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УВОДНАРЕЧ 

ПРИРЕЂИВАЧА
ИЗАЗОВИИПРЕПРЕКЕРАЗВОЈУ

КРИТИЧКОГМИШЉЕЊА– 
КУЛТУРА,УМЕТНОСТИМЕДИЈИУ

ИЛИБЕРАЛНОМДРУШТВУ
Још од 70-тих го ди на про шлог ве ка УНЕ СКО (ор га ни за ци ја 
Ује ди ње них на ци ја за обра зо ва ње, на у ку и кул ту ру) по кре ће 
пи та ње ме диј ске пи сме но сти, при мар но са иде јом да се кроз 
те о риј ске и прак тич не ак тив но сти у обра зо ва њу, де ца при-
пре ме и за шти те од не га тив них ме диј ских ути ца ја. У том 
сми слу раз вој кри тич ког ми шље ња се ви ди као циљ про це-
са овла да ва ња ме диј ском пи сме но шћу, ко ја је те шко на ла зи-
ла сво је ме сто у ку ри ку лу ми ма основ них и сред њих шко ла, 
али је ипак ус пе ла да се про би је до мо ду ла у окви ру ви со-
ко школ ског обра зо ва ња на став ни ка и учи те ља, а по себ но у 
раз ли чи тим об ли ци ма це ло жи вот ног обра зо ва ња. 

Раз вој, екс пло зи ја дру штве них мре жа у ко је се све ра ни је 
укљу чу је и нај мла ђа по пу ла ци ја, а по себ но ин тен зив ност 
ин тер ак ци је ко ја се зах те ва на мре жа ма, по ста ви ла је и но ва 
обра зов на пи та ња ко ја би тре ба ло да се ти чу нај ве ћег бро ја 
ста нов ни ка. Исто вре ме но, или бе рал на дру штва1 ко ја фор-
си ра ју по пу ли стич ку по ли тич ку али и нај ши ру дру штве ну 
ко му ни ка ци ју, у вре ме ну ин тен зив ног раз во ја ме ди јас фе ре 
мул ти пли ка ци јом ко му ни ка ци о них и ме диј ских ка на ла, зах-
те ва ју бор бу за са свим но ве ви до ве ин фор ма ци о не, ди ги тал-
не и тран сме диј ске пи сме но сти ка ко би гра ђа нин мо гао не 
са мо кри тич ки да ми сли, већ и да кри тич ки де ла на дру-
штве ним мре жа ма. Сто га се фе но мен ме диј ске пи сме но сти 
да нас не мо же по сма тра ти јед но знач но, као обра зо ва ње за 

1 Za ka ria, F. (No vem ber –De cem ber 1997) The Ri se of Il li be ral De moc
racy, Fo re ign Af a irs; Gand hi, J. (2008) Po li ti cal In sti tu ti ons un der Dic ta tor
ship, Cam brid ge univer sity Press.
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раз у ме ва ње је зич ких по ру ка, већ пре све га као обра зо ва-
ње за кри тич ко ми шље ње, ко је ће раз у ме ва ти и ин тер пре-
ти ра ти, али исто та ко и кон стру и са ти и про ду ци ра ти но ве 
медијске по ру ке. 

Без об зи ра за ко ји тер мин се ис тра жи ва чи у до ме ну ди ги тал-
не ху ма ни сти ке бу ду опре де ли ли, за јед нич ко им је да при-
хва та ју да је свр ха ме диј ске еду ка ци је обез бе ђе ње и ја ча ње 
спо соб но сти гра ђа на за кри тич ко про ми шља ње ме диј ских 
са др жа ја и њи хо ву про ак тив ну упо тре бу. Гра ђа ни као по је-
дин ци, пу бли ка и дру штве на гру па, из ло же ни су број ним и 
раз ли чи тим ме диј ским ути ца ји ма због че га би тре ба ло да 
има ју раз ви је не ка па ци те те да раз у ме ју и ин тер пре ти ра ју 
ме диј ске по ру ке про це њу ју ћи њи хо ву исти ни тост, не при-
стра сност и по у зда ност. Са мо та ко ће овла да ти спо соб но-
сти ма и нео п ход ним зна њи ма за кри тич ко и етич ко раз у ме-
ва ње ствар но сти – дру штве не, по ли тич ке, еко ном ске, ме-
диј ске… У са вре ме ним усло ви ма „раз мр вље но сти” ме ди ја, 
пар ти ци па тив ност је огра ни че на уну тар сва ког по је ди ног 
ме ди ја, по вре ме но „за ро бље на”, за ко че на у вир ту ел ном 
про сто ру, те је по треб но да ре ак ци ја, кри ти ка и ак ци ја пре-
ђу „рам пу“ екра на и пре то че се у истин ску де ба ту, ди ску си ју 
у вир ту ел ном, али и ак ци ју у ре ал ном про сто ру. Исто вре ме-
но, про сто ри умет нич ког и кул тур ног ис ка зи ва ња, а по себ-
но њи хо вих ме диј ских реар ти ку ла ци ја, из у зет но су ва жни 
у том про це су овла да ва ња ме диј ском и тран сме диј ском пи-
сме но шћу, те ће сто га овим те ма том би ти ва жно са гле да ти 
кул тур не, обра зов не и ме диј ске по ли ти ке са јед не стра не, а 
са дру ге кул тур но-умет нич ке, обра зов не и ме диј ске прак се, 
ко је би тре ба ло да во де фор ми ра њу са мо све сног и ак тив ног 
гра ђа ни на ко ји је од го во ран и спре ман за кри тич ко пре и спи-
ти ва ње дру штве не ствар но сти.

Уз ме ди је и раз ли чи те об ли ке обра зов них про гра ма за ме-
диј ску и тран сме диј ску пи сме ност, ви сок сте пен у раз во ју 
кри тич ког ми шље ња и под сти ца њу де ли бе ра тив не де мо кра-
ти је2 и пар ти ци па тив но сти3, ак тив ног уче ство ва ња гра ђа на 
у дру штве ном жи во ту, има ју кул ту ра и умет ност. У усло-
ви ма у ко ји ма су ме ди ји и ме диј ски са др жа ји те о риј ски и 
прак тич но је дан од об ли ка кул тур не про дук ци је и ва жан део 
кре а тив них и кул тур них ин ду стри ја, кул ту ра се не по и ма 
са мо као високa умет но ст или тек као ма сов на, по пулар на 

2 Jan ko vić, I. De li be ra tiv na de mo kra ti ja - isto ri ja jed ne ide je, The o ria, ča so pis 
Fi lo zof skog druš tva Sr bi je; ISSN 0351-2274. god. 55, br. 2 (2012), str. 21-52.

3 Vi do vić, D. i Žu ve la, A. Ključ ni poj mo vi i kon cep ti za ra zu mi je va nje su di o-
nič kog upra vlja nja u kul tu ri, u: Ura di mo za jed no. Prak se i ten den ci je su di o
nič ko ga upra vlja nja u kul tu ri u Re pu bli ci Hr vat skoj, ur. Vi do vić, D. (2018), 
Za greb: Za kla da Kul tu ra no va, str. 15-40.
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култура, већ као по ље и хи бри ди за ци је и су че ља ва ња до 
ско ра ја сно оде ље них сфе ра. Сто га је да нас по ље кул ту ре, 
без об зи ра да ли је реч о ди ги тал ној или „жи вот ној” сфе-
ри, по при ште бор бе из ме ђу но вих и ста рих ме ди ја с јед не, 
и умет нич ког по ља с дру ге стра не. Та ко се ви ди, а че сто 
и кри ти ку је раз ли ка из ме ђу ра да Ми ни стар ства кул ту ре с 
јед не стра не (ко је по др жа ва пре све га умет нич ке про јек те 
ин сти ту ци о нал ног си сте ма у по љу кул ту ре) и ра да Са ве та 
за кре а тив не ин ду стри је с дру ге стра не (ко ји по др жа ва ви-
ше но ве фор ме ме диј ског – ди ги тал ног ства ра ла штва). И у 
јед ној и у дру гој сфе ри мо гу се ства ра ти де ла ко ја зна чај-
но до при но се раз во ју са мо све сног по је дин ца, гра ђа ни на, 
ин тер ак тив не и ак тив не пу бли ке ко ја је нео п ход на сва ком 
дру штву. И као што би ме диј ска пи сме ност тре ба ло да бу де 
„део стра те ги је ко јом се ко ри сник ме ди ја ре по зи ци о ни ра из 
па сив ног у ак тив ног, из ре ци пи јен та у уче сни ка, из по тро-
ша ча у гра ђа ни на”4 та ко су упра во по ља кул ту ре и умет но-
сти она, ко ја би, уз обра зов не по ли ти ке и прак се, под сти ца ла 
кри тич ко ми шље ње, те по ди за ла сте пен и ни во гра ђан ске 
све сти и сте пен уче шћа гра ђа на ка ко у по ли тич ком, та ко и 
у дру штве ном жи во ту сво јих за јед ни ца у нај ши рем сми слу. 

У овом бло ку тек сто ва ко ји се ба ве те мом кри тич ког ми-
шље ња у ди ги тал ном до бу, из два ја ју се три це ли не: теорије
културнихиобразовнихполитика (пр ва два тек ста при ла зе 
те ми из аспек та те о ри је кул ту ре и фи ло зо фи је обра зо ва ња);  
теоријеисоциологијеуметности (на ред на два тек ста уже 
фо ку си ра ју ме сто умет но сти и по ло жај умет ни ка у вре ме ну 
ка да ди ги тал не плат фор ме по ста ју све зна чај ни је за про дук-
ци ју и ди стри бу ци ју умет но сти, вре ме ну ка да чак и фе сти-
ва ли услед пан де ми је пре ла зе на ди ги тал не фор ма те); тео
ријемедија (тре ћу гру пу тек сто ва чи не они ко ји се ди рект но 
ба ве ис тра жи ва њем ана ли тич ког и кри тич ког по тен ци ја ла 
са вре ме них ди ги тал них ме ди ја).

I

У свом тек сту: O смислу уметности и културе: страте
шкеконфузијеидилемеразвојакултурнеикреативнеин
дустрије уСрбији, Ве сна Ђу кић на ста вља сво ја ис тра жи-
ва ња те о риј ских ди хо то ми ја кул тур них по ли ти ка5 и од но са 
раз ли чи тих те о ри ја кул тур не по ли ти ке, по себ но оних ко је 

4 Li ving sto ne, S. (2003) The Chan ging Na tu re and Uses of Me dia Li te-
racy, Me di a@LSE, elec tro nic wor king pa pers, Lon don: Lon don School of 
EconomicsandPoliticalScience,р.3.

5 Ђу кић, В. (2012) Државаикултура,студијесавременекултурнеполи
тике, 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. 344-350. 
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или ставља ју умет ност или, пак, кре а тив не (кул тур не) ин ду-
стри је у сре ди ште па жње. Та ко су че ља ва при сту пе франк-
фурт ске шко ле – да кле кри тич ке те о ри је, и мо дер них те о-
ри ја ко је се за ла жу за ба лан си ра ни, рав но мер ни при ступ и 
по др шци умет но сти и по др шци кре а тив ним (кул тур ним) 
ин ду стри ја ма. Ука зу ју ћи на ва жност раз у ме ва ња нео п ход-
но сти по др шке упра во овим дру гим, што се че сто до во ди у 
пи та ње, Ве сна Ђу кић с пра вом ис ти че да је „страх од сма ње-
ња бу џет ских да ва ња је дан од раз ло га от по ра ко ји умет ни ци 
пру жа ју раз во ју кре а тив них ин ду стри ја”, и зах те ва ди ја лог 
и ком пе тен ци је, де пар ти за ци ју ак те ра. Ње но ис тра жи ва ње 
је по шло од прет по став ке да ди ле ме про ис ти чу из нео др-
жи вих ди хо то ми ја, на ро чи то ако се по сма тра ју у све тлу ди-
ги та ли за ци је ко ја до дат но под сти че кри тич ко про пи ти ва ње 
раз ло га „за” и „про тив”. Сто га ау тор ка за кљу чу је да уко ли-
ко јав не вла сти не же ле да по зи ци о ни ра ју сво ју кул тур ну 
по ли ти ку на би ло ко јем од екс трем них ста но ви шта, то би 
зна чи ло и ува жа ва ње и под сти ца ње кул ту ре као раз вој не ди-
мен зи је дру штва, као и кул ту ре као вред но сти по се би,  да-
кле и по др шку „ори ги на лу” (умет но сти) ко ли ко и „ко пији” 
(кре а тив ним ин дустријама). 

Исто вре ме но Ве сна Ђу кић ис ти че да ће тач ка рав но те же ва-
ри ра ти од јед не до дру ге ло кал не за јед ни це па и од јед ног 
ми ни стар ства до дру гог, јер у пар то крат ској др жа ви јав на 
прак тич на по ли ти ка пре вас ход но за ви си од стра на ка на вла-
сти и њи хо ве по тре бе да од го во ре на при ти ске раз ли чи тих 
за ин те ре со ва них гру па (од стра не за го вор ни ка на сле ђе ног 
мо де ла ко ји се од у пи ре про ме на ма, али и од но ве еко ном-
ске ели те ко ја је од го вор на за екс пло а та ци ју умет нич ког ра-
да, „кре а тив ни пре ка ри јат”6. Сто га је овај текст сво је вр сни 
пле до а је за про ме не у „по ли тич кој, од но сно прав ној аре ни 
де мо крат ски кон со ли до ва ног дру штва”, јер ау тор ка пре све-
га ту ви ди узро ке а са мим тим и ре ше ња ових ре тро град-
них или ис кљу чу ју ћих по ја ва у те о ри ји и прак си кул тур них 
поли ти ка. 

Ути ца јем ди ги та ли за ци је на кул тур не про ме не ба ве се и ау-
тор ке Ја сми на Ар се ни је вић и Ана Ми ло је вић у свом тек сту 
Трансмедијскаписменостуслужбиразвојакултуре. Ис ти-
чу ћи да је са раз во јем ди ги тал них сред ста ва ко му ни ка ци је 
до шло до ства ра ња гло бал не ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о-
не мре же уну тар ко је огро ман број ко ри сни ка ула зи у че сте 
ин тер ак ци је, те на тај на чин је пот пу но до ве де на у пи та ње 

6 Дра ги ће вић Ше шић, М. За по шља ва ње и пре кар ни по ло жај рад ни ка у 
креативнoм сек то ру – кул тур ни рад ни ци у тра га њу за са мо о др жи во шћу, 
у: Економија,запосленостирадуСрбијиуXXIвеку, при ре дио Ко стић, 
А. (2018), Бе о град: Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, стр. 293-319.
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прет ход на па ра диг ма, да је ма сов на ко му ни ка ци ја – ко му-
ни ка ци ја са ма ло по врат них ин фор ма ци ја од стра не хе те-
ро ге не и ано ним не пу бли ке. Да нас се ко му ни ка ци ја пре о-
бра жа ва у ин тер ак тив ну, ин тен зив ну ко му ни ка ци ју, али и то 
„мно штво” и са ма бр зи на, но се со бом низ пи та ња и про-
бле ма ве за них ка ко за кул тур ну про дук ци ју кроз „за јед нич ке 
активно сти” ко ри сни ка та ко и за кул тур ну пар ти ци па ци ју.

Ау тор ке по ве зу ју мо дел пи ра ми де пар ти ци па ци је са нео п-
ход ним ком пе тен ци ја ма за тран сме диј ску пи сме ност, ка ко 
би ука за ле на ва жност и по тен ци ја ле ко је тран сме диј ско 
опи сме ња ва ње мо же има ти за кул тур ну пи сме ност у нај ши-
рем сми слу ре чи. Овим ау тор ке у на шу сре ди ну до но се је-
дан но ви ва жан те о риј ски кон цепт ко ји би тре ба ло да има 
и ве ли ке ре пер ку си је на прак тич не обра зов не и кул тур не 
по ли ти ке, по себ но оне у до ме ну до жи вот ног обра зо ва ња 
учи те ља и на став ни ка, оних ко ји мо ра ју да овла да ју и зна-
њи ма и ве шти на ма тран сме диј ске пи сме но сти да би не са мо 
вас пи та ва ли но ве ге не ра ци је, већ ко му ни ци ра ли са њи ма на 
на чин ко ји је је ди но мо гућ на но вим ме ди ји ма у вир ту ел ној 
сфе ри (ко ри сте ћи се нај ра зли чи ти јим фор ма ма по пут ви-
ки апли ка ци ја, бло го ва, фо ру ма, са рад нич ких он лајн ига ра 
итд).

II

У свом ра ду Позоришниифилмскионлајнфестивали:(Не)
одрживостдигиталногокупљањаудобакризе Ма ша Се-
ни чић и Ог њен Об ра до вић, при ме њу ју ка ко ем пи риј ско 
ис тра жи ва ње (две сту ди је слу ча ја фе сти ва ла у ди ги тал ном 
фор ма ту) та ко и ин тер ди сци пли нар ну ква ли та тив ну те о риј-
ску ана ли зу ко ја укр шта сту ди је из во ђе ња, кул ту ре, фил ма 
и екран ских ме ди ја, чи ме оства ру ју зна ча јан ме то до ло шки 
ис ко рак од уо би ча је них ана ли за фе сти вал ских прак си (ко-
ји углав ном ко ри сте те о риј ски апа рат сту ди ја и со ци о ло ги је 
кул ту ре).

По ла зе ћи од Ковид 19 хро но то па (ко ји је и за дру ге ау то ре 
овог те ма та био бар де лом по ла зи ште и ин спи ра ци ја), ау то-
ри на сто је да ис пи та ју на ко ји на чин на мет ну то и је ди но мо-
гу ће, ди ги тал но окру же ње ути че на по зо ри шне и филм ске 
фе сти ва ле и да ли у та квој фор ми, уоп ште мо гу да оства ру ју 
сво ју свр ху? Јер ау то ри по ла зе од те зе да је пред ста вља ње 
и ева лу а ци ја де ла тек јед на од функ ци ја фе сти ва ла, док је 
гра ђе ње за јед ни це (кроз ис ку ства груп ног гле да ња, за јед-
нич ке до жи вља је и кри тич ке ди ску си је) из у зет но бит но, 
би ло да је реч о ужој про фе си о нал ној за јед ни ци ко ја се оку-
пља око неког фе сти ва ла или о ши рој кул тур ној јавности. 
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Истраживач ко пи та ње су за о штри ли до кра ја: „је су ли 
онлајн фе сти ва ли уоп ште фе сти ва ли?” 

Сто га је и њи хов од го вор ве о ма ја сан: Он лајн фе сти ва ли мо-
гу ћи су и успе шни са мо ка да ко ри сте но ва ди ги тал на сред-
ства и ме то де, ка да ни су „су ро гат офлајн фе сти ва ла”. Ко-
ри сте ћи има нент не од ли ке Ин тер не та, они мо ра ју кре и ра ти 
но ве об ли ке ин тер ак ци је са сво јом пу бли ком, ус по ста ви ти 
но ве ме то де и стра те ги је за фор ми ра ње кри тич ког про сто-
ра. Оба ана ли зи ра на фе сти ва ла су на пра ви ла ис ко ра ке у 
овом до ме ну: Фист је екс тен зив но ко ри стио чет као ме сто 
ак тив ног уче шћа гле да ла ца (ко је у тра ди ци о нал ном по зо-
ри шном из во ђе њу ни је мо гу ће ни по жељ но), док је фе сти-
вал My Dar ling Qu a ran ti ne у са мој про грам ској кон цеп ци ји 
до ка зао мо гућ ност по сто ја ња кри тич ке ди ску си је и за јед-
ни це на мре жи. Ау то ри за кљу чу ју да са мо та ко фе сти ва ли 
по ста ју ме ста ква ли тет не, кри тич ке ди ску си је на ко ји ма се 
поставља ју ре ле вант на дру штве на пи та ња.

Та тја на Ни ко лић у сво јој сту ди ји Друштвени ангажман
младихуметницаудигиталномконтексту, ис тра жу је да ли 
и ко ли ко мла де умет ни це у Ср би ји за у зи ма ју ме сто у онлajн 
про сто ру, и да ли се ко ри сте пред но сти ма ди ги тал ног до ба 
и ства ра лач ких по тен ци ја ла ин тер не та и ди ги тал них ме ди ја. 
Ау тор ка исто вре ме но ис тра жу је да ли и у ко јој ме ри мла де 
ау тор ке ко ри сте свој ства ра лач ки рад, али и сво је про фи ле 
на ди ги тал ним плат фор ма ма за из ра жа ва ње дру штве но по-
ли тич ких ста во ва. По себ ну па жњу усме ри ла је и на пи та ња 
њи хо вог жен ског са мо ра зу ме ва ња: да кле, од нос пре ма фе-
ми ни зму, род ној рав но прав но сти као и на ис ку ство са род-
ном дис кри ми на ци јом. 

Ра де ћи ду бин ске по лу струк ту ри са не ин тер вјуе са осам па-
жљи во иза бра них са го вор ни ца ау тор ка је до шла до за кључ-
ка да ме ђу умет ни ца ма мла ђе ге не ра ци је у Ср би ји по сто ји 
зна ча јан не пре по знат по тен ци јал и та ле нат ка ко за ау тор ску 
про дук ци ју и про фе си о нал ну афир ма ци ју, та ко и за укљу-
чи ва ње у ак ти ви стич ке по кре те и јав ни дис курс. Овај „ре-
сурс” би зна чај ни јом по др шком ин сти ту ци ја, ор га ни за ци ја 
и ме ди ја до при нео ра зно ли ко сти и ква ли те ту до ма ћег кре-
а тив ног сек то ра. Са ме умет ни це не ис ка зу ју ам би ци ју и не 
од но се се план ски пре ма сво јој про фе си о нал ној афир ма ци-
ји. Иа ко је умет нич ки рад об ја вљи ван и ди стри бу и ран на 
дру штве ним мре жа ма, пре ва зи ла же ње ге о граф ских огра ни-
че ња у про мо ци ји и ди стри бу ци ји оста је тек хи по те тич ка 
иде ја. Та тја на Ни ко лић уо ча ва и да је за ма гље ну гра ни цу 
из ме ђу при ват них и про фе си о нал них иден ти те та у вир ту ел-
ној сфе ри, што је че сто слу чај код умет нич ких про фе си ја, а 
по себ но у контек сту ак ти ви зма, и фе ми ни зма.
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Мла де ау тор ке у Ср би ји, уз на чел но по зи ти ван став пре ма 
фе ми ни зму, пре по зна ју не рав но прав ност му шка ра ца и же на 
у ши рем дру штву, и ис ку си ле су ве ли ки број пу та дис кри ми-
на ци ју и ни по да шта ва ње. У окви ру кул тур не сце не сма тра ју 
да су бо ље тре ти ра не у од но су на про се чан по ло жај же на у 
дру штву, с тим што пре по зна ју оп те ре ће ња усло вље на оче-
ки ва њи ма, пред ра су да ма и сте ре о ти пи ма, сек си змом и ми-
зо ги ни јом чак и у про фе си о нал ним кру го ви ма. Сто га је у за-
вр шном де лу тек ста Та тја на Ни ко лић ски ци ра ла и пре по ру-
ке за де ло ва ње ре ле вант них ак те ра: пре све га за образовне 
ин сти ту ци је у до ме ну умет но сти. 

III

Тре ћи део те ма та об у хва та че ти ри тек ста ко ји на раз ли чит 
на чин при ла зе уло зи ме ди ја у су спре за њу или под сти ца њу 
кри тич ког ми шље ња.

Текст Да ни це Чи го ја Критичкомишљењеудигиталнојери:
кликиликритика?пре и спи ту је ак ту ел не ме диј ске кон цеп те 
уз по себ ну ана ли зу уло ге и мо гућ но сти ме диј ских рад ни ка 
да кроз из ве шта ва ње ути чу на раз вој кри тич ког ми шље ња. 
У са вре ме ним усло ви ма ме диј ски рад ни ци – пр вен стве-
но но ви на ри, на ла зе се у ве ли ком про це пу. Са јед не стра не 
нео п ход но је и ва жно да по шту ју про фе си о нал не стан дар де, 
етич ки из ве шта ва ју и ра де на раз во ју кри тич ког ми шље ња 
пу бли ке, гра ђа на, јав но сти7. Са дру ге стра не оп ста нак ме-
ди ја у ко ме су ан га жо ва ни, ду бо ко је усло вљен тр жи шним  
прин ци пи ма што зна чи да ће њи хо ве до ми нант не ак тив но-
сти нај ди рект ни је за ви си ти од трен до ва и оно га што је у од-
ре ђе ном тре нут ку дик тат тр жи шта, што че сто не ко ре спон-
ди ра са ети ком и исти ном, али вла сни ку до но си про фит. Иа-
ко се ин тер нет про стор че сто ви ди као про стор са ве ли ким 
по тен ци ја лом за ак ти ви зам и сло бод но ис ка зи ва ње ста во ва, 
па и за кри тич ко ми шље ње, у ре ал но сти се пре че сто де ша ва 
да кри тич ка ми сао оста не стра на за ве ћи ну ко ри сни ка ин-
тер не та. У за кључ ку ра да ау тор ка ука зу је на мо гу ће стра-
те ги је от по ра тр жи шно ори јен ти са ним ме ди ји ма би ло да је 
реч о тра ди цио нал ним или но во ме диј ским фор ма ма.  

Ти ја на Ба ста шић, Jелена Ива ни ше вић Па у но вић и Ка та ри-
на Ста ни са вље вић ау тор ке су ра да Медијскитексткаоту
мачикритичарреалности–медијскарепрезентацијапан
демије корона вируса 2020. У же љи да за бе ле же ак туелни 

7 Ni ko lić, M. Etič nost i pro fe si o nal nost TV iz veš ta va nja u kri znim si tu a ci ja ma: 
po pla ve u Sr bi ji 2014. go di ne, u: In di ka to ri pro fe si o nal nog / ne pro fe si o nal
nogponašanjanovinaraimedija:mogućnostizapoboljšanjestanja, (2015), 
Be o grad: Fa kul tet po li tič kih na u ka Be o grad skog uni ver zi te ta. 
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тренутак и пан де ми ју ко ја је ко ре ни то про ме ни ла јав ни и 
при ват ни жи вот, али и ак тив но сти и по зи ци је ме ди ја, ау тор-
ке су ана ли зи ра ле из ве шта ва ња елек трон ских ме ди ја, те ле-
ви зиј ских ста ни ца, о пан де ми ји Ко вид 19. Пред мет ис тра-
жи ва ња су би ле цен трал не ин фор ма тив не еми си је два јав на 
сер ви са (Ра дио те ле ви зи ја Ср би је – РТС и Швед ска те ле ви-
зи ја – СТВ) и јед не ко мер ци јал не ка блов ске ТВ ку ће из Ср-
би је (Н1). Ре зул та ти ис тра жи ва ња су по ка за ли да је нај ма ња 
тен ден ци о зност у из ве шта ва њу уо че на у про гра ми ма јав ног 
сер ви са у Швед ској, од но сно ње гов про грам је про це њен 
као про грам са нај ве ћим по тен ци ја лом за раз вој кри тич-
ког ми шље ња. Са дру ге стра не, јав ни сер вис у Србији на-
кло ње ни ји је но си о ци ма вла сти, а ка блов ска те ле ви зи ја Н1 
пру жа кон тра те жу по др жа ва ју ћи опо зи ци ју. Ка ко ау тор ке 
за кљу чу ју, ана ли зи ра ни ме ди ји на про сто ру Ср би је сна жно 
су по ла ри зо ва ни и не мо же се ре ћи да по је ди нач но не гу ју 
плу ра ли зам ми шље ња ни ти сти му ли шу кри тич ко ми шље ње 
јав но сти. 

У са вре ме ним усло ви ма у ко ји ма је све при сут ни ја иде а ли-
за ци ја тех но ло ги ја ко је ну де но ви, вир ту ел ни про стор и ви-
со ку ин тер ак тив ност, Ма ја Мр ђе но вић у свом тек сту Хацуне
Мику:субверзивнипотенцијалпартиципативнокреираног
сајберпопидола ана ли зи ра јед ног од нај по зна ти јих вир ту-
ел них идо ла, во ка ло ид Ха цу не Ми ку (Hat su ne Mi ku) и на чин 
на ко ји су фа но ви до при не ли ње го вој по пу лар но сти. Овај 
фе но мен у вир ту ел ном про сто ру, про из во ди пот пу но но ву 
ве зу из ме ђу фа но ва и „идо ла”, се ле бри ти ја, у ре ал ном про-
сто ру. Ме ђу тим ау тор ка при ме ћу је, ела бо ри ра и до ка зу је на 
при ме ру Ха цу не Ми ку као ар те фак та сај бер по пу лар не кул-
ту ре да је реч о фе но ме ну ко ји ви ше од ра жа ва вред но сти 
ди ги тал ног ка пи та ли зма, афир ми ше са мо пар ти ци па ци ју по 
се би, али не и ак ти ви зам.

Критичко мишљење на српским дигиталним порталима 
рад је Са ње До ма зет у ко ме се опре де ли ла за ана ли зу ко лум-
не као ва жног ана ли тич ког жан ра но ви нар ског из ра за кроз 
ко ји ау то ри ис ка зу ју ли чан, сло бо дан и ар гу мен то ван став о 
ва жним дру штве ним по ја ва ма. Ко лум не са ме по се би од ли-
ку је ви сок по тен ци јал у сми слу раз во ја кри тич ког ми шље-
ња, а ка да то ме до да мо да су ана ли зи ра не ко лум не на ди ги-
тал ним пор та ли ма ја сно је да се овај ка па ци тет не дво сми-
сле но по ја ча ва. У ра ду су ана ли зи ра не ко лум не, њих пре ко 
осам де сет, ко је су би ле до ступ не на три раз ли чи та пор та ла: 
Н1,Нова.рсиПечат. На ла зи по ка зу ју да су то ком ана ли-
зи ра ног пе ри о да, ау то ри ко лум ни би ли нај че шће но ви на ри, 
али и умет ни ци, со ци о ло зи, мул ти ме ди јал не лич но сти ко ји 
су не дво сми сле но из ра жа ва ли сво је ста во ве и мо тивиса ли 
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чита о це да на пор та лу, иза тек сто ва оста вља ју сво је ко мен-
та ре што го во ри о мо гућ но сти ма раз во ја дво смер не ко му ни-
ка ци је, под сти ца њу фид бе ка, раз во ју и јав ној пре зен та ци ји 
кри тич ких ста во ва. До ми нант не те ме ко лум ни, па ти ме и 
те ме ка ко ји ма ре фе ри шу ко мен та ри, по ли тич ке су при ро де 
што не дво сми сле но, пре ма ау тор ки ном ста ву, го во ри о дру-
штву у кри зи, те кре а то ри ко лум ни тра же њен из вор и узро-
ке, раз ло ге и по сле ди це. Ге не рал ни за кљу чак ра да је да но-
во ме диј ске фор ме има ју ве ли ку мо гућ ност да ода бра ни са-
др жа ји бр же и ефи ка сни је стиг ну до пу бли ке, ути чу на њи-
хо ве ста во ве, раз ви ја ју кри тич ко ми шље ње и по ди жу ни во 
пар ти ципа тив но сти у ин тер ак тив ном ме диј ском окружењу.  

Украт ко, ових осам тек сто ва тра га ју за вр ло кон крет ним од-
го во ри ма ко ји би би ли пу то каз и за бу ду ћа ис тра жи ва ња и 
де ло ва ња у овој обла сти.

Жи ви мо у тре нут ку ка да ши ром све та до ла зи до ра ста или-
бе рал них и по пу ли стич ких вла да, пар ти ја и дру штве них по-
кре та, а раз ло зи за ту по ја ву че сто се пре ба цу ју на под руч је 
ме диј ске и тран сме диј ске не пи сме но сти ста нов ни штва, ко је 
до зво ља ва ве штим во ђа ма да на мет ну уну тар де мо крат ске 
струк ту ре ау то ри тар ни си стем. Ефек ти по ли ти ка и прак си 
та квих си сте ма са мо про ду бљу ју про бле ме у обра зов ним, 
кул тур ним и ме диј ским по ли ти ка ма – те оста вља ју уста но-
ве кул ту ре и умет но сти, као и обра зов ни си стем, да се сам 
су о ча ва са по сле ди ца ма. Сма њи ва ња бу џе та за кул ту ру на 
свим ни во и ма, пар то кра ти ја и пар тиј ска по ста вље ња упра ва 
и управ ни ка, упо тре ба и зло у по тре ба умет нич ког ра да (од 
ана хро них на руџ би до ди рект не или ин ди рект не цен зу ре), 
ко мер ци ја ли за ци ја и та бло и ди за ци ја ме ди ја, а с дру ге при-
вид на сло бо да и де мо кра тич ност дру штве них мре жа, од Ин-
ста гра ма до Тви те ра – што је сло бо да ужи ва ња у ис ка зи ва њу 
екс трем них ста во ва (јер ће са мо они би ти ”лај ко ва ни” и де-
ље ни), чи не да не ста је истин ска и кри тич ка јав на ди ску си ја 
у ко јој ће се са го вор ни ци слу ша ти или уза јам но чи та ти, или 
се та и та ква ди ску си ја се ли у про сто ре мар ги на ли зо ва не 
кон тра јав но сти8.

Та ко ће ови тек сто ви на сво је вр стан на чин с јед не стра не 
ис пи ти ва ти ста ње ства ри у до ме ну обра зо ва ња за кри тич ко 
ми шље ње у ди ги тал но до ба, али и с дру ге, по ку ша ти да да ју 
од го во ре на пи та ња ко ја по ста вља ју, ком би ну ју ћи раз ли чи те 
ди сци пли нар не пер спек ти ве, али и отва ра ју ћи пот пу но но ве 
тран сди сци пли нар не про се дее.

