је ћег 
си сте ма ко ји ка ра кте ри ше не до ста так ви зи је и стра те шког 
пла ни ра ња ра ди по сти за ња не са мо ад ми ни стра тив не ефи
ка сно сти већ и сна жни јег по ве зи ва ња са за јед ни цом кре
и ра њем про сто ра слобо де из ра за и стал не ко му ни ка ци је с 
пу бли ком.

13 Ђу кић, В. (2017) Ка(ко) смо. Сту ди је кул ту ре пам ће ња и по ли ти ке 
иден ти те та у Ср би ји, Бе о град: Ин сти тут за по зо ри ште, филм, ра дио и 
те ле ви зи ју: Фа кул тет драм ских умет но сти, стр. 245247.

14 Ђукић В, Стратешке дилеме савремене културне политике у Србији – 
Колико смо далеко од урабнотеженог развоја, Култура бр. 140, Београд: 
Завод за проучавање културног развитка, стр.252272
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VILLAGE CULTURE TODAY

Abstract

Today, in Serbia, the village and rural areas culture, except in rare 
cases, does not have a significant or even visible role in the program 
representation or in the creation of urban or regional cultural policies. 
Neglected for decades, mainly left as an intuitive drive for the maintenance 
of tradition and a partial adoption of modern practices, the Serbian 
village is a depiction of the present discontinuity of (non) concern for 
the strategic organization of a country’s culture. Administratively still in 
the inherited system from the time of the democratization of culture, it 
has never recovered from the consequences of a badly derived model of 
cultural diffusionism based on the essential lack of connection with the 
core urban centers and/or other similar communities. The analysis offers 
an insight into the situation in the villages and settlements in Pančevo, 
Leskovac, Novi Sad and Kraljevo, towns that have been systematized to 
have rural cultural centers as cultural institutions founded by their local 
governments. Identified as the central cumulating sites of local heritage, 
the new cultural production and population gatherings, cultural halls, 
even in a devastating state of infrastructure and value, but as bearers of 
strong symbolic capital, establish new forms of sociocultural centers 
that in the future should be nurtured and developed with the purpose of 

functional decentralization.

Keywords: village, local community’s culture, cultural centers,  
folklor
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Београд

УДК050:316.7КУЛТУРА

КУЛТУРА – СТО ЖЕР НИ  
ЧА СО ПИС ЗА УТЕ МЕ ЉЕ ЊЕ 

ТЕ О РИ ЈЕ КУЛ ТУ РЕ
Часопис„Култура”појављујесеугодинивеликихсоцијал
них и политичких турбуленција које су захватиле читаву
Европу,дабиједанснажанталасзапљуснуоинашекрајеве
сацентромуБеограду.Али,упркосвеликимнапетостима
инемириманеодустајесеодидејеобјављивањачасописа.
Првибројпретходисвемутомеипосвећен је темамакоје
самоупојединимназнакаманаговештавајубурнедогађаје.
Текстовиобјављениупрвомбројувећпрофилишучасопис
инаговештавајуозбиљнупубликацијукојаћесестрогопри
државатиназначенеоријентациједајеточасописзатеори
јуисоциологијукултуреикултурнуполитику,одчегача
сописнећеодступатизасвевремесвогапостојања,дакле,
читавихпетдеценија.Реткасу„искакања”изовакопоста
вљеногоквирачимејечасописпоказаосвојудоследности
истрајностуспровођењусвогиздавачкогконцепта.

Ваљаиматиувидудасечасописјављаготовоистовремено
сапозиционирањемсоциологијекаонаучнедисциплинеи
њенеакадемскеверификације,доксеотеоријисоциологије
икултуретектуитамопонештопише.Убрзосепоказало
даинајугословенскомпростору,скојимјеичасописрачу
нао,постојенесамозаинтересованинего,додушемалоброј
ни,иквалификованипојединцизаовуобластзнања.Зањих
је „Култура”посталажариштеи стециштеоко којег су се
почелиокупљатиидаватисвојдоприносмлађиистражива
чипотпомогнутидобробираним,изаовутемуповезаним,
текстовимастранихаутора.Отудасесвеликомуверљиво
шћуможерећидајенуклеустеоријеисоциологијекултуре
зачет,и токомвремена се систематичнонеговао,управоу
„Култури”.Почетнаинтенцијајебиладачасописпратиде
латност Завода за културни развитакСрбије, али је убрзо
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изашаоизњеговихоквираисвојимдомашајимајетуделат
ностувеликоподстицао.Успостављаласеорганскавезаиз
међучасописаиЗаводакаоњеговогиздавачаинспиришући
иподстичућињегове сарадникена стицањенових теориј
скихзнањаинаефикаснијекритичкомишљењеопроцеси
маипојаваманесамонакултурномпољунегоиумногим
другимсферамадруштвеногживота.

Нетребаизгубитиизвидадасе„Култура”појавилаувреме
нујошувекдобримделомпрекривеномсенкомдогматизма
укомеједоминиралаподеланабазуинадградњуолакоде
ривирануизсложенеисвестраноразвијенеМарксовефи
лозофијеиекономскетеорије.Часописјенатореаговаои
настојаода„омекша”тудубокоувреженудихотомијукојаје
ималаидеолошкоупориштеуокошталомсистемунасталом
иучвршћиваномуједнопартизмуукојемнијестваранахије
рархијакултурнихвредности,неговласти,њенихдеривата
ибочнихорганизацијаиасоцијацијакаосупститутадемо
кратскиорганизованезаједницеукојојкултуранебибила
секторнегоњенинтегралнидео,заједничкаделатностсвих
укојојдоизражајадолазинапоридоприносстваралачких
могућностииндивидуе.Кадсесвеовопосматраизсавреме
ности,изгледадостаархаичноипомалонаивно.Међутим,у
ондашњимоколностима,кадјецентрализованавластсвим
силаманаметалајединственобразацмишљењакојијечесто
завршаваоуједноумљу,свакипокушајдасетопроменије
наилазионавеликиотпоркојисечестозавршаваонесамо
вербалнимосудаманегоирепресалијамасасудскимепило
зима.Изтогмиљеаслатесупорукеиопоменезбогобјављи
вањапојединих текстова, а у неким случајевимаипозива
наполитичкуодговорност.Сампокретаччасописа,Стеван
Мајсторовићсезбогтекстоваобјављиваниху„Култури”и
својихранијих„грехова”сталноналазиоузониприсмотре
инијеуливаоповерењекодонихкојисунадзиралиидеоло
шкуиполитичкуисправносту„сектору”културе.

Упоредо са превазилажењем етаблираног модела култу
ре,стваранјеновиобразацукојемсекултурасагледавала
у свој својој вишеобразности, вишеслојевитости, вишеди
мензионалности.Већупрвомбројупокрећесетемамасов
некултуреитоизперапознатогиталијанскогкултуролога
ФранкаЛумакија, посебнописана за тај број.Топоказује
какотенденцијуукључивањааутораиздругихземаљатако
иокретањекаидејамаактуелнимуоновреме,нарочитона
европскомпростору.Послебурнешездесетиосмегодине
наступа „смиривање”друштвеног тла алидолазиидоиз
весног попуштања и смањења притиска на теоријско ми
шљењеињеговусвевидљивијуиинтензивнијукритичност
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премадруштвенимтоковимаиприликама.У„Култури”се
свечешћепојављујуауторичијитекстовибацајуновосве
тлонапроцесеукултурикоја јевапилазадебирократиза
цијом и отклањањем стега произвођених у центрима по
литичке моћи.Подстицани су другачији и нови поступци
иприступиу сфери свихвидова стваралаштва; откриване
суновеизражајнемогућностиидругачије виђењебитних
својставакултурногразвитка;трагалосезаискуствимаде
мократскиразвијенијихдруштаваукојимасуинституције
културеималевисокстепенсамосталностииаутохтоности.

Часописјевременомсазреваоипрофилисаосеприближава
јућисепосвомквалитетупознатимевропскимисветским
часописимаизтогдомена,чемујенајвишедопринелаори
јентацијакатематскимбројевима.Тојебиоодраззрелости
теоријскемислиу културинастајалеу вишецентараоно
времене Југославије као и спремности и оспособљености
часописадаствориувидипрепознадинамикукретањате
мислииприволињенепротагонистедаприхватеипрепо
знају„Културу”каопубликацијуотворенузановеиаутен
тичнеидејеињиховеносиоце.Тешкојеинабројатитемат
скебројевекојих јебилонадесетине токомполувековног
излажењаовогчасописа.Требалојеуложитивеликинапор
дасеуоченесамогорућетеменегоиначинкакосуонеме
тодолошкирешаванеи теоријскиуобличаване.Часопис је
подстицаостварањеновихтематскихоквираињиховогса
држаја,упрвомредубирајућииобјављујућисвештојепо
стиглоодговарајућинивоизрелостпројекатаоствариваних
уинститутимаинауниверзитетима,алимотрећиинапоје
диначненапорекојисузналидабудупровокативни,инвен
тивниалиитеоријскифундирани,изазовнииподстицајни.
Посталојеготовоправилодакосеније„огрнуо”„Култури
ним”шињеломидоживео„крштење”уњој,тешкосемогао
потврдити и прихватити као поуздан истраживач теорије
културе.Највише„поена”су,свакако,добијалионикојису
билиоспособљенидапредставеодговарајућетематскеце
лине и учине их релевантним за теоријскомишљење. Та
косепостепеноуобличаваосветтеоријекултурекојијепо
читавојдубиниодудараоодњеногдотадашњегшематског
обликовањазаогрнутогквазимарксистичкомауром.Култура
нијебила„проточнибојлер”новихкултуролошкихидејаи
теманегоживопоприштењиховихсучељавањаиукључи
вањаунаучносређенуформуједнимодрелевантнихнауч
нихпоступака, лишенихидеолошкологичкихспекулација
и домишљања. На тај начин је остварено својеврсно згу
шњавањедисперзивнихелеменатапосекторима,какотео
ријскетакоикултурнополитичкесфереразматрања.Иако
сејошувек,негдемањенегдевише,задржаомарксистички
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предзнак, све вишесуузиманеуобзир савремене теорије
почев одфеноменолошких, структуралистичких, семиоло
шких, лингвистичких до постструктуралистичких и пост
модернистичких, уз настојање да се избегне супремација
свакеодњих.Утрагањузановим,избегаванајеновотарија
немоћнадапродреусуштинуисамеизворепроблема.

Илустрације ради, ваља поменути неколико тематских
„блокова”којисунесумњиводопринелиугледуиафирма
цијичасописа,несамоулокалнимнегоиумеђународним
размерама. Једна од првих је већ поменута масовна кул
туракојасеутовременаметалакаоважнакултуролошка
темаикојаћепреокупиратиготовосветеоретичарекулту
рекоднас.Појављујусепреводикраћихстудијаикњига,
амеђуњимаикултнакњигапољскетеоретичаркекултуре
АнтоњинеКлосковскеМасовнакултура, течасопис „Кул
турниживот”којићесепретежнобавитиовомтематиком.
„Култура” јемеђупрвимреаговала на семиотичкипокрет
којизапочињесаДеСосиромиБодуеномдеКуртенеом,да
биупрашкомлингвистичкомкругу,тартускојсемиолошкој
школи, париском структурализму достигао свој врхунац.
Томејенарочитодопринеотематскибројчасописакојегје
приредио наш знаменити лингвиста и дугогодишњи члан
редакцијеРанкоБугарски.Коликојеоватемабилаживаи
актуелнаговориитодајечасописбиодвапутдоштампаван.
Справомсеможерећидасуовимтематскимбројемкоднас
ударени темељи социолингвистике као науке захваљујући
учешћувеликогбројастранихалиидомаћихаутора.