8 Дра ги ће вић Ше шић, М. (2018) Умет ност и кул ту ра от по ра, Бе о град: Ин-
сти тут за по зо ри ште, филм, ра дио и те ле ви зи ју ФДУ и Клио.
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Увод

Основ но ис тра жи вач ко пи та ње овог ра да је да ли јав не прак-
тич не по ли ти ке ко је во ди др жа ва у обла сти кул ту ре мо гу да 
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под сти чу раз вој кул тур не и кре а тив не ин ду стри је?1 По ла-
зна хи по те за ра да је да кул ту ра има ди рек тан и ин ди рек-
тан утицај на одр жи ви раз вој дру штва, те да је од го вор ност 
држа ве да урав но те же њем де ло ва ња по ми ри нео др жи ве 
ан та го ни зме ко ји спре ча ва ју да се дру штве ни раз вој усме-
ри ка но вим еко но ми ја ма за сно ва ним на зна њу, ино ва ци ји, 
креатив но сти и пред у зет ни штву у кул ту ри. 

Да би смо про у чи ли уло гу кул тур не по ли ти ке у одр жи вом 
раз во ју дру штва, она ће за по тре бе овог ра да, би ти сме ште-
на у кон текст со ци јал них и еко ном ских про бле ма у Евро-
пи и Ср би ји то ком пр ве де це ни је 21. ве ка. Тај кон текст ка-
рак те ри ше свет ска еко ном ска и фи нан сиј ска кри за иза зва-
на нео др жи во шћу тра ди ци о нал них еко но ми ја, бан кар ства 
и фи нан сиј ских си сте ма. Пр ви по ку шај да се од го во ри на 
кри зу пред ста вљао је стра те шки кон цепт раз во ја „еко но ми је 
за сно ва не на зна њу” раз ви јен у ЛисабонскојстратегијиЕУ 
усво је ној 2000. године као зва нич ни стра те шки до ку мент 
Европ ске Уни је. На ред ни по ку шај ЕУ, ко ји је Ср би ја сле-
ди ла, огле дао се у но вом, не што про ме ње ном ду го роч ном 
кон цеп ту „дру штва зна ња” (Европа2020,Србија2020). Су-
штин ска раз ли ка из ме ђу ова два раз вој на кон цеп та на ста ла 
у раз ма ку од де сет го ди на је у ак цен ту ста вље ном на обра зо-
ва ње, ис тра жи ва ње и ино ва ци ју. Та ква ко ре ла ци ја ука зу је да 
је за одр жи ви раз вој дру штва су о че ног са кри зом од нај ве ћег 
зна ча ја ве ћа за по сле ност рад но спо соб ног ста нов ни штва са 
ви шим сте пе ном обра зо ва ња у де лат но сти ма за сно ва ним 
на раз вој ним ис тра жи ва њи ма и ино ва ци ји. То је, исто вре-
ме но, по кре тач кре а тив них еко но ми ја за сно ва них на но вом 
на чи ну раз ми шља ња и де ло ва ња под стак ну том но вим иде-
ја ма, ин ди ви ду ал ним та лен том, зна њем, ве шти на ма и спо-
соб но сти ма. Овај сек тор ма кро е ко но ми је ко ји про из во ди 
до бра и услу ге чи ја про из вод ња зах те ва кре а тив ност, пре ма 
ми шље њу ја пан ског Ма ру бе ни ис тра жи вач ког ин сти ту та, 
би ће до ми нан тан еко ном ски об лик у 21. ве ку.2 За хва љу ју-
ћи та квом раз вој ном по тен ци ја лу, еко ном ска уло га кре а тив-
них ин ду стри ја је пред мет по себ ног про грам ског до ку мен та 
Европ ске Уни је КреативнаЕвропако ји је, бу ду ћи фо ку си-
ран на људ ски ка пи тал, раз вој ве шти на и мо бил но сти ко је 
до но се „ре ал ну еко ном ску ко рист”, ускла ђен са ци ље ви ма 
стратеги је Европа2020. 

1 Рад је настао као резултат финансирања научноистраживачке делатности 
факултета, према уговору склопљеним са Министарством просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије.

2 Cvje ti ča nin, B. (2012) Kul tur na po li ti ka: kre a tiv na eko no mi ja i kul tu ra,  
Za greb: Za rez, XIV/333, str. 7.
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Исто вре ме но, на ни воу Европ ске Уни је je 2007. усво јен до-
ку мент Европскаагендазакултурууглобализујућемсвету. 
У ње му је кон цеп ту а ли зација ду го роч ног раз во ја кул ту ре 
засно ва на на три прин ци па, од ко јих пр ви ди рект но по ве зу је 
кул ту ру са со цио-еко ном ским раз во јем и по сти за њем ци ље-
ва ЕУ ука зу ју ћи да кул тур ни и кре а тив ни сек то ри под сти чу 
ино ва ци је у дру гим сек то ри ма при вре де. Тре ћи прин цип ис-
ти че да кул тур ни и кре а тив ни сек то ри игра ју ви ше стру ку 
уло гу у ло кал ном раз во ју по што пред ста вља ју мо ћан ка та-
ли за тор за при вла че ње ту ри ста, због че га су од стра те шког 
зна ча ја за раст и за по шља ва ње у гра до ви ма и ре ги о ни ма, а 
има ју и зна ча јан дру штве ни ути цај на ре ге не ра ци ју (об но-
ву) ло кал них за јед ни ца и со ци јал ну ко хе зи ју на ло кал ном 
ни воу.

Да би се не го ва ла и про ши ри ла уло га кул ту ре као сред ства 
за кре а тив ност, ства ра ње дру штве не и тех но ло шке ино ва ци-
је, Европ ска аген да за кул ту ру по ста ви ла је три спе ци фич на 
ци ља ко ји се од но се на ме ђу ре сор на под руч ја. Пр ви циљ се 
фо ку си ра на уло гу не фор мал ног и фор мал ног обра зо ва ња 
ко је у зна чај ној ме ри мо же до при но си ти про мо ви са њу кре-
а тив но сти, кул ту ре и умет но сти у обра зо ва њу, као нпр. кроз 
уче ње је зи ка и књи жев но сти, исто ри је и сл. Дру ги циљ ука-
зу је на зна чај раз во ја људ ских ре сур са у кул ту ри што од свих 
ак те ра кул тур ног си сте ма, та ко ђе, зах те ва до жи вот но уче ње, 
укљу чу ју ћи и обу ку за ру ко во де ће над ле жно сти, пред у зет-
ни штво, по зна ва ње европ ске ди мен зи је тр жи шних ак тив-
но сти и раз во ја ино ва тив них об ли ка фи нан си ра ња. Ово се 
од но си на ус по ста вља ње мо де ла ме шо ви тог фи нан си ра ња, 
ко је по ред јав ног бу џе та укљу чу је спон зор ства и до на ци је, 
те зах те ва по бољ шан при ступ раз ли чи тим из во ри ма фи нан-
си ра ња. Тре ћи циљ упу ћу је на ино ва тив не об ли ке са рад ње 
за сно ва не на стра те ги ји по ве зи ва ња и кре а тив ног парт нер-
ства из ме ђу кул ту ре и дру гих обла сти (ис тра жи ва ње, ту ри-
зам, со ци јал но парт нер ство итд.). Њи хо ва свр ха је да оја ча ју 
со ци јал ни и еко ном ски ути цај ула га ња у кул ту ру и ства ра-
ла штво, при че му се по себ но ми сли на по раст рад них ме ста 
и раз вој и атрак тив ност ре ги о на и гра до ва. 

Дру ги ва жан до ку мент ко ји ука зу је на до при нос кул ту ре 
одр жи вом раз во ју ло кал них за јед ни ца је Култура:четврти
стубодрживогразвојаусво јен на свет ском са ми ту ло кал-
них и ре ги о нал них ли де ра у окви ру тре ћег свет ског кон гре-
са гра до ва и град ских упра ва (UCLG, Мек си ко си ти, но вем-
бар 2010). У ње му се на во ди да је свет су о чен не са мо са 
еко ном ским, со ци јал ним, или еко ло шким иза зо ви ма – што 
чи ни три сту ба одр жи вог раз во ја – већ да су кре а тив ност, 
зна ње, ра зно ли кост и ле по та вред но сти ко је су су штин ски 
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по ве за не са људ ским раз во јем. Овај но ви при ступ ис ти че 
две вр сте од но са из ме ђу кул ту ре и одр жи вог раз во ја. Пр ви 
се од но си на раз вој са мог кул тур ног си сте ма (тј. на сле ђа, 
ства ра ла штва, кул тур не ин ду стри је, за на та, кул тур ног ту-
ри зма), а дру ги на ства ра ње усло ва  да кул ту ра има сво је 
пра во ме сто у свим јав ним по ли ти ка ма, по себ но оним ко је 
се од но се на обра зо ва ње, еко но ми ју, на у ке, ко му ни ка ци је, 
жи вот ну сре ди ну, со ци јал ну ко хе зи ју и ме ђу на род ну са рад-
њу. Ти ме се фо кус одр жи вог раз во ја дру штва кроз кре а тив не 
еко но ми је, вра ћа на кул ту ру. Овај фо кус се због еко ном ског 
до при но са раз во ју дру штва, че сто гу би и у са мим де фи ни-
ци ја ма кре а тив не ин ду стри је од ко јих ве ћи на не са др жи по-
јам кул ту ра, прем да се у кла си фи ка ци ја ма ове ин ду стриј ске 
гра не, на ла зе го то во ис кљу чи во кул тур ни са др жа ји као што 
су: на сле ђе, ста ри и умет нич ки за на ти, фе сти ва ли, из во ђач-
ке умет но сти, ау ди о ви зу ел ни ме ди ји, из да ва штво, ди зајн, 
мо да, ар хи тек ту ра итд.3

Стратешкедилемесавременихкултурних 
политикаосмислууметностиикултуре

Но во схва та ње кул ту ре као раз вој не ди мен зи је дру штва у 
од но су на до ми нант но по сто је ће раз у ме ва ње кул ту ре као 
вред но сти по се би, отво ри ло је у те о ри ји и прак си кул тур-
не по ли ти ке чи тав низ стра те шких ди ле ма.4 Ди ле ме се мо гу 
гру пи са ти у пет гру па: у пр вој се од но се на идеј ни кон цепт 
кул тур не по ли ти ке и сми сао умет но сти и кул ту ре, у дру гој 
су ди ле ме им пле мен та ци је кул тур не по ли ти ке, у тре ћој – со-
ци јал ног раз во ја, у че твр тој – еко ном ског раз во ја и у пе тој 
гру пи – ди ле ме упра вљач ког раз во ја. 

Сва ка од ових ди ле ма је ре ле вант на за те му ко ју про у ча ва-
мо, а ме ђу њи ма на ро чи то пр ва, бу ду ћи да по ста вља пи та ње: 
да ли се кул ту ра схва та као умет ност или као на чин жи во та. 
Од то га да ли је кон цеп ци ја кул ту ре уска или ши ро ка за-
ви си ће и идеј ни кон цепт кул тур не по ли ти ке. Исто вре ме но, 
од го вор на ово пи та ње омо гу ћа ва кул тур ној по ли ти ци да ус-
по ста ви ак тив ни ји од нос са кре а тив ним еко но ми ја ма и ти ме 
зна чај ни је ути че на одр жи ви дру штве ни раз вој. Бу ду ћи да 
је пи та ње по ста вље но ко ри шће њем ди хо то ми је и по де лом 
основ ног пој ма „кул ту ра” на два ни жа пој ма ко ји про ти-
ву ре че је дан дру гом, то под ра зу ме ва да је на јед ној стра ни 
спек тра кул ту ра схва ће на ско ро као си но ним за умет ност у 

3 Ђу кић, В. (2012) Утицајкултурнеполитикенаразвојкртеативнееко
номијеитржиштарадауСрбији,Култураидруштвениразвој, Ме га-
тренд, 2012, стр.13, 14.

4 Ma ta ras so, F. i Lan dry, Ch. (2003) Uravnoteženje delovanja: 21 strateška
di le ma u kul tur noj po li ti ci, Be o grad: Bal kan kult.
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ужем сми слу, а на дру гој кул ту ра као на чин жи во та у ши рем 
сми слу. Иа ко оба ни жа пој ма тек за јед но ис цр пљу ју оп сег 
ви шег пој ма, у прак си не ких зе ма ља, укљу чу ју ћи и Ср би ју, 
кул тур на по ли ти ка се фо ку си ра на под сти ца ње са вре ме не 
умет но сти и за шти ту кул тур не ба шти не. Ти ме се за не ма ру-
је на чин жи во та ко ји пред ста вља про дук тив ну осно ву кул-
тур не ра зно ли ко сти, за хва љу ју ћи ко јој се Ср би ја, по са вре-
ме ном на чи ну жи во та ње них гра ђа на, раз ли ку је од дру гих 
др жа ва, као што се и гра до ви у Ср би ји по на чи ну жи во та у 
њи ма раз ли ку ју ме ђу со бом, али и у од но су на дру ге европ-
ске гра до ве.5 На овим раз ли ка ма је за сно ва на и по ли ти ка по-
др шке кул тур ном иден ти те ту као јед ном од че ти ри кључ на 
прин ци па са вре ме них кул тур них по ли ти ка. У том сми слу, 
пре ма овој дру гој кон цеп ци ји, „умет ност је са мо јед на од 
мно гих ма ни фе ста ци ја је дин стве ног кул тур ног иден ти те-
та, не ког ме ста и ње го вог на ро да, и у до мен кул тур не по-
ли ти ке мо же ући би ло шта, од на род ног пле са до ло кал них 
кулинар ских оби ча ја, или од улич ног жи во та до мо де”6.

Та кав, већ по се би знат но ком плек сни ји од нос са вре ме них 
кул тур них по ли ти ка пре ма умет но сти и кул ту ри ко ји под-
сти чу по ли ти ке иден ти те та, по след њих де це ни ја је до дат но 
усло жњен ин те ре со ва њем за кре а тив не ин ду стри је ко је вла-
да у Европ ској уни ји. Ово је по кре ну ло та лас но вих де ба та 
о оп се гу те но ве при вред не гра не. Пре ма Хри сти ни Ми кић, 
де фи ни са ње кре а тив них ин ду стри ја и кре а тив не еко но ми-
је ко је се про мо ви ше у Европ ској уни ји те ме љи се на три 
сту ба. Пр ви стуб чи не кре а тив не ак тив но сти не ин ду стриј-
ског ти па. У ову гру пу спа да ју: ви зу ел не умет но сти (умет-
нич ки за на ти, ва јар ство, фо то гра фи ја), из во ђач ке умет но сти 
(по зо ри ште, плес, фе сти ва ли) и кул тур но на сле ђе (му зе ји, 
би бли о те ке, ар хе о ло шке зна ме ни то сти и ар хи ви). Дру ги 
стуб чи не кре а тив не ак тив но сти ин ду стриј ског ти па. У ову 
гру пу спа да ју нај ве ћим де лом тра ди ци о нал не де лат но сти 
кул тур них ин ду стри ја: ки не ма то гра фи ја, ра дио и те ле ви-
зиј ске ак тив но сти, ви део игре, дис ко гра фи ја и из да ва штво. 
Тре ћи стуб чи не кре а тив не по слов не ак тив но сти. Оне пред-
ста вља ју област у ко јој се умет нич ка кре а тив ност ко ри сти 
у ства ра њу до да те вред но сти ра зно род ним про из во ди ма и 
услу га ма ко је мо гу, али не мо ра ју, би ти умет нич ке или кул-
тур не при ро де. Овој гру пи кре а тив них ак тив но сти при па да-
ју: ди зајн, ар хи тек ту ра и огла ша ва ње.7 Ка рак те ристи ка свих 

5 Ђу кић, нав. де ло, стр. 14.
6 Ma ta ra so i Lan dri (2003), str. 10.
7 Mi kić, H. (2012) Pred u zet niš tvo, kre a tiv ne in du stri je i eko nom ski raz

voj, Kre a tiv na Sr bi ja, no vi pra vac raz vo ja, ured nik Ri ka lo vić, G. Be o grad: 
Anonymo us said, str.23. 
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ових делат ности је да оне пред ста вља ју по слов не ак тив но-
сти ко је по ти чу од ин ди ви ду ал не кре а тив но сти, та лен та и 
ве шти на, и да има ју по тен ци јал за ства ра ње бо гат ства и рад-
них места кроз екс пло а та ци ју ин те лек ту ал не сво ји не. За хва-
љу ју ћи томе, оне пред ста вља ју ме ђу ре сор ни до мен са вре-
ме не ма кро е ко ном ске по ли ти ке под јед на ко као и кул тур не 
по литике. 

Овај до мен исто вре ме но је по ве зан са дру гом стра те шком 
ди ле мом кул тур них по ли ти ка ко ја се од но си на уло гу кул-
ту ре у раз во ју дру штва, што отва ра ди ле му да ли је кул-
ту ра вред ност по се би или је раз вој на ди мен зи ја дру штва. 
У нај ве ћем бро ју зе ма ља она је по сма тра на као вред ност 
„по се би” по ве за на са ква ли те том жи во та, да би се кра јем 
20. века раз вио кон цепт кул ту ре као ин те гра тив ног фак то-
ра одр жи вог раз во ја ло кал них за јед ни ца. Зна чај кул ту ре за 
њи хо ву со ци јал ну и еко ном ску ви тал ност при знат је у из ве-
шта ју УНЕ СКО (На ша ства ра лач ка ра зно ли кост 1993) као 
и у из ве шта ју опе ра тив не гру пе Са ве та Евро пе (Саперифе
ријеусуштину 1997). То је во ди ло по ве зи ва њу кул ту ре са 
дру гим обла сти ма раз во ја дру штва – нпр. кул ту ра као ту-
ри стич ка атрак ци ја, што је ука за ло на ње не со ци јал но-еко-
ном ске ефек те, али и на чи ње ни цу да кул ту ра ви ше не мо же 
по чи ва ти на прет по став ци „вред но сти по се би”, већ да ће у 
бу дућ но сти вред ност кул ту ре би ти про ве ра ва на и по твр ђи-
ва на кроз њен до при нос одр жи вом раз во ју дру штва. Ка ко 
ка жу ау то ри ове ана ли тич ке сту ди је о стра те шким ди ле ма-
ма кул тур не по ли ти ке, то не ће са мо омо гу ћи ти кул ту ри „да 
игра мно го зна чај ни ју уло гу у жи во ти ма ми ли о на љу ди” 
већ ће јој омо гу ћи ти да из ра зи сво је вред но сти у кон тек сту 
зна чај них дру штве них, еко ном ских и со ци јал них пи та ња 
долазећег сто ле ћа».8

Ова кво ту ма че ње за сно ва но је на ши рем ан тро по ло шком раз-
у ме ва њу кул ту ре као жи вот не сре ди не ко ју је чо век ство рио 
„да би раз ви јао но ве људ ске спо соб но сти као спо соб ност за 
пер ма нент но уче ње и пре но ше ње пу тем је зи ка но вих ис ку-
ста ва у ин те р пер со нал ним и ге не ра циј ским ко му ни ка ци ја-
ма”.9 За то је кул ту ра осно ва раз во ја дру штва а не „над град-
ња”, што је сим пли фи ка ци ја вул гар ног марк си зма (Ка ут ски 
и дру ги) ко ји је до ми ни рао јав ним по ли ти ка ма у пе ри о ду ко-
му ни зма и со ци ја ли зма. Ова кво по јед ностављи ва ње је зна-
чај но до при но си ло то ме да се кул ту ра сво ди на умет ност, а 
укуп ни раз вој дру штва на ма те ри јал ну про извод њу, од но сно 

8 Ma ta ra so, Lan dri, нав. дело, стр. 15.
9 Go lu bo vić, Z. i Ja rić, I. (2010) KulturaipreobražajSrbije,vrednosnausme
renjagrađanaupromenamaposle2000.godine, Be o grad: Slu žbe ni gla snik, 
Res pu bli ca, str. 12, 13.
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еко но ми ју. Ти ме је за не ма рен ду хов ни раз вој дру штва ко ји 
ни је мо гућ без уче ња и но вих ис ку ста ва – да кле, кроз кул-
ту ру. Ово тим пре, што су ко му ни стич ки и со ци ја ли стич ки 
ре жи ми у Ср би ји и дру гим се ку лар ним др жа ва ма Ју го и сточ-
не Евро пе, во ди ли по ли ти ку ате и за ци је дру штва, те ис кљу-
чи ва ње ре ли ги је из јав ног жи во та на сто ја ли да ком пен зу ју 
умет но шћу ко ја се на гло ин сти ту ци о на ли зо ва ла и про фе си-
о на ли зо ва ла за хва љу ју ћи упра во култур ној по ли ти ци.  

Та кав дис курс јав них прак тич них по ли ти ка у ко му ни зму и 
со ци ја ли зму до при нео је да, за раз ли ку од ан тро по ло ги је, 
дру ге дру штве не на у ке тре ти ра ју чо ве ка „са мо као еле ме нат 
дру штве не и кул тур не сре ди не” (чи тај: иде о ло ги је) за не ма-
ру ју ћи ње гов ути цај на ту сре ди ну, од но сно за не ма ру ју ћи то 
да је он ту сре ди ну ство рио. Ка ко ис ти че ан тро по ло ги ја, он 
тај ути цај на жи вот ну, од но сно со ци јал ну сре ди ну, оства ру је 
сво јом спо соб но шћу да „ства ра но ве објек те и вред но сти”, 
а упра во та но ва сре ди на ко ју је чо век ство рио - је сте кул-
ту ра под ко јом се под ра зу ме ва ју „све оне те ко ви не ко је дру-
штве ни жи вот чи не људ ским жи во том”. Сто га ан тро по ло-
ги ја про у ча ва кул ту ру са два ста но ви шта: као сре ди ну ко ју 
је чо век ство рио (manma de en vi ron ment) и у ко јој се до га ђа 
људ ска ево лу ци ја и фор ми ра ње људ ске лич но сти, и као си-
стем ства ра лач ких де лат но сти и њи хо вих ре зул та та ко ји ма 
се по твр ђу је (или обес хра бру је) људ ско би ће чо ве ка.10

Да кле, ан тро по ло ги ја ја сно уо ча ва да ус по ста вље ни си стем 
ства ра лач ких де лат но сти, ко ји у Мо ла ро вом „кул тур ном 
си сте му” пред ста вља „по ро ди цу ства ра ла ца”11 не пре кид но 
по твр ђу је или обес хра бру је људ ско би ће чо ве ка. А упра во 
у обес хра бре њи ма про на ла зи мо од го вор на са вре ме не про-
бле ме дру штва су о че ног са кри зом. Обес хра бре ње је зна чај-
ним де лом са др жа но у то ме што по сто је ћи си стем кул ту ру 
пре те жно по и сто ве ћу је са умет но шћу као „над град њом”, па 
се сва ра зно ли кост укуп них ства ра лач ких де лат но сти из-
ван про фе си о нал них умет нич ких де лат но сти, не схва та и 
не при хва та као кул ту ра. Иа ко ства ра ла штва не ма без кре-
а тив но сти и ино ва ци је, тј. без ства ра ња но вог, тек да нас, 
дру штво су о че но са кри зом, по чи ње кул ту ру да схва та „као 
сред ство за кре а тив ност, ства ра ње дру штве не и тех но ло шке 
ино ва ци је”, али и та кво раз у ме ва ње још увек ре ду ку је кул-
ту ру на умет ност, иа ко јој при зна је моћ да кроз ино ва ци је 
ути че на дру штве ни и тех но ло шки раз вој. 

10 Go lu bo vić Pe šić, Z. (1967) An tro po lo gi ja kao druš tve na na u ka, Be o grad: 
In sti tut druš tve nih na u ka, str. 16-20.

11 Mo lar, K. (2000) Kulturniinženjering, Be o grad: Clio, str. 15-22.
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Су шти на овог про бле ма је у то ме што ства ра ње но вог је-
сте кул ту ра. Сто га, кул ту ра ни је са мо пу ко сред ство за ства-
ра ње но вог кроз умет ност, већ је са мо „ства ра ње но вог” 
– култура. У то ме мо жда и је сте раз ли ка из ме ђу „кул ту ре“ 
и „ци ви лиза ци је” – кул ту ра ге не ри ше „но во” док ци ви ли-
за ци ја то „но во” ство ре но у про шло сти са мо аку му ли ра и 
пам ти у му зе ји ма као „све тов ним ка те дра ла ма” се ку лар ног 
дру штва. За то Шпен глер ка же да ка да јед на кул ту ра ис пу-
ни свр ху свог по сто ја ња, она по ста је ци ви ли за ци ја ко ја као 
„гњи ло џи нов ско др во у пра шу ми” по ка зу је сми сао свих 
про па да ња.12 У том сми слу, све људ ске де лат но сти ко ји ма се 
ства ра ју но ви „објек ти и вред но сти” – је су кул ту ра. Па та ко 
и кул тур на и кре а тив на ин ду стри ја као де лат но сти ко ји ма 
се ства ра ју но ви објек ти (тј. про изво ди и услу ге) и вред но-
сти – је су кул ту ра. Оне под ра зу ме ва ју све по слов не ак тив-
но сти ко је по ти чу од ин ди ви ду ал не кре а тив но сти, та лен та 
и ве шти на, и ко је има ју по тен ци јал за ства ра ње бо гат ства и 
рад них ме ста кроз екс пло а та ци ју ин те лек ту ал не сво ји не.13 
Мо гу да укљу чу ју умет ност, али и мно штво кре а тив них 
по слов них ак тив но сти ко је кре а тив ност ко ри сте у ства ра-
њу до да те вред но сти ве ли ког бро ја раз ли чи тих про из во да 
и услу га. Да кле, слич ност из ме ђу та квих кре а тив них по-
слов них де лат но сти и умет нич ких де лат но сти  је у то ме што 
по ти чу од ин ди ви ду ал не кре а тив но сти, та лен та и ве шти на. 
Раз ли ка ме ђу њи ма је у то ме што де лат но сти кре а тив не ин-
ду стри је има ју ве ћи по тен ци јал за ства ра ње ма те ри јал ног и 
ду хов ног бо гат ства, ако ни због че га дру гог оно за то што су 
про из во ди и услу ге до ступ ни је ве ћем бро ју љу ди, те са мим 
тим и зна чај ни је до при но се раз во ју пу бли ке. При том, оне 
ни су ну жно ве за не са мо за умет ност и умет ни ке, већ за кре а-
тив ност и кре а тив ну кла су о ко јој пи ше Фло ри да, те се на тај 
на чин зна чај но ди вер си фи ку ју и људ ски ре сур си кул тур них 
и кре а тив них ин ду стри ја. То омо гу ћа ва отва ра ње но вих рад-
них ме ста, за по шља ва ње и са мо за по шља ва ње, али и зах те ва 
но ве обра зов не про гра ме за но ва тр жи шта ра да, као и ин те р-
ди сци пли нар на и тран сди сци пли нар на на уч на ис тра жи ва ња 
ко ја мо гу да об ја сне по тре бе и про бле ме са вре ме ног дру-
штва и под стак ну ње гов да љи раз вој.

Ко нач но, ако по мо ћу кре а тив ног ра да, чо век прак тич но 
ства ра кул ту ру ко ја из ла зи из окви ра уског схва та ња кул-
ту ре као умет но сти, јед ног бро ја фа во ри зо ва них и усво је-
них де фи ни ци ја, при хва ће них од стра не на у ка и угра ђе них 
у са вре ме ни си стем, он да на уч не те о ри је ко је фа во ри зу ју 
ова кав при ступ тре ба да се кри тич ки про пи ту ју, исто као 

12 Špen gler, O. (1989) Pro past Za pa da, Be o grad: Knji žev ne no vi ne, str. 159.
13 Mi kić (2012), нав. дело.
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и по сто је ћи кул тур ни си стем ко ји фа во ри зу је умет ност на 
ште ту ши ре схва ће не кул ту ре као на чи на жи во та.14 Про блем 
се по себ но од но си на са вре ме не кул тур не си сте ме ко је ка-
рак те ри ше про фе си о на ли за ци ја и ин сти ту ци о на ли за ци ја 
умет но сти. То по себ но за то што је са ста но ви шта те о ри је 
др жав них мо де ла кул тур не по ли ти ке (Пр њат, Дра ги ће вић 
Ше шић, Стој ко вић, Ђу кић и др), кул ту ра под при ти ском 
пар тиј ске иде о ло ги је и др жав не би ро кра ти је, у су прот но-
сти са ау тен тич ним функ ци ја ма кул ту ре. Пре ма др Пр ња ту, 
та кву прак су ко ја спу та ва и огра ни ча ва кул тур ни жи вот и 
умет нич ко ства ра ла штво би ва ља ло ква ли фи ко ва ти као „ан-
ти кул тур ну по ли ти ку”, на ро чи то ка да је ра ди афир ма ци је 
и ре а ли за ци је ин те ре са вла да ју ће кла се, усме ре на на уни-
шта ва ње иде о ло шки не по жељ них ду хов них вред но сти.15 У 
кон тек сту ове кри тич ке ана ли зе, то се пре све га од но си на 
пра во слав но кул тур но на сле ђе ко је пред ста вља ду хов ни ка-
мен те ме љац кул тур ног иден ти те та срп ског на ро да. Сто га 
је, са ста но ви шта кри тич ке те о ри је књи жев но сти за сно ва не 
на пра во слав ној те о ло ги ји „кул ту ра схва ће на као про фе си о-
нал но-рад ни сек тор су прот ста вље на и по сво јој са др жи ни и 
по цен трал ном вред но сном усме ре њу ду хов но сти” без ко јег, 
ка ко ис ти че Ах ме та гић, не ма ау тен тич ног умет нич ког де ла 
схва ће ног као „естет ско-ду хов ни про из вод”.16 Ако то ме до-
да мо и про бле ме ин сти ту ци о на ли за ци је умет нич ког ства ра-
ла штва, о че му су – по чев од ше зде се тих го ди на про шлог ве-
ка, пи са не на уч не сту ди је у обла сти ме наџ мен та у кул ту ри и 
кул тур не по ли ти ке (Јо вић, Дра ги ће вић Ше шић, Стој ко вић, 
Ђу кић, Цве ти ча нин и др), ви де ће мо да кри тич ки ин то ни ра-
не те о ри је пред ста ва ља ју ме ку моћ ко ја у од ре ђе ној ме ри 
мо же да ути че на јав не прак тич не по ли ти ке, те се да нас ипак 
мо же при ме ти ти бла га про ме на у од но су пре ма ци вил ном 
сек то ру у кул ту ри и са мо стал ним умет ни ци ма, као и у од но-
су пре ма пра во слав ној кул ту ри као осно ви кул тур ног иден-
ти та срп ског на ро да. Иа ко по ла ко, он се по но во по ве зу је са 
кул ту ром пам ће ња та ко што се ин сти ту ци о на ли зо ва ним ка-
на ли ма ко му ни ка ци је пре но си „кул тур ни сми сао”, ко ди ран 
у светосављу и ар ти ку ли сан у за јед нич ком је зи ку, зна њу и 
се ћа њу17. 

14 Ђу кић, нав. де ло, стр. 16.
15 Pr njat, B. (1986) Kul tur na po li ti ka i kul tur ni raz voj, Be o grad: Sa vre me na 

ad mi ni stra ci ja.
16 Ах ме та гић, Ј. (2018) Кул ту ра-те ур ги ја, Култура бр. 160, Бе о град: За вод 

за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, стр. 201.
17 Ви ше ви де ти у: Ђу кић, В. (2017) (Ка)космо, студијекултурепамће
ња и политике идентитета у Србији, Бе о град: Фа кул тет драм ских  
умет но сти.
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С дру ге стра не, кри тич ка ана ли за ду хов ног са др жа ја умет-
нич ког де ла, о ко јем Ах ме та гић го во ри као о те ур гиј ском 
про из во ду18 је још увек из у зет но рет ка, и ни је укљу че на у 
до ми нант ни дис курс де ба та о сми слу умет но сти, иа ко се ра-
ди о са мој су шти ни умет нич ког ства ра ла штва из ко је из ви ре 
ау тен тич но умет нич ко де ло и од ко је за ви си кул тур ни сми-
сао и вред но сни си стем јед ног дру штва. У свом есе ју Фило
зофијаирелигијаФ.М.Достојевског, Ју стин По по вић ка же 
да „без де фи ни тив ног ре ше ња про бле ма о Бо гу, чо век је он-
то ло шки не спо со бан да де фи ни тив но ре ши ма ко ји дру ги 
про блем”. Сто га су хе ро ји До сто јев ског ова пло ће ње глав ног 
пи та ња: „има ли Бо га, има ли бе смрт но сти?” јер, „ако не ма 
Бо га, ако не ма бе смрт но сти, не ма ни вр ли не; у том слу ча ју –  
све је до зво ље но.” Пси  хо ло шком ана ли зом хе ро ја До сто-
јев ско г, По по вић их де ли у две гру пе: јед ну чи не не га тив ни 
хе ро ји – ан ти хе ро ји за ко је Бог не по сто ји па не по сто ји ни 
бе смрт ност, а дру ги су по зи тив ни хе ро ји за ко је Бог по сто ји, 
по сто ји и бе смрт ност ду ше па је бе смрт ном стра ном сво је 
при ро де чо век отво рен ка веч но сти и ми стич ки сје ди њен с 
њом. Фи ло зо фи ја пр вих је фи ло зо фи ја ате и зма и ре ли ги о-
зног бун та, док је фи ло со фи ја дру гих фи ло со фи ја те и зма и 
ре ли ги о зне сми ре но сти.19

Антипроизводњауметности– 
професионализација,институционализација, 

експлоатација

Пре ма За гор ки Го лу бо вић, по што је чо век „увек и из но ва 
се би за го нет ка јер он стал но кре и ра но ве усло ве, те и но ве 
про бле ме сво је ег зи стен ци је, увек и из но ва осми шља ва ју ћи 
свој жи вот”20 због че га и на у ке стал но мо ра ју да се оса вре-
ме њу ју ка ко би мо гле да раз у ме ју и об ја сне људ ске по тре-
бе и про бле ме ко ји про ис ти чу из по ли тич ког и еко ном ског 
контек ста раз во ја дру штва. 