Уз сталнуподршку Завода каоиздавача часопис је стекао
завиданположајмеђуобиљемпубликацијананекадашњем
југословенскомпростору,мањеиливишесличнеоријента
ције, одолевајући многим кризама у некадашњој југосло
венскојдржавиидржаваманасталимнањеномпростору,а
богмеиусветскимразмерама.Тосесведогађало,добрим
делом, захваљујући и упорном истрајавању на освојеном
начелуозбиљногпромишљања,објективногпосматрањаи
критичкогосветљавањапресвегакултурнихтокова.Часо
писније одступаоод тога дабуде својеврсна агорана ко
јој ће сеодвијатиживиконструктивандијалог, свестрана
разменамишљењаиискустава,безуводнеизавршнеречи
исписанепре сучељавањамишљења.Ауторинисубирани
изредоваподобних,негопрематемељнообразложенимста
вовимаипажљивоодабранимиизложенимаргуменатима.
Вођенојерачунаотомедасеафирмишумишљењакојасу
уверљивоинаоригиналанначинтеоријскизаснована.

Сваки број часописа припреман је дуго и стрпљиво што
је понекад узроковало његово кашњење. Било је периода
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када је теоријска мисао стагнирала, било је „мршавих” и
„гладних”година,али јечасописналазиопутевеиначине
дадопредоонихжариштакојанисугаслаиукојимасусе
рађаленовеидејеподстицајнезакреативномишљење.Оту
дајетребалоиматиувидусвеистраживачкецентре,„зави
рити” у „радионице” многих прегалаца теорије културе и
културнепраксеиуњимапронаћиостварењакојаодговара
јупрофилучасописа.Захваљујућитаквоммрављемипре
даномрадусвихдосадашњихредакцијачасописа,„Култу
ра” је успеладаоствари својполувековни јубилеј а дане
„остари”иданепосустане,дасенепетрифицира,данеза
паднеуконзервативизам.Њенамодерност јеучвршћенаи
спољашњимизгледом.Посвомдизајну,којисевећполаве
канемења,онанепрестаједабудемодерна,препознатљива
ипровокативна.

АуторНиколаИлић,цртеж,
насловницаКултуреброј8081из1988.године



382

УниверзитетуБечу,Аустрија

УДК316.7(4)

УЈЕ ДИ ЊЕ НИ У  
РА ЗНО ЛИ КО СТИ –  

О ЕВРОП СКОМ ИДЕН ТИ ТЕ ТУ
Увод

МотоЕвропскеунијегласи:„Уједињениуразноликости”1.
ОвајмотојеодговарајућинесамозаЕвропскуунијувећза
целуЕвропу.„Европскиидентитет”сестогатакођенеод
носи само на Европску унију већ такође на целу Европу.
Идентитетисеосимтоганезаустављајунаграницамапоје
диначнихземаљајерсунајвећимделомкултуролошкиусло
вљени.Културнипросторипревазилазеполитичкегранице.
Накрајујебитанпојединац.Радисеоњеговомидентитету.

Подразумеваседана„разноликост”наилазимосвуданасве
ту,алиуЕвропијеразноликост–такобисеусвакомслучају
моглоформулисати–посебноразнолика.Такојебиловећу
античкодоба,такојеиданас.„КадамислимнаЕвропуми
слимнаразноликост”–оваизрекаизражавакарактеристику
којајебитназаЕвропу.

„Европа”и„разноликост”сузаправосиноними–посебно
акосеодносенаевропскисубконтинент.

Једнисеплашедациљевропскогјединства,којизаступаи
отеловљујеЕвропскаУнија,раствараразноликост,адруги
изражавају бојазанда разноликостпотпирује конфликтеи
отежаваиличакспречавамеђусобноспоразумевање.Једни

1 Предоченитекстзаснивасенапредавањукоје јеаутородржао13.07.
2018. на Интернационалној конференцији „Нематеријално културно
наслеђеуДунавскомпростору–националнодоброилиприлогевроп
скомутврђивањуидентитета?”(Институтзавиртуелноиреалноучење
уобразовањуодраслихлицанауниверзитетуУлм–ILEU).Прерађена
верзијананемачкомјезикуналазисеовде:http://wolfgangschmale.eu/in
vielfaltgeeintuebereuropaeischeidentitaet/.

ВОЛФГАНГШМАЛЕ
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желе да врате компетенције са европских на националне
институције, адругижеле „вишеЕвропе”даби спречили
поновно јачање пре свега национализма који у себи носи
конфликтнипотенцијал.

Дабиразноликостмогладауспевапотребанјојјемир,ами
рујепотребнаизвеснамерајединстваиспоразумевањада
бимогаодасеочува.ЗабудућностЕвропејеододлучујућег
значајадасетајбалансочува.Тозахтевавеомамногоодго
ворности–заполитикуизанаскаоЕвропљанкеиЕвропља
не јермикаоиндивидуеживимо,негујемоиуобличавамо
разноликост. Без нашег личног ангажмана разноликост ће
пресушити.

Уколико требадапружимдефиницију „европскогиденти
тета”онабигласилаовако: „Европскиидентитет јеинди
видуалноизаједничкоживљење,неговањеиуобличавање
разноликостиуЕвропинатемељупрекограничногспоразу
мевањаиузајамногпоштовања.”Европскиидентитетодго
варасходнотомепресвегапракси,практичномделању.

Удаљемтекстућупрворазјаснитишта„разноликост”тачно
представља,унаставкусепостављапитањешта„живети,
неговатииуобличаватиразноликостуЕвропипрекограни
ца”значиусвакодневномживоту,анакрајућукључнимре
чима„споразумевању”каои„узајамномпоштовању”дати
практичнудимензију.

ШтајеразноликостуЕвропи?

СвеједнонакојутемууЕвропиусмеримонашфокус–ра
зноликост јеприсутна.Европа је јошодпраисторијепро
сторциркулације.Тозначидаљуди,групељудиињихове
културе,објектикаоштосуроба,животненамирницеили
уметнички предмети, нематеријално културно добро као
штосурецептизаразнајела,идеје,техничкеифилозофске
компетенције,митовииприповеткеимноготогајошцир
кулишу одвајкада по Европи.Много тогашто се изворно
појављивалоендемскитј.локалнозахваљујућиовојцирку
лацијијеевропеизирано.

Разноликост постоји у сваком погледу, а ја ћу издвојити
самонеколикоаспеката:

Језици:УЕвропскојунијипостоје24службенајезиканако
јесепреводи,алиЕвропапознајејошмноговишејезика–
језикеземаљакојејошувекнисучланицеЕвропскеуније,а
пресвегамногерегионалноилилокалноприсутнејезикеи
дијалекте.Унапређујесетакођеодржање„малих”језикаи
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дијалекатајерјезикзасвакогпојединцапредстављаважан
доприносидентитету.

Људи:СтановништвокојеживиуЕвропидолазиизцелог
света.Одувек јебило тако, одпраисторије јеЕвропакон
тинентмиграције.Познатојеоко400различитихетнија–у
историјскомкаоиданашњемсмислу2.Прецизнадиферен
цијацијаљудикојисусенаконДругогсветскогратадосели
лиизАзијеиАфрикеповећалабиовајброј.Изтогарезулти
рагенетскаразноликостЕвропе,алипресвегаисторијско
културолошкаразноликост.

Разноликостуодносунаљудеипак сенеодноси самона
етничкуразноликост,већнадиверзитетљудскогбивствова
њаинапризнавањеовогдиверзитетаузискључивањебило
какведискриминације.Унашемвеку то се односинади
верзитет сексуалнеоријентацијељуди,наразноликостре
лигија,наразноликостпосебнихпотребаљуди–истотако
инаразноликостиндивидуалногстилакојисеизражавау
одећи,обликовањусопственогтелаитд.Разноликостсеод
носиинастароснодоба–свакостароснодобапризнајесе
каовредностзасебе.

Разноликост тако представља вредносни појам који се за
сниванапринципунедискриминације.Недискриминација
упрвојлинијисеповезујесаљудима,алисетакођерадио
поштовањувредностиуодносунакултуру.

Културни простори: На помен „европске разноликости”
најчешћепомишљамонакултурнуразноликосткојајеуско
повезанасалокалнимирегионалнимпросторима.Европска
разноликостјеутомконтекстузаистајединствена.Језичка
и етничка разноликостпостоји умногимкрајевима света,
маданебашсвуда;тонијеспецификумЕвропе,безобзира
натоштојеоваразноликостуЕвропипосебноразнолика.
Чинисеипакдајекултурнаразноликост,пресвегавелика
густинаразноликости,истакнутообележјеЕвропе.

Културна разноликост стоји у средишту Европске године
културногнаслеђа2018.Великиброј активностипосвеће
нихматеријалноминематеријалномкултурномнаслеђупо
казуједајевредностоверазноликостиуЕвропипрепозната
идасеунапређује.СаветЕвропеиЕвропскаунијаунапре
ђујукултурнеактивностиувезисакултурнимнаслеђем–
његовонеговање,његовоодржањеињеговбудућиразвој.

2 Каооријентацијанатемуисторијскихетнија:http://de.wikipedia.org/wi
ki/Kategorie:Historische_europ%C3%A4ische_Ethnie.
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Европајеуисторијскомсмислууживалаупривилегијида
небудеобјекатобимнекултуролошкеколонијализације–за
разликуодАмерике,АфрикеивеликихделоваАзијекојесу
Европљаниколонизовалиимењалиукултуролошкомсми
слу.УЕвропијебиломиграцијаљудиикултурнихдобара,
понекадивојнихпретњикаонапримеродХунаиликасни
јеодОсманскогцарства,алиништаодсвегатоганијепре
кинулокултуролошкусамоорганизацијуЕвропенаоснову
разноликости.

Политичка разноликост: Историја Европе познаје разно
ликостформиполитичкеорганизације заједница,снажних
породичнихсавезаиликлановапрекогрчкогполисадоцар
стваилиимперије,одцарствадонационалнедржавеидо
државнихсавезатј.државнихудружењакаоштојеЕвроп
скаунија.Формелокалнеаутономијесупритомеувекидо
данашњихданаигралеважнуулогубезобзиранатодали
јеполитичкикровнадтимконструктомбилаилијестеим
перија или мања територија или демократска национална
држава. Локална политичка, а често и локална економска
аутономијамеродавносуунапредилекултурнуразноликост.

УконтекстуоваквогисторијскогразвојајасноједаЕвропа
свакаконеморадасеразвијеусупердржавудабифункци
онисала,штавише је политичка разноликост у сваком по
гледу „норма”. Ова разноликост није довела до насилних
ексцеса20.века,штавишејенедостатакпоштовањапрема
разноликостиипринципунедискриминацијебиоједанод
елеменатаузроканасиља.

Упосматрању разноликости уЕвропи често заборављамо
биодиверзитет.Онједанасподвеликомпретњомтакодасе
оњемуводивишерачунанегораније.Веома јебитнона
гласитидасууЕвропикултурнаибиолошкаразноликост
каоиразноликостприроднихпросторавеомаускоповеза
ни.Биолошкаиприроднаразноликостнијенапростонешто
„природно” већ управо у Европи због густе насељености
и екстензивног коришћења природе често представља ре
зултаткултуролошкогутицајачовекакомесусееколошки
системиприлагодили.

Уколикосекултурамења,каоштосетодесилоу јекудве
индустријскереволуције–првајепочелаоко1800.године
претежноузападнојицентралнојЕвропи,другаупрвојпо
ловини20.векатј.након1945.годинеподвођствомСовјет
скогСавеза упосебнојмериуисточнојЕвропи– следеи
неизбежнепроменееколошкихсистема.

До сада је сваки монокултурни поступак – један при
мер би била пољопривреда – у садејству са културном
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разноликошћуделимично, ананекимместимаиупотпу
ностиуништиобиодиверзитет.

Одржањеразноликостидоприносиуодлучујућојмерина
шемопстанку–мислимдатовеомадоброобјашњавазашто
сам „разноликост” учинио језгромдефиниције „европског
идентитета”.

Живети,неговатииуобличаватиразноликосту
Европипрекограницапојединачнихземаља

Европскиидентитетпредстављаупрвојлинијипраксу.Он
непредстављаништаексклузивно,гдебисмоморалидаис
кључимо једно да бисмоимали нешто друго. То значи да
непостоји„или–или”измеђурегионалног,националноги
европскогидентитета.Референтнатачкајепојединачничо
век,појединацјеонајкојирасполажеидентитетом.Изтога
могуданастануколективниидентитети,наимекрозкоопе
рацијуикомуникацијуизмеђупојединаца.Упркостомесу
индивидуалниидентитетипримарнаинстанца,колективни
идентитети представљају последицу. У противном случа
ју колективни идентитети представљају политичке кон
структекојиседруштвиманамећупропагандистичкиипод
принудом.