Чи ни се да се ови про бле ми по чет ком 21. ве ка, по ред пре-
кар ног по ло жа ја рад ни ка у кре а тив ном сек то ру, у зна чај ној 
ме ри од но се и на ан га жо ва ње по про јек ту ко је код ве ћег бро-
ја умет ни ка на не за ви сној кул тур ној сце ни у Ср би ји и ре ги-
о ну по ста је до ми нант на фор ма ра да.21 Иду ћи из про јек та у 

18 Ах ме та гић, нав. де ло, стр. 200.
19 По по вић, Ј. (2005) Одухувремена, Бе о град: По ли ти ка, На род на књи га, 

стр. 12-15.
20 Pe šić Go lu bo vić (1967), нав. де ло, стр. 22.
21 Дра ги ће вић Ше шић, М. и Дре згић, Р. За по шља ва ње и пре кар ни по ло жај 

рад ни ка у креативнoм сек то ру – кул тур ни рад ни ци у тра га њу за са мо о-
др жи во шћу, у: Економија,запосленостирадуСрбијиуXXIвеку (2018), 
Бе о град: СА НУ, стр. 293-319.
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про је кат, они ви ше не рас по ла жу вре ме ном јер вре ме по ста-
је ре сурс ко јим упра вља не ко дру ги, до на тор, би ло да је реч 
о јав ним вла сти ма или фон да ци ја ма, ко је мо ра ју би ти од го-
вор не ло ги ци про јект ног, нај че шће го ди шњег фи нан си ра ња. 
Та ко се на умет ни ка вр ши при ти сак да свој умет нич ки рад 
што пре ма те ри ја ли зу је, а и сам умет ник ће се бе по жу ри ва-
ти, не би ли што пре мо гао да се укљу чи у на ред ни про је кат 
и до би је но вац и за ње га, или да ма кар осло бо ди вре ме за 
пи са ње про је ка та за на ред не ци клу се фи нан си ра ња.22 Ре зул-
тат та квог при ти ска је хи пер про дук ци ја умет нич ких де ла 
ко ју и При сташ на зи ва „ан ти про и звод њом умет но сти”. Сто-
га се ау тен тич ност естет ско-ду хов ног те ур гиј ског про из во-
да мо ра не пре кид но кри тич ки про пи ти ва ти, на шта Ах ме та-
гић с пра вом ука зу је, иа ко ова кав на уч ни при ступ уте ме љен 
на пра во слав но-те о ло шком раз у ме ва њу кул ту ре још увек не 
на и ла зи на по др шку на уч не и струч не јав но сти у Ср би ји, 
што је по сле ди ца сна жне ате и за ци је кул тур ног си сте ма то-
ком 20. ве ка, а по себ но по ро ди це ства ра ла ца у ко јој се од ви-
ја ан ти про и звод ња умет но сти. 

Уо ста лом, да се кул ту ра ис цр пљу је са мо кр оз про фе си о-
нал ну умет ност, умет ни ке и умет нич ке ин сти ту ци је, зар 
би смо из про шло сти ба шти ни ли те ко ви не ко је су на ста ле 
пре не го што је дру штво ство ри ло про фе си о нал ни умет нич-
ки си стем? То се на ро чи то од но си на вр хун ска де ла на род-
не књи жев но сти, на род не „вер на ку лар” ар хи тек ту ре и свих 
дру гих об ли ка на род не умет но сти (нпр. ко ло и пе ва ње уз 
гу сле на Уне ско вој ли сти свет ске не ма те ри јал не ба шти не и 
сл.) ко ја се по чев од 20. ве ка по вла чи под при ти ском про фе-
си о на ли за ци је умет но сти и екс клу зив не по др шке кул тур не 
по ли ти ке про фе си о нал ним ин сти ту ци ја ма кул ту ре. Сто га 
се по ста вља пи та ње да ли кре а тив на ин ду стри ја са вре ме но 
дру штво по но во охра бру је на кре а тив ност из ван про фе си о-
нал ног си сте ма умет но сти? То би под ра зу ме ва ло по др шку 
„ма лој кре а тив но сти”, од но сно ства ра ла штву пре по зна тљи-
вом у сва ко днев ним ак тив но сти ма у окви ру ког мо гу да се 
ис по ља ва ју и они по је дин ци ко ји ни су екс пер ти и про фе си-
о нал ци.23 Од го вор је по твр дан јер, као што смо ви де ли, под-
ра зу ме ва ста ре и умет нич ке за на те, али и га стро но ми ју као 
кул ту ру ис хра не, мо ду као кул ту ру оде ва ња, ар хи тек ту ру 
као кул ту ру ста но ва ња и мно штво дру гих де лат но сти из ван 
кон вен ци о нал но схва ће не умет но сти. Ово се нпр. од но си на 

22 Pri staš, G. S. (2016) An ti pro i zvod nja umjet no sti, u: Zajedničkodobro/pod
jav no do bro u umet no sti, obra zo va nju, ra du, TkH ča so pis za te o ri ju iz vo đač-
kih umet no sti br. 23, str. 29–31.

23 Vu ka di no vić, M. (2017) Doživlјajumetničkogdelaupsihologijistvaralaštva, 
Be o grad: Vi so ka ško la za ko mu ni ka ci je, str.14.
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мо ду за сно ва ну на руч ној ра ди но сти и жен ском пред у зет-
ни штву или на „зе мља ну ар хи тек ту ру” као но ви пра вац у 
ар хи тек ту ри ин спи ри сан тра ди ци о нал ним на чи ном градње 
за сно ва ном на об но вљи вим ре сур си ма ло кал не сре ди не. 
Ме ђу тим, ма ли број ових кре а тив них де лат но сти до би ја по-
др шку кул тур не по ли ти ке упра во сто га што де ло ва ње до но-
си ла ца од лу ка ни је урав но те же но, те не под сти че све по јав-
не об ли ке кул ту ре и умет но сти у под јед на кој ме ри, већ јед не 
фа во ри зу је а дру ге дис кри ми ни ше.

С дру ге стра не, умет ни ци пру жа ју сна жан от пор раз во ју 
ККИ и про ти ве се ко мо ди фи ка ци ји кул ту ре и ја ча њу нео-
ли бе рал них трен до ва ко ји во де ка без оч ној екс пло а та ци ји 
умет ни ка и „кре а тив ном пре ка ри ја ту”. Ни шта ма ње не га тив-
них ста во ва струч не јав но сти пре ма иде ји ја ча ња кре а тив-
ног сек то ра у Ср би ји до ла зи и из стра ха да је ње на при кри-
ве на свр ха по др шке раз во ју кре а тив не ин ду стри је да држа ва 
сма њи по др шку сек то ру кул ту ре.24 Што се ти че „кре а тив ног 
пре ка ри ја та”, ка ко ис ти че Пре драг Цве ти ча нин, о овој по ја-
ви су нај ви ше пи са ли Бур ди је (Bo ur di eu), Риф кин (Rif kin), 
Ме кРо би (McRob bie) и Ми лер (Mil ler), по ка зу ју ћи ка ко гло-
ба ли за ци ја ути че на пре ка ри јат, с јед не стра не кроз све ин-
тен зив ни ју кон ку рен ци ју на тр жи шту ра да, а с дру ге кроз 
исто вре ме ни рад на раз ли чи тим крат ко роч ним по сло ви ма и 
про јек ти ма што ства ра не си гур ност при хо да и ег зи стен ци је 
на ро чи то у окол но сти ма ка да др жа ва сма њу је бу џет ска да-
ва ња за умет ност.25 И ако је у та квом од но су умет ни ка пре ма 
ККИ ство рен при вид јед на ке угро же но сти умет ни ка и умет-
но сти, ов де се за пра во ра ди о то ме да се умет ник за шти ти 
од екс пло а та ци је, а не умет нич ко де ло. Би ло да се ра ди о 
по нов ном из во ђе њу де ла не ин ду стриј ског ти па или о ин ду-
стриј ској про из вод њи, то зах те ва уре ђен си стем за шти те ин-
те лек ту ал не сво ји не, као и умет нич ких и срод них пра ва без 
ко јег не ма ни раз во ја умет но сти, ни раз во ја ин ду стри је. У 
оба слу ча ја, умет ник пре но си ау тор ско или срод но пра во за 
да ље ко ри шће ње ње го вог де ла и са мо је пи та ње ко ли ко је он 
тим уго вор ним од но сом за шти ћен. Сто га ово пи та ње ни је 
у ре ла ци ји са кул тур ном по ли ти ком, већ са пра вом и пра-
во су ђем као тре ћим сту бом вла сти (за ко но дав на, из вр шна 
и суд ска), те у нај ве ћој ме ри за ви си од сте пе на уре ђе но сти 
прав не др жа ве.

24 Ми ха љи нац, Н. и Ђор ђе вић, М. (2018) Од чу ва ња јав ног ин те ре са до 
раз во ја пред у зет ни штва, Култура бр.160, Бе о град: За вод за про у ча ва ње 
кул тур ног раз вит ка, стр. 221.

25 Cve ti ča nin, P. (2020) Nezavisne kulturne scene Jugoistočne Evrope, Niš: 
Izda vač ki cen tar Uni ver zi tet u Ni šu, Fa kul tet umet no sti u Ni šu. 
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Ве ли ки зна чај у за шти ти пра ва има син ди кал но ор га ни зо-
ва ње умет ни ка али су они, ка ко на во де Дра ги ће вић Ше шић 
и Дре згић26 тек од не дав но по че ли да по ста вља ју пи та ња 
соп стве ног по ло жа ја. Про блем је, ме ђу тим, у то ме што они 
то пи та ње по ста вља ју Ми ни стар ству кул ту ре као др жав но 
ад ми ни стра тив ном апа ра ту ко ји пре ма ком па ра ти ви стич кој 
те о ри ји27 пред ста вља са мо јед ну од пет не за ви сних аре на 
де мо крат ски кон со ли до ва ног дру штва, и то ону ко ја има нај-
ма ње ути ца ја на про блем од пре о ста лих че ти ри. На пр вом 
ме сту то је, као што смо већ ре кли, прав на аре на са не за-
ви сним суд ством и пра во су ђем ко ји по сту па ју по Уста ву и 
за ко ни ма, па је у том сми слу нео п ход но да се за ко но дав ство 
у обла сти за шти те ин те лек ту ал не сво ји не, ау тор ских и срод-
них пра ва умет ни ка стал но уна пре ђу је. На дру гом ме сту је 
уре ђе на еко ном ска аре на јер де мо крат ска тран зи ци ја и кон-
со ли да ци ја под ра зу ме ва ју да „мо ра да по сто ји ин сти ту ци о-
на ли зо ва но еко ном ско дру штво”. Оно је у Ср би ји за сно ва но 
на „тр жи шној при вре ди, отво ре ном и сло бод ном тр жи шту, 
сло бо ди пред у зет ни штва, са мо стал но сти при вред них су-
бје ка та и рав но прав но сти при ват не и дру гих об ли ка сво ји-
не (Устав РС, 2006, тре ћи део: еко ном ско уре ђе ње). Сто га 
умет ни ци сво је пра во на рад ди рект но и не по сред но, без 
упли та ња др жа ве, нај пре оства ру ју у овој аре ни. Ово за то 
што се у де мо крат ској тран зи ци ји на пу шта то та ли тар ни мо-
дел ди ри го ва не еко но ми је ко ју је у про шло сти во ди ла ко-
му ни стич ка пар ти ја из пар тиј ског цен тра мо но пар тиј ске 
по ли тич ке аре не. Ко нач но, гра ђан ско (ци вил но) дру штво је 
тре ћа аре на у ко јој умет ни ци мо гу да се ор га ни зу ју и за шти-
те од без оч не екс пло а та ци је кре а тив ног ства ра ла шког ра да, 
али Дра ги ће вић Ше шић и Дре згић28 ис ти чу да нај ве ћи број 
умет нич ких удру же ња и удру же ња рад ни ка у кул ту ри још 
увек ни је осве стио нео п ход ност раз во ја упра во те, син ди-
кал не функ ци је сво га де ло ва ња. 

За то је у де мо крат ски кон со ли до ва ном дру штву вла да ви на 
пра ва га рант гра ђан ске сло бо де и сло бо де удру жи ва ња.29 
При ме ње но на за шти ту ин те лек ту ал не сво ји не, ау тор ских 
и срод них пра ва, то за то што умет ник ства ра ау тен тич но, 
од но сно ори ги нал но умет нич ко де ло, а сва ко ин ду стриј ско 
умно жа ва ње (нпр. књи жев ног де ла) и не ин ду стриј ско (нпр. 
сцен ско-му зич ко из во ђе ње по зо ри шне пред ста ве или му-
зич ког кон цер та) већ пре ла зи у до мен кул тур них и кре а тив-

26 Дра ги ће вић Ше шић, М. и Дре згић, Р. нав.де ло, стр. 295.
27 Linc, H. i Ste pan, A. (1989) De mo krat ska tran zi ci ja i kon so li da ci ja,  

Be o grad: Fi lip Viš njić, str. 20, 21.
28 Дра ги ће вић Ше шић, М. и Дре згић, Р. нав. де ло, стр. 295.
29 Linc, S. нав. де ло, стр. 21.
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них ин ду стри ја чи ја је ло ги ка у по на вља њу, од но сно у ре-
про дук ци ји и ве ћем бро ју из во ђе ња. У том сми слу, умет ник 
и ни је пред ди ле мом јер он увек ства ра ори ги нал, не за ви сно 
од то га да ли се ра ди о ли ков ним и при ме ње ним умет но сти-
ма (нпр. сли кар сли ка јед ну ори ги нал ну сли ку, а ва јар ства ра 
јед ну скулп ту ру) или о из во ђач ким умет но сти ма (нпр. глу-
мац увек из но ва глу ми свој лик у по зо ри шној пред ста ви те 
је за ње га сва ко но во из во ђе ње ори ги нал, исто као што је за 
му зич ког умет ни ка сва ко но во из во ђе ње ори ги нал). Сто га се 
у де ба та ма о кре а тив ном пре ка ри ја ту за пра во ра ди о пра вед-
ној и пра вич ној на кна ди умет ни ку за ње гов умет нич ки рад 
на ства ра њу ори ги на ла као и за ин ду стриј ску екс пло а та ци ју 
де ла, а не о штет но сти ин ду стриј ске про из вод ње по умет-
нич ку вред ност де ла, ни ти о угро же ним умет нич ким сло-
бо да ма ко је су у Ср би ји за шти ће не Уста вом (чл. 73: сло бо да 
на уч ног и умет нич ког ства ра ња). 

Ка ко ис ти че Цве ти ча нин пре ма Хорк хај ме ру и Адор ну, стан-
дар ди за ци ја – као основ ни прин цип кул тур них ин ду стри ја 
ко ји под ра зу ме ва да се ори ги нал умет нич ког де ла уне до глед 
ре про ду ку је ка ко би се оства рио што ве ћи про фит, не из о-
став но во ди хо мо ге ни за ци ји кул ту ре, од но сно уни форм но-
сти и кри зи ау тен тич но сти30. Иа ко ова дво ји ца пред став-
ни ка франк фурт ске шко ле кри тич ког ми шље ња пот пу но 
за не ма ру ју до при нос кул тур не ин ду стри је раз во ју пу бли ке 
јер омо гу ћа ва да кул ту ра по ста не до ступ на пу бли ци и из-
ван нај у жег кру га ели те и елит них ин сти ту ци ја кул ту ре, она 
је баш од стра не кул тур не ели те све до да нас при хва ће на 
као до ми нант ни на чин ми шље ња. Ме ђу тим, по што мно га 
умет нич ка де ла не би би ла до ступ на пу бли ци без мо гућ но-
сти умно жа ва ња (нпр. гра фи ка, филм, књи жев ност и сл) и 
по нов ног из во ђе ња (нпр. по зо ри шна пред ста ва, кон церт и 
сл), та ко из ла зи да ако не ма кул тур не и кре а тив не ин ду стри-
је, не ма ни раз во ја пу бли ке а са мим тим ни бу џет ске по др-
шке умет но сти јер, за што би др жа ва по др жа ва ла про дук-
ци ју умет нич ког де ла ко је ни је до ступ но пу бли ци и ко јим 
се не оства ру је јав ни ин те рес у кул ту ри? Ово се на рав но, 
не од но си на оне из у зет не слу ча је ве ка да је раз ли ка из ме ђу 
ори ги на ла и ко пи је нео п ход на да би се очу ва ла умет нич ка 
вред ност и умет нич ки до жи вљај ау тен тич ног де ла (нпр. раз-
ли ку из ме ђу ори ги нал не вер зи је и ре про дук ци ја умет нич ке 
сли ке или из ме ђу кон цер та „ужи во” и сним ка на но са чу зву-
ка или веб плат фор ма ма). У та квим слу ча је ви ма кул тур на 
по ли ти ка пру жа по др шку му зич ком и га ле риј ском си сте му 
ко ја омо гу ћа ва да се ори ги нал на умет нич ка де ла из во де у 

30 Hork haj mer, M. i Ador no, T. V. (1989) Di ja lek ti ka pro svje ti telj stva  
(Filozofijskifragmenti), Sa ra je vo: Svje tlost.
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кон церт ним дво ра на ма и из ла жу у умет нич ким га ле ри ја ма и 
на тај на чин бу ду не по сред но до ступ на за ин те ре со ва ној пу-
бли ци. Та по др шка се не до во ди у пи та ње и она ће по сто ја-
ти, чак мо жда и у ве ћем оби му ако би кул тур на и кре а тив на 
ин ду стри ја до при не ле уве ћа њу бу џет ског при хо да.

Ова раз ли ка из ме ђу ори ги на ла и ко пи је је, ме ђу тим, ви д љи-
ва са мо у од ре ђе ним умет но сти ма (нпр. ли ков на, по зо ри-
шна, му зич ка) док у оста лим умет но стима ни је при сут на. 
То се по себ но од но си на кул тур ну ин ду стри ју. Ако по сма-
тра мо филм ску умет ност, би о скоп ска пу бли ка увек гле да 
ко пи ју фил ма, чи та лач ка пу бли ка увек чи та ко пи ју књи-
жев ног де ла, би ло да је ку пље на или по зајм ље на из би бли-
о те ке, као што и сва ки ку пац про из во да гра фич ког ди зај на 
увек ку пу је ко пи ју бу ду ћи да је гра фич ки ди зајн за сно ван на 
умно жа ва њу. С дру ге стра не, по сто је са вре ме не умет но сти 
ко је не „па те” због раз ли ке из ме ђу ори ги на ла и ко пи је, као 
нпр. ди ги тал не умет но сти, мул ти ме ди ја а на ро чи то веб ди-
зајн као по се бан об лик ди ги тал ног ства ра ла штва ко ји спа ја 
умет но сти, тех ни ку и тех но ло ги ју. Ово за то што по се ти лац 
веб плат фор ми, без об зи ра са ко је веб ло ка ци је јој при сту па, 
увек гле да у ори ги нал те у том сми слу са мо је дан ори ги нал 
и по сто ји. Та ко се, за пра во, код јед ног де ла кре а тив них ин-
ду стри ја сма њу је оштра раз ли ка из ме ђу ори ги на ла и ко пи је 
ко ја је основ ни раз лог за бри ну то сти умет ни ка и те о ре ти-
ча ра да ће раз вој ове гра не еко но ми је угро зи ти ау тен тич-
ност умет нич ког де ла, те да „ори ги нал” ви ше не ће има ти 
по дршку кул тур не по ли ти ке. 

Раз ли ка, као што ви ди мо, и ни је под стак ну та ин ду стриј ском 
про из вод њом, већ са мом при ро дом умет нич ког де ла, јер 
умет но сти ин ду стриј ског ти па не би ни по сто ја ле да не ма 
умно жа ва ња, док ре пе р то ар ско по зо ри ште, као умет нич ка 
де лат ност не ин ду стриј ског ти па, зах те ва по нов на из во ђе ња 
ко ја и је су и ни су ори ги нал. Је су, за то што глум ци увек из-
но ва из ла зе на по зо ри шну сце ну и ин тер пре ти ра ју свој лик 
кроз је дин стве но и не по но вљи во из во ђе ње31, а ни су – јер 
сва ка ре при за по зо ри шне пред ста ве под ра зу ме ва увек исти 
драм ски текст, исте по зо ри шне ко сти ме, ре кви зи ту, сце но-
гра фи ју, му зи ку, па и дра ма тур ги ју и ре жи ју, те се но ви ори-
ги нал не ства ра за сва ко но во из во ђе ње, већ се увек ко ри сти 
онај исти и је ди ни ори ги нал ко ји је ство рен за пре ми јер но 
из во ђе ње. У том сми слу се по зо ри шна пред ста ва не раз ли-
ку је бит но од веб ди зај на јер пу бли ка у оба слу ча ја ви ди 

31 Be nja min, V. (1974) Umetničko delo u veku svoje tehničke reprodukcije, 
Eseji, Be o grad: No lit, str. 121, 122.
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ори ги нал без об зи ра ко ли ко се пу та пред ста ва ре при зи ра, 
од но сно ко ли ко се пу та при сту па веб пор та лу. 

Оно што, ипак, раз ли ку је по зо ри шну пред ста ву од веб ди-
зај на, али и фил ма, па и ра дио дра ме, је „ау ра” ко ја, пре-
ма Вал те ру Бе ња ми ну, по сто ји са мо код „не па тво ре ног” 
умет нич ког де ла ко је ни је тех нич ки ре про ду ко ва но. Овај 
аргумент ће увек ићи у при лог ори ги на ла ко ји се до га ђа „ов-
де и сада”32 док у при лог ККИ иде раз вој пу бли ке и не у по ре-
ди во ве ћа при сут ност умет но сти у сва ко днев ном жи во ту до 
че га до ла зи ди ве р си фи ка ци јом и ди ги та ли за ци јом кул тур-
них и умет нич ких про из во да. 

Дру го је пи та ње да ли сва ко ори ги нал но умет нич ко де ло већ 
по се би са др жи „ау ру” и пред ста вља „естет ско-ду хов ни те-
ур гиј ски про из вод”33. Ако је и Бе ња мин твр дио да се „ау ра-
тич ни на чин по сто ја ња умет нич ког де ла ни ка да пот пу но не 
одва ја од сво је ри ту ал не функ ци је” – нај пре ма гиј ске а по-
том ре ли гиј ске,34 сви на ве де ни про бле ми „ан ти про и звод ње 
умет но сти“ по но во нас вра ћа ју на пи та ње сми сла и до во де 
до кључ ног пи та ња ко је је у на шој на у ци ско ро у пот пу но сти 
за не ма ре но, а то је: ка кав од нос умет ност мо же има ти пре ма 
„ре ли гиј ском” у се ку ла ри зо ва ном и ате и зо ва ном друштву?

Закључнаразматрања

Са ста но ви шта кул тур не по ли ти ке, те о риј ски мо дел урав но-
те же ња де ло ва ња, пред ста вља од го вор на нео др жи ве те о риј-
ске ди хо то ми је ори ги нал-ко пи ја ко ју ге не ри ше уска де фи-
ни ци ја кул ту ре схва ће не као умет ност и „вред ност по себи”. 
Она се сто га не про пи ту је са ста но ви шта по тре ба и про бле-
ма ко ји про ис ти чу из по ли тич ког и еко ном ског кон тек ста 
раз во ја дру штва. Осим што је та кав при ступ у су прот но сти 
с де фи ни ци јом јав них прак тич них по ли ти ка ко ја тре ба да 
пред ста вља од го вор на по тре бе и про бле ме, он фа во ри зу је 
умет ност као дру штве ну „над град њу” ко ја тра ди ци о нал но 
пред ста вља „по тро ша ча” јав них ре сур са и бу џет ских сред-
ста ва. Ти ме се за не ма ру је ње на уло га у про из вод њи ма те ри-
јал них и ду хов них вред но сти нео п ход них за раз вој јед ног 
дру штва. Па ра док сал но је то што та ква сим пли фи ка ци ја 
вул гар ног марк си зма и да ље има ути ца ја на до ми нант ни си-
стем вред но сти, иа ко на кон па да „бер лин ског зи да” – већ 
ви ше од три де це ни је марк си зам ни је те о риј ска осно ва зва-
нич не иде о ло ги је у Ср би ји, као ни у зна чај ном бро ју зе ма ља 
у окру же њу у ко ји ма је по сто ја ло ко му ни стич ко, од но сно 

32 Be nja min, нав. де ло, стр. 117,118, 121-130.
33 Ах ме та гић, нав. де ло, стр. 193, 201.
34 Be nja min, нав. де ло, стр. 122.
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со ци ја ли стич ко др жав но уре ђе ње. То се мо же раз у ме ти као 
от пор про ме на ма и ства ра њу „но вог” што је сми сао и свр ха 
кул ту ре схва ће не ши ре од умет но сти. За то је пи та ње сми сла 
кул ту ре за пра во по ли тич ко, од но сно иде о ло шко пи та ње ко је 
се у де мо крат ски кон со ли до ва ном дру штву мо ра раз ре ши ти 
у по ли тич кој аре ни, кроз про гра ме по ли тич ких стра на ка ко-
је на из бо ри ма до би ја ју ман дат од гра ђа на да во де кул тур ну 
по ли ти ку. Од то га да ли је кон цеп ци ја кул ту ре уска или ши-
ро ка за ви си ће и идеј ни кон цепт јав не прак тич не по ли ти ке 
ко ју др жа ва во ди у обла сти кул ту ре. 

Ан та го ни зми из ме ђу су прот ста вље них кон цеп ци ја о сми-
слу кул ту ре се мо гу раз ре ши ти ако др жа ва не по зи ци о ни ра 
по др шку на јед ном или дру гом по лу ди хо то ми је о сми слу 
умет но сти и кул ту ре. То за кул тур ну по ли ти ку зна чи: ува жа-
ва ње и под сти ца ње кул ту ре као раз вој не ди мен зи је дру штва 
ко ли ко и кул ту ре као вред но сти по се би, од но сно, урав но те-
же ну по др шку „ори ги на лу” ко ли ко и „ко пи ји”. Ово по себ но 
јер ре зул та ти ис тра жи ва ња упу ђу ју на за кљу чак да раз ли ка 
из ме ђу ори ги на ла и ко пи је ви ше ни је та ко оштра као што то 
су ге ри ше франк фурт ска кри тич ка те о ри ја. По ка за ло се да 
је про па дљи вост ау ре ори ги на ла нај ви дљи ви је код кул тур не 
ин ду стри је ко ја је као кре а тив на ак тив ност ин ду стриј ског 
ти па обе ле жи ла 20. век иа ко је у пот пу но сти за сно ва на на 
тех нич кој ре про дук ци ји, од но сно ко пи ји умет нич ког де ла. 
С дру ге стра не, кре а тив не ин ду стри је ко ја на ста ју у ди ги-
тал ном окру же њу 21. ве ка, ни су у тој ме ри осе тљи ве на 
раз ли ку из ме ђу ори ги на ла и ко пи је, бу ду ћи да и ди ги тал не 
уметности про из во де ори ги нал а не ко пи ју. 

Због то га де ба те о ори ги на лу и ко пи ји ни су на ро чи то сми-
сле не у кон тек сту де мо крат ске тран зи ци је и кон со ли да ци-
је са вре ме ног дру штва. За пра во, ис тра жи ва ња по ка зу ју да 
је мно го зна чај ни је пи та ње ду хов не – те ур гиј ске ди мен зи је 
умет нич ког де ла. Оно је услед се ку ла ри за ци је и сна жне ате-
и за ци је то ком 20. ве ка по ти сну то на мар ги не на уч них ис-
тра жи ва ња, иа ко је то пи та ње од су штин ског зна ча ја за раз-
у ме ва ње уло ге кул ту ре и умет но сти у са вре ме ном дру штву. 
Кри тич ко пре и спи ти ва ње осло бо ђе но иде о ло шког при ти ска 
би мо гло по ка за ти да од ове пот пу но за не ма ре не ди мен зи је 
умет но сти за ви си и са ма ау ра тич ност умет нич ког де ла ко је 
се сма тра вред но шћу по се би. 

Урав но те же на кул тур на по ли ти ка под ра зу ме ва и по тре бу да 
се од го во ри на при ти ске раз ли чи тих за ин те ре со ва них гру-
па чи је јав но де ло ва ње ни је увек за сно ва но на са вре ме ним 
прак тич ним и те о риј ским мо де ли ма. Ова кви при ти сци мо гу 
до ла зи ти од стра не за го вор ни ка на сле ђе ног др жав ног мо де-
ла кул тур не по ли ти ке ко ји се од у пи ре про ме на ма и те жи да 
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за др жи sta tus quo на сле ђе ног мо де ла про фе си о на ли за ци је 
и ин сти ту ци о на ли за ци је умет нич ког ства ра ла штва, али и 
од но ве еко ном ске ели те ко ја је нај од го вор ни ја за без оч ну 
екс пло а та ци ју умет нич ког ра да и „кре а тив ни пре ка ри јат”. 
Ме ђу тим, узро ци а са мим тим и ре ше ња ових де ви јант-
них по ја ва у те о ри ји и прак си кул тур них по ли ти ка, на ла зе 
се у уре ђе ној по ли тич кој, еко ном ској, прав ној и гра ђан ској 
аре ни де мо крат ски кон со ли до ва ног дру штва, те за пра во не 
пред ста вља ју ди ле ме ко је у це ло сти мо гу раз ре ши ти но-
си о ци кул тур не по ли ти ке у др жав ном ад ми ни стра тив ном 
апа ра ту у обла сти кул ту ре. То и је сте кључ на раз ли ка из-
ме ђу то та ли тар ног и де мо крат ског упра вља ња кул тур ним 
развојем дру штва.
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Abstract

The paper critically assesses theoretical and practical diferences 
between “an original” and “a copy” of an artwork, in the context of 
dominant strands of thought about cultural and creative industries. 
One strand refers to the Frankfurt critical theory, whereby the other 
refers to the theory of balancing contemporary European theory 
of cultural policy. The first favours authenticity in arts and duality 
between an original and a copy, while the other critically appraises most 
contemporary social dichotomies in culture and arts. The paper aims to 
examine basic strategical dilemmas of cultural policies regarding the 
meaning of art and culture in the context of development of cultural and 
creative industries. The research starts with an assumption that dilemmas 
stem from unsustainable dichotomies, particularly in the context of 
digitalization, which additionally encourages critical assessment of the 
reasons “for” and “against”. It is placed in the context of comparative 
theory of democratic transition and consolidation, particularly referring 
to Serbia which is crossing over from the final phase of transition 
into a democratically consolidated society. The research results show 
that the diference between an original and a copy is not such a sharp 
line as the Frankfurt critical theory suggests. It is demonstrated that 
the disappearance of the original’s aura is the most visible in creative 
activities of industrial type, more precisely cultural industries, whose 
expansion has marked the 20th century and which are completely based 
on technical reproduction i.e. copying of artwork. On the other hand, 
two other pillars of creative industries typical of  the 21st century are 
not sensitive to the diference between an original and a copy. They 
involve significantly more from the contemporary artistic production, 
including creative activities of non-industrial type, such as various 
types of visual and performance arts, as well as business-like cultural 
and creative activities which use artistic creativity to bring about added 
value of products and services, that can be, but are not necessarily, 
artistic or cultural. This is why the debates about the original and the 
copy do not make much sense. Actually, because of the involvement of 
these two pillars of cultural and creative industries, the more pertinent 
issue is the decay of the artwork aura reduced to an aesthetical value, 
without a spiritual – theurgic dimension, which secular society refuses 
to pose in science and education, as well as art production practice, 
even though it is vital for the understanding of the meaning of culture 

and art in the contemporary society.  

Keywords: dichotomies, industry, creativity, transition, arts, Serbia
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Увод1

Са раз во јем ди ги тал них сред ста ва ко му ни ка ци је, до ла зи до 
укљу че ња и по ве за но сти све ве ћег бро ја ко ри сни ка у гло-
бал ну ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о ну мре жу и до њихових 

1 Рад је на стао као ре зул тат ис тра жи ва ња у окви ру Ре пу блич ког про јек та 
Дигиталнемедијскетехнологијеидруштвенообразовнепромене 47020, 
Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду. Про је кат фи нан си ра Ми ни стар-
ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.

ЈАСМИНА АРСЕНИЈЕВИЋ и АНА МИЛОЈЕВИЋ
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честих ин тер ак ци ја. Не ка да до ми нант но јед но стра на, ма-
сов на ко му ни ка ци ја са ма ло по врат них ин фор ма ци ја од 
стра не хе те ро ге не и ано ним не пу бли ке пре о бра жа ва се у 
ин тер ак тив ну ко му ни ка ци ју пу тем ко је пу бли ка ко-кре и-
ра и раз ме њу је мно штво ра зно род них по ру ка и са др жа ја2. 
Осим ме ди ја и дру гих ко му ни ка ци о них и кул тур них цен-
та ра, у про дук ци ји са др жа ја ко ји кру же гло бал ном мре жом 
ак тив но уче ству ју и не ка да шњи па сив ни ко ри сни ци ме ди ја. 
Да нас ско ро сви ко ри сни ци ин тер не та по се ду ју мо гућ ност 
да про из во де ори ги на лан, или пре у зи ма ју, ме ња ју и ре ди-
стри бу и ра ју са др жај са мре же. По ред из ра жа ва ња лич них 
ми шље ња и иде ја, ко ри сни ци ин тер не та се све ви ше кре а-
тив но ис ка зу ју кроз раз ли чи те фор ме, ко је укљу чу ју чак и 
кре и ра ње ал тер на тив них вер зи ја ствар но сти. Осим то га, ма-
ње ак тив ној и кре а тив ној пу бли ци, на рас по ла га њу су ала ти 
ко ји омо гу ћа ва ју да се по сто је ћи са др жа ји на до гра ђу ју. Кроз 
ове про це се ко ри сни ци адап ти ра ним са др жа ји ма до де љу ју 
но ва зна че ња и сме шта ју га у но ви ко му ни ка ци о ни кон текст. 