Постојевеликеразликеурасподеличистоиндивидуалног,
породичног, припадности различитим социјалним група
маисавезима,локалног,регионалног,националног,европ
ског,амождаиглобалногуделауједнојособи.Утомесеи
састојиразноликостиндивидуалнихидентитета.

Колективниидентитетиодговарајуувеликојмериузорци
макојинастајуизмилионаиндивидуалнихидентитета,али
николективниидентитетинисуниексклузивнинитидис
криминишући. Онитомогупостатиизполитичкопропа
гандистичкихразлога.

Живети, неговатии уобличаватиразноликост означио сам
језгромевропскогидентитета.Оветрипраксеспроводепо
јединциузаједницисадругима.Мисмосубјектиилиауто
рииауторкеидентитета,нисмоњиховиобјекти.Онопото
њејеувекслучајкадасеједнојзаједницикаоштојенација
пропишеколективниидентитет,накојисепојединацувек
морапринудити.

Оноодлучујућеуидентитету јестедаоннастајеусваком
појединцу, али сенепрописује колективно.Ради седакле
о питању става. Свако мора за себе да допусти да преко
живљења, неговања и уобличавања разноликости настане
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идентитеткојиједелимичноевропски,делимичнорегиона
лан,делимичнолокалан–итд.

УодносунаЕвропуједодатак„прекограница”,дакле„жи
вети, неговати и уобличавати разноликост преко граница“
од одлучујућег значаја. Нематеријална и културна разно
ликостсвудауЕвропијекодкуће.Размењујемоискуствау
опхођењусакултурнимнаслеђем,размењујемоидејеипо
гледенакултурнонаслеђе.Желимодасазнамокојимсусе
активностимапопитањукултурногнаслеђадругибавилии
накојиначинможемодапренесемопоруке.

Живети разноликост значи такође да себи допустимо и
од себе очекујемо разноликост и да другима допустимои
од њих очекујемо разноликост. Индивидуални идентитет
захтеварадсампосеби.

Појам„Дунавскипростор”добар јепримерза„прекогра
ница”.Дунавскипросторјеуисторијскомсмислунастаоза
хваљујућирецикојајебилапловнаилисујељудиучинили
пловномтакодасуљудииобјектимоглиимогујошувек
релативнолакода стигнуузиниз реку одизвораДунава
кодДонауешингена до делтеДунава наЦрноммору (или
обрнуто).

Уполитичкомсмислу јеовајпросторувекбиоподељену
различитавладарскаподручјатј.државе,алитониуједном
тренуткунијеспречавалоциркулацију,разменуитрансфер
нематреријалнеиматеријалнекултуре.Узнекаограничења
товажичакизапериодХладнограта.

Стогаимасмисладауконтекстудугеисторијеовокултурно
наслеђезаједничкимснагамаживимоиуобличавамо.

Културнонаслеђе је настало учешћемипосредствомуче
шћаонотребадабуденегованоиуобличавано.Поштора
зноликостпредстављабитнуособинукултурногнаслеђау
Европиједанциљнеговањаиуобличавањајестедасеова
разноликостучинивидљивом.Товажитакођезаспоменике
иисторијсказдања,чијесеодређењемењалоипонеколико
путапроменомвластикоја јепододређенимоколностима
могладабудепраћенаипроменомрелигије.Битанаспект
неговањаиуобличавањаразноликостиукултурномнаслеђу
јестедасеоваврстаразноликостинесмепрећутати,већје
требаоткритиипоказатипосетиоцима.

Умногимрецептимазаприпремухранекојипредстављају
деонематеријалног кулутрног наслеђа, налазе се састојци
изразличитихрегиона,једнимделомиизванЕвропе.Они
садржетраговекултурнеисторијекојенеморамодапоста
немосвесникадаприпремамонекоодређенојело,алиова
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разноликостпореклаипакјеприсутнаиуједињујеизвесну
историјскуразноликостуконкретномрецепту.Помислимо
самонамађарскигулашкојиданасниконеможедазамисли
безпаприкекојајесадругогконтинентастиглауЕвропуи
овдесеодомаћилапренегоштојемогладаобогатимного
старијииисторијскирецептзагулаш.

ЗнамоврлодобродајесвудаусветупознатаБечкашницла
заправоМиланскашницла–оваквихпримераиманасто
тинекојинаосновунематеријалногкултурногнаслеђако
јенамдарује јелаинапитке,асамимтимиугоданживот,
указујунакултурнуразноликост.

ГетеИнститутобрађујеу једномпројектуповодомЕвроп
скегодинекултурногнаслеђа2018.тему„Успомене”.Тусе
напримернаилазинаједнумалупричуокоцкишећеракоја
јенасталауЧешкојинаконтогаосвојилаЕвропуицеосвет.
Или„задруга”,социјалнаформаорганизацијекојуможемо
приписатинематеријалномкултурномнаслеђу;насталајеу
Францускојтокоминдустријскереволуцијеиодржаласеу
Енглеској,Немачкојиусвимосталимевропскимземљама
доданашњихдана.

Уколикожелимодапредочимоштамото„уједињениура
зноликости”упраксизначитребалобинапростодазами
слимогулаш,пицу,кнедле,хлеб,пиво,вино,сок,сладолед,
чоколадуитд:Усвимјелимаинапицимакријесеразноли
какултурнаисторија,кријеселокалноилирегионално,де
лимично неевропско, али европеизирано стручно знање.
Основнеособине суипакувек јаснеимогу себезикакве
сумњеидентификоватибезобзиранатоштосесвакојелои
свакинапитакмогуприпремитинамногоначина.

То значи„уједињениуразноликости”, акулинарскаслика
можевеомадобродасепренесенадруге темеиобласти.
Узмимодемократију:Усвакојевропскојземљионајеуоб
личенанапомалодругачијиначин,алионапоседујеједин
ственојезгро.Упракситозначида,кадајеовојединствено
језгронападнуто,дасевишенерадиоразноликостидемо
кратскихформи,већседемократијапретварауаутократију
или,јошгоре,удиктатуру.

Аутократијаилидиктатурауједињујупринудом,алинера
зноликошћу.Овоуказујенатодаразноликостпредставља
такођеослонацдемократије.Живети, неговатииуоблича
ватиразноликостзначиизмеђуосталогподржатиевропску
демократију.Збогтогаевропскиидентитетможебитисамо
демократскиидентитет.
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Споразумевањеиузајамнопоштовање

„Споразумевање”и„узајамнопоштовање”навеосамрани
јекаосаставнидеодефиниције„европскогидентитета”.То
суосновниставовикојиуосталомзахтевајумногоиндиви
дуалнеиколективнесамодисциплине.Уколикосетренутно
осврнемопоЕвропиможемовидетиданедостајеовесамо
дисциплине.

Разноликостнеможедафункционишебез воље за спора
зумевањемиузајамногпоштовања.Докразноликостчесто
представљапроизводкултурногихуманогразвојаисамо
организације, а да иза тога не мора да се крије план или
генијални ум, за споразумевање и поштовање потребна је
изричита воља. Уколико бацимо поглед на дугу историју
овадваставасасвимочигледноиниукомслучајунеодра
жавајуприроднеособинечовека,већпредстављајурезултат
цивилизовањачовека.

Разноликостнапростонастајеиутомконтекступредставља
нештоприродно.Заопхођењечовекасаразноликошћупо
требнојенасупроттомецивилизовањечовекадабисесачу
валаразноликостодсталногпреиспитавањаиуништењаод
странечовека.

Свимисебесматрамоцивилизованим,алитонемењани
штаначињеницида за споразумевањеиузајамнопошто
вање,сациљемдасеразноликостодржииунапреди,увек
изноваморадапостојидобравољаитодобравољасваког
појединца.

Насупрот уобичајеном мишљењу ниједан идентитет није
замислив без разноликости. Тамо где недостаје разноли
кост,стварипостајуједнодимензионалнеиманипулативне.
Разноликостограничавамогућностманипулисањачовеком.

Завршнанапомена

Пошто сам размотрио појединачне саставне делове дефи
ниције „европског идентитета” поновићу још једном ову
дефиницију; „Европски идентитет је индивидуално и за
једничкоживљење,неговањеиуобличавањеразноликости
уЕвропинабазипрекограничногразумевањаиузајамног
поштовања.”

Овај„европскиидентитет”слажесевеомадобросанаци
оналном државом као политичком основном јединицом
Европе,слажеседобросарегионима,безобзиранатода
ли су као савезна покрајина део неке савезне државе или
поседујуодређенумеруаутономијекаоуШпанији,онасе
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слажевеомадобросакултурнимпросторимакоједанасчине
свивећиградови.Онасеслажевеомадобросапозитивним
прилозимаидодацимаиздругихрегионасвета.

„Европски идентитет” изражава се у практичном делању,
онакокакосамдефинисао,умирољубивомделањукојечу
ва и унапређује разноликост. Разноликост је, нека то буде
поновљено,гаранцијазанашопстанак.Подразумеваседа
морамодабудемопажљиви.Нијепозитивносвештонастаје
укултурнимпроцесимаиунеутралномсмислуспадаура
зноликост.Збогтогајевредноснипојамнедискриминације
толиковажан.

Збогтогазавршавамдопуномдефиниције:„Европскииден
титет је индивидуално и заједничко живљење, неговање
и уобличавање разноликости, предвођено принципом не
дискриминације,набазипрекограничногспоразумевањаи
узајамногпоштовања.”

СанемачкогпревелаМералТарарТутуш
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Заводзапроучавањекултурногразвитка,Београд

УДК392.8(497.11)(049.32)
641.5(049.32)

УКУС СТА РЕ ПЛА НИ НЕ  
НА ДЛА НУ

ДЕЈАНЗАГОРАЦ,УКУСИСТАРЕПЛАНИНЕ–
ГАСТРОНОМСКОНАСЛЕЂЕ,ЗАВОДЗА
ПРОУЧАВАЊЕКУЛТУРНОГРАЗВИТКА,

БЕОГРАД2018.

УкусЂердапа, прва књига трилогијеГастрономска мапа
Србије, Дејана Загорца и Јелене Бујдић Кречковић дожи
вела је велики успех и 2012. године добила је награду за
најбољупубликацијууоблаституризмаТуристичкицвет.
Загорацјенаконтоганаставиораднагастрономскокулту
ролошкојанализиСрбије,икаологичаннаставакуследила
је самостална књигаУкуси Старе планине. Ова публика
цијаје,каоипретходна,издањеЗаводазапроучавањекул
турногразвиткаиподржалоју јеМинистарствокултуреи
информисања.

Регион Старе планине (општине Пирот, Димитровград,
КњажевациЗајечар),биојеуфокусуЗагорцакаоједанод
најлепшихиприроднонајочуванијихделоваСрбије.Прко
сећиопасностидазнањастановништваовогподручјазау
векнестанукњигаУкусиСтарепланине,намдоносинови
тетуприступуочувањанематеријалнебаштине.Публика
цијаобухватадвадела–првидеојетеоријски,ипредставља
својеврстан водич кроз изузетне пределе Старе планине,
док други део доноси аутентичне рецепте овог краја.Ис
траживањегастрономскекултурепоставилојепредаутора
задатакочувањатрадиционалнихвредности,знањаиумећа
претходних генерација; које је онрешио, а сазнања је об
јединиоиприказаоупоглављима:Старопланинскаселау
околини Пирота, Пиротски ћилими и грнчарија, Књаже
вац–Варошдобрихвинаиочуванетрадиције...Аутентич
ностиличнипечатаутораогледасеупоглављимакојана
шаљивначиниупрвомлицудоносепричуолегендарним

ЈЕЛЕНАЂОРЂЕВИЋ
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јелима.ПоглављеПричаомениБоемскојпотковицидоноси
исповестпиротскекобасицеоњенимкоренима,настанкуи
одласкуусвет.ПоглављеКадгостибанууЗаглавакиБу
џак– баница говоринамо спремностии гостољубивости
овог краја, јер кад гостиизненада закуцају на врата овим
умешнимдомаћицаманеостајеништадругоосимдабрзо
умесеналепшуђаконијуовогкраја–баницу.Акосенеки
путникнамерникненађеуприлицидабудегостнатаквом
ручку,писацгаупућуједапосетинекуодкултнихкафанау
којимаћеосетитидухгастрономскихлегендиовихкрајева.