Пар ти ци па ци ја пред ста вља је дан од кључ них пој мо ва кроз 
ко ји се са гле да ва ју мо гућ но сти, на чи ни и по тен ци ја ли уче-
ство ва ња ко ри сни ка у ко му ни ка ци о ним и кре а тив ним про-
це си ма. У овом ра ду по ла зи мо од оп штег пој ма пар ти ци па-
ци је ко ји под ра зу ме ва не за ви сно, ин тер ак тив но и про ак тив-
но уче ство ва ње ко ри сни ка у ме ди ји ма и по сред ством ме ди-
ја,3 ко ја као ре зул тат има уве ћа ва ње људ ског зна ња4 од но сно 
из град њу и ја ча ње дру штве них ве за.5

Циљ овог ра да је да ука же на зна чај тран сме диј ског опи сме-
ња ва ња ко ри сни ка као пред у сло ва за оства ри ва ње по тен ци-
ја ла пар ти ци па ци је за уве ћа ње ди ги тал не кул тур не ба шти не. 
За ту свр ху нај пре уво ди мо по јам кул тур не пар ти ци па ци је, 
и об ја шња ва мо ка ко се од ви ја кул тур на про дук ци ја кроз за-
јед нич ке ак тив но сти ко ри сни ка у вир ту ел ним окру же њи ма 
(по пут дру штве них мре жа, ви ки апли ка ци ја, бло го ва, фо-
ру ма, са рад нич ких он лајн ига ра итд.). За тим ука зу је мо на 
сло је ви тост кул тур не пар ти ци па ци је, од но сно пред ста вља-
мо пи ра ми ду мо гу ћег уче ство ва ња у за јед ничком креи ра њу 

2 Ar se ni je vić, J. i An dev ski, M. Kre a tiv nost u pro sto ru in ter ne ta, u: Di gi tal ne 
me dij ske teh no lo gi je i druš tve noobra zov ne pro me ne 5, ur. Pra li ca, D. i Šin-
ko vić, N. (2015), Fi lo zof ski fa kul tet: No vi Sad, str. 11-21.

3 Li ving sto ne, S. (2015) Di gi tal Skills for EU Ci ti zens and Con su mers; пре у-
зе то 2. 12. 2020. са URL адре се: http://eprints.lse.ac.uk/80765/.

4 Har tley, J. (2012) Di gi tal Fu tu res for Cul tu ral and Me dia Stu di es, Wi ley-
Blac kwell.

5 Zu kin, C., Ke e ter, S., An do li na, M., Jen kins, K., Del li, C. and Mic hael, X. 
(2006) A New Engagement? Political Participation, Civic Life, and the
Chan ging Ame ri can Ci ti zen, Ox ford Uni ver sity Press.
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садржаја, ка ко би смо ис та кли уло гу тран сме диј ске пи сме-
но сти у спре ча ва њу ја за пар ти ци па ци је. По ред то га, рад ар-
гу мен ту је да се ком пе тен ци је за пар ти ци па ци ју не од ра жа-
ва ју са мо на спо соб ност уче шћа у кул ту ри, већ на све аспек-
те жи во та и ра да ко ји се да нас од ви ја ју на мре жи.

На и ме, ак тив но уче шће у ди ги тал ним ко му ни ка ци о ним и 
кре а тив ним про це си ма и за јед нич ко кре и ра ње са др жа ја, 
зах те ва ју од ко ри сни ка да кон стант но раз ви ја ју новe ве шти-
не и спо соб но сти, као и кул ту ру пар ти ци па ци је. Ове ком пе-
тен ци је, од но сно спо соб но сти за пар ти ци па ци ју у са вре ме-
ном ди ги тал ном, ме ди ја ти зо ва ном дру штву, об је ди ње не су 
под пој мом ко ји се на зи ва тран сме диј ска пи сме ност. Тран-
сме диј ска пи сме ност је скуп спо соб но сти и зна ња по је дин-
ца да про на ђе, кри тич ки про це ни и ана ли зи ра ин фор ма ци је 
пу тем ме ди ја свих вр ста, по ве же се и са ра ђу је са дру гим 
ко ри сни ци ма, успе шно об ли ку је и по сре ду је ме диј ски са др-
жај,6 тј. да стра те шки и без бед но ко ри сти ди ги тал не ме ди је 
и тех но ло ги ју ка ко би ре ша вао про бле ме и оства ри вао ака-
дем ске, струч не, лич не и дру штве не ци ље ве.7 Овај фе но мен 
по ста је пред мет уче ста лих по ле ми ка и ди ску си ја у ра зним 
кон тек сти ма, те се у сво јој ин тер ди сци пли нар но сти, у про-
фе си о нал ним и на уч ним кру го ви ма че сто ја вља и под дру-
гим име ни ма: мул ти ме диј ска пи сме ност, тран спи сме ност,8 
но ва ме диј ска пи сме ност,9 ди ги тал на пи сме ност10 или но ва 
пи сме ност11. Ди ги тал на пи сме ност је кон цепт ко ји се по-
след њих го ди на убр за но раз ви ја и про ши ру је те осим тех-
нич ке ком пе тент но сти об у хва та и ши ри скуп спо соб но сти 
упо тре бе ди ги тал них ме ди ја за не сме та но функ ци о ни са ње 
и уче ство ва ње у са вре ме ном дру штву, дру штве не ве шти-
не са рад ње и ко му ни ци ра ња, кре а тив не ве шти не ства ра ња 
но вог са др жа ја, ве шти не етич ког ко ри шће ња ме ди ја и ин-
тер ак ци је са дру ги ма као и спо соб ност без бед не упо тре бе 

6 Hobbs, R. (2010) Di gi tal Me dia Li te racy: A Plan of Ac tion, New Del hi: 
Aspen In sti tu te.

7 Grech, A. (2014) Mal ta Na ti o nal Li fe long Le ar ning Stra tegy 2020; Пре у зе то 
12. мар та 2018. го ди не са сај та: http://www.ncte.org/li brary/ncte fi les/re so-
ur ces/jo ur nals/ej /1026-ju l2013/ej 1026lon ger.pdf 

8 Fle ming, L. (2013) Ex pan ding Le ar ning Op por tu ni ti es with Tran sme-
dia Prac ti ces: Ina ni ma te Ali ce as an Exem plar, Jo ur nal of Me dia Li te racy  
Edu ca tion 5 (2) pp. 370-377.

9 Jen kins, H., Pu rus hot ma, R., We i gel, M., Clin ton, K. and Ro bin son, A. 
(2009) Con fron ting the Chal len ges of Par ti ci pa tory Cul tu re: Me dia Edu ca
tion for the 21st Cen tury, Cam brid ge, MA: The MIT Press. 

10 Spi cer, B. (2017) Di gi tal Li te racy: The New Pil lar of a Child’s Edu ca
tion? Пре у зе то 18. ју ла 2020. го ди не са сај та: https://blog.myon.com/blog-
post/di gi tal-li te racy-ne w-pil lar-child%E2%80%99s-edu ca tion 

11 Hull, G. (2004) Youth cul tu re and di gi tal me dia: New li te ra ci es for new ti-
mes, Re se arch in the Te ac hing of En glish, 38(2), pp. 229-233.
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тех ноло гије. У том сми слу, кон цепт се пре пли ће са пој мом 
тран сме диј ске пи сме но сти ко ји је у че шћој упо тре би у сту-
ди ја ма ме ди ја, кул ту ре и ко му ни ко ло ги је12. Ме ђу тим, без 
об зи ра на кон цеп ту ал ну не у јед на че ност, скуп ве шти на ко је 
се под во де под тран сме диј ску, од но сно ди ги тал ну пи сме-
ност, пред ста вља ју пред у слов за та ко зва но ди ги тал но гра-
ђан ство.13

И док се ове спо соб но сти до не кле сти чу са мом прак сом ко-
ри шће ња ди ги тал них ме ди ја у ме диј ским, пар ти ци па тив-
ним то ко ви ма – пу тем ин фор мал ног уче ња – ове ве шти не 
тре ба сва ки по је ди нац јед на ко да раз ви је ка ко би био рав но-
пра ван уче сник све та су тра шњи це – по треб но је ин кор по ри-
ра ти их у фор мал но обра зо ва ње.14,15 Про блем у ве зи са раз-
во јем тран сме диј ске пи сме но сти пу тем ин фор мал ног уче ња 
је у то ме што та ко сте че не тран сме диј ске ком пе тен ци је ни су 
си сте мат ски и рав но прав но раз ви је не, већ у скла ду са ин ди-
ви ду ал ним прак са ма и пре фе рен ци ја ма ко ри сни ка. Сто га је 
нео п ход но раз ви ја ти тран сме диј ску пи сме ност у фор мал ном 
обра зо ва њу. У су прот ном, ди ги тал ни јаз мо же ла ко да бу де 
про ши рен на јаз пар ти ци па ци је13. На и ме, по ред ди ги тал ног 
ја за ко ји упу ћу је на не јед на ко сти у при сту пу ин фор ма ци о-
но-ко му ни ка ци о ним тех но ло ги ја ма и ме ди ји ма,16 јаз пар ти-
ци па ци је на ста је као но ви рас цеп из ме ђу оних ко ји има-
ју ком пе тен ци је да уче ству ју у са вре ме ним ме диј ским 
и културним то ко ви ма, од оних ко ји те ком пе тен ци је 
немају.17,18 

Упр кос за па жа њу да „у све ту пре за си ће ном нај ра зли чи ти-
јим вр ста ма ме ди ја, ма ло је ми ни стар ста ва обра зо ва ња ко ји 

12 Wit te, S., Ryba ko va, K. and Kol lar, C. (2015) Fra ming Tran sme dia: Pre-
ser vi ce Te ac hers’ Tran sme dia In ter ac ti ons with Young Adult Li te ra tu re 
Narratives. Sig nal Jo ur nal, 38(1), pp. 27-33.

13 So ri a no, C. R. R. (2016) Tran sme dia mo bi li za tion: Agency and li te racy in 
mi no rity pro duc ti ons in the age of spre a da ble me dia, In for ma tion So ci ety, 
32(5), pp. 354-363. 

14 Jen kins et al, 2009, исто. 
15 Sco la ri, C. A. (2018) Te ens, me dia and col la bo ra ti ve cul tu res: ex plo i ting 

te ens’ tran sme dia skills in the clas sro om, Bar ce lo na: Uni ver si tat Pom peu  
Fa bra.

16 Ди ги тал ни јаз је јаз ко ји на ста је из ме ђу оних ко ји има ју мо гућ ност при-
сту па и ко ри шће ња ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја и ин-
фор ма ци ја и оних ко ји то не ма ју (Web ster, 2014), а во ди то ме да они 
ко ји су еко ном ски, обра зов но, те ри то ри јал но, пол но или кла сно при ви-
ле го ва ни мо гу про ши ри ти сво је пред но сти упо тре бом но вих ме ди ја и 
техноло ги ја. 

17 Jen kins, H. (2006) Con ver gen ce Cul tu re, New York: Uni ver sity Press.
18 Hof mann, C. P., Lutz, Ch. and Mec kel, M. (2015) Con tent Cre a tion on the 

IN TER NET: A So cial Cog ni ti ve Per spec ti ve on the Par ti ci pa tion Di vi de,  
In for ma tion, Com mu ni ca tion & So ci ety, 18, pp. 696-716. 
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ме диј ску пи сме ност тре ти ра ју као при о ри тет“,19 ипак по сто-
је број не по зи тив не ини ци ја ти ве и прак се (транс)ме диј ског 
опи сме ња ва ња. У Ве ли кој Бри та ни ји и Фин ској ме диј ске 
сту ди је део су на ци о нал ног основ ног и сред њег обра зо ва-
ња, а у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма сле де се ус по-
ста вље ни стан дар ди тран сме диј ских ком пе тен ци ја.20 На ин-
тер на ци о нал ном ни воу, Евр оп ски пар ла мент је ди ги тал ну 
ком пе тен ци ју усво јио као јед ну од кључ них за до жи вот но 
уче ње,21 а де фи ни са на је и ди ги тал на ком пе тен ци ја по треб-
на на став ном осо бљу свих ни воа обра зо ва ња.22 Са дру ге 
стра не, у мно гим ма ње раз ви је ним зе мља ма, по пут Ре пу-
бли ке Ср би је, ини ци ја ти ве се још увек за др жа ва ју на ни воу 
до но ше ња стра те шких до ку ме на та са спо ра дич ном ре а ли за-
ци јом у прак си. Због то га у овом ра ду за го ва ра мо да се раз-
вој тран сме диј ске пи сме но сти уве де у окви ру на ци о нал них 
си сте ма фор мал ног и не фор мал ног обра зо ва ња, за јед но са 
па жљи вом из град њом стра те ги ја и де фи ни са ња стан дар да 
тран сме диј ских ком пе тен ци ја.

Партиципацијапубликеукултурном 
животуудигиталномдобу

Пар ти ци па ци ја у кул ту ри, по Та ма ри Ву че но вић, од ра жа ва 
се „у про дук ци ји кул тур них ар те фа ка та, у при ку пља њу по-
да та ка и са др жа ја из обла сти кул ту ре, на пар ти ци пи ра ње у 
про мо ци ји и пре зен та ци ји кул тур не ба шти не, као и у кре-
и ра њу и ре а ли за ци ји про гра ма кул ту ре, на па р ти ци па ци ју 
у про це си ма чу ва ња и за шти те кул тур них ре сур са итд.”23 
Иако по сто ји знат но ду же у свом ана лог ном, фи зич ком об-
ли ку, са ра сту ћом при ме ном ди ги тал них ин тер ак тив них 
ме ди ја до ла зи до на гле екс пан зи је у на чи ни ма, фор ма ма и 
мо гућ но сти ма за пар ти ци па ци ју у кул ту ри. Пар ти ци па ци ја 
пу бли ке у кул ту ри се ја вља у мно штву об ли ка, од ви зу ел них 

19 Sco la ri, p. 4.
20 Ku bey, R. and Ba ker, F. (1999) Has me dia li te racy fo und a cur ri cu lar fo ot

hold, Edu ca tion We ek, pp. 19-56.
21 Car re te ro, Vu o ri ka ri and Pu nie (2017) Dig Comp 2.1: The Di gi tal Com pe ten
ceFrameworkforCitizenswitheightproficiencylevelsandexamplesofuse, 
doi:10.2760/38842.

22 Re dec ker, C. (2017) Eu ro pean Fra me work for the Di gi tal Com pe ten ce of 
Edu ca tors: Dig Com pE du, Pu nie, Y. (ed). EUR 28775 EN. Pu bli ca ti ons Of -
ce of the Eu ro pean Union, Lu xem bo urg.

23 Ву че но вић, Т. (2016) Библиотекакаоносилацпартиципативнихпракси
укултуриуконтекстуинформационогдруштва, Док тор ска ди сер та ци-
ја, Бе о град: Фи ло зоф ски фа кул тет, стра на 132.
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форми екс пре си је,24 пре ко вир ту ел них сим фо ни ја и хо ро ва,25 
до кре а тив ног са рад нич ког пи са ња.26

Ко ри сте ћи но ве, ди ги тал не ме ди је, пу бли ка да нас не са мо 
да мо же бр зо, тре нут но и јеф ти но да при сту пи са др жа ји ма 
и ин фор ма ци ја ма из обла сти кул ту ре, већ да их де ли и њи-
ма ма ни пу ли ше, па и да уче ству је у раз ли чи тим кре а тив ним 
ак тив но сти ма. На раз ли чи те на чи не, пу бли ка пре ва зи ла зи 
тра ди ци о нал ну уло гу по сма тра ча и до би ја уло гу уче сни ка у 
ства ра лач ком ак ту, па чак и коау то ра. По ред при сту пач но сти 
и ре цеп ци је кул тур ног са др жа ја, ин тен зи ви ра се акт укљу-
чи ва ња пу бли ке у де ло.27

Као ре зул тат олак ша не и уче ста ле ре про дук ци је са др жа ја 
од стра не он лајн ко ри сни ка, до ла зи до де ста би ли за ци је пој-
мо ва ори ги на ла и ко пи је кул тур ног до бра. Кру же њем кул-
тур ног и умет нич ког до бра ме ђу ко ри сни ци ма на ин тер не ту, 
њи хо вим мо ди фи ка ци ја ма и де кон тек сту а ли за ци ја ма (про-
ме на ма пр во бит ног кон тек ста), она ево лу и ра ју и на ста ју но-
ва до бра, чи ме се по ме ра ју по сто је ће гра ни це кул тур не про-
дук ци је.28 На и ме, кру же њем у мре жи са др жај гу би ко нач-
ност: са сва ким но вим ко му ни ка ци о ним ци клу сом он до би ја 
но ве сло је ве зна че ња и но ву при ме ну. Пре ма то ме, са др жа ји 
мре же под ло жни су стал ној ре ин тер пре та ци ји, адап та ци ји 
и ко-кре и ра њу, а чу ве на иде ја о „отво ре ном де лу” Ум бер та 
Ека29 до би ја но ву ди мен зи ју. 

По ред то га, кроз кул тур ну пар ти ци па ци ју уно си се раз ли чи-
тост пер цеп ци ја и са гле да ва ња ствар но сти што је пре суд но 
за ства ра ла штво и обо га ћи ва ње умет нич ке сфе ре. У скла-
ду са тим, Mануел Ка стелс (Ma nuel Ca stells) ис ти че да се у 
умре же ном дру штву ја вља кул ту ра про то ка ко му ни ка ци је, 
„раз ви је на на осно ву за јед нич ког ве ро ва ња у моћ умре жа-
ва ња и си нер ги је до би је не да ва њем дру ги ма и до би ја њем 
од дру гих”.30 Ка стелс овим адре си ра јед ну од нај зна чај ни јих 

24 Li te rat, I. and Glăveanu, V. P. (2016) Sa me but Dif e rent? Di stri bu ted Cre a ti-
vity in the In ter net Age, Creativity.Theories–Research–Applications, 3(2), 
pp. 330-342.

25 Cayari, Ch. Mu sic Ma king on You Tu be, in: The Ox ford Hand bo ok of Mu sic 
Ma king and Le i su re, eds. Man tie, R. and Smith, G. D. (2016), pp. 467-488. 

26 Jen kins (2006), нав. де ло.
27 Eba re, S. (2004) Di gi tal mu sic and sub cul tu re: Sha ring Fi les, Sha ring Styles, 

In First Mon day, 9(2); Пре у зе то 19. ма ја 2017. го ди не са сај та http://www.
first mon day.org/is su es/is sue9_2/eba re/in dex.html

28 Les sig, L. (2008) Re mix: Ma king Art and Com mer ce Thri ve in a Hybrid  
Eco nomy, New York: Pen guin Press.

29 Eco, U. (1989) The open work. Cam brid ge, Mass, Har vard Uni ver sity Press.
30 Ca stells, M. (2000) The Ri se of the Net work So ci ety, Cam brid ge: Blac kwell 

Pu blis hers, Inc, р. 62.
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ка рак те ри сти ка умре же не кул ту ре: де ље ње вред но сти – раз-
ме на, ин тер ак ци ја и ко-кон струк ци ја зна че ња, и то ак тив-
ним де ло ва њем у овом про це су ин тер ак ци је. Упра во се на 
овој ко-кон струк ци ји те ме љи но ва прак са он лајн кул тур ног 
ства ра ла штва.

Пирамидакултурнепартиципације

На осно ву прет ход не рас пра ве, при мет но је да се уче шће 
пу бли ке у ства ра њу кул тур них де ла пу тем но вих ме ди ја, 
оства ру је на раз ли чи те на чи не. Пар ти ци па ци ја у кул ту ри је 
сло је ви та и мо же се по сма тра ти и кроз ва ри је тет сло бо де 
ко ји уче сни ци оства ру ју у ин тер ак ци ји са са др жа јем и дру-
гим уче сни ци ма. Ди ску ту ју ћи о ши рем фе но ме ну ме диј ске 
пар ти ци па ци је, Ми лер (Müller) об ја шња ва да сте пен уче-
шћа за ви си од сте пе на струк ту ри ра ња ин тер ак ци је, од но-
сно кон тро ле над ме диј ском про дук ци јом.31 Ка ко то Ми лер 
на зи ва, у струк ту ри ра ном про сто ру пар ти ци па ци је, мо же се 
раз ли ко ва ти ска ла од пот пу но струк ту ри ра не и усме ра ва не 
до пот пу но сло бод не пар ти ци па ци је. Ви со ка фор ма пар ти-
ци па ци је под ра зу ме ва да ко ри сни ци има ју ве ли ку сло бо ду 
у де фи ни са њу са др жа ја и на чи на ње го вог кре и ра ња, док у 
ни жим фор ма ма пар ти ци па ци је ме ди ји на ме ћу ко ри сни ци-
ма уна пред де фи ни са не фор ме уче шћа. Слич но то ме, Јо а на 
Ли те рат (Io a na Li te rat)32 је по де ли ла пар ти ци па ци ју пу бли ке 
у кул ту ри и умет но сти на три ни воа: ре цеп тив ни, из вр шни 
и про дук циј ски (Сли ка 1).33

Ре цеп ти ван мо дел је нај ни жи об лик кре а тив ног ан га жо ва-
ња и ни је де лат не, већ кон те мпла тив не при ро де. Пу бли ка 
при ма за вр шен про из вод (нпр. умет нич ка сли ка, по зо ри-
шна пред ста ва, му зич ко де ло, итд). Уче шће се ов де сво ди 
на де ко ди ра ње и ин тер пре ти ра ње кул тур ног до бра, али не 
и на уче шће у ње го вом ства ра њу. Пре ма кла си фи ка ци ји ме-
диј ске пу бли ке ко ју ну ди Со ња Ли винг стон, ова пу бли ка 
је као обје кат, оста је у при ват ној сфе ри, а ње на ак тив ност 
ре цеп циј ске при ро де је иден ти тет ски-ин тер пре та тив на, тј. 
одређе на је иден ти тет ским фак то ри ма.34

31 Müller, E. (2009) Spa ces of Par ti ci pa tion: In ter fa ces, Con ven ti ons, Ro u ti nes, 
Pro ce e dings Me dia in Tran si tion 6. Bo ston: MIT. 

32 Li te rat, I. (2012) The Work of Art in the Age of Me di a ted Par ti ci pa tion: 
Crowd so ur ced Art and Col lec ti ve Cre a ti vity, In ter na ti o nal Jo ur nal of  
Com mu ni ca tion 6, рр. 2962-2984.

33 У окви ру ове ди ску си је Ли те рат по де лу илу стру је при ме ри ма, ко ји су 
де ли мич но укљу че ни у да љем тек сту, а де ли мич но су и уве де ни но ви, 
сле де ћи ње ну ло ги ку. 

34 Li ving sto ne, S. (2013) The Par ti ci pa tion Pa ra digm in Au di en ce Re se arch, 
The Com mu ni ca tion Re vi ew, 16 (1–2), рр. 21–30.
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Сли ка 1. Пи ра ми да пар ти ци па ци је: Ше мат ски при каз ни воа пар-
ти ци па ци је у кул ту ри; Из вор: Li te rat, I. (2012) The Work of Art in 
the Age of Me di a ted Par ti ci pa tion: Crowd so ur ced Art and Col lec ti ve 

Cre a ti vity, In ter na ti o nal Jo ur nal of Com mu ni ca tion 6, р. 2976.
Сле ди из вр шни ни во пар ти ци па ци је пу бли ке, ко ји се за-
сни ва на ге не ри са њу и укла па њу пар ци јал них ак тив но сти 
по је ди на ца ко је су ори јен ти са не на од ре ђе не за дат ке. Дру-
гим ре чи ма, ко ри сни ци се укљу чу ју у уна пред осми шље ни 
про је кат, и у ви со ко струк ту и ра ном про сто ру пар ти ци па ци је 
оства ру ју мно штво ми кро до при но са. Ли те рат да ље раз ла же 
из вр шни ни во на три под ти па.35

Нај ни жи об лик из вр шне укљу че но сти је токенистичке при-
ро де, ко ја под ра зу ме ва не ја сне, не ди ја ло шке, ми кро пар ти-
ци па ци је по је ди на ца у уна пред осми шље ном про јек ту. По-
је дин ци се укљу чу ју у про је кат а да при то ме ни су упо зна ти 
у ко нач ни ис ход (пар ти ци па ци је или про јек та) и не ма ју увид 
у до при но се дру гих по је ди на ца.

Тренд та ко зва них crowd so ur ced36 прак си, ко ји се оства ру ју 
у свим сфе ра ма кре а тив ног из ра жа ва ња, од ви зу ел не умет-
но сти до пи са ња, пред ста вља из вор мно гих при ме ра то ке-
ни стич ке пар ти ци па ци је у кул ту ри и умет но сти.37 Је дан од 
при ме ра пред ста вља про је кат у ко јем је ком пи ли ра но ви ше 
од 2000 звуч них за пи са ама те ра у из во ђе њу пе сме Da isy 
Bell38. При ли ком су де ло ва ња у сни ма њу овог вир ту ел ног хо-
ра уче сни ци ни су има ли са зна ња о крај њој на ме ри про јек та, 

35 Li te rat, исто.
36 Тер мин crowd so ur ce пр ви је ско вао Џеф Хоу (Jef Ho we), под ра зу ме ва ју-

ћи чин ор га ни за ци је ко ја пре у сме ра ва функ ци је ко ју су ра ни је оба вља ли 
ње ни за по сле ни на не де фи ни са не (и ге не рал но ве ли ке) мре же љу ди у 
фор ми отво ре ног по зи ва; Ho we, (2006), р. 5.

37 Li te rat, исто. 
38 Про је кат је де таљ но опи сан на ви део кли пу: https://www.you tu be.co m/

watch?v=Gz4OT FeE5JY 
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а кон тро ла про це са и ства ра ње ис хо да у пот пу но сти су по-
ти ца ли од ини ци ја то ра про јек та – ал фа умет ни ка.

Сле де ћи об лик у окви ру ре цеп тив не пар ти ци па ци је је укљу
чујући. Ње га ка рак те ри ше ви со ко и стро го струк ту и ра но 
уче шће по је ди на ца, али и по ве ћа на тран спа рент ност ства ра-
лач ког про це са. За раз ли ку о то ке ни стич ког ни воа, у укљу-
чу ју ћем об ли ку он лајн кул тур не пар ти ци па ци је, учесни ци 
зна ју свр ху про јек та и сво ју уло гу у ње му.

Crowd so ur ced умет ност се мо же ја вља ти и као укљу чу ју ћи 
об лик пар ти ци па ци је пу бли ке. Је дан од умет нич ких пра ва-
ца, ко ји је до жи вео из у зе тан раст у вре ме изо ла ци је то ком 
свет ске пан де ми је ви ру са Ко вид 19, је сте ко лек тив но и са-
рад нич ко ства ра ње му зи ке пу тем мре же. Ме ђу пр вим при-
ме ри ма укљу чу ју ћег об ли ка пар ти ци па ци је у ви ду crowd
so ur ced умет но сти је вир ту ел ни хор мо дер ног ком по зи то ра 
Ери ка Вај теј кра, у ко јем се ком пи лу је и ре ком би ну је у ко-
лек тив ну из вед бу не ко ли ко хи ља да сни ма ка љу ди ко ји из-
во де исту пе сму (нпр. „Лет у рај” укљу чу је ви ше од 8.400 
ау дио сни ма ка, пре ко 5.900 пе ва ча из 101 зе мље39). Укљу-
чу ју ћа пар ти ци па ци ја се прак ти ку је и у кла сич ној му зи ци. 
Вир ту ел не сим фо ни је по ста ју је дан од че шћих на чи на уче-
шћа у му зи ци.40 Илу стра ти ван при мер вир ту ел не сим фо ни-
је, пред ста вља из вед ба де ла „Пaчелбелов Ка нон Д” у ко јој је 
уче ство ва ло 106 му зи ча ра из три де сет зе ма ља.41 

Мно ги при ме ри укљу чу ју ће пар ти ци па ци је се мо гу про на-
ћи и у сфе ри филм ске умет но сти. Укључивaњем пу бли ке у 
раз ли чи те сег мен те филм ске про дук ци је тра га се за но вим 
иде ја ма и ре сур си ма кре а тив но сти. Kao при мер се мо же из-
дво ји ти пи о нир ски, експериментaлни про је кат Ти ма Бар то-
на у из ра ди сце на ри ја за филм Ca da vre Ex qu is. Сва ки уче-
сник на до ве зао би се на прет ход ни текст, а Бар тон је сва ко га 
да на би рао по је дан, нај бо љи твит, све док на ста вак при-
че ни је био склопљен.42 Ли те рат43 као при мер укљу чу ју ћег 
про јек та скре ће па жњу на „Џо ни Кеш” – ани ми ра ни филм 
ко ји је са ста вљен од умет нич ких сли ка од пре ко 250.000 по-
је ди на ца из 172 зе мље и про пра ћен нај по зна ти јим ну ме ра ма 
му зи чара Џо ни ја Ке ша.44

39 https://www.you tu be.co m/watch?v=Y8oD nU ga0JU  
40 Cayari, исто. 
41 https://www.you tu be.co m/watch?v=PsHRaOd0v7A
42 www.bur ton story.com ; https://www.atlar ge inc.com/in sights/twe et-ta le-ti m-

bur ton
43 Li te rat, исто. 
44 Ви ше о фил му на сај ту: http://www.aa ron ko blin.co m/pro ject/johnny-cash-

pro ject/
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Нај ви ши об лик из вр шног мо де ла уче шћа је сте креативан: 
екс пре сив но уче шће у окви ру уна пред ди зај ни ра ног про јек-
та. Иа ко и да ље ан га жо ва ни у уна пред осми шље ном про јек-
ту, и са од ре ђе ним огра ни че њи ма, по је дин ци ко ји ства ра лач-
ки до при но се кре и ра њу де ла у окви ру кре а тив ног из вр шног 
мо де ла има ју ви шу мо гућ ност лич не екс пре си је у по ре ђе њу 
са укљу чу ју ћим и то ке ни стич ким.45 На при мер, пу бли ка је 
у про јек ту сни ма ња фил ма „Жи вот у јед ном да ну”46, има ла 
ве ћу не за ви сност не го пу бли ка прет ход них при ме ра, а ток и 
ре зул тат про јек та ма ње је усме ра ван од стра не не ког цен тра. 
Филм је са чи њен та ко што су уче сни ци из це лог све та уна-
пред од ре ђе ног да ту ма и исто вре ме но, сни ма ли кра так ви-
део ма те ри јал ко ји при ка зу је њи хов жи вот тог спе ци фич ног 
да на. Филм је уре ђен у до ку мен та рац47 и оце њен као исто-
риј ски екс пе ри мент у ства ра њу нај ве ћег свет ског фил ма од 
стра не ко ри сни ка.48

Ко нач но, у нај ви шем, про дук циј ском нивoу пар ти ци па ци је 
у кул ту ри и умет но сти, по је дин ци има ју ути цај на ди зајн 
ко нач ног де ла. Пу бли ку ко ја узи ма овај об лик уче шћа Со-
ња Ли винг стон свр ста ва у по зи ци ју су бјек та: вр ста ак тив не 
и ан га жо ва не пу бли ке ко ја из ла зи из при ват не у јав ну сфе-
ру.49 Ма ни фе сту је се у два об ли ка: ко-ди зај ни ра но уче шће и 
коау тор ско уче шће. 

Кoдизајниран об лик под ра зу ме ва да су уче сни ци по зва ни 
да се укљу че у сâмо кре и ра ње ди зај на или струк ту ре про-
јек та. Wi ki Pa in ting је он лајн ко ла бо ра тив но сли ка ње пу тем 
по себ не ин тер нет плат фор ме, у ко јем ко ри сни ци-умет ни ци 
не ма ју огра ни че ња у бро ју или вр сти из ме на ко је уно се у 
окви ру за јед нич ке сли ке.50

Тек у про дук циј ском мо де лу уче шћа ко ри сни ци има ју кон-
тро лу и над ди зај ни ра њем про из во да, струк ту ри ра ње про-
сто ра пар ти ци па ци је је нај ма ње, а у скла ду са тим ни во 
пар ти ци па ци је је нај ви ши. Ми лер као при мер на во ди дру-
штве ну мре жу Ју тјуб (You tu be), где су фор ме уче шћа ко ри-
сни ка ко ји по ста вља ју, де ле, ко ри гу ју, ко мен та ри шу, ана-
ли зи ра ју и за јед нич ки ства ра ју ви део са др жај, ко лек тив но 

45 Li te rat, исто.
46 Ко ји су про ду ци ра ли Ри дли Скот и Ке вин Мек до налд (Ri dley Scott, Ke-

vin Mac do nald), при зна ти у свет ској ки не ма то гра фи ји. Филм се мо же по-
гле да ти на сај ту: http://www.you tu be.co m/user/li fe i na day

47 Филм је рас по ло жив на сај ту: https://www.you tu be.co m/
watch?v=WwNVlNt9iDk

48 Li te rat, исто.
49 Li ving sto ne, исто. 
50 Li te rat, исто.
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об ли кова не од стра не њи хо ве вла сти те, ру тин ске прак се, са 
ми ни мал ном аси стен ци јом и упли вом ме диј ских струк ту ра 
у дизајни ра њу ко му ни ка ци о ног чи на.51

Коауторски мо дел под ра зу ме ва да се ан га жо ва ње уче сни-
ка фор мал но при зна је и на гра ђу је. За са да, ка ко за кљу чу је 
Ли те рат, ова кви при ме ри још увек не по сто је у прак си и још 
увек се оче ку је ре а ли за ци ја нај ви шег за ми сли вог мо де ла 
пар ти ци па ци је у умет но сти – пре по зна ва ње и при зна ва ње 
ау тор ства над пар ти ци па тив ном про дук ци јом. 

Трансмедијскаписменосткао 
детерминантакултурнепартиципације

Ка ко по ка зу је пи ра ми да пар ти ци па ци је, по тен ци јал ко ји ну-
ди кул ту ра умре же ног дру штва ка ко на ин ди ви ду ал ном та ко 
и на ко лек тив ном ни воу из у зет но је ве ли ки. Ме ђу тим, пи ра-
ми да је ода бра на за при каз фор ми пар ти ци па ци је за то што 
сво јим об ли ком од сли ка ва струк ту ру до при но са пу бли ке: 
нај че шћи при ме ри уче шћа пу бли ке су сме ште ни у нај ши-
рем де лу пи ра ми де, у ње ној осно ви, док се на вр ху пи ра ми-
де на ла зе ак тив но сти ма лог бро ја уче сни ка. Врх пи ра ми де 
по се ду је нај ви ши кре а тив ни по тен ци јал из ко јег про ис ти чу 
рет ки при ме ри нај вред ни је умет нич ке про дук ци је. Дру гим 
ре чи ма кре а тив ни до при нос ства ра ла штва на ре цеп циј ском 
и из вр шном ни воу је нај ни жи, док са по ме ра њем пре ма вр ху 
пи ра ми де кван ти та тив ни удео про дук ци је опа да, а ква ли та-
тив ни ра сте. Ло ги ка ко ја сто ји иза пи ра ми де пар ти ци па ци је 
ана лог на је пра ви лу пал ца у ме диј ској пар ти ци па ци ји. На-
и ме, од 1% нај ак тив ни јих ко ри сни ка до ла зи 90% са др жа ја 
на ин тер не ту, од 9% њих ко ји по вре ме но до при но се до ла зи 
10% са др жа ја, док 90% ко ри сни ка не да је ни ка кав до при нос 
осим ре цеп циј ског.52 

Да кле, сва ки по ку шај по спе ши ва ња он лајн уче шћа у кул-
ту ри мо ра има ти у ви ду ло ги ку пи ра ми де ко ја под ра зу ме ва 
да је за ве ли ки до при нос кул ту ри по треб на или ма ња про-
дук ци ја ве ли ке вред но сти или ве ћа про дук ци ја ма ње вред-
но сти. У скла ду са тим, пред ност он лајн пар ти ци па ци је је 
у то ме што олак ша ва про цес укљу чи ва ња и оних чла но ва 
пу бли ке ко ји има ју ма ње умет нич ке и кре а тив не ка па ци те те 
за ства ра лач ки чин, али ко ји мно штвом сво јих ак тив но сти 
уве ћа ва ју кул тур ни свет. Он лајн пар ти ци па ци ја та ко пред-
ста вља за ма јац раз во ја ин клу зив ни јег, ан тиели ти стич ког 

51 Müller, исто. 
52 Ni el sen, J. (2006) Par ti ci pa tion ine qu a lity: En co u ra ging mo re users to con

tri bu te, Ja kob Ni el sen’s alert box, р. 9.
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ти па кре а тив не про дук ци је, чи ја се вред ност по ди же кроз 
са рад њу и ак ти ви ра ње што ве ћег бро ја уче сни ка. 

Да кле, ефек тив ност пар ти ци па ци је у кул ту ри умно го ме за-
ви си од бро ја уче сни ка ко ји се мо гу укљу чи ти, сло бо де ко је 
мо гу прак ти ко ва ти у про це су ства ра ла штва, али и од ин ди-
ви ду ал них спо соб но сти или ком пе тен ци ја за уче ство ва ње, 
ко је при па да ју па ле ти ком пе тен ци ја ко је се под во де под ди-
ги тал ну или тран сме диј ску пи сме ност. 

По ве за ност са вре ме не тран сме диј ске пи сме но сти и пар ти-
ци па ци је по твр ђу је ве ћи на де фи ни ци ја тран сме диј ске пи-
сме но сти, ко је осци ли ра ју око са мо све сти, зна ња и ве шти на 
по је дин ца за и кри тич ко де ло ва ње и ак тив но уче ство ва ње 
у ди ги тал ној кул ту ри. Ди рект ну ве зу из ме ђу кул тур не пар-
ти ци па ци је и тран сме диј ске пи сме но сти адре си ра и Та ма ра 
Ву че но вић у ела бо ра ту о би бли о те ци као но си о цу пар ти ци-
па тив не кул тур не прак се, у ко јој твр ди да ме диј ско обра зо-
ва ње, као ко лек тив ни, си стем ски раз вој ме диј ске пи сме но-
сти „пред ста вља по ла зну осно ву за кре а тив но и кри тич ко 
при су ство на гло бал ној мре жи, осно ву и под сти цај за ге-
не ри са ње кре а тив ног са др жа ја, од но сно пред у слов да се у 
култу ри и ме ди ји ма кре а тив но пар ти ци пи ра“.53

У скла ду са тим, тран сме диј ску пи сме ност по сма тра мо као 
пред у слов за ан га жо ва ње у кул ту ри, од но сно по ве зу је мо 
од ре ђе не (тран сме диј ске) ком пе тен ци је са ни во и ма пар ти-
ци па ци је у ци љу ука зи ва ња на на чи не по спе ши ва ња он лајн 
кул тур не прак се. 

Ре цеп ци о ни об лик пар ти ци па ци је у кул ту ри зах те ва спо соб-
ност пу бли ке да кри тич ки про ми шља и ана ли зи ра са др жај 
кул ту ре, спо соб ност де ко ди ра ња, раз у ме ва ња и ту ма че ња 
кул тур ног или умет нич ког де ла као есте тич ке по ру ке. При-
ли ком кри тич ке ре цеп ци је де ла узи ма се у об зир и на чин 
на ко ји је де ло пре зен то ва но, што мо же ути ца ти на ње гов 
ефе кат. Раз у ме ва ње де ла од но си се и на уо ча ва ње тач ки 
гле ди шта, вред но сти и емо ци ја ко је су у то де ло угра ђе ни. 
За тим, раз у ме ва ње кон тек ста у ко ји је де ло сме ште но, као 
и мо гу ће про ме не у зна че њу де ла са из ме шта њем у дру-
ге кон тек сте. У пи ра ми ди пар ти ци па ци је ре цеп ци ја је по-
ста вље на као нај ни жи об лик у сми слу ак тив ног, фи зич ког 
де ла ња, али је ипак пси хо ло шки ин тен зив на и че сто се у 
ли те ра ту ри од би ја став ко јим се пот це њу је вред ност чи на 
ре цеп ци је. Та ко Фи ске твр ди да је и са мо ту ма че ње са др жа ја 
кул ту ре ак ти ван чин.54 Ова спо соб ност пред ста вља те жи ште 

53 Ву че но вић, исто, стр. 105.
54 Fi ske, пре ма: Ву че но вић, исто.
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трансме дијске пи сме но сти и об у хва ће на је у го то во свим те-
о риј ским раз ма тра њи ма, а Хен ри Џен кинс (He nry Jen kins) 
је де фи ни ше као сег мент тран сме диј ске пи сме но сти, ко ји 
нази ва ју „просу ђи ва ње”.55 

По ред ре цеп ци је, сва ка ре ин тер пре та ци ја, адап та ци ја и мо-
ди фи ка ци ја де ла, од ре ђе не су истим кри тич ким и ана ли тич-
ким ком пе тен ци ја ма ко је су по треб не за ре цеп ци ју кул тур-
них де ла, али укљу чу ју и дру ге ве шти не ма ни пу ли са ња овим 
де ли ма. Ка ко је ви ше пу та на гла ше но у овом ра ду, умет ност 
не до ла зи ис кљу чи во из кре а тив но сти и има ги на ци је та лен-
то ва них по је ди на ца – она мо же из ви ра ти из са рад ње мно-
штва ама те ра, не е та бли ра них умет ни ка и дру гих. Сто га је за 
кул тур ну пар ти ци па ци ју по треб но по се до ва ти спо соб ност 
кре а тив ног ком би но ва ња и обо га ћи ва ња (ре мик са) по сто је-
ћег са др жа ја уз по моћ но вих ме ди ја. Ове ве шти не Џен кинс 
де фи ни ше као по себ ну тран сме диј ску ком пе тен ци ју „при-
сва ја ње”.56 По ди за њем ка па ци те та „при сва ја ња” по јед ни ци 
се осна жу ју за фор ме екс пре си је ко је се за сни ва ју на ком-
би но ва њу и ре мик со ва њу. Је дан од за ни мљи вих при ме ра 
ре микс кул ту ре је фан фик ци ја или фа нов ска фик ци ја (енг. 
fanfiction), од но сно прак се у ко ји ма љу би те љи књи жев но-
сти раз ви ја ју ал тер на тив не при че и дру га чи је за вр шет ке по-
сто је ћих де ла. По ред ком би но ва ња, спо соб ност при сва ја ња 
под ра зу ме ва ка па ци тет да се од ре ђе ни са др жај до жи ви из 
дру га чи је пер спек ти ве, уз пре по зна ва ње ње го вих мо гу ћих 
ла тент них зна че ња.57

Ко нач но, про дук циј ски ни во пар ти ци па ци је, у ко јем пу-
бли ка има нај ви шу ау то но ми ју у ства ра њу кул тур ног или 
умет нич ког до бра, по ред на ве де них ме диј ских ком пе тен ци-
ја, под ра зу ме ва и ства ра лач ке спо соб но сти ко је су у осно ви 
сва ког кре а тив ног чи на. Тран сме диј ска пи сме ност се на ла зи 
и у осно ви ства ра ла штва, јер укљу чу је спо соб ност упо тре бе 
ме ди ја за кре и ра ње, ар ти ку ли са ње и ко му ни ци ра ње вла сти-
тих по ру ка, би ло ра ди са мо и зра жа ва ња или у ци љу ин тер-
ак ци је са љу ди ма и ути ца ја на дру ге љу де. Тран сме диј ска 
пи сме ност по треб на је ко ри сни ци ма ка ко би би ли спо соб ни 
да иден ти фи ку ју основ не за ко ни то сти у по на ша њу и ко му-
ни ци ра њу и раз у ме ју нор ма тив не и етич ке од но се уну тар 
за јед ни ца са ко ји ма има ју ин тер ак ци ју, али и да овла да ју 
ин фра струк ту ром од ре ђе ног ме ди ја. Са мо тран сме диј ски 
писме ни ко ри сни ци спо соб ни су да ар ти ку ли шу и об ја вљу ју 

55 Jen kins et al. (2009) исто. 
56 Исто.
57 Исто.
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вла сти те ста во ве на од го ва ра ју ћем ме ди ју му и уче ству ју у 
ин тер кул тур ном ди ја ло гу. 

Код пре но ше ња кре а тив ног де ла, ве о ма је ва жно раз у ме ти 
ме ха ни зме ко му ни ци ра ња уну тар од ре ђе них ин те ре сних 
гру па и пу бли ке, и при ла го ди ти се нор ма ма ко му ни ка ци о-
не за јед ни це, што је та ко ђе је дан еле ме нат тран сме диј ске 
пи сме но сти. Не до ста так ових спо соб но сти мо же угро зи ти 
мо гућ ност по је дин ца да на при хва тљив и ефек ти ван на чин 
ис по љи сво ју кре а тив ност и та ле нат и да са ра ђу је са дру-
ги ма у кул тур ним ак тив но сти ма у он лајн за јед ни ца ма. За 
ефек тив ну он лајн ин тер ак ци ју ва жно је про на ла же ње аде-
кват не дру штве не за јед ни це на мре жи, као и раз у ме ва ње со-
ци јал них и пси хо ло шких фак то ра ко је об ли ку ју ко лек тив на 
по на ша ња у тим за јед ни ца ма („умре жа ва ње”).58

Етич ки, мо рал ни, кул тур ни, вер ски и вред но сни си сте ми 
игра ју бит ну уло гу у сва кој дру штве ној ин тер ак ци ји, те је 
ве о ма ва жна ве шти на њи хо вог пре по зна ва ња и ува жа ва ња, 
што је у осно ви со ци јал ног аспек та тран сме диј ске пи сме-
но сти.59,60 Осве шћи ва ње и пре ва зи ла же ње кул тур них и дру-
штве них пред ра су да ко је об ли ку ју на чин ко му ни ка ци је и ин-
тер ак ци је на мре жи је од ве ли ке ва жно сти. Ова ве штина (тзв. 
„пре го ва ра ње”)61 омо гу ћа ва да при ли ком кул тур не пар ти ци-
па ци је пре ва зи ђе мо со ци јал не ба ри је ре у са оп шта ва њу сво-
јих по ру ка или ту ма че њу ту ђих, на ста ле услед обликовања 
де ла у скла ду са кул ту ро ло шким пер спек тивама.

Ко нач но, за јед нич ка ин тер ак ци ја ко ја во ди ме ђу соб ном ин-
спи ри са њу, до пу ња ва њу и мо ти ви са њу у окви ру кре а тив ног 
ства ра ла штва, ре а ли зу је се услед спо соб но сти ко ри сни ка да 
у ин тер ак ци ји од сту пи од ин ди ви ду ал ног иден ти те та и ужи-
ви се у ко лек тив ни, по сма тра ју ћи за јед ни цу у ко јој де лу је 
као за себ ни ен ти тет. Ства ра ње за јед нич ког де ла или ре ша-
ва ње про бле ма у обла сти кул ту ре и умет но сти по треб но је 
по сма тра ти као тим ску, а не ин ди ви ду ал ну ак тив ност (ком-
пе тен ци ја „ко лек тив на ин те ли ген ци ја”).62 На овој спо соб-
но сти су и зград ње се за сни ва основ на пред ност са вре ме не 
ди ги тал не кул ту ре, где те жи ште ле жи на кон ти ну и ра ној са-
рад њи, пре не го на чи ну де ла ња. Ка стелс ово на зи ва „си-
нергијом”, ко ја сто ји у осно ви кул ту ре умре же ног дру штва.63

58 Исто.
59 Исто.
60 Sco la ri, исто.
61 Jen kins et al. (2009), исто.
62 Исто.
63 Ca stells, M. (2000) The Ri se of the Net work So ci ety, Cam brid ge: Blac kwell 

Pu blis hers, Inc.
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Да кле, со ци јал ни аспек ти тран сме диј ске пи сме но сти пред-
ста вља ју ва жне ко меп тен ци је за кул тур ну пар ти ци па ци ју,64 а 
Џен кинс их опе ра ци о на ли зу је као ве шти не: „умре жа ва ње”, 
„пре го ва ра ње” и „ко лек тив на ин те ли ген ци ја”.65

Ме ђу тим, иа ко у овом ра ду ис ти че мо зна чај тран сме диј ског 
опи сме ња ва ња као стра те ги је за по ди за ње ка па ци те та за 
уче шће у кул ту ри са крај њим ци љем обо га ћи ва ња кул ту ре, 
мо ра мо се освр ну ти и на стра ну струк ту и ра ња пар ти ци па-
ци је. На и ме, вред ност ре зул та та кул тур не пар ти ци па ци је не 
на ла зи се са мо у ве ли ком бро ју по је ди них ми кро до при но-
са пу бли ке, већ и у осми шља ва њу кул тур ног или умет нич-
ког про јек та, ани ми ра њу пу бли ке за уче шће, над гле да њем 
и ре гу ли са њем про јек та и уре ђи ва њу и укла па њу до при-
но са пу бли ке у ко на чан ре зул тат. Овај уре ђи вач ки про цес, 
осим умет нич ке и ства ра лач ке ан га жо ва но сти, по се ду је и 
еле мен те пла ни ра ња, ре гу ла ци је, кон тро ле и фор ма ли за ци-
је. Ову фа зу мо гу ре а ли зо ва ти раз ли чи ти су бјек ти, од не-
за ви сног умет ни ка („ал фа-умет ни ка”), пре ко са мо ор га ни-
зо ва не гру пе уче сни ка из пу бли ке, ин сти ту ци је кул ту ре, до 
ме диј ске ор га ни за ци је. Ми лер овај про цес на зи ва струк ту-
ри ра њем про сто ра пар ти ци па ци је, тј. де фи ни са њем фор ме 
партиципације.66 

Кри ти ча ри пар ти ци па ци је упо зо ра ва ју да је овај про цес у 
прак си стро го струк ту ри ран, али не са мо из раз ло га по ве ћа-
ња умет нич ке вред но сти до бра, већ да по сто ји опа сност да 
је усме ра ван пре ма про фит ним ин те ре си ма ме диј ских кор-
по ра ци ја. Те ра но ва67, Ан дре је вић68 и Ван Дајк и са рад ни ци69 
чак сма тра ју да ме диј ске ин ду стри је при бе га ва ју усме ра-
ва њу и ис ко ри шћа ва њу ин тер ак тив ног по тен ци ја ла пар ти-
ци па тив не кул ту ре (тзв. за во ђе њу пу бли ке) као са вре ме ног 
об ли ка бес плат ног кре а тив ног, кул тур ног и тех нич ког ра да. 
У том сми слу тран сме диј ски пи сме ни по је дин ци спо соб-
ни су да уста но ве и раз ли ку ју сте пен упли ва тре ћих ли ца 
(ме диј ских кор по ра ци ја, вла да ју ћих те ла, при ват них ли ца) 
ра ди ко ри шће ња и усме ра ва ња њи хо ве пар ти ци па ци је, те 

64 Sco la ri, исто.
65 Jen kins et al. (2009), исто. 
66 Müller, исто. 
67 Ter ra no va, T. (2000) Free La bor: Pro du cing Cul tu re for the Di gi tal Eco nomy, 

So cial Text 63 (18), рр. 33-57. 
68 An dre je vic, M. (2003) The Web cam Sub cul tu re and the Di gi tal En clo su re. 

Me di a Spa ce: Pla ce, Sca le and Cul tu re in a Me dia Age, ed. by Co ul dry, N. 
and McCarthy. A, Lon don/New  York: Ro u tled ge

69 Van Dijck, J., de Wa al, M. and Po ell, Th. (2018) The Plat form So ci ety: Pu blic 
Va lu es in a Con nec ti ve World, Ox ford: Ox ford Uni ver sity Press.
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да избег ну зам ке псе у до-пар ти ци па ци је.70 Ме диј ски ком пе-
тент ни ко ри сни ци су осве шће ни и сло бод ни да са ми до но се 
од лу ке ка да, ка ко, ко ли ко и за што ће пар ти ци пи ра ти, те да 
у скла ду са вла сти тим ка па ци те ти ма и афи ни те ти ма би ра ју 
за јед ни це у ко ји ма ће уче ство ва ти и фор ме кул тур не пар ти-
ци па ци је ко је ће узи ма ти.

Закључак

По зи тив ни ефек ти кул ту ре и умет но сти на по је дин ца и дру-
штво по зна ти су у ши рој на уч ној и струч ној ли те ра ту ри. 
Број не сту ди је, из ве шта ји и ис тра жи ва ња по ка зу ју да кул ту-
ра и умет ност уна пре ђу ју здра вље и пси ху љу ди,,71 про дук-
тив ност и ино ва тив ност, да под сти чу со ци јал ну ин клу зи ју 
и де мо кра тич ност,72 до при но се за шти ти жи вот не сре ди не.73

Не дав на ис тра жи ва ња по твр ди ла су да он лајн кре а тив ност 
и умет ност, али и па сив на кул тур на пар ти ци па ци ја, по зи-
тив но ути чу на ја ча ње дру штве ног и гра ђан ског ан га жо ва ња 
љу ди,74, 75 као и на спрем ни је ула га ње на по ра у свр ху за шти-
те жи вот не сре ди не.76 Услед по зи тив ног ути ца ја на фи зич-
ко, мен тал но и емо тив но здра вље, кул ту ра и умет ност се 
ко ри сте и у „ле ко ви те” свр хе, по пут „те ра пи је умет но шћу” 
и „културe на ре цепт”, чи ме се по сти жу зна чај не уште де 
на по љу здрав стве не не ге и за шти те.77 Број на ис тра жи ва ња 

70 Glas, R., Lam mes, S., De Lan ge, M., Ra es sens, J. and De Vri es, I. (2019) 
The Playful Ci ti zen. An In tro duc tion, in: Glas, R., Lam mes, S., De Lan ge, 
M., Ra es sens, J. and De Vri es, I. The Playful Ci ti zen. Ci vic En ga ge ment in a 
Me di a ti zed Cul tu re, pp. 9-33. Am ster dam: Am ster dam Uni ver sity Press. 

71 AP PGA (2017) Cre a ti ve He alth: The Arts for He alth and Well be ing. Пре у зе-
то 20. ју ла 2020. го ди не са сај та: https://www.ar tshe alt hand well be ing.or g.
uk /appg-in qu iry/Pu bli ca ti ons/Cre a ti ve_He alth_In qu iry_Re port_2017.pd f 

72 Phil lips, S. (2018) The so cial im pact of par ti ci pa tion in cul tu re. Пре у зе то 
15. ју на 2020. го ди не са сај та:  http://mbas so ci a tes.org/wp-con tent/uplo-
ads/2018/03/So cial-Im pact-of -Par ti ci pa tion-in-Cul tu re_MB-As so ci a tes-sub-
mis sion-22Feb 18.pdf 

73 Cros sick, G. and Kaszynska, P. (2016) Un der stan ding the va lue of arts & 
cul tu re The AHRC Cul tu ral Va lue Pro ject. Arts and Hu ma ni ti es Re se arch 
Co un cil, Po la ris Ho u se: Swin don, Wil tshi re; преузето 12. јуна 2020. године 
са сајта: https://ahrc.ukri.org/do cu ments/pu bli ca ti ons/cul tu ral-va lue-pro-
ject-fi nal-re port/

74 Исто.
75 KEA & PPMI (2019) Research forCULTCommittee–Cultureand crea

ti ve sec tors in the Eu ro pean Union key fu tu re de ve lop ments, chal len ges 
and op por tu ni ti es. Eu ro pean Par li a ment, Po licy De part ment for Struc tu ral 
and Co he sion Po li ci es: Brus sels. Pre u ze to 17. ju na 2020. go di ne sa saj-
ta: https://www.eu ro parl.eu ro pa.eu /Reg Da ta/etu des/STUD/2019/629203/
IPOL_STU(2019)629203_EN.pdf?fbclid=IwAR1z7SGek thi Um StEs sgQo-
zlVr1K0ZnBlsllI63KEq CptIk-nwD 253QECvM

76 Cros sick and Kaszynska, исто, стра на 7.
77 AP PGA, исто.
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ефе ка та кул тур не пар ти ци па ци је по ка за ла су да се по ве ћа-
ва ју ког ни тив не и пси хо ло шке пер фор ман се код по сма тра-
ча-уче сни ка, од ко јих се нај че шће спо ми ње кре а тив ност и 
ино ва тив ност,78 кри тич ко ми шље ње,79 а по том спо соб ност 
ре ша ва ња про бле ма80 и спо соб ност са рад ње и ко му ни ци ра-
ња.81 Скуп упра во ових ког ни тив них и ин тер пер со нал них 
ве шти на де фи ни са не су и као кључ не ком пе тен ци је за бу-
дућ ност од стра не аме рич ке асо ци ја ци је за обра зо ва ње82 и 
европ ског са вета.83

У са вре ме ној еко но ми ји у ко јој кре а тив не ин ду стри је има ју 
зна чај но, и све пер спек тив ни је ме сто, у ко ме је ино ви ра ње 
про из во да, услу га и про це са ра да им пе ра тив, раз вој кре а-
тив но сти и ино ва тив но сти људ ских ре сур са пред ста вља 
зна ча јан до би так. За то кул тур на пар ти ци па ци ја, би ло у ви ду 
ак тив ног су де ло ва ња у кре а тив ним и ства ра лач ким ак тив-
но сти ма, би ло у ви ду по сма тра ња, има зна чај не бе не фи ци је 
по по је дин ца и за јед ни це и ме ха ни зми ње ног по ве ћа ња (по-
сред ством ди ги тал них ме ди ја ко ји омо гу ћу ју уве ћа ње кру га 
ужи ва ла ца) пред ста вља ју до бро до шао ко рак ка здра ви јем, 
про дук тив ни јем и ви ше де мо крат ском дру штву.

Ка ко овај рад по ка зу је, ме ђу тим, по тен ци јал он лајн кул тур-
не пар ти ци па ци је од ре ђен је тран сме диј ском пи сме но шћу 
ко ри сни ка. Има ју ћи у ви ду не по сред не и по сред не ко ри сти 
уче шћа у кул ту ри, овај рад ис ти че да је ве о ма ва жно ра ди-
ти на раз во ју ко лек тив ног тран сме диј ског опи сме ња ва ња. 
У скла ду са тим, су ге ри ше се си стем ски и ин тен зив ни рад 
на раз во ју тран сме диј ске пи сме но сти у окви ру фор мал ног 
обра зо ва ња. Ка ко би се ово по сти гло, по треб но је до но ше-
ње јав них по ли ти ка и из на ла же ње аде кват них обра зов них 
прак си, са ци љем по ве ћа ња сло бод не и ком пе тент не пар ти-
ци па ци је, и то не са мо у кул ту ри и умет но сти, већ у свим 

78 Cros sick & Kaszynska, исто, стра на 8.
79 KEA & PPMI, исто.
80 AP PGA, исто.
81 Var ba no va, L. (2011) Cul tu ral par ti ci pa tion in edu ca tion and li fe long le ar

ning: a ca talyst  for per so nal advan ce ment, com mu nity de ve lop ment, so cial 
chan ge and eco no mic growth; пре у зе то 17. ју на 2020. го ди не са сај та: 
http://www.ho u se for cul tu re.eu /upload/Docs%20ACP/Ac ces sto cul tu re po-
licysum maryAu gust312012up da ted For ma ted1.pd f

82 Na ti o nal Edu ca tion As so ci a tion (2012) Pre pa ring 21st cen tury stu dents for 
a global society:An educator’s guide to “the fourCs.”Washington, DC; 
пре у зе то 20. ју на 2020. го ди не сa сајтa: http://www.nea.org/as sets/docs/A-
Gu i de-to -Fo ur-Cs .pd f

83 Eu ro pean Co un cil (2018) Co un cil Re com men da tion of 22 May 2018 on Key 
Com pe ten ces for Li fe Long Le ar ning, 2018/C 189/01, Brus sels, Bel gi um:  
Eu ro pean Co un cil.
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дру штве ним про це си ма по сре до ва ним но вим ме ди ји ма у 
да на шњем, умре же ном, ди ги тал ном дру штву. 

У ци љу раз во ја тран сме диј ске пи сме но сти у Ре пу бли ци 
Ср би ји се пред ла же аде кват но и кон ти ну и ра но упра вља ње 
људ ским ре сур си ма, по ве ћа ње тех но ло шке опре мље но сти 
шко ла и раз вој флек си бил ног школ ског ку ри ку лу ма у ко ме 
би се тран сме диј ско опи сме ња ва ње спро во ди ло кро ску ри-
ку лар но у свим ни во и ма фор мал ног обра зо ва ња. Ве о ма ва-
жно је раз ви ја ње аде кват них пе да го шких прак си, под чи ме 
под ра зу ме ва мо пре све га укљу чи ва ње ин фор мал них стра те-
ги ја уче ња мла дих у фор мал ни си стем обра зо ва ња. На и ме, у 
прак си ве ли ког бро ја зе ма ља пре по зна то је да је ин фор мал но 
уче ње до ми нан тан, али не и је ди ни фак тор у сти ца њу тран-
сме диј ских ком пе тен ци ја код мла дих. Та ко је у ве ли ком оп-
се жном ин тер на ци о нал ном ис тра жи ва њу уо че но да су нај-
зна чај ни је ин фор мал не стра те ги је раз во ја тран сме диј ских 
ком пе тен ци ја мла дих: уче ње ра де ћи, ре ша ва ње про бле ма, 
ими ти ра ње и си му ла ци ја, уче шће у игра ма, ева лу а ци ја ту ђег 
ра да и под у ча ва ње дру гих – све по сред ством са вре ме них 
ме диј ских тех но ло ги ја.84 Ин те гра ци ја ових стра те ги ја уче-
ња у фор мал но уче ње је сто га не из бе жна стра те ги ја у ци љу 
по сти за ња ефек тив ног тран сме диј ског опи сме ња ва ња, по 
ста во ви ма.85,86,87 Ко нач но, кључ сва ке вр сте ре фор ма ле жи у 
људ ским ре сур си ма, те је из над све га ва жно из гра ди ти кли-
му и кул ту ру у обра зов ном си сте му и ин сти ту ци ја ма (али и 
у дру штву уоп ште) у ко ји ма је раз ви је на свест о нео п ход но-
сти тран сме диј ског опи сме ња ва ња. На ла зи ис тра жи ва ња у 
Ср би ји по твр ђу ју овај став, ука зу ју ћи да и са ми на став ни ци 
сма тра ју да је нај ве ћа пре пре ка ре фор ма ма њи хо ва не за ин-
те ре со ва ност, не ин фор ми са ност и не при пре мље ност.88 У 
скла ду са тим, кључ но је из гра ђи ва ње си сте ма укљу чи ва ња, 
ин фор ми са ња, мо ти ви са ња и аде кват ног и кон ти ну и ра ног 
уса вр ша ва ња на став ни ка. По ред то га, по треб но је из гра ди-
ти упра вљач ке ме ха ни зме по пут де фи ни са ња ми ни мал них 
стан дар да ме диј ских ком пе тен ци ја на став ни ка и уче ни ка, 
ус по ста вља ње си сте ма на гра ђи ва ња и кон тро ле у окви ру 

84 Sco la ri, исто.
85 Исто.
86 Jen kins et al. (2009), исто.
87 Black, J., Ca stro, J. C. and Ching-Chiu, L. (2015) Youth prac ti ces in di gi tal 

arts and new me dia: Le ar ning in for mal and in for mal set tings, New York: 
Pal gra ve. 

88 Va lić Ne delj ko vić, D., Ja nja to vić Jo va no vić, M., Pet ko vić, B. i Ba šić Hr va-
tin, S. (2019) Iskustvainovemogućnostizaimplementacijumedijskeiinfor
ma ci o ne pi sme no sti u osnov ne i sred nje ško le u Sr bi ji, No vi Sad: No vo sad ska 
no vi nar ska ško la.
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школ ског ме наџ мен та и омо гу ћа ва ње флек си бил но сти у 
раду на став ни ка и при ла го ђа ва њу ку ри ку лу ма.
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Dan Perjovschi, Virus Diary Humanity,  
marker on paper, 2020, courtesy the artist
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Abstract

This paper considers changes caused by new technologies that enable 
an increasing participation of average Internet users in the field of 
cultural production. From the perspective of pyramidal participation, 
diferent forms of achieving user participation in culture are presented, 
according to the level of freedom they achieve, that is the structure of 
the relationships in participation. The main argument of the paper is that 
development of culture can be accelerated by increasing participation in 
cultural production. Accordingly, a link between participation pyramid 
and the competencies related to transmedia literacy is made, in order to 
point out the potential that transmedia literacy can have for enriching 

global culture.

Keywords: online participation, culture, art, transmedia literacy

Dan Perjovschi, Museum old & new,  
marker on paper, 2010, courtesy the artist
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Увод

Тре ну ци дру штве не кри зе, ка ква је пан де ми ја иза зва на ви ру-
сом ко ро на, пред ста вља ју иза зов ка ко за сва ко днев ни живот, 
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та ко и за кул тур но-умет нич ке рад ни ке. Осим што до но се 
огра ни че ња, вре ме на ко ја од сту па ју од уо би ча је ног, мо гу 
би ти плод но тле за из на ла же ње но вих ре ше ња и пре и спи ти-
ва ње уста ље них обра за ца у по љу кул ту ре и умет но сти. Су-
о че ни са из ме ње ним окол но сти ма, по је ди ни фе сти ва ли су 
от ка за ни или од ло же ни, дру ги су де ли мич но или у пот пу но-
сти из ме сти ли сво је ак тив но сти у ди ги тал ни про стор, док 
су тре ћи на ста ли као од го вор на тре нут ну си ту а ци ју. На ме ра 
овог ра да је сте да ис пи та на ко ји на чин ди ги тал но окру же ње 
ути че на по зо ри шне и филм ске фе сти ва ле и да ли у та квој 
фор ми мо гу да, по ред пре зен та ци о не, оства ре и сво је дру ге 
функ ци је, по себ но оне ко је се од но се на ева лу а ци ју и гра ђе-
ње за јед ни це (кроз ис ку ства, до жи вља је и кри тич ке ди ску-
си је). Нај ра ди кал ни је по ста вље но, основ но ис тра жи вач ко 
пи та ње гла си: је су ли он лајн фе сти ва ли уоп ште фе сти ва ли? 

Те о риј ску плат фор му на ко јој заснивамо сво ја раз ма тра ња 
чи не сту ди је из во ђе ња, схва ће не као шек не ров ске сту ди је 
ши ро ког спек тра1, ко је укр шта ју ан тро по ло ги ју, со ци о ло ги-
ју, сту ди је по зо ри шта и дру ге срод не ди сци пли не. У ду ху 
њи хо ве ин хе рент не ин тер ди сци пли нар но сти, наш те о риј-
ски оквир про ши ру ју и тек сто ви из по ља кул тур не по ли ти-
ке, као и сту ди ја фил ма и екран ских ме ди ја. На кон де фи-
ни са ња фе сти ва ла као ме ста ре ал ног оку пља ња и кри тич ке 
ди ску си је, раз мо три ће мо по на о соб по зо ри шне и филм ске 
он лајн фе сти ва ле. Уз те о риј ска раз ма тра ња су сре та фил ма 
и по зо ри шта са ди ги тал ним ме ди ји ма, ме то дом сту ди је слу-
ча ја ана ли зи ра ће мо по зо ри шни сту дент ски фе сти валФист 
(2020) и филм ски фе сти вал My Dar ling Qu a ran ti ne (2020).

Фестиваликаоместареалногокупљања

Фе сти ва ле од ре ђу је мо као кул тур но-умет нич ке ма ни фе ста-
ци је ко је при ка зу ју и вред ну ју умет нич ка оства ре ња на ста ла 
у од ре ђе ној сре ди ни у од ре ђе ном пе ри о ду2. Њи хов сми сао 
је дво јак и од но си се на „подстицањe раз во ја ства ра ла штва 
(вред но ва њем) и ње го ве ре цеп ци је (по пу ла ри са њем ма ни-
фе ста ци је у нај ши рој јав но сти)”3. Ва жно је на гла си ти да 
се фе сти ва ли исто вре ме но обра ћа ју са да шњо сти и бу дућ-
но сти као „је дан од рет ких кул тур них ’фор ма та’ ко ји се 
осла ња на про шлост са же љом да за јед ни ци пру жи и визију 

1 Ви ше о ин те р ди сци пли нар но сти сту ди ја из во ђе ња у: Jo vi će vić, A. i Vu-
ja no vić, A. (2007) Uvod u stu di je per for man sa, Be o grad: Fa bri ka knji ga, str. 
3-19. 

2 Dra gi će vić Še šić, M. i Stoj ko vić, B. (2011) Kultura:menadžment,animacija,
mar ke ting, Be o grad: Clio, str. 195.

3 Исто.
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бу дућности”4. У на шем слу ча ју, од го вор на ак ту ел ни тре ну-
так, као и ви зи ја бу дућ но сти, оства ру је се те мат ском кон-
цеп ци јом, али и фор ма том фе сти ва ла (њи хо вим из ме шта-
њем у сфе ру ди ги тал них ме ди ја). С тим у ве зи, он лајн фе-
сти ва ли ма сма тра мо све оне ко ји се де ша ва ју на мре жи (on 
li ne), под ко јом под ра зу ме ва мо Свет ску мре жу (World Wi de 
Web), ме ђу на род ну ба зу по да та ка до ступ ну пу тем Ин тер не-
та. Спе ци фич ност струк ту ре мре же, по те о ре ти ча ру Ма ну-
е лу Ка стел су (Ma nuel Ca stells), до во ди до „ства ра ња но ве 
дру штве не мор фо ло ги је у на шим дру штви ма, а ши ре ње 
ло ги ке умре жа ва ња зна чај но ме ња по сту пак и ре зул та те у 
про це си ма про из вод ње, ис ку ства, мо ћи и кул ту ре.”5 Сход-
но то ме, ја сно је да и фе сти ва ли у умре же ном окру же њу, 
ко је се ства ра у окви ру па ра диг ме ин фор ма тич ке тех но ло-
ги је, има ју мо гућ ност да про дру у дру штве ну струк ту ру на 
дру га чи је на чи не (ре ци мо – има ју по тен ци јал но да ле ко ве ћу 
до ступ ност), те сто га по ста ју плат фор ма за по нов но вред-
но ва ње са др жа ја ко ји се ства ра и пла си ра, али и про стор у 
ко ме ре ва ло ри зу је мо са му при ро ду фе сти вал ских оку пља-
ња. Мар га ри та Па ди ља (Mar ga ri ta Pa dil la), ин же њер ка и 
програмерка, пи ше да:

„Упо зна ва ње спо соб но сти ди ги тал ног цар ства као про-
сто ра и ка на ла за из ра жа ва ње емо ци ја под ра зу ме ва по-
сма тра ње Ин тер не та и ње го вих апли ка ци ја не са мо као 
ин стру мен та ко ји ко ри сти мо, већ као ме ста ис ку ства и 
су бјек тив но сти. Пре не го сред ство ко му ни ка ци је, то је 
простор ко ји ми насеља ва мо.”6

Уко ли ко Ин тер нет као та кав тре ти ра мо, да кле, као про стор, 
а не на чин, за јед ни ца ко ју фор ми ра мо на мре жи пру жа но ве 
мо гућ но сти ор га ни за ци је, при су ства и уче шћа. 

За на ше раз у ме ва ње фе сти ва ла ва жан је кон цепт лиминал
ности Вик то ра Тар не ра (Vic tor Tur ner). Он на до гра ђу је 
по зна ти Ван Ге не пов (Van Gen nep) тер мин, де фи ни шу ћи 
ли ми нал ност као не ста бил ни про стор из ме ђу два (чвр ста) 
иден ти те та. У пи та њу је дво ја ко по сто ја ње, којe се не на ла-
зи ни та мо ни ов де већ између по зи ци ја ко је на ла жу за ко ни, 

4 Dra gi će vić Še šić, M. Fe sti va li: od sla vlja u za jed ni ci do sa vre me nog spek ta-
kla – uti ca ji kul tur nih po li ti ka, u: Di ja log o fe sti va li ma, ur. Si mon Gra bo vac 
(2008), No vi Sad: Kul tur ni cen tar No vog Sa da, str. 13.

5 Ca stells, M. (2000) Uspon umreženog sveta, Za greb: Gol den mar ke ting,  
str. 493.

6 Pa dil la, M. (2013) El kit de la luc ha en In ter net, Ma drid: Tra fi can tes de 
Sueños, pre ma: Lasén Díaz, A., Qu irós, I. M, et San Julián, E. R. (2014) 
Jóvenes y comunicación. La im pron ta de lo vir tual, Bar ce lo na: Fundación de 
Ayuda con tra la Drogadicción, p. 7; (превод цитата за потребе овог рада: 
Тамара Николић).
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оби ча ји и кон вен ци је7. Пре ко кон цеп та ли ми нал но сти Алек-
сан дра Јо ви ће вић по сма тра фе сти ва ле као дру штве не дра ме 
и ме та фо ре, на гла ша ва ју ћи да „фе сти ва ли при па да ју ли ми-
нал ним тре ну ци ма, као оне прак се где је со ци јал на струк-
ту ра при вре ме но на че та”8. Са гла сни смо са ста вом те о ре ти-
чар ке да су фе сти ва ли „по тен ци јал не за јед ни це, за јед ни це 
у на ста ја њу и да до но се мо гу ћу ко но та ци ју при па да ња: 
за јед ни штво и јед на кост ме ђу љу ди ма, ка да су дру штве ни 
по ре дак и дру штве не уло ге су спен до ва не”9. У овој осо би ни 
фе сти ва ла, ко ја под ра зу ме ва жи ви су срет по се ти ла ца (и из-
во ђа ча), Јо ви ће вић про на ла зи мо гућ ност њи хо ве по ли тич ке 
суб вер зив но сти10.  Мо же ли се ис ку ство по се ти ла ца он лајн 
фе сти ва ла сма тра ти ли ми нал ним? Ане та Стој нић за сту па 
те о риј ски ин три гант но ста но ви ште да је ли ми нал ност упи-
са на у са му ар хи тек ту ру ин тер не та. Ре чи ма те о ре ти чар ке:

„Ин тер нет по се ду је ам би ва лент ну струк ту ру ко ја нам 
омо гу ћа ва да га по сма тра мо као ме сто мо гу ћег рас це па. 
Ин тер нет је у исто вре ме и про из вод и сред ство про из вод-
ње, и ме сто от по ра. Баш као и сту ди је из во ђе ња, Ин тер нет 
је ин хе рент но ли ми на лан. У рас це пу ко ји је упи сан у са-
му ар хи тек ту ру ме ди ја, Ин тер нет стал но из но ва по ста је и 
оста је ме сто дру штве них бор би и пре ви ра ња”11. 

Ме ђу тим, сма тра мо да ау тор ки но ста но ви ште пре ви ђа ва-
жност про стор ног из ме шта ња су бјек та у свр ху по сти за ња 
ли ми нал но сти. По Тар не ро вом ви ђе њу, то ком сре ди шње 
(thres hold) фа зе „пре ла зак из јед ног дру штве ног ста ту са у 
дру ги обич но је пра ћен па ра лел ним пре ла ском у про сто ру, 
ге о граф ским кре та њем са јед ног ме ста на дру го”12. Иа ко 
сто ји да је про стор ула ска у сај бер-про стор „ма те ри јал ни 
чин, ко ји оства ру је мо по сред ством раз ли чи тих фи зич ких 
(хар двер ских) сред ста ва”13, то и да ље не зна чи да је по сре ди 
кре та ње у пра вом сми слу те ре чи. Са гла сни смо са ста вом 

7 Tur ner, V. (1966) The Ri tual Pro cess: Struc tu re and An tiStruc tu re, New 
York: Cor nell Uni ver sity Press, рp. 96-97.

8 Jo vi će vić, A. Fe sti vals as So cial Dra mas and Me tap hors: Bet we en Po pu lar 
and Sub ver si ve, in: Cul tu ral Di plo macy: Arts, Fe sti vals and Ge o po li tics, 
eds. Dra gi će viš Še šić, M., Ro gač Mi ja to vić, Lj. and Mi ha lji nac, N. (2017),  
Bel gra de: Cre a ti ve Eu ro pe Desk Ser bia, Fa culty of Dra ma tic Arts, p. 133.

9 Исто, стр. 134.
10 Исто, стр. 140.
11 Stoj nić, A. (2015) Teorijaizvođenjaudigitalnojumetnosti, Be o grad: Orion 

Art, str. 84
12 Tur ner, V. (1974) Li mi nal to li mi noid, in play, flow, and ri tual: An es say in 

com pa ra ti ve symbo logy, Ri ce In sti tu te Pam phletRi ce Uni ver sity Stu di es, 
60(3), Ho u ston: Ri ce Uni ver sity, p. 58.

13 Stoj nić, A. (2015), nav. de lo, str. 81.
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Хан са-Ти са Ле ма на (Hans-Thi es Leh mann) да се ин тер нет 
за јед ни це не мо гу из јед на чи ти са ко лек ти ви ма у не по сре до-
ва ној ствар но сти јер ко лек тив но при ма ње ин фор ма ци ја не 
до но си ко лек тив но ис ку ство. По ред то га, Ле ман на гла ша ва 
да је ин тер нет, иа ко на из глед ма сов ни ме диј, исто вре ме но 
и при ват ни ме диј, ко ји ства ра изо ло ва но, а не ко лек тив но 
ис ку ство14. У скла ду с тим, раз ли чи та по је ди нач на ис ку ства 
по се ти ла ца он лајн фе сти ва ла, чак и ка да су исто вре ме на, не 
чи не ко лек тив но ис ку ство. 

У сво јој оп се жној сту ди ји о филм ским фе сти ва ли ма хо ланд-
ска те о ре ти чар ка Ма риј ке де Валк (Ma rij ke de Valck) чи та во 
по гла вље по све ћу је „раз у ме ва њу фе сти вал ских про сто ра”15 
го во ре ћи о њи хо вој ме ђу по ве за но сти са ши рим кон тек стом 
одр жа ва ња:  окру же њем гра да, со цио-кул тур ним ка рак те ри-
сти ка ма из ве сне ло ка ци је и слич но (ка сни је у то ку књи ге 
она ће ко ри сти ти тер мин „про стор на оса фе сти ва ла”16, узи-
ма ју ћи у об зир као под јед на ко ва жне, гло бал ну и ло кал ну 
ком по нен ту). Ка да од ла зи мо на по зо ри шни или филм ски 
фе сти вал, ми се из ме шта мо из сва ко днев ног, при ват ног про-
сто ра и сту па мо у јав ни про стор ко ји де ли мо с дру гим гле-
да о ци ма. Из во ђе ње пред ста ве на фе сти ва лу ни је иден ти чан 
до га ђај као из во ђе ње у ван фе сти вал ским окол но сти ма. Ако 
узме мо у об зир да је и оно што се де ша ва пре и по сле са-
мог умет нич ког из во ђе ња или про јек ци је фил ма та ко ђе део 
јед ног ши рег до га ђа ја, тај ши ри кон цен трич ни круг мо же-
мо од ре ди ти као културно извођење17. Овим пој мом мо же 
се об у хва ти ти „би ло ко је из во ђе ње ко је се са сто ји од фо ку-
си ра них, ја сно озна че них и дру штве но огра ни че них об ли-
ка по на ша ња ко ја су по себ но на пра вље на/при пре мље на за 
по ка зи ва ње”18. Упр кос раз ли чи тим ва ри јан ти ма ко ри шће ња 
овог тер ми на, те о ре ти ча ри Син гер (Sin ger), Хајмс (Hymes), 
Ба у ман (Ba u man), Бар ба (Bar ba) сла жу се у јед ном: кул-
тур но из во ђе ње под ра зу ме ва из ме шта ње из сва ко днев ног 

14 Leh mann, H. (2004) Post dram sko ka za liš te, Za greb, Be o grad: CDU, TKH, 
str. 297. 

15 De Valck, M. (2007) Film Fe sti vals: From Eu ro pean Ge o po li tics to Glo bal 
Ci nep hi lia , Am ster dam: Am ster dam Uni ver sity Press, p. 39.

16 De Valck, M. (2007), нав. дело, стр. 135. 
17 Алек сан дра Јо ви ће вић ко ри сти из раз културалниперформанс, али ми 

на овом ме сту би ра мо тер мин из во ђе ње као ши ри од пер фор ман са, јер 
дру ги ко ри сти мо за од ре ђе ње ужег пој ма уметностиперформанса / per
for man ce art. С дру ге стра не уме сто при де ва културални би ра мо из раз 
културни, јер пр ви пред ста вља до сло ван (и не по тре бан) калк, на стао од 
ен гле ског cul tu ral. У том зна че њу већ се упо тре бља ва при дев кул тур ни 
ко ји има сво је ме сто и у срп ском је зи ку, а при ме ри су број ни тер ми ни 
по пут културнеисторије, културнеполитике и сл.

18 Jo vi će vić, A. i Vu ja no vić, A. (2007) Uvod u stu di je per for man sa, Be o grad: 
Fa bri ka knji ga, str. 29.
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живо та19. To из ме шта ње, ко је у слу ча ју он лајн фе сти ва ла из-
о ста је, пред у слов је оства ри ва ња ли ми нал но сти, али и мо-
гућ но сти да се пред ста ва или про јек ци ја сме сте у окви ре 
кул тур ног из во ђе ња. По ред то га, не сме мо за бо ра ви ти да од-
ла зак на фе сти вал под ра зу ме ва од ре ђе ни дру штве ни оквир у 
ко ји су пред ста ва или филм сме ште ни. Тер мин оквир (fra me) 
Ер винг Гоф ман (Er ving Gof man) ко ри сти да озна чи ор га ни-
за ци о ни прин цип ко ји из ме шта дру штве не до га ђа је, и то на-
ро чи то оне са из во ђач ким ка рак те ром20. Фе сти вал ски оквир 
под ра зу ме ва и игра ње од ре ђе них дру штве них уло га: се лек-
то ра, жи ри ја, пу бли ке и сл. ко ји, без уче шћа у за јед нич ком 
кул тур ном из во ђе њу, не мо гу у пот пу но сти да се оства ре.

Фестиваликаоместакритичкедискусије

За кљу чи ли смо да тран спо зи ци јом у ди ги тал но окру же ње  
фе сти ва ли гу бе пре и мућ ство не по сред ног жи вог ис ку ства –  
ли ми нал ност и ко лек тив но ис ку ство – али  тре ба по ста ви ти 
пи та ње по сто ји ли не што што фе сти ва ли овим чи ном до-
би ја ју или ба рем за др жа ва ју од сво јих пре ђа шњих ка рак-
теристи ка.

С тим у ве зи, тре ба ис та ћи да фе сти ва ли као култ ур но-умет-
нич ке ма ни фе ста ци је про мо ви шу ква ли тет ну ди ску си ју, ко-
ја је углав ном од сут на у ши рој дру штве ној за јед ни ци. На 
овај на чин ус по ста вља ју се ал тер на тив ни мо де ли ми шље ња 
и ди ску си је, ин те лек ту ал ци до би ја ју јав ни про стор, а фе-
сти вал еду ку је и еман ци пу је сво ју пу бли ку21. Из ме шта њем 
у он лајн про стор фе сти ва ли не гу бе ову ка рак те ри сти ку. За-
пра во, она у из ве сном сми слу по ста је из ра же ни ја јер јед-
на од упе ча тљи вих ка рак те ри сти ка свих он лајн фе сти ва ла у 
вре ме пан де ми је је сте њи хо ва по ја ча на ау то ре фе рен ци јал-
ност. Са ма чи ње ни ца да се је дан фе сти вал одр жа ва, и то у 
он лајн про сто ру, пред ста вља сво је вр стан од го вор на пи та ње 
тре ба ли (и на ко ји на чин) одр жа ва ти кул тур но-умет нич ке 
ма ни фе ста ци је у ван ред ним окол но сти ма. Због то га, у пр ви 
план до ла зи ис ку ша ва ње по зна тих гра ни ца и де ба та о ме-
сту фе сти ва ла у кул тур ној за јед ни ци, као и о има нент ним 
ка рак те ри сти ка ма по зо ри шних, од но сно филм ских фе сти-
ва ла. Кри тич ка ди ску си ја, тј. пи та ња о од но су фе сти ва ла 
спрам дру штве не ре ал но сти, по ти ску је ева лу а ци ју про гра ма 
у други план. У том сми слу,  до ми на ци ја глав ног про гра ма 

19 Car lson, M. (2018) Per for man ce: A Cri ti cal In tro duc tion. Lon don and New 
York: Ro u tled ge, p. 22.

20 Исто, стр. 37.
21 Jo vi će vić, A. (2017), нав. де ло, стр. 136. 
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фе сти ва ла би ва у из ве сној ме ри на ру ше на у ко рист пра те-
ћих про гра ма (окру гли сто ло ви, по кре та ње јав не де ба те).

Пи та ња ко ја смо по кре ну ли раз мо три ће мо у на став ку у 
од но су на спе фич но сти он лајн по зо ри шних и филм ских 
фести ва ла. 

Онлајнпозоришнифестивали

Извођењеудигиталномокружењу

Пре не го што се по све ти мо фе но ме ну он лајн по зо ри шних 
фе сти ва ла и ана ли зи сту ди је слу ча ја, по треб но је да се вра-
ти мо је дан ко рак уна зад и по ста ви мо „ста ри је” пи та ње о из-
во ђе њу у он лајн окру же њу. Да ли је ме диј ски по сре до ва но 
по зо ри ште и да ље по зо ри ште?

Ле ман, на при мер, сма тра да по зо ри ште тре ба да ин си сти ра 
на оном што га чи ни ау тен тич ним у са вре ме ном тре нут ку 
и одва ја од не ма те ри јал но сти но вих ме ди ја и тех но ло ги ја.  

„Ка за ли ште је, на про тив, у осо би тој ме ри оби ље же но ма-
те ри јал но шћу ко му ни ка ци је. Но та већ го то во за стар је ла 
ин сти ту ци ја ипак још из не на ђу ју ће ста бил но на ла зи сво је 
ме сто у дру штву и су сјед ству тех нич ки на пред ни јих ме-
ди ја. Ка за ли ште очи то ис пу ња ва не ку функ ци ју ко ја је по-
ве за на баш с ње го вим ма на ма”22.

Слич но Ле ма ну, не мач ка те о ре ти чар ка Ери ка Фи шер-Лих те 
(Eri ka Fischer-Lic hte) су шти ну из во ђе ња про на ла зи у жи вој 
енер гет ској раз ме ни из ме ђу из во ђа ча и пу бли ке, ко ју од-
ре ђу је као аутопојетичку повратну спрегу. Без телесног
саприсуства, ко је Фи шер-Лих те пре по зна је као пред у слов 
из во ђе ња, не мо же мо го во ри ти о из вед ба ма, би ле оне кул-
тур не или умет нич ке23. Де ло ва ње аутопоjетичке по врат не 
спре ге, по те о ре ти чар ки, до во ди гле да о ца у ли ми нал но ста-
ње24, што нас вра ћа на уве де ни Тар не ров кон цепт, ко ји од ли-
ку је ис кљу чи во не по сре до ва на из во ђе ња. На дру гом ме сту 
Фи шер-Лих те не дво сми сле но твр ди да „ме диј ски пре не се на 
из вед ба уки да по врат ну спре гу”25. 

Тре ба под ву ћи раз ли ку: он лајн по зо ри ште омо гу ћу је нам да 
бу де мо исто вре ме но при сут ни то ком тра ја ња пред ста ве, али 
не мо же, или ба рем не још увек, да пре мо сти јаз те ле сне 

22 Leh mann, H. (2004), нав. де ло, стр. 16.
23 Fischer-Lic hte, E. (2014) The Ro u tled ge In tro duc tion to The a tre and Per for

man ce Stu di es, Oxon, New York: Ro u tled ge, pp. 19-22. 
24 Исто, стр. 42-44. 
25 Fischer-Lic hte, E. (2008) The Tran sfor ma ti ve Po wer of Per for man ce, Oxon, 

New York: Ro u tled ge, p. 67.
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одво је но сти. Ка ко би одво ји ла ове фе но ме не Ане та Стој нић 
ко ри сти из раз суприсутности (вре мен ске) на спрам тупри
сутности(про стор не)26. Пе ги Фе лан (Peggy Phel lan) са гла-
сна је са прет ход но ци ти ра ним ау то ри ма, али сво је ар гу мен-
те за сни ва иде о ло шки, сма тра ју ћи да из вед ба не мо же би ти 
ре про ду ко ва на јер укљу чи ва њем у еко но ми ју ре про дук ци је 
она из не ве ра ва соп стве ну он то ло ги ју.27

С дру ге стра не, Фи лип Ау слен дер (Phil lip Au slan der) не ви-
ди ни ка кво на ро чи то пре и мућ ство у не по сре до ва ном ис ку-
ству из во ђе ња. Те о ре ти чар чак твр ди да се чвр шћи ефе кат 
за јед ни штва мо же оства ри ти код оних ко ји гле да ју пре нос 
утак ми це у ка фи ћу или код ку ће, не го код по се ти ла ца на 
три би на ма. У пр вом слу ча ју оку пи ли су се ком ши је и по зна-
ни ци, нај че шће у мно го ин тим ни јој ат мос фе ри, па ће се код 
њих лак ше под ста ћи осе ћај за јед ни штва не го код на ви ја ча 
на три би на ма, ко ји се ве ро ват но и не по зна ју. Мо жда је Ау-
слен дер у пра ву ако има мо у ви ду са мо при сут не у ка фи ћу, 
али за не ма ру је ре ла ци ју из ме ђу игра ча, ко ји су на те ре ну, 
и гле да ла ца ко ји се на ла зе на дру гом ме сту. Због од су ства 
те ле сног са при су ства, они се не мо гу сма тра ти уче сни ци-
ма исте из вед бе. Чак и ако би смо у за јед нич ком гле да њу 
утак ми це или фе сти ва ла у ка фи ћу пре по зна ли еле мен те 
кул тур ног из во ђе ња, уса мље нич ко гле да ње те ле ви зиј ског 
или ин тер нет са др жа ја мо же се раз у ме ти са мо као при ват но 
ис ку ство. Туприсутност оста је по след ња „ли ни ја од бра не” 
жи вог из во ђе ња28.

Студијаслучаја:„Фист”(2020)

Су о че ни са по ја ча ним без бед но сним ри зи ком ор га ни за то ри 
Фи ста, сту ден ти Фа кул те та драм ских умет но сти у Бе о гра ду 
и њи хо ви мен то ри, од лу чи ли су да про грам фе сти ва ла пре-
ме сте у ди ги тал ни про стор. Њи хов од го вор на кри зу би ло је 
ор га ни зо ва ње пр вог он лајн по зо ри шног фе сти ва ла у Србији 
под на зи вом Буђење од 15. до 19. мар та на Фист онлaјн 

26 Stoj nić, A. (2015), нав. де ло, стр. 56.
27 Phel lan, P (1993) Un mar ked: The po li tics of per for man ce, Lon don:  

Ro u tled ge, p. 146.
28 Ме ђу тим, на осно ву не ких пред ви ђа ња, мо же мо у не та ко да ле кој бу-

дућ но сти оче ки ва ти сце на рио по ком ће ком плет ну или део пу бли ке чи-
ни ти њи хо ви хо ло гра ми, а да део из во ђа ча, та ко ђе, бу де са мо вир ту ел но 
при су тан. То ни су пре де фи ни са ни хо ло гра ми већ вир ту ел но ја, ко је је 
исто вре ме но на сце ни, док сам ја на дру гом ме сту и ко је, са ми ни мал-
ним за ка шње њем, пре но си мо је емо ци је. Ова кав раз вој до га ђа ја ре ла ти-
ви зо вао би и кри те ри јум те ле сног са при су ства / ту при су ства као га ран та 
не по сред но сти из во ђе ња. Оста је да се ви ди ка ко ће тех но ло ги ја у го ди-
на ма ко је сле де на ста ви ти да ути че на (ре)де фи ни са ње по зо ри шта.
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платфор ми. Еми ли ја Бо шња ко вић, јед на од ор га ни за тор ки, 
об ја шња ва кон цепт фе сти ва ла сле де ћим ре чи ма:

„До не ли смо од лу ку да ре де фи ни ше мо кон цепт и по ру ку 
ово го ди шњег Фе сти ва ла, у же љи да од го вор но и ра ци о-
нал но ре а гу је мо на тре нут не до га ђа је – не са мо ис пред 
ин те р на ци о нал ног фе сти ва ла ко ји оку пља мла де љу де, 
већ као ин сти ту ци ја ко ја еду ку је бу ду ће про фе си о нал це и 
умет ни ке из обла сти по зо ри шне и из во ђач ке умет но сти и 
учи их ствара њу за сно ва ном на вред но сти ма за јед ни це”29.

Из во ђе ња су по чи ња ла у за ка за но вре ме ка ко би се си му-
ли рао ефе кат жи во сти, a нат пи си пре по чет ка под се ћа ли су 
пу бли ку да укључисво је елек трон ске уре ђа је, по и гра ва ју ћи 
се са фор ма том фе сти ва ла и упу ћи ва ју ћи на ана лог но ис-
ку ство по зо ри шне и фе сти вал ске пу бли ке. Глав ни про грам 
био је про пра ћен број ним он лајн три би на ма и окру глим 
столовима, ко ји се још увек мо гу про на ћи на ју тју бу30.

Из во ђач ко те ло увек је исто вре ме но се ми о тич ко и фи зич-
ко (по јав но) те ло. Пр во је за ду же но за ге не ри са ње зна че ња, 
док је дру го фи зич ко те ло глум ца или глу ми це. Ва жно је на-
гла си ти да ова два те ла увек по сто је си мул та но на сце ни, 
па се ми о тич ко те ло ни ка да не мо же да по ни шти фи зич ко. 
Не сво ди вој ам би ва лент но сти те ла од го ва ра и ам би ва лент-
ност из во ђе ња, у ком раз ли ку је мо два опа жај на ни воа: ни во 
ре пре зен та ци је (из вед ба се по сма тра као си стем зна ко ва) и 
ни во при су ства, где је фо кус на чул ном де ло ва њу изв едбе31. 
То ком из во ђе ња ме ди ја ти зо ва них драм ских пред ста ва на 
Фи сту, ка кве су би ле Трисестре (Фа кул тет умет но сти При-
шти на – Зве чан) или Глембајеви (Ака де ми ја умјет но сти Ба-
ња Лу ка) уки да се по ме ну та дво стру кост из во ђе ња и сва 
па жња гле да ла ца би ва усме ре на на ни во ре пре зен та ци је и 
се ми о тич ки аспект из во ђач ког те ла. Ка да су у пи та њу пле-
сне пред ста ве, као што је Плесач јеодговор (Dan cer is the 
answer), у од су ству ја сно озна че не фа бу ле, на гла ше но је би-
ло фи зич ко те ло из во ђа ча, али оно ни је на гле да о це де ло-
ва ло сво јим при су ством (енер гет ски) већ ис кљу чи во сво јом 
вир ту о зно шћу.

29 Rat ko vić, V. FIST u do ba ko ro ne: Pr vi on li ne po zo riš ni fe sti val u Sr bi ji”, 
14. 03. 2020, 18.7. 2020 (pri stu plje no); https://no izz.rs /kul tu ra/fist-2020/
dlnkg5n 

30 На јед ној од та квих три би на, ко ја је одр жа на дру гог да на фе сти ва ла – 
Позоришна уметност у дигиталном окружењу – уче ство ва ли су, уз 
Мир ка Стој ко ви ћа и мо де ра тор ку Је ле ну Кне же вић, и ау то ри овог тек-
ста, ка да је и на ста ла иде ја за пи са ње ра да. Сни мак до сту пан на: https://
www.you tu be.co m/watch?ti me_con ti nue=620&v=Csi-1MSR7ao&fe a tu-
re=em b _ti tle

31 Fischer-Lic hte, E. (2014), нав. де ло, стр. 54-55.
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Te ot wa wa ki32 (Ви со ка шко ла умет но сти из Ци ри ха), по бед-
нич ка из вед ба фе сти ва ла, је ди на се сво јом кон цеп ци јом ди-
рект но ре фе ри са ла на ак ту ел ну си ту а ци ју. У пи та њу је из во-
ђе ње о сма ку све та, ко је је пред фе сти вал адап ти ра но та ко 
да уво ди и те му пан де ми је. То ком три де сет ми ну та уче сни-
ци су раз ма тра ли по тен ци јал не сце на ри је кра ја све та и сми-
шља ли од го ва ра ју ће скра ће ни це, а све то у згра ди ко ја се 
у том тре нут ку дез ин фи ку је и спре ма за пот пу ну об у ста ву 
ра да. Да кле, ни је у пи та њу сни мак не ког прет ход ног из во ђе-
ња већ је оно на мен ски осми шље но за ин тер нет пу бли ку33, 
што ово из во ђе ње од ме диј ски пре не се не из вед бе по ме ра ка 
сајберперформансу. Овим пој мом об у хва та ју се „прак се ко је 
се од ви ја ју и раз ви ја ју у кон тек сту ин сти ту ци ја те а тра и пер-
фор ман са, од но сно ис тра жи ва ња  у окви ру ове обла сти, али 
ко је као сво ју сце ну ко ри сте про стор Ин тер не та”34. Пу бли ка 
је у ко мен та ри ма по ку ша ва ла да се се ти скра ће ни ца ко је су 
глум ци сми сли ли, као и ства ри ко је тре ба по не ти са со бом 
у слу ча ју хит не ева ку а ци је, чи ме је ство рен ути сак ин тер-
актив но сти и не по но вљи во сти из вед бе ко ју смо гле да ли.

Ва жан аспект из во ђе ња, би ло да га кон ци пи ра мо пре ко 
енер гет ске раз ме не из во ђа ча и пу бли ке или на не ки дру ги 
на чин, је сте ма њи или ве ћи сте пен не пред ви дљи во сти. Фи-
шер-Лих те из но си те зу да сва ко из во ђе ње, услед де ло ва ња 
ау то по је тич ке по врат не спре ге – ко ја у слу ча ју ме ди ја ти зо-
ва ног из во ђе ња из о ста је – мо же до би ти не пред ви ђе ни ток35.  
Ме ђу тим, из во ђе ње пред ста ве Тамо гденикаданисамбио
(Whe re I ha ve ne ver been, Ви со ка шко ла за му зи ку и по зо-
ри ште Фе ликс Мен дел сон Бар тол ди из Лај пци га)  по ка за ло 
је да и ди ги тал но по зо ри ште мо же има ти ви сок сте пен не-
пред ви дљи во сти. На и ме, ор га ни за то ри су, у пр ви мах, сни-
мак из во ђе ња пу сти ли од сре ди не, што су из во ђа чи – са да у 
уло зи гле да ла ца – од мах уо чи ли и на пи са ли у ко мен та ри ма 
ис под сним ка на ју тју бу. Сни мак је на кон по ла са та за ме њен 
и пу штен ис прав но, али овај пут без пре во да, па је је дан од 
глу ма ца у ко мен та ри ма си мул та но пре во дио. За хва љу ју ћи 
свим овим ин тер вен ци ја ма и не пред ви ђе ним окол но сти ма, 
ова ме ди ја ти зо ва на из вед ба спон та но се по ме ри ла ка сај бер-
пер фор ман су, иа ко пр во бит но ни је би ла та ко за ми шље на.

32 У пи та њу је скра ће ни ца од The End Of The World As We Know It.
33 Пред ста ва је тре ба ло да бу де из ве де на пу тем онлајн кон фе рен циј ског 

по зи ва, али је два да на ра ни је у Ци ри ху про гла ше но ван ред но ста ње, а  
сту ден ти су дан пре из во ђе ња по зва ни да по ку пе сво је ства ри, ка да су и 
сни ми ли из во ђе ње, на пу шта ју ћи ака де ми ју.

34 Stoj nić, A. (2015), нав. де ло, стр. 54.
35 Fischer-Lic hte, E. (2014), нав. де ло, стp. 26.
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Из ме шта ње јед ног по зо ри шног фе сти ва ла у ди ги тал но 
окру же ње, из ра зи ти је не го у слу ча ју филм ских фе сти ва ла, 
на гла ша ва ње го ву ау то ре фе рен ци јал ност, упра во због чи-
ње ни це да се по зо ри ште нај че шће кон ци пи ра као умет ност 
ко ја по сто ји ис кљу чи во сада и овде. Ка ко би об ја сни ла спе-
ци фич ност сај бер пер фор ман са Ана Ву ја но вић уво ди по јам 
Ђу ли ја Кар ла Ар га на (Gi u lio Car lo Ar gan) – уметносткао
истраживање:

„На тај на чин, умет ност као ис тра жи ва ње на се би из во ди 
укр шта ња, су о ча ва ња и пре и шчи та ва ња раз ли чи тих тек-
сто ва умет но сти (он да ка да се бе по ста вља као про блем) 
или тек сто ва умет но сти и тек сто ва дру штва и кул ту ре 
(он да ка да се као умет ност упу шта у ис тра жи ва ње не ких 
дру гих про бле ма: дру штве них, по ли тич ких, кул ту рал них 
итд). У то ме се она за сни ва као про блем ска умет нич ка 
прак са, ну де ћи про блем умет но сти на ме сту оче ки ва ног 
умет нич ког ко мада”36.

На исти на чин, он лајн по зо ри шни фе сти вал ну ди проблем
фестивала на ме сту где се оче ки вао ње гов стан дард ни про-
грам. По ана ло ги ји са Ву ја но вић и Ар га ном, он лајн по зо-
ри шне фе сти ва ле мо же мо де фи ни са ти син таг мом фестивал
као истраживање. На ве де на од ред ни ца мо же зву ча ти као 
пле о на зам, и то ни је слу чај но, јер се од фе сти ва ла и оче ку је 
да има и ис тра жи вач ку, еду ка тив ну функ ци ју у по љу кул ту-
ре. Овај за кљу чак нас вра ћа те зи да он лајн по зо ри шни фе-
сти ва ли сво је те жи ште по ме ра ју од ева лу а ци је ка ис тра жи-
ва њу гра ни ца и од го вор но сти по зо ри шне умет но сти у до ба 
пан де ми је и ди ги тал них ме ди ја. Они не мо гу би ти ме ста 
ре ал ног оку пља ња ко ја пу бли ку до во де у ли ми нал но ста ње, 
али за то оста ју ме ста по ста вља ња дру штве но ре ле вант них 
пи та ња и ква ли тет не ди ску си је, чи ме ис пу ња ва ју ва жну 
кул тур ну функ ци ју. То нас до во ди до на из глед па ра док сал-
ног за кључ ка:  чак и ако ни је био по зо ри ште, 15. Фист је био 
фе сти вал.

Онлајнфилмскифестивали

Дигитални/кућнипросторпројекције

Ка да го во ри мо о по зо ри шту, го то во је из ли шно на гла ша ва-
ти да се оно од и гра ва у про сто ру: ма те ри јал ност из во ђе ња 
јед на је од ње го вих нај ва жни јих ка рак те ри сти ка. У слу ча ју 
фил ма, ме ђу тим, ре а лан, фи зич ки про стор ни је од лу чу ју ћи 
фак тор са мог умет нич ког тек ста (или у овом слу ча ју бо ље 

36 Jo vi će vić, A. i Vu ja no vić, A. (2007) Uvod u stu di je per for man sa, Be o grad: 
Fa bri ka knji ga, str. 138.
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ре ћи: ма те ри ја ла), али је сте кључ ни са став ни део са вре ме-
ног фе сти вал ског мо де ла, те ди стри бу ци је ки не ма то граф-
ског са др жа ја и ње го вог пла сма на. Ка ко пи ше Ма риј ке де 
Валк, „фе сти вал ска чво ри шта су пре све га од ре ђе на њи хо-
вим про стор ним ква ли те ти ма”37. Тре ба ло би, из ње ног на во-
ђе ња, има ти у ви ду да зна чај про сто ра за филм ски фе сти вал 
ни је са мо по сле ди ца гло ба ли за ци је: 

„Од са мих по че та ка овог фе но ме на би ло је ва жно да фе-
сти ва ли бу ду кон цен три са ни на кон крет ним ме сти ма и 
да се одр жа ва ју у то ку крат ког вре мен ског пе ри о да. Вре-
мен ски не по сред но по ве за ни до га ђа ји увла че уче сни ке у 
де ша ва ње и олак ша ва им да упо зна ју друге и спро во де 
ин тер вјуе, про мо ви шу свој рад и пре го ва ра ју.”38 

Ин те ре сант но је да у на став ку овог по гла вља де Валк под се-
ћа да фе сти вал у Ка ну оп ста је као во де ћи свет ски филм ски 
до га ђај упра во за то што се „сва ко ко је не ко” у ин ду стри ји 
по ја ви на овом ма лом про сто ру око фе сти вал ске па ла те и на 
пла жи ис пред ње, сва ке го ди не у ма ју. Услед ви ру са ко ро-
на ове го ди не Кан ски фе сти вал је от ка зан пр ви пут у сво јој 
исто ри ји, али је ње гов про грам ипак обе ло да њен у ви ду спи-
ска ко ји но си „озна ку Ка на” (Can nes la bel), упо ста вља ју ћи 
сво је вр сни пре сти жни сим бол, прем да са со бом не но си и 
при мар ну на ме ру фе сти ва ла: да филм при ка же пред пу бли-
ком. Кан ски мар кет (Marché du Cinéma), до га ђај ко ји по сто ји 
још од 1959. го ди не, одр жао се у не што из ме ње ном об ли ку у 
ди ги тал ном про сто ру, уз низ ди ску си ја, па не ла и кон фе рен-
ци ја.39 Ка ко на во ди де Валк, мар кет у Ка ну у уо би ча је ним 
окол но сти ма ни је ре ду ко ван ис кљу чи во на зва нич не фе сти-
вал ске про сто ре већ се од и гра ва сву да, по себ но „у ре сто ра-
ни ма, хо те ли ма, у апарт ма ни ма и на јах та ма. Ком па ни је из-
најм љу ју ове ло ка ли те те и пре тва ра ју их у ко му ни ка ци о не 
цен тре и при вре ме не кан це ла ри је у ко ји ма до че ку ју (по тен-
ци јал не) парт не ре и ор га ни зу ју пре го во ре”40. Пи та ње је, на-
рав но, да ли је „екс клу зив ност, сјај и гла мур” (пре ма ре чи ма 
ау тор ке) овог по себ ног ме ста мо гу ће, и под ко јим усло ви ма, 
ре про ду ко ва ти он лајн, али је, чи ни се, ва жни је пи та ње: је ли 

37 De Valck, M. (2007), нав. де ло, стр. 38.
38 Исто.
39 Ни је не ва жно скре ну ти па жњу на то да је на зва ни чом сај ту Кан ског 

филм ског фе сти ва ла сег мент по све ћен ева лу а ци ји ово го ди шњег про гра-
ма мар ке та на сло вљен из ја вом јед ног од уче сни ка „Би ло је као у Ка ну!” 
чи ме се, па ра док сал но, по но во вра ћа мо на пи та ње про сто ра и ње го ву 
ва жност уну тар фе сти вал ског дис кур са. За ви ше ин фор ма ци ја по се ти-
ти: https://www.fe sti val-can nes.com /en/in fos-com mu ni qu es/com mu ni que/
ar tic les/it -felt-just-li ke-be ing-in -can nes

40 De Valck , M. (2007), нав. де ло, стр. 114.
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то нео п ход но, или је мо гу ће из не дри ти дру га чи ји на чин да 
он лајн фе сти ва ли по ста ну не за о би ла зна ме ста ди ги тал ног 
при су ства и ди ску си је? Чак и уко ли ко се не ра ди о је дин-
стве ном свет ском мар ке ту, по пут Кан ског, фе сти ва ли пред-
ста вља ју јед но крат на про стор но-вре мен ска оку пља ња од ре-
ђе на сво јом ло ка ци јом и ау тен тич ном ат мос фе ром, сво јом 
до га ђај но шћу и спек та ку лар но шћу41, ко је мо же мо раз у ме ти 
и пре ко гоф ма нов ски схва ће ног оквира. Њи хов зна чај сто-
га пре ва зи ла зи про грам ске це ли не, на гра де и дру ге аспек те 
уско ве за не за са вре ме не кул тур не по ли ти ке, a не сум њи во 
но си и из ве стан со ци јал ни ка пи тал42. 

Плат фор ме за гле да ње фил мо ва и ви деа на зах тев (vi deo on 
de mand) по сто је од дру ге по ло ви не 90-их го ди на, ка да су пре 
све га на ста ле у са гла сју са те ле ви зиј ским про гра мом, а он да 
се при род но про ши ри ле и на мре жу. Са вре ме ни сер ви си по-
пут Netflix-а, те Mu bi-ја  или Cri te rion-а, ко ји пру жа ју мо гућ-
ност ода би ра тер ми на гле да ња, као и ши рок ди ја па зон род но 
и жaнровски ра зно ли ких са др жа ја, по ста ју све до ступ ни ји и 
по пу лар ни ји то ком прет ход не и ове де це ни је. До са да су, ме-
ђу тим, филм ски фе сти ва ли свој „он лајн про ду же так”43 ви-
де ли или као ме сто ар хи ви ра ња, или као ме сто про мо ци је, 
док су пре зен та ци је и про јек ци је би ли ре зер ви са не за су-
сре те ужи во. Као што сма тра бу гар ска ау тор ка Ма ја Не де-
ља ко ва (Maya Ne delyako va), фе сти вал из ме шта њем у ди-
ги тал ни про стор гу би сво ју екс клу зив ност, ко ју му обез-
бе ђу је про стор но-вре мен ска и ге о граф ска огра ни че ност. 
Она на во ди да, ка да је иде ја екс клу зив но сти под ри ве на, 
„услед ин клу зив но сти и де мо кра тич но сти но вих тех но ло-
ги ја, фе сти вал гу би део свог шар ма. Ин тим на за јед ни ца, 
ко ја се ства ра учешћем у та ко екс лу зив ном до га ђа ју, би ва 

41 У де бо ров ском сми слу. Ги Де бор (Guy De bord) твр ди да „Спек такл ни је 
са мо скуп сли ка; то је дру штве ни од нос ме ђу љу ди ма по сре до ван сли-
ка ма” (De bor, G. (2009) Druš tvo spek ta kla, Be o grad: Anar hi stič ka knji ga, 
str. 9), те можемo ре ћи да фе сти вал ни је са мо скуп фил мо ва, већ низ 
дру штве них од но са по сре до ва них тим фил мо ви ма.

42 У окви ру ана ли зи ра ња фе сти ва ла со ци јал ни ка пи тал (схва ћен по Пје ру 
Бур ди јеу, ви де ти: Bo ur di eu, P. (1986) The forms of ca pi tal, in: Hand bo
ok of The ory and Re se arch for the So ci o logy of Edu ca tion, ed. Ric hard son, 
J. New York: Gre en wo od, pp. 241-258) зна ча јан је аспект, али због сво је 
ком плек сно сти пре ва зи ла зи фо кус овог ра да. За да љи увид у ме то до ло-
ги ју и ли те ра ту ру на ову те му по гле да ти: Ar co dia, C. and Whit ford, M. 
(2006) Fe sti val at ten dan ce and the de ve lop ment of so cial ca pi tal, Jo ur nal of 
Con ven tion & Event To u rism, 8 (2), pp. 1–18.

43 Mедијски ’про ду же так’ тра ди ци о нал них фи зич ких фе сти ва ла мо гао би 
би ти упра во ди ги тал ни про стор за да љу раз ме ну и ди ску си ју, на на чин 
на ко ји Мар шал Ма клу ан де фи ни ше тех но ло шке про ду жет ке; Ви де ти: 
Ma kluan, M. (2008) Ra zu mi je va nje me di ja, Za greb: Gol den mar ke ting-
Tehnič ka knji ga, str. 11. 
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компромитована.”44 У пи та њу је исти онај фе но мен ко ји 
Алек сан дра Јо ви ће вић од ре ђу је тер ми ном по тен ци јал не за-
јед ни це. Ако удру жи мо ста во ве те о ре ти чар ки, ре кли би смо 
да је те ле сна ин тим ност пред у слов ли ми нал но сти (и по-
ли тич ке суб вер зив но сти) фести ва ла ми шље ног као ме ста 
реал ног оку пља ња. 

На он лајн па не лу „Ди стри бу ци ја у до ба ко ро не”45, а одр жа-
ном за чла но ве удру же ња ДОК Ср би ја, Јор гос Кра са ко пу-
лос (Yor gos Kras sa ko po u los), се лек тор Со лун ског фе сти ва ла 
до ку мен тар ног фил ма, го во рио је о ис ку ству ор га ни зо ва ња 
и струк ту рал ног про ми шља ња про гра ма. Осим што је за 
филм ску про јек ци ју у он лајн по сто ру по треб на дру га чи ја 
ин фра стру ку ра од оне (фи зич ке) ко ју су фе сти ва ли до са да 
обез бе ђи ва ли, тре ба ло је од ре ди ти но ве мо де ле по сло ва ња, 
про да је и про мо ци је; у кон тек сту про сто ра ва жно је ис та-
ћи да су ге о граф ски фе сти ва ли свој про грам (без об зи ра на 
отво ре ност ди ги тал них про сто ра) мо ра ли да за кљу ча ју за 
од ре ђе не ло ка ли те те, бу ду ћи да је због мо де ла ди стри бу ци је 
ва жно огра ни чи ти пре ми је ре, као и број про јек ци ја, уну тар 
зе ма ља у ко ји ма се фил мо ви при ка зу ју. У слу ча ју фе сти ва ла 
у Со лу ну, ре ци мо, фе сти вал ски тим огра ни чио је гле да ње на 
те ри то ри ју Грч ке, а прем да су оне мо гу ћи ли да оста так све-
та при су ству је он лајн про јек ци ја ма, сво јим он лајн из да њем 
су без об зи ра про ши ри ли до са да шњи до мет (ина че огра ни-
чен на све га не ко ли ко фи зич ких ло ка ци ја), те су ева лу а ци-
јом за кљу чи ли да је чак 40% гле да ла ца до шло ван Со лу на. 
Ова кво са зна ње, ка ко је Кра са ко пу лос на вео у свом из ла га-
њу, ути ца ло је  на од лу ке ти ма да пред сто је ће фе сти вал ско 
из да ње, по све ће но фик ци о нал ном фил му, отво ре ка но вим 
ди ги тал ним мо гућ но сти ма, за др жа ва ју ћи при том кла сич не 
би о скоп ске про јек ци је. 

Деј вид Ар чи балд (Da vid Ar chi bald) и Ми чел Ми лер (Mitchell 
Mil ler) на гла ша ва ју ди вер зи тет фе сти вал ских мо ду са функ-
ци о ни са ња46, те је не мо гу ће де фи ни са ти не ку струк ту ру ко ја 
ме ђу њи ма пред ња чи, али мо же мо при ме ти ти да се осим 
од про јек ци ја, филм ски фе сти ва ли, као и по зо ри шни, са-

44 Ne delyako va, M. Fe sti vals go ne di gi tal: A ca se study of Net ci ne ma.bg, in: 
Tran sfor ma tion Pro ces ses in Postso ci a list Screen Me dia, eds. Dudková, 
J. and Mišíková, K. (2017), Bra ti sla va: Aca demy of Per for ming Arts in  
Bra ti sla va, pp. 145-146.

45 Раз го вор је одр жан 19. 06. 2020, при че му је из ар хи ве ДОК Ср би је до-
би јен на кнад но на ко ри шће ње љу ба зно шћу уче сни ка за по тре бе овог 
ис тра жи ва ња (бу ду ћи да ни је еми то ван јав но). Уче сни ци па не ла би ли 
су Јор гос Кра са ко пу лос (Yor gos Kras sa ko po u los), Ва у тер Јан сен (Wo u ter 
Jan sen), Мла ден Ко ва че вић и Сте фан Иван чић. 

46 Ar chi bald, D. and Mil ler, M. (2011) The Film Fe sti val Dos si er: In tro duc tion, 
Screen, 52 (2), Ox ford Uni ver sity Press, p. 250.
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сто је од број них пра те ћих про гра ма: раз го во ра са пу бли ком 
и ау то ри ма, еду ка тив них про је ка та, са ста на ка, мар ке та и 
слич но. Ка да се пре но се у ди ги тал ни про стор, све ове це-
ли не мо ра ју да про на ђу свој екви ва лент. У на ве де ној он лајн 
ди ску си ји ДОК Ср би ја из ме ђу оста лог на гла ше но је да је 
у до са да шњним тран фор ма ци ја ма фе сти ва ла ве ћи на пред-
ста вља ња про је ка та или раз го во ра са пу бли ком – због при-
ро де плат фор ме, ко ја под ра зу ме ва гле да ње у флек си бил ном 
тер ми ну – уна пред сни мље на. Ова ко се гу би мо гућ ност раз-
ме не, по врат не ре ак ци је и исто вре ме ност ис ку ства, те је мо-
гућ ност при вре ме ног ко лек ти ва све де на на ми ни мум. Ов де 
се мо ра мо сло жи ти са Ле ма ном (2004): на ин тер не ту, на чел-
но ко лек тив ном ме ди ју, не ма ко лек тив ног ис ку ства47, а гле-
да ња ова ко за ми шље них он лајн пре зен та ци ја и про јек ци ја 
је су изо ло ва на де ша ва ња. Осим то га, ра ди ста бил но сти сер-
ве ра, кон тро ли са ња на пла те или бро ја гле да ла ца нео п ход но 
је, ре ци мо, огра ни чи ти ко ли чи ну пу бли ке ко ја је у нај ве ћем 
бро ју слу ча је ва да ле ко ис под стан дард не по пу ње но сти про-
сеч не би о скоп ске са ле. Ти ме не са мо да се ума њу је њи хо ва 
мо гућ ност су сре та, већ и број ност. 

Ро лан Барт (Ro land Bart hes) са гле да ва ис ку ство од ла ска у 
би о скоп на спрам кућ не (у ње го вом слу ча ју, је ди не мо гу ће у 
то вре ме – те ле ви зиј ске) про јек ци је, а мо же мо ре ћи да се ове 
оп сер ва ци је на ла зе до не кле у са гла сју са по ме ну тим Ле ма-
но вим по ре ђе њем изо ло ва ног и ко лек тив ног ис ку ства: 

„У том мра ку би о ско па (мра ку ано ним ном, на се ље ном, 
мно го број ном: ох, ка ко су до сад не и фру стри ра ју ће та-
ко зва не при ват не про јек ци је!) по чи ва са ма оп чи ње ност 
фил мом (ка кав год да је). Се ти те се су прот ног ис ку ства: 
на те ле ви зи ји, на ко јој се та ко ђе при ка зу ју фил мо ви, оп-
чи ње но сти не ма: ту је мрак као гу мом из бри сан, ано ним-
ност по ти сну та; про стор је по знат, ар ти ку ли сан (због 
на ме шта ја, по зна тих пред ме та), укро ћен: еро ти зам – не, 
бо ље је ре ћи, ка ко би се бо ље раз у ме ла ње го ва ла ко ћа, 
не до вр ше ност – еротизација ме ста је ис кљу че на: те ле-
ви зи ја нас осу ђу је на По ро ди цу, чи ји је ку ћан ски ин стру-
мент по ста ла, као што је не ка да би ло ог њи ште, са све 
заједничким ко тли ћем.”48 

Ка да са др жај кон зу ми ра мо ис пред соп стве них ра чу на ра или 
дру гих екра на (у мра ку или не), то је сте при ват на про јек-
ци ја. Су штин ско пи та ње он лајн фе сти ва ла мо ра ло би да 

47 Leh mann, H. (2004) Post dram sko ka za liš te, Za greb, Be o grad: CDU, TKH, 
str. 297.

48 Bart, R. (2019) Iz la zak iz bi o sko pa, Beograd: FMK, str. 3; Ne delyako va, M. 
(2017), нав. де ло, стр. 146.
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бу де ка ко уну тар ових огра ни че ња ипак ини ци ра ти кри-
тич ну ма су ко ја ак тив но про ми шља са др жај и уче ству је у 
про гра ми ма. Не де ља ко ва бу дућ ност он лајн фе сти ва ла ви ди 
у при хва та њу и раз ви ја њу стра те ги ја ко је би им омо гу ћи-
ле кон ти ну и тет из ме ђу фе сти вал ских из да ња, али и уче шће 
пу бли ке. На тра гу те о ре ти чар ке, мо же мо за кљу чи ти да при-
сту пи, прак тич ни и те о риј ски, он лајн фе сти ва ли ма не сме ју 
да се ис цр пљу ју у по ре ђе њу и мањ ка во сти ма ди ги тал ног у 
од но су на ана лог но оку пља ње већ тре ба да раз мо тре мо гу ће 
тран сфор ма ци је по сто је ћих фе сти вал ских мо де ла, узи ма-
ју ћи у об зир тех но ло шке услов но сти и/или до дат не мо гућ-
но сти он лајн ис ку ства. Сту ди ја слу ча ја ко ја сле ди пред ста-
вља је дан од  мо гу ћих од го во ра на су срет фе сти вал ског и 
дигитал ног ис ку ства.

Студијаслучаја: 
„MyDarlingQuarantine”(2020)

Оку пље ни фор мал но око плат фор ме Tal king Shorts, 
посвећенe кри тич ком про ми шља њу крат ко ме тра жног 
европ ског фил ма (као сај та ко ји је удо мио/хо сто вао фе сти-
вал) ау то ри, се лек то ри и филм ски рад ни ци по кре ну ли су 
My Dar ling Qu a ran ti ne49. 16. мар та 2020. го ди не от по че ле 
су про јек ци је у окви ру са свим но вог он лајн фе сти ва ла, чи-
ја је на ме ра би ла да по ну ди кре а тив ни од го вор на тре нут-
но ста ње иза зва но ви ру сом ко ро на, а услед ког су број ни 
филм ски фе сти ва ли од ло же ни, те сни ма ња за у ста вље на, а 
ау то ри се на шли у ка ран ти ну. Ме ђу по ме ну тим од ло же ним 
до га ђа ји ма на шли су се, на рав но, и фе сти ва ли крат ко ме тра-
жног фил ма, ко ји у окви ру гло бал не филм ске еко но ми је не 
за у зи ма ју ве ли ку уло гу, али су ве о ма зна чај ни за про мо ци ју 
и пла сман мла дих ау то ра у свет ским и ло кал ним ки не ма то-
граф ским прак са ма. Не ки од от ка за них фе сти ва ла су и Ме-
ђу на род ни фе сти вал крат ког фил ма у Ниј ме ге ну, Фе сти вал 
крат ког фил ма у Гла зго ву, Short Wa ves – Фе сти вал крат ког 
фил ма у Пољ ској и Ка над ски фе сти вал Ре гард, а упра во су 
се се лек то ри и ау то ри ан га жо ва них око ових и дру гих фе сти-
ва ла ода зва ли на иде ју Ен ри ка Ва ну чи ја (En ri co Va nucci), са-
вет ни ка за крат ки филм Ве не ци јан ског ме ђу на род ног филм-
ског фе сти ва ла и про грам ског ди рек то ра ТоrinoShortFilm
Mar ket-a, да се по кре не до са да не ис про ба на ини ци ја ти ва 
при ме ре на окол но сти ма кри зе и мо гућ но сти ма дигитал них 
тех но ло ги ја. 

49 Фе сти вал се на ла зи на адре си: https://www.tal kin gshorts.com /fe sti vals/
my-dar ling-qu a ran ti ne-short-film-fe sti val
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Кон цепт My Dar ling Qu a ran ti ne50 фе сти ва ла био је да сва ке 
рад не не де ље по ну ди по се дам крат ко ме тра жних оства ре-
ња, те мат ски ује ди ње них око пој ма дис то пи је, а чи ји би ре-
ди те љи обез бе ди ли бес пла тан при ступ сво јим фил мо ви ма 
(лин ко ва њем ра до ва ко ји се на ла зе на не ким дру гим он лајн 
адре са ма). Фе сти вал је по том прин ци пу сва ке сед ми це, за-
кључ но са по след њом не де љом ма ја 2020, из два јао на сло ве 
и чи нио их до ступ ним за гле да ње у пе ри о ду од се дам да на. 
У се лек тор ском сми слу, мо дел фе сти ва ла за ми шљен је као 
ин клу зи ван и под ра зу ме вао је ди ску си ју и кри тич ки ода бир 
уну тар са мог од бо ра фе сти ва ла, при че му кла сич на хи је рар-
хи ја не по сто ји, а ви ше де се ти на чла но ва ти ма и се лек то ра 
пот пи са но је као ко лек тив.

У то ку сва ке не де ље би ло је ор га ни зо ва но и гла са ње за нај-
бо ље оства ре ње, а „на гра да” ко ја је до де љи ва на пред ста вља 
ме сто пре се ка ре сур са ко ју плат фор ма TаlkingShorts по се-
ду је (у ви ду филм ских кри ти ча ра) и уо че не по тре бе да се о 
фил му ди ску ту је, те је та ко о фил му са нај ви ше гла со ва пи са-
на кри ти ка ко ја је и на кон пе ри о да про јек ци је по ста ла јав но 
до ступ на на сај ту фе сти ва ла. На овај на чин фе сти вал слу жи 
као про стор еду ка ци је и еман ци па ци је сво је пу блике51, али и 
до ка зу је зна чај ко лек ти ва у кре и ра њу вредности.

По ред филм ског фе сти вал ског про гра ма, My Dar ling Qu a
ran ti ne на плат фор ми Go Fund Me у тре нут ку пи са ња овог 
ра да при ку пља но вац: по ло ви ну из два ја за ими гран те ко ји 
се бо ре про тив по сле ди ца ви ру са Co vid19 (у окви ру ини-
ци ја ти ве Ле ка ри без гра ни ца), те по ло ви ну из два ја за љу-
де и до га ђа је ко ји су би ли по го ђе ни си ту а ци јом у окви ру 
кул тур не про дук ци је (услед не до стат ка ин сти ту ци о нал ног 
фи нан си ра ња). На овај на чин тим иза фе сти ва ла ко ри сти 
crowd fun ding – ме то ду тран спа рент ног при ку пља ња нов ца 
он лајн, ко ја при ли чи ди ги тал ном окру же њу – да но вим тех-
но ло ги ја ма про ши ри свој ути цај на дру штво (о че му је већ 
би ло ре чи при раз ма тра њу при ро де мре же). 

Син ти ја Жил (Cin tia Gil), пор ту гал ска фи ло зоф ки ња, не-
ка да шња ду го го ди шња про грам ска ди рек тор ка фе сти ва ла 
Doc Lis boa, а са да на че лу Shef eldDoc/Fest-a, ре кла је у ин-
тер вјуу за Screen Daily да у но во на ста лим окол но сти ма ипак 
не би има ло сми сла на про сто по сто је ћи фе сти вал ре про ду-
ко ва ти на мре жи, бу ду ћи да пре ма њој и ње ном ти му то ни је 

50 Исто.
51 Jo vi će vić, A. Fe sti vals as So cial Dra mas and Me tap hors: Bet we en Po pu lar 

and Sub ver si ve, in: Cul tu ral Di plo macy: Arts, Fe sti vals and Ge o po li tics, eds. 
Dra gi će viš Še šić, M., Ro gač Mi ja to vić, Lj. and Mi ha lji nac, N. (2017), Bel-
gra de: Cre a ti ve Eu ro pe Desk Ser bia, Fa culty of Dra ma tic Arts, p. 136.
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нај бо љи на чин да се од бра не вред но сти за ко је се за ла жу. 
Ка ко она на во ди, 

„Од у пи ре мо се иде ји да је ин тер нет при су ство де мо кра-
тич ни је – ни је. Сфе ра ди ги тал ног, ње но ши ре ње и при ви-
ле го ва ње по тро шач ких на ви ка, збу њен је свет у ко ме се 
не јед на ко сти, раз ли ке у при сту пу и со ци јал ни ко до ви уве-
ли ко по твр ђу ју. Ка да го во ри мо о при сту пу ни је реч са мо 
о јед но став ном кли ку или мар ке тин шкој кам па њи – већ о 
кон тек сту; о из град њи мо сто ва и ства ра њу при ли ке да се 
сви осе ћа ју до бро до шли ма.”52

Чи ни се да у окви ру My Dar ling Qu a ran ti ne, где су под јед-
на ко би ли за сту пље ни фил мо ви раз ли чи тих ро до ва и вр ста 
(ани ми ра ни, до ку мен тар ни, фик ци о нал ни, екс пе ри мен тал-
ни), до ла зи до из ра жа ја еклек тич ност и де мо кра тич ност 
свет ске сце не крат ко ме тра жног фил ма, упра во узи ма ју ћи у 
об зир ства ра ње ат мос фе ре за ко лек тив но кре и ра ње про гра-
ма око ко је Жил упо зо ра ва да мо ра мо би ти оба зри ви. Ка ко 
на во ди Син ди Хинг-јук Вонг, прем да су на ци о нал не, груп не 
или те мат ске на ме ре би ле те мељ за мно ге фе сти ва ле у раз-
ли чи тим вре ме ни ма, „ор га ни за то ри и се лек то ри фе сти ва ла 
ипак се бе ви де као чу ва ре ква ли тет не ки не ма то гра фи је ко-
ја пре ва зи ла зи на ци о нал не ин ду стри је и њи хо ве зах те ве.”53 
Чи ни се да је сли чан при ступ се лек то ра иза фе сти ва ла My 
Dar ling Qu a ran ti ne, ко ји о – по мно го че му спе ци фич ном – 
тр жи шту крат ко ме тра жног фил ма ми сле као о над на ци о нал-
ном фе но ме ну, ти ме се од у пи ру ћи ге о по ли тич ким огра ни че-
њи ма, ка рак те ри стич ним за филм ске фе сти ва ле у ре ал ном 
про сто ру. Ау тор ка да ље на во ди да по је ди нач ни фе сти ва ли 
и ве зе из ме ђу њих пре ва зи ла зе умет ност, на гра де, по слов не 
од но се и од но се са јав но шћу, те да:

„Они об ли ку ју жи вот и бу дућ ност филм ских рад ни ка, 
сол вент ност ма лих филм ских ком па ни ја и ве ли ких кор-
по ра ци ја, пре стиж гра до ва, на ци ја и ре ги о на и из град њу 
ака дем ског и јав ног зна ња о фил му и ви деу. Ова јав на 
зна че ња раз ви ја ју се од фе сти ва ла до фе сти ва ла због по-
ли ти ке, еко но ми је, тех но ло ги је, со ци о кул тур них про ме на 
и есте ти ке. Кроз ове про це се фе сти ва ли нас при си ља ва-
ју да раз мо три мо ка кав об лик филм ско зна ње пре у зи ма  

52 Johnston, T. Loc kdown les sons: Shef  eld Doc/Fest di rec tor Cíntia Gil 
on de fen ding the col lec ti ve ex pe ri en ce of ci ne ma; 11. 06. 2020, 13. 05. 
2020 (pri stu plje no), – https://www.bfi.org.uk/news-opi nion/sight-so-
und-ma ga zi ne/in ter vi ews/shef fi eld-doc-fest-di rec tor-cin tia-gil -co ro na-
vi rus-cri sis?fbclid=IwAR2s7-Wd6V2hZ1cxBGBa DoLCb4xuB BWag-
TAjfkjk8sGrLgGk45AfYkp4PSM.

53 Hing-yuk Wong, C. (2011) Film Fe sti vals: Cul tu re, Pe o ple, and Po wer on the 
Glo bal Screen, New Jer sey: Rut gers Uni ver sity Press, p. 14.
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унутар за ми шље не за јед ни це фил ма, филм ских ства ра ла-
ца и пу бли ке.54

My Dar ling Qu a ran ti ne фо ми ран је бо ре ћи се за иде ју филм-
ског зна ња, и то ко лек тив ног зна ња мла де филм ске пу бли-
ке и мла дих филм ских про фе си о на ла ца, пред ла жу ћи не са-
мо нов мо дел фе сти вал ског функ ци о ни са ња, већ и одр жив 
мо дел раз ме не иде ја и ин фор ма ци ја о тран сна ци о нал ним 
филм ским про дук ци ја ма. 

Те о ре ти чар кул ту ре и фи ло зоф Пол Ви ри лио (Paul Vi ri lio) 
у сво јој про стор ној ис тра жи вач кој сту ди ји Изгубљена ди
мензија (The Lost Di men sion) на во ди да ви ше не ма пле ну ма 
– „про стор ни је ис пу њен ма те ри јом.”55 – a то го во ри ре фе ри-
шу ћи се на гра до ве и ур ба не про сто ре чи је се пер спек ти ве и 
про пор ци је ме ња ју услед тех но ло шких про ме на и но вих мо-
гућ но сти елек трон ске то по ло ги је. Уко ли ко ње го ву ме то до-
ло ги ју при ме ни мо на би о скоп ске про јек ци је и фе сти вал ска 
оку пља ња, мо гли би смо да ка же мо да пле нум ипак по сто ји, 
али тран сфор ми ше се: ис пу њен је ди ги тал ним са др жа јем и 
ди ги тал ним при су ством. Пле нум је да кле по сто је ћи, иа ко 
ни је ис пу њен ма те ри јом, и у то ме ле жи кључ про ми шља-
ња филм ских он лајн фе сти ва ла – њи хов кри тич ки, и со-
цио-култур ни по тен ци јал је из у зе тан, али по чи ва на но вим, 
још увек не до вољ но ис тра же ним ме то до ло ги ја ма. На тра гу 
ис тра жи ва ња Па ди ље56, мо ра мо га при хва ти ти као но ви об-
лик по сто ја ња, а не алат ко јим се са мо об ли ку ју уста ље ни 
облици де ла ња.

Чи ни се да је, узев ши у об зир прет ход но из ре че не ста во ве 
о (не)де мо кра тич но сти ин тер не та, по сре ди иде о ло шки не-
раз мр сив су срет из ме ђу сло бо дар ског, космпо лит ског ду ха 
и ка пи та ли стич ког си сте ма вред но сти, ко ји Свет ску мре жу 
од ли ку је од ње них по че та ка. Ка ко ис ти че Мар га ри та Па ди-
ља, „по ли тич ка ком плек сност инер не та уко ре ње на је у чи-
ње ни ци да је он на стао из спо ја ви со ке по сле рат не на у ке 
(ну кле ар не на у ке атом ских бом би) и ин ди ви ду а ли стич ке, 
сло бо дар ске кон тра кул ту ре са аме рич ких уни вер зи те та ше-
зде се тих и се дам де се тих го ди на”57. Филм ски и по зо ри шни 
фе сти ва ли од ре ђу ју се уну тар овог иде о ло шког скло па, а 
њи хо ва по ли тич ност за ви си од кон цеп ци је са мог фе сти ва ла.

54 Исто, стр. 60.
55 Vi ri lio, P. (1991) The Lost Di men sion, Mas sac hu setts: MIT Press: MIT Press, 

p. 13.
56 Pa dil la, M. (2013), пре ма: Lasén Díaz, A. (2014), нав. де ло, стр. 7.
57 Pa di lja, M. (2012) Po zi ci je u saj ber-pro sto ru, De Ar ti ku la ci ja, 1 (1),  пре ма: 

Stoj nić, A. (2015) Teorijaizvođenjaudigitalnojumetnosti, Be o grad: Orion 
Art, str. 81-82.
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Ро лан Барт у свом крат ком про ми шља њу би о скоп ске кул-
ту ре сам филм на зи ва упра во „фе сти ва лом aфеката”58, чи ме 
пред ла же да је сва ко филм ско умет нич ко де ло по се би сна-
жан и не пред ви див текст пре ма ко јем се мо ра мо односити 
као пре ма до га ђа ју. Tај до га ђај у ди ги тал ном окру же њу 
пред ста вља мо и кон зу ми ра мо у ди ја ло гу са но вим тех но ло-
шким па ра диг ма ма, сто га oнлајн филм ски фе сти вал не би 
смео да бу де ре ви ја фил мо ва на мре жи, већ, у нај ма њу ру ку, 
он лајн фе сти вал афе ка та. 

Закључак

Има ју ћи у ви ду све прет ход но на ве де не ка рак те ри сти ке 
филм ских и по зо ри шних фе сти ва ла, те нео п ход не тран-
сфор ма ци је кроз ко је про ла зе ка ко би се одр жа ли у ди ги-
тал ном окру же њу и иза зов ном вре ме ну кри зе као по сле ди це 
ши ре ња ви ру са ко ро на (ка ко про стор но, та ко и еко ном ски), 
мо же мо да ка же мо да при ро да он лајн фе сти ва ла – у сми-
слу до ме та, гле да но сти, умре жа ва ња и кри тич ке ди ску си је –  
у мно го че му за ви си од од но са ор га ни за то ра и се лек то ра 
пре ма ди ги тал ном про сто ру као по тент ном и ау тен тич ном 
ме сту за раз ме ну ми шље ња и раз вој пу бли ке. На и ме, он лајн 
фе сти ва ли мо гу ћи су и успе шни у ди ги тал ном окру же њу 
ка да не пред ста ва ља ју пу ку за ме ну за до га ђа је у ре ал ном 
про сто ру, већ на про тив, ка да ко ри сте но ва ди ги тал на сред-
ства и тех ни ке да про ши ре или од ба це тра ди ци о нал не при-
сту пе са др жа ју. Tада, као што је већ ре че но, они фи гу ри ра ју 
као про блем ска ме ста, а не као „уте шна на гра да”, тј. су ро гат 
офлајн фе сти ва ла. 

Да ље, да би ис пу ња ва ли функ ци ју мре же, она ко ка ко је де-
фи ни ше Ка стелс (2000), фе сти ва ли у ди ги тал ном окру же њу 
мо ра ју из не дри ти но ве об ли ке ин тер ак ци је са сво јом пу бли-
ком. Он лајн фе сти ва ли по на шем ви ђе њу за то не би тре ба ло 
да бу ду тек је дан у ни зу при вре ме них ко му ни ка ци о них и ди-
стри бу тив них цен та ра – као што су по ре чи ма де Валк број-
ни јав ни про сто ри у окви ру тра ди ци о на лих фе сти вал ских 
мо де ла – већ би они мо ра ли да ко ри шће њем има нент них од-
ли ка Ин тер не та ус по ста ве но ве ме то до ло ги је и стра те ги је за 
фор ми ра ње кри тич ког про сто ра, при че му би про ра ди ли као 
ме ста кри тич ке ди ску си је. У слу ча ју Фи ста ово је учи ње-
но екс тен зив ном упо тре бом про сто ра че та као ме ста жи вог, 
ак тив ног и кон сти ту тив ног уче шћа гле да ла ца (ко је у тра ди-
ци о нал ном по зо ри шном из во ђе њу не би би ло мо гу ће, ни ти 
по жељ но), док је фе сти вал My Dar ling Qu a ran ti ne у са мој 

58 Bart, R. (2019), нав. де ло, стр. 3 
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про грам ској кон цеп ци ји до ка зао мо гућ ност по сто ја ња кри-
тич ке ди ску си је и за јед ни це на мре жи. 

На по слет ку, да би ути ца ли на дру штво и по ну ди ли ра ди-
кал не и пре ко по треб не но ве об ли ке про ми шља ња са др жа-
ја, он лајн фе сти ва ли – би ли они филм ски или по зо ри шни 
– мо ра ју би ти схва ће ни као са мо свој ни про сто ри раз ме не, 
а не као до дат ни про гра ми по сто је ћих ре ал них де ша ва ња. 
Он лајн фе сти ва ли тре ба ло би, да кле, да стре ме ка то ме да 
бу ду ви ше он лајн, а ма ње фе сти ва ли: да фор ми ра ју ин тер-
ак тив ну мре жу кон та ка та и зна ња, а не јед но крат но ме сто 
њи хо вог су сре та. 
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ONLINE THEATRE AND FILM FESTIVALS

(UN)SUSTAINABILITY OF DIGITAL GATHERINGS  
IN A TIME OF CRISIS

Abstract

Applying interdisciplinary theoretical analysis within a framework that 
cross-references studies in the fields of performance, cultural policy, 
film and screen media, this paper examines transformations of festivals 
in digital environment during the Covid-19 pandemic. Festivals are 
cultural and artistic showcases that present and value certain content, 
as well as places of public gathering and critical debate, on which we 
particularly focus in this study. After a brief theoretical remark on 
what theatre and film encounters represent as places of real physical 
meetings, we move on to online festivals and events of similar nature 
which take place in digital surroundings. We then set out to analyse 
two online festivals, using the case study method on FIST – Festival 
Of International Student Theatre (2020) and My Darling Quarantine 
– Short Film Festival (2020). These examples help us examine the 
potential advantages and disadvantages of online festivals, and also 
their specifics: by moving to the digital realm, online festivals lose their 
exclusivity given by space-time and geographical limitations. Thus, it 
is necessary to find new models of functioning that can contribute to 
having quality collective discussions and transnational exchanges of 
knowledge and ideas. FIST has accomplished this through opening a 
space for debate through live online chat, making viewers an integral 
part of the performance. Likewise, My Darling Quarantine has proven 
itself as a place of collective efort through its creative cooperative 
programming. We conclude that the critical and socio-cultural potential 
of online festivals is exceptional, therefore they should not necessarily 
be thought of as surrogates or extensions of live events, but as authentic 

cultural practices.

Keywords:onlinefestival,film,theatre,community,FIST,MyDarling
Quarantine
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Увод1

Текст се за сни ва на зна њу и те о ри ја ма из обла сти фе ми ни зма 
и сту ди ја ро да, но вих ме ди ја и ди ги тал них ко му никација, те 
ме наџ мен та и мар ке тин га у кул ту ри.

Од го во ре на ис тра жи вач ка пи та ња ау тор ка тек ста је при-
ку пља ла кроз ди рект не ин тер вјуе са умет ни ца ма на кра ју 
(првог) пе ри о да ван ред ног ста ња, изо ла ци је и пан де ми је у 
Ср би ји – јун и јул 2020. го ди не, и у од ре ђе ној ме ри ет но-
граф ском ана ли зом и ана ли зом са др жа ја ода бра них умет-
ни ца на ин тер нет плат фор ма ма и дру штве ним мре жа ма 
(пр вен стве но Феј сбу ку и Ин ста гра му), об ја вље них то ком 
перио да ван ред ног ста ња и изо ла ци је.

Ау тор ка искре но и ср дач но за хва љу је умет ни ца ма са ко ји ма 
је раз го ва ра ла у окви ру овог ис тра жи ва ња, на отво ре но сти 
и по све ће но сти да раз го ва ра ју и о лич ним те ма ма. Оне не 
са мо да су из дво ји ле вре ме и енер ги ју, већ су и по де ли ле 
не ке при ват не и ин тим не ди ле ме, стра хо ве, не си гур но сти, 
раз ми шља ња, осе ћа ња и бри ге. Тек све то за јед но омо гу ћа-
ва су штин ско раз у ме ва ње пи та ња ко је овај текст по ста вља 
и ква ли тет ни је осве тља ва фе но ме не ко је ћу по ку ша ти да 
пред ста вим и ана ли зи рам кроз текст. 

Медијски,уметничкиидруштвениконтекст

Ди ги тал не плат фор ме за ко му ни ка ци ју, умре жа ва ње и ин-
фор ми са ње, за ба ву, пла си ра ње и про да ју раз ли чи тих са др-
жа ја оства ру ју зна чај не ме диј ске, дру штве не, еко ном ске, по-
ли тич ке, али и кул тур не и умет нич ке свр хе и ци ље ве. Они 
се мо гу са гле да ти као сту бо ви са вре ме не ме диј ске сце не, са 
јед не стра не, али и као све зна чај ни ји фак то ри ин фор ми са-
ња о умет но сти, ко ри шће ња и до жи вља ва ња умет нич ких са-
др жа ја, ства ра лач ке ко му ни ка ци је и раз ме не, про мо ци је, ди-
стри бу ци је и про да је у сек то ру умет но сти и кул ту ре. Мно га 
раз ма тра ња и кон цеп ту а ли за ци је раз ви је не у до ме ну сту ди ја 
но вих ме ди ја и ди ги тал не ко му ни ка ци је су сто га ре ле вант не 
и за по ље мар ке тин га умет но сти, ма кар за сег мент ко ји се 
од ви ја на ди ги тал ним плат фор ма ма. 

Према истраживању културних потреба и навика грађа
наСрбије,којијеЗаводзапроучавањекултурногразвитка

1 Рад је настао као резултат ангажовања на пројекту „Идентитет и сећање: 
транскултурални текстови драмских уметности и медија” Факултета 
драмских уметности бр. 178012 који финансира Министарство просвете 
и науке РС. Истраживање је делимично спроведено и уз подршку Фонда 
за науку Републике Србије, програма ПРОМИС у оквиру пројекта ФЛИМ 
бр. 6066876.
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спровео 2016. године2, интернет за потребе културе [...]
користи62.1%свихиспитаника.Садржајеизкултурена
интернетусвакодневнопрати11.9%,свихиспитаника,не
коликопутанедељно14.6%,иједномнедељно10.7%.Жене
чешћекористеинтернетзапотребекултуреуодносуна
мушкупопулацију,асагодинамаживотаопадабројкори
сника интернета у сврху културе.Урбано становништво
(42%)узначајновећемпроцентупосећујередовно,односно
барем једномнедељно, садржајеиз културеод становни
штваруралнихподручја(28.6%).Чак80%високообразова
них грађанакористиинтернетиусврхукултуре,докто
чини 61% средњеобразованих и 31.5% нижеобразованих
грађана3. Ови по да ци мла де ви со ко о бра зо ва не же не у гра-
до ви ма свр ста ва ју у нај ак тив ни је ко ри сни ке ин тер не та у 
свр хе кул ту ре. 

Са вре ме но ме диј ско тр жи ште и ди ги тал ни про стор ка рак-
те ри ше про ли фе ра ци ја ме диј ског са др жа ја: про дук ци ја са-
др жа ја је зна чај но по јеф ти ни ла, сни жен је „ула зни праг” на 
ме диј ску сце ну, при ступ омо гу ћен сва ко ме (или ма кар зна-
чај но ве ћем де лу ста нов ни штва не го што је то би ло ка рак-
те ри стич но за прет ход не пе ри о де раз во ја ме диј ског окру же-
ња), те се сма тра да је до шло не са мо до ве ће до ступ ности 
са др жа ја већ и де мо кра ти за ци је про дук ци је. Ме диј ска про-
дук ци ја на ин тер не ту зах те ва ма ње по чет не ин ве сти ци је те 
је при ступ олак шан, а ау ди то ри јум, на чел но, гло бал ни ји и 
по тен ци јал но ши ри. Сло бод ни ја про дук ци ја и олак шан при-
ступ (че сто мо гу да) иду па ра лел но са сма ње њем ква ли те та 
са др жа ја, до ми на ци јом не про ве ре них, не по у зда них и ире-
ле вант них из во ра ин фор ма ци ја, те гу бље њем гра ни ца при-
ват ног и про фе си о нал ног/јав ног. За тр па ва ње, хи пер про дук-
ци ја, за си ће ност и пре пла вље ност оте жа ва ју про на ла же ње 
ква ли тет не и про фе си о нал не ин фор ма ци је, те спо соб ност 
пре тра жи ва ња и ме диј ска пи сме ност и ком пе тен ци је по ста ју 
све ре ле вант ни ји. Исто вре ме но, све до ци смо фрагментаци је 
ау ди то ри ју ма. 

Уогромнојпонудисадржаја,грађани,посебномлади,знат
новишекористеинформациједокојихдолазепутемонлајн
медија или друштвених мрежа, при чему у овом процесу

2 Oпачић, Б. и Су ба шић, Б. (2016) Културне потребе и навике грађана
Србије, Бе о град: За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, стр. 179-180.
3 Ni ko lić, T. (2019а) An droid apps as mar ke ting and/or young au di en ce de ve-
lop ment to ols wit hin cul tu ral in sti tu ti ons in Ser bia, iz la ga nje na me đu na rod noj 
na uč noj kon fe ren ci ji No vi ho ri zon ti kul tu re, umet no sti i me di ja u di gi tal nom 
okruženju, Fa kul tet dram skih umet no sti, Be o grad, 11-14. sep tem bar 2019. 
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публиканетрага засадржајима, већсадржајипроналазе
њих4.

За све прет ход не фе но ме не и мно ге дру ге, ка рак те ри стич-
не за но ве ме ди је, ди ги тал не и мре жне ко му ни ка ци је ка ко 
их ви де број ни ау то ри5, пре по зна ју се зна чај не слич но сти и 
срод но сти са умет нич ком сце ном, си сте ми ма про мо ци је и 
ди стри бу ци је умет нич ког де ла, раз во ја умет нич ке пу бли-
ке и про це са ре цеп ци је ма кар у ди ги тал ном про сто ру. Ова 
ана ло ги ја јед на је од пре ми са овог тек ста. Са дру ге стра не, 
ако сма тра мо да ма кар у од ре ђе ној ме ри, са вре ме не ме диј-
ске тех но ло ги је и ко му ни ка циј ске прак се до при но се раз-
во ју е-де мо кра ти је, те ле де мо кра ти је, сај бер де мо кра ти је, 
вир ту ел не де мо кра ти је, мо бил не де мо кра ти је6, мо гло би се 
и  оче ки ва ти да до при но се и раз во ју пу бли ке за умет нич ке 
и кул тур не са др жа је ко ји се тим ме диј ским тех но ло ги ја ма 
про мо ви шу и ди стри бу и ра ју, као и за ја ча ње кул тур не де-
мо кра ти је, уна пре ђе њу пар ти ци па ци је ка ко у про дук ци ји, 
та ко и у ре цеп ци ји умет нич ких са др жа ја, те ра зно ли ко сти 
уметнич ке сце не у ди ги тал ном про сто ру. 

Дигитализацијаиноветехнологијеједансуодразлогаза
штојеразвојпубликепостаотаковисокприоритетЕвроп
скекомисијеинационалнихевропскихдржава.Сматрасе
дадруштвенемрежеподстичуљуденаактивнијеучешћеи
интеракцијуусвимаспектимаживотаидапостојисвеве
ћеинтересовањезастваралачкимдоприносом,дискусијом
идијалогом.(Другиразлогбисвакакобиосвевећеусмера
вањеинституцијакултуренатржиштеизахтевдаушто
већојмерисамеостварујуприходе[...])Премаизвештајуса
конференције„EuropeanAudiences:2020andbeyond”7одр
жане2012.године,развојпубликеможесеостваривати–
укључивањемукреирањепрограма,стратегије,маркетин
га;тедијалогомсапубликомоствореномделу–удругом
сенајвећаочекивањаполажууправоудруштвенемрежеи
новекомуникацијскетехнологије8.

4 Ni ko lić, M. Moć gra đa na – od par ti ci pa ci je u kre i ra nju sa dr ža ja do me di ja ci-
vil nog sek to ra, u Me di ji ci vil nog druš tva kao al ter na ti va me dij skom po pu li zmu, 
senzacionalizmuilažnimvestima, post kon fe ren cij ski zbor nik, pri re di li Gru ho-
njić, D. i Va lić Ne delj ko vić, D. (2019) No vi Sad: Fi lo zof ski fa kul tet, str. 34.
5 Исто; Vu ki će vić, V. (2018) No vi me di ji u mre žnoj ko mu ni ka ci ji, Zbronik 
radova Fakulteta dramskih umetnosti, br. 33, Be o grad: Fa kul tet dram skih 
umetno sti, str. 207-224.
6 Ni ko lić, M. нав. де ло, стр. 35-36.
7 Европ ска ко ми си ја. Eu ro pean Au di en ces: 2020 and beyond, за кључ ци 

са кон фе рен ци је, 16-17. ок то бар 2012; http://www.cul tu re net.cz/res /da-
ta/016/001795.pd f    

8 Ni ko lić, T. нав. де ло.
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Ин те ре сант но је у овом кон тек сту раз мо три ти и фе но мен 
„чу ва ра про ла за” (ga te ke e per): да ли по сто ји „чу ва ње про-
ла за” за гла со ве мла дих же на на ин тер не ту (нпр. Ин ста гра-
му) и ка ко функ ци о ни ше – ко је су прет по став ке тог про це са 
(ga te ke e ping-a), ко су ак те ри и чи ни о ци (sta ke hol der-и), ка ко 
про цес функ ци о ни ше, ко га про пу шта, а ко га не? Ре а ли зо ва-
ни ин тер вјуи ну де део од го во ра на ово пи та ње, а ин тер ди-
сци пли нар ни оквир из ко јег са гле да ва мо фе но мен „чу ва ња 
про ла за” у овом слу ча ју чи не жен ске сту ди је и сту ди је ро да, 
мар ке тинг у умет но сти, и те о ри ја и прак са дру штве них мре-
жа. 

У слич ном сме ру ус кра ћи ва ња или сма ње ња про сто ра за из-
ра жа ва ње и де ло ва ње, али на дру га чи ји на чин, на ло кал не 
ау то ре/ке  по ред род них и сек су ал них сте ре о ти па, пред ра-
су да и оче ки ва ња9, де лу је фе но мен елек трон ског и ме диј-
ског ко ло ни ја ли зма, у ко јем ино стра ни са др жа ји, на ра ти ви, 
есте ти ка, ау то ри и фор ма ти про из ве де ни у цен тру/има  има-
ју при мат и до ми ни ра ју (ма њим) тр жи шти ма (по лу)пе ри фе-
ри је, или пак ло кал не по ру ке и на ра ти ви би ва ју из ме ње ни, 
из ма ни пу ли са ни, фил три ра ни у свом пу ту ка гло бал ном ау-
ди то ри ју му и при ла го ђе ни оче ки ва њи ма, по тре ба ма и ин те-
ре со ва њи ма цен тра10.

„Од нос Ин тер не та и умет но сти у Ср би ји ука зу је се као ком-
плек сна кон сте ла ци ја ра зно ли ких дис кур са ди ги тал не кул-
ту ре, кул тур них по ли ти ка, ме ђу на род них од но са, тр жи шта, 
као и мо гућ но сти са мог ме ди ја”11.

Kоје су дру штве но по ли тич ке иде је и вред но сти умет ни ца 
мла ђе ге не ра ци је и ка ко их оне ис по ља ва ју у окви ру или 
из ван свог умет нич ког ра да на ди ги тал ним плат фор ма ма и 
дру штве ним мре жа ма? Kако раз у ме ју и ан га жу ју се у фе ми-
ни зму?

Феминистичкауметностуводиновеприступе,субјектив
ности, сензибилитете, перцепције и нове форме у свет
уметности.[...]Уметностусмеренакадруштвенојиполи
тичкојпроменитежидатрансформишенашеразумевање
и доживљај друштвених и политичких проблема, али она

9 Ma gu i re, E. (2018) Ho a xing In sta gram: Ama lia Ul man Ex po ses the Tro pes 
of #In sta gir lhood, in: Girls, Au to bi o graphy, Me dia, Pal gra ve Stu di es in Li fe 
Writing, Pal gra ve Mac mil lan, Cham, рp. 175-203.
10 New som, V. A. and Len gel, L. (2012) Arab Wo men, So cial Me dia, and the 
Arab Spring: Applying the fra me work of di gi tal re fle xi vity to analyze gen der 
and on li ne ac ti vism, Jo ur nal of In ter na ti o nal Wo men`s Stu di es, vol. 13, is sue 
5, pp. 31-45;
11 Me vo rah, V. (2015) Internet i umetnost na prostoru Srbije 19962013 –
Odlike umetničkih diskursa na polju Interneta u Srbiji,dok tor ska di ser ta ci ja, 
Beograd: Uni ver zi tet umet no sti, str. 238.
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немазациљсамоемпатијуисаосећањезапостојећепро
блеме.Обећањеактивистичкеуметностијередефинисање
разумевањакакоуметноститакоиполитике[...]охрабру
јућинасдасветињеговофункционисањегледамодругачи
јеинудећиновемоделеуметничкепродукцијеидруштвене
организације12.

Ако је умет ност ши ро ко при хва ће на као „про јек ци ја бу ду-
ћих све то ва (уто пиј ских), ма ни фе ста ци ја же ље за про ме-
ном, пред ста ва ди рект не кри ти ке ре ал но сти или ин сти ту-
ци ја, але го рич на фор ма, сим бо лич ка иде ја или по ли тич ка 
иро ни ја и са ти ра”, а ди стри бу ци ја умет нич ких де ла „увек 
по ли тич ка – иде о ло шка”, ова ау тор ка по ста вља пи та ње, ако 
се не ко умет нич ко де ло ба ви од ре ђе ном дру штве ном те мом, 
да ли се од мах свр ста ва у дру штве но ан га жо ва ну умет ност, 
или је то про сто ин ди ви ду ал ни из раз умет ни ка на ин ди ви-
ду ал ну те му у са да шњо сти ко ја му је ва жна? По сто ји ли и 
ко ли ко је ва жна дис тан ца из ме ђу на ме ре умет ни ка и зна ча-
ја, зна че ња, ин тер пре та ци је и ефе ка та не ког умет нич ког ра-
да? Да ли умет ност уоп ште мо же да се одво ји од по ли ти ке, 
иа ко се у то ме дис кур зив но по ку ша ва већ де це ни ја ма, ако 
је фи нан си ра на и по др жа ва на од стра не не ка квих ин сти ту-
ци ја др жа ве, а и ако са мо ег зи сти ра у не ком дру штве ном 
(политич ком) кон тек сту? Не ма умет но сти ко ја је апо ли тич-
ка и без и де о ло шка, сма тра Дип вел (De ep well) у мо но гра фи-
ји „Фе ми ни стич ка умет ност, ак ти ви зми и ар ти ви зми”13.

Фе ми ни стич ки умет нич ки про јек ти и фе ми ни стич ки ак ти-
ви зам сре ћу се нај че шће у ци вил ном сек то ру, че сто у про-
гра ми ма по др шке ви ше стру ко угро же ним гру па ма, а за сни-
ва ју на отво ре но сти, сен зи би ли те ту и по све ће но сти умет-
ни ца и ства ра лач ких ак ти вист ки ња упр кос ло шим усло ви ма 
ра да и из о стан ку по др шке окру же ња14.

Део ис тра жи ва ња по све ћен је ис ку ству дис кри ми на ци је на 
осно ву по ла и ро да и на чи ни ма су о ча ва ња и раз ра чу на ва-
ња са та квим ис ку стви ма, по себ но у ди ги тал ном окру же њу. 
Пре ма ско ра шњој сту ди ји о усло ви ма ра да и жи во та умет-
ни ца у Ри је ци „Kако жи ве умјет ни це?”15 48% је до жи ве ло 
дис кри ми на ци ју у дру штве ном окру же њу, 37% ни је, а 15% 
не мо же да про це ни – „што за бри ња ва до дат но јер по твр ђу је 

12 De ep well, K. In tro duc tion, in: Fe mi nist Art, Ac ti visms and Ar ti visms,  
De ep well, K. (ed.) (2020) Am ster dam: Va liz, p. 10.
13 Исто, стр. 10-17.
14 Ni ko lić, T. (2019б) Umet nič ki pro jek ti sa mi grant ki nja ma – pi ta nja kul tur nog 
i rod nog iden ti te ta, Interkulturalnost:časopiszapodsticanjeiafirmacijuinter
kul tu ral no sti, br. 18, str. 85-96.
15 Ba nić, S. i Go jić, N. (2018) Kakoživeumjetnice?, Ri je ka: Pro stor Plus.
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ко ли ко смо у свим сфе ра ма жи во та кон ти ну и ра но из ло же-
не при ти ску си стем ске дис кри ми на ци је са јед не, те ин тер-
нализа ци ји крив ње са дру ге стра не”. 

Ре зул та ти овог ис тра жи ва ња по ка за ли су нам да су умет ни-
це у Ри је ци, а сма тра се и у дру гим слич ним сре ди на ма, ве-
ћин ски би ле дис кри ми ни са не на осно ву по ла и ро да. Оне 
су тр пе ле сек си стич ке ко мен та ре, увре де, пот це њи ва ње, се-
гре га ци ју, по вре ме но при ма ле ни же за ра де у од но су на му-
шке ко ле ге, би ле ис кљу чи ва не или из ло же не кри ти ка ма због 
сво јих при ват них или по слов них од лу ка и дру го. Kроз ин-
тер вјуе по ку ша ли смо да отво ри мо и ово пи та ње у до ма ћем 
кон тек сту са фо ку сом на мла де ау тор ке, а уско ро се оче ку ју 
и ре зул та ти ши ре, бе о град ске вер зи је овог ис тра жи ва ња16. 

Ау тор ке ри јеч ког ис тра жи ва ња су за кљу чи ле да је ве ћи на 
ис пи та ни ца „вр ло до бро упо зна та са про бле ми ма па три јар-
хал не, сек си стич ке и ксе но фоб не сре ди не у ко јој жи ви, ра ди 
или ко ју због при ро де про фе си је по вре ме но по се ћу је”, и да 
док не ке од њих из бе га ва ју су ко бе, дру ге по ку ша ва ју да раз-
го ва ра ју, ис тра ју у свом ста ву, не ке до дат ним и пре ко вре ме-
ним ра дом по ку ша ју да от кло не сум ње и кри ти ке, де ле сво ја 
ис ку ства и др17. Ин тер вјуи оба вље ни са ау тор ка ма из Ср би-
је та ко ђе ће да осве тле спек тар на чи на на ко је мла де же не 
по ку ша ва ју да се, мен тал но, ко му ни ка циј ски, по слов но или 
ак ти ви стич ки из бо ре са та квим при ти сци ма из окру же ња.

Иде ја сај бе ру то пи зма по след ње де це ни је 20. ве ка је одав но 
пре ва зи ђен. Чак и ау тор ке по пут До не Ха ра веј, ко је су пред-
ња чи ле у тврд ња ма да ће ди ги тал ни свет би ти без иден ти-
тет ских по де ла и опре си је, одав но су пре по зна ле да то ни је 
ни ка ква „обе ћа на зе мља” и да тех но ло ги је са мо де ли мич но 
ну де но ве мо гућ но сти, при ступ зна њи ма и ре сур си ма, ка на-
ле дисеминацијe умет нич ког ра да и по ве зи ва ња, али да де-
ли мич но и ре флек ту ју и про ду бљу ју по сто је ће од но се моћи 

16 Ис тра жи ва ње „Kако жи ве ум(ј)ет ни це?” у Бе о гра ду ре а ли зу ју про ду-
цент ки ње мла ђе ге не ра ци је Kсенија Ђу ро вић и Ана Ву ко вић, та ко ђе не-
ка да шње сту дент ки ње на сту диј ском про гра му Ме наџ мен та и про дук-
ци је по зо ри шта, ра ди ја и кул ту ре на Фа кул те ту драм ских умет но сти, а 
уз по др шку плат фор ме Заједничко.орг, Шеј ме Фе ре, Kатарине По по вић, 
Ма ри је Ра до ман и про гра ма Мул ти  Ма де и ра. Dra go sa vlje vić, M. (23. 06. 
2020.) Ne ra di se o „jed na ko sti” – ka ko ži ve umet ni ce i kul tur ne rad ni ce, Ma-
ši na. posl. put pri stu plje no 26. 07. 2020; https://www.ma si na.rs /?p=13899 

17 Ba nić, S. i Go jić, N. нав. де ло, стр. 29-30.
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из офлajн све та18, а „из во ђе ње” ро да на ин тер не ту под буд-
ним је оком број них „чу ва ра про ла за”19.

Резултатиинтервјуаианализе

За цен трал ни узо рак у овом ис тра жи ва њу ода бра но је осам 
умет ни ца мла ђе ге не ра ци је, та ко да при па да ју раз ли чи тим 
умет нич ким по љи ма и ди сци пли на ма ко је се тра ди ци о нал-
но ви де као му шка за ни ма ња у умет но сти и кул ту ри: му зи ци 
(рок и са вре ме ној умет нич кој), филм ској ре жи ји, књи жев-
но сти, из во ђач ким – stand up ко ме ди ји, ви зу ел ним и при-
ме ње ним умет но сти ма – илу стра ци ји, стри пу и гра фич ком 
ди зај ну, а са ци љем да се ис тра жи вач ка пи та ња и хи по те зе 
при ме не на раз ли чи та умет нич ка по ља и ме ди је. Ода бра не 
ау тор ке део су бе о град ске, и до ма ће кул тур не, умет нич ке и 
кре а тив не сце не у Ср би ји, не ке од њих и са по вре ме ним или 
че шћим ан га жма ни ма, на сту пи ма и при зна њи ма из ван гра-
ни ца на ше зе мље, што је би ло по себ но ре ле вант но у ана-
ли зи ко ри шће ња ин тер не та за ре ги о нал ну и ме ђу на род ну 
ко му ни ка ци ју, пред ста вља ње и по ве зи ва ње, као и ре а го ва ње 
на дру штве не те ме и про бле ме из ван гра ни ца на ше зе мље 
и раз у ме ва ње свог ме ста, уло ге, до ме та и од го вор но сти на 
ши рем дру штве ном пла ну. Са го вор ни це су ода бра не на на-
чин да је ау тор ка тек ста не ке од ин тер вју и са них умет ни ца  
по зна ва ла лич но и има ла из гра ђен од нос са њи ма, ко ји је 
омо гу ћио да се отво ре но и лак ше раз го ва ра и о пи та њи ма 
вред но сти, ста во ва, као и лич них ди ле ма и пре и спи ти ва-
ња, док је са дру ги ма ово био пр ви кон такт, што оси гу ра ва 
одређе ну до зу ис тра жи вач ке дис тан це и објективности. 

У овом тек сту пред ста вље ни су ре зул та ти три ба те ри је пи-
та ња по ста вље них у окви ру одр жа них ин тер вјуа. Пр ва се 
од но си ла на дру штве но окру же ње, дру штве но по ли тич ке 
про бле ме ко је пре по зна ју као при о ри тет не, и њи хо ву мо ти-
ва ци ју и по све ће ност да до при не су ре ша ва њу тих про бле ма. 
Дру га ба те ри ја од но си ла се на иде је, прак се и по ли ти ке род-
не рав но прав но сти и фе ми ни зма: раз у ме ва ње пој ма фе ми-
ни зма, про це ну род них од но са на до ма ћој кул тур ној сце ни 
и ши рем дру штву у Ср би ји, те лич но ис ку ство род не дис-
кри ми на ци је и сек си зма. Тре ћа гру па пи та ња ис пи ти ва ла је 

18 New som, V. A. and Len gel, L. (2012) Arab Wo men, So cial Me dia, and the 
Arab Spring: Applying the fra me work of di gi tal re fle xi vity to analyze gen der 
and on li ne ac ti vism, Jo ur nal of In ter na ti o nal Wo men`s Stu di es, vol. 13, is sue 
5, рp. 31-45; An to ni je vić, Z. (2013) Stra te gi je ki ber fe mi ni zma: fe mi ni zam na 
druš tve nim mre ža ma u Sr bi ji, Genero:časopiszafeminističkuteorijuistudije
kul tu re, br. 17, Be o grad: Fa kul tet po li tič kih na u ka, str. 183-208.
19 Ma gu i re, E. (2018) Ho a xing In sta gram: Ama lia Ul man Ex po ses the Tro pes 
of #In sta gir lhood, in: Girls, Au to bi o graphy, Me dia, Pal gra ve Stu di es in Li fe  
Wri ting. Pal gra ve Mac mil lan, Cham