Специфичанипомалопоетски језикаутора,ДејанаЗагор
ца,чиниовукњигумногозначајнијомизанимљивојомод
уобичајенихкултуролошкиханализакрајеваСрбије.Књига
УкусиСтарепланинечитасеуједномдаху,азбогсвојеле
пршавостиинадахнућапростонагоничитаоцадајеупије
свимчулима.Богатаинеобузданатрпезастаропланинског
краја нас мами својим интересантним укусима имириси
манекихдревнихвремена,голицајућинашанепца.Аутор
јеуспеоданамдочаракулинарскиидентитетједногнарода,
идапреднамаствориилузијуједногмистичногипомало
заборављеногначинаживота.

Старапланинајепослужилакаонесвакидашњаинспираци
јааутору,којинамдоносипоетскусликуједнебогатекул
туре,алииизванреданкултуролошкиводичкрозпределеи
укусеСтарепланине.Уколикосеодважимодакренемоовом
садавећутабаномстазом,натомпутуоткрићемомногоо
настанку и развоју једне специфичне гастрономије. Упо
знаћемољудекојинесебичноодајусвојекулинарскетајне
иоткривајунамнекидревни,аопетновисветукуса.Када
пиротскасофраодиграсвојплес,неможетеостатиравно
душниитадајевремедасепрепуститемириснимвинимаи
ракијамаовогкраја.

Рецептикојеауторприлажеуовојкњизи,пореднеспорног
значајабележењатрадиционалнихсторопланинскихукуса,
дивансуподстрексавременимдомаћицамадасеотиснуу
авантурусправљањааутентичнихделикатеса.Интересант
нојеитодапоредбележењарецепата,ауторбележиичу
ванароднијезиковогкраја,пасурецептидатиуизворном
облику без већих корекција, онако како су забележени од
самихдомаћинаидомаћица.

Вештимвођењемауторнасупознајесапредивнимкрајоли
цимаСрбије,чувајућииходзубавременаизаборава.Када
насдовољноомамемирисикухиње,винаиракија,предна
маизвиресветпиротскогћилимакојићеусебеуткатиамај
лијузадугисрећанживот,којићенамосигуратибогатство,
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срећу, слогу и напредак. Тако опремљени даровима, које
намдариваписац,неостајенамништадругосемдаихлу
боморноспремимоућуповеизпиротскогкраја.

Несвакидашњи и необични украси овог дела Србије оку
пљенисууовојкњизи,којазациљимадоприноспрепороду
иочувањутрадиције.Публикацијајеобогаћенаизанимљи
вим,уметничкимфотографијамапејзажаијела,приказима
старијихљудикаочуваранашетрадиције.Фотографијесу
живихбојаинањимасуприказанеинтересантнеигресенки
ипокрета,којеимајузациљдачитаоцуверноприкажује
дандругачији,хуманијиживот.Сликеградова,кућа,преде
лаиљудиприказујудругачијисвет,којиписацвештослика
речјусакривенесуизмеђукорицаовекњиге.Текстодише
смерношћуиједностваношћуживотастановништваСтаре
планине.Природналепотарегионапреливасеуредоветек
стаиобратно.Вредностовекњигејеиупреношењузнања
састарихнамлађегенерације.Народнознањеиумешносту
гастрономијивековиматаложеноунашемнародууспешно
језабележеноизустамудрихстарацаистарицакаонаслеђе
забудућегенерације.

Књига јепривлачнанесамокаокултуролошкабележница
иводич,већикаозначајноистраживањезасоциологе,ет
нологеиантропологе.Поредтекстовакојисунаписанина
српскомјезику,уприличенјепреводнаенглескијезик,што
овупубликацијуиздвајаиздосадашњиховаквихдела,ичи
нигасвојеврсномнезаобилазном„туристичкомлектиром”
запосетиоцеизсвихкрајевасвета.

УкусиСтарепланинесу,иаковажнокултуролошкоистра
живање и актративан модел приказивања једне културе,
далеко вишеод тога, надасве једно значајнои занимљиво
штивосанеоспорномуметничкомнотом.



АуторМефаилКолеКамберовић,цртеж,
насловницаКултуреброј103104из2002.године
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РАДОВИ  
ЗА ЧАСОПИС КУЛТУРА 

УПУТСТВО
Култура је научни часопис који је на предлог Матичног 
научног одбора категоризован од стране Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 
као водећи национални часопис са ознаком М 51.

1. Рад се предаје у следећем облику: 
1.1. путем УСБ уређаја; 

1.2. слањем на е-mail адресу: kultura@zaprokul.org.rs

2. Сваки текст треба да садржи:
2.1. Wоrd документ са основним текстом, напоменама, 
кључним речима (4 до 7 речи на српском и 4 до 7 речи на 
енглеском језику) и сажетком на српском језику (до 150 
речи).

2.2. Wоrd документ са насловом текста и резимеом на 
енглеском језику (до 300 речи). 

2.3. Wоrd документ са списком илустрација (ако их има) са 
назначеним местима на која би требало да дођу илустрације. 
Примају се само црно-беле илустрације или које су 
препознатљиве када се одштампају у црно-белом формату 
(до 7). Обавезно навести порекло илустрација. 

2.4. Податке о аутору текста. Име и презиме аутора, година 
рођења (потребно ради увида у научни рад одређеног аутора 
у централној бази података Народне библиотеке Србије и у 
складу са тим одређивања УДК броја чланка у часопису), 
поштанска адреса, број мобилног телефона, е-mail адреса, 
афилијација (наводи се пун, званични  назив и седиште 
установе у којој је аутор запослен или назив установе у којој 
је аутор обавио истраживање. У сложеним организацијама 

УПУТСТВО
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наводи се укупна хијерархија; на пример: Универзитет у 
Београду, Филозофски факултет – Одељење за социологију, 
Београд).

3. Опште одреднице
3.1. Текст чланка са списком литературе не треба да прелази 
обим од 10 до највише 15 описаних компјутерских страница, 
укључујући графиконе и илустрације.

3.2. Текст приказа не треба да прелази обим од 5 описаних 
страница.

3.3. Текст научне полемике треба да буде опремљен као и 
остали чланци у часопису и не може прелазити њихов обим. 
Он треба да буде ослобођен напада на личност опонента 
и да се фокусира на саму аргументацију. Редакција 
задржава право да после објављивања полемичког текста и 
одговора, без посебног образложења, опонентима ускрати 
објављивање следећег круга полемике.

3.4. Текстови који се достављају на објављивање часопису 
Култура подлежу антиплагијат контроли коју врши  
Центар за евалуацију у образовању и науци – ЦЕОН. Поред 
тога, од аутора се тражи дигитализована изјава са потписом 
којом гарантује да је текст који је доставио оригиналан.

4. Техничка упутства:
4.1. Текст писан ћирилицом се предаје у doc формату 
програма Мicrosoft Word програмског пакета 97 или новијег. 
Фонт треба да буде Times New Roman, величине 12, прореда 
Single. 

4.2. На средини ставити наслов, потом сажетак на српском и 
кључне речи на српском.

4.3. Уколико постоји институционална финансијска помоћ 
при писању рада, у првој фусноти треба навести назив и 
број пројекта, односно назив програма, у оквиру кога је 
чланак настао, као и назив институције која је финансирала 
пројекат или програм.

4.4. Када се први пут наводи страно име у тексту у загради 
треба да се стави име исписано у оригиналу; када се 
следећи пут помиње исто име у наставку текста треба да 
буде доследно, истоветно транскрибовано без помињања 
оригинала.

4.5. Библиографске референце у фуснотама и литератури 
наводе се без транскрибовања у оригиналном писму. Ако је 
литeратура која се цитира штампана ћирилицом и референце 
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у напоменама и списку литературе треба да буду наведене 
ћирилицом, ако су штампане латиницом, онда треба да буду 
наведене латиницoм. Цитати и позивање на литературу у 
фуснотама треба да потпуно одговарају списку литературе 
на крају текста. 

5. Напомене
Напомене (фусноте) се дају на дну сваке стране. Нумерација 
континуирано иде арапским бројевима од 1 па надаље и иде 
иза знака интерпункције. Напомене треба да се користе мање 
за коментаре, а више за навођење литературе; најобимнија 
напомена (фуснота) не би требaло да буде дужа од 100 речи.

Систем навођења:
5.1. Монографије:

Презиме, Иницијал имена. (година издања) Назив 
монографије (курзив), Место издања: Назив издавача, 
страна.

Пример: Адорно, Т. (1968) Филозофија нове музике, Београд: 
Нолит, стр. 45.

5.2 Периодика:

Презиме, Иницијал имена. (година издања) Наслов чланка, 
Назив часописа (курзив) број часописа, Место издања: 
Назив издавача, страна.

Пример: Бугарски, Р. (1973) Семиотички приступ музици, 
Култура бр. 23, Београд: Завод за проучавање културног 
развитка, стр. 146.

5.3. Зборници, акта са конгреса, лексикони, речници и 
слично:

Презиме, Иницијал. Наслов чланка, у: Наслов (курзив), 
приредио-ла-ли Презиме, Иницијал имена. (година издања), 
Место издања: Назив издавача, страна.

Пример: Парк, Р. Е. Град: предлози за истраживање људског 
понашања у градској средини, у: Социологија града, 
приредио Вујовић, С. (1988), Београд: Завод за уџбенике и 
наставна средства, стр. 150.

5.4. У случају издања на страним језицима:

Уместо везника ,,и” користи се енглески термин and, уместо 
предлога „у” користи се енглески термин in, уместо  глагола 
„приредио-ла-ли” користе се енглески термини ed. или еds. 
(од editor-s) ако је више приређивача, уместо скраћенице 
,,стр.” користи се енглески термин p.
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Пример: Brunet, R. and Ferras, R. Identité, in: Les mots de la 
géographie. Dictionnaire critique, eds. Brunet, R. Ferras, R. and 
Théry, H. (1992) Paris: Monpellier, p. 30.

5.5. Необјављене магистарске тезе и докторске дисертације:

Презиме, Иницијал имена. (година на насловној страни 
тезе или дисертације) Назив тезе или дисертације (курзив), 
врста рада (магистарска теза или докторска дисертација), 
назив факултета где је одбрањена, назив одговарајућег 
универзитета, Место издања, страна.

Пример: Црнобрња, А. Н. (2005) Lux perpetua – светлост 
и светиљке у култовима на просторима Горње Мезије, 
магистарски рад, Филозофски факултет, Универзитет у 
Београду, Београд, стр. 120.

5.6. Текстови из дневних листова:

Презиме, Иницијал имена. (датум издања) Наслов текста, 
Назив дневног листа (курзив), страна.

Пример: Татић, Д. (18. јул 1998) Истина о неимарима, 
Политика, стр. 15.

*Ако је аутор текста непознат ставити аноним. Пример: 
Аноним, (13. IX 1938) Шта мисле наши архитекти о 
савременој архитектури, Време.

5.7. Исти се рад у поновном непосредном цитирању скраћује 
српском речи Исто.

Пример: 33Бугарски, Р. (1973) Семиотички приступ музици, 
Култура бр. 23, Београд: Завод за проучавање културног 
развитка, стр. 147.
34Исто, стр. 148.

5.8. Исти рад се у поновном цитирању на неком другом 
месту у тексту (до две стране удаљеном од претходне 
фусноте) скраћује са нав. дело.

Пример: 40Бугарски, Р. нав. дело, стр. 149.

5.9. Интернет издања цитирати на следећи начин: аутор 
текста на горе описан начин (ако је наведен), назив интернет 
издања, датум постављања или последње измене (update) 
сајта (ако је наведен), датум коришћења сајта, пуна путања 
до цитиране стране.

Пример: Rose, M. More on Bosnian „Pyramids”, 27. june 2004., 
18. july 2006., http://www.archaeolgy.org/online/features/
osmanagic/update.html
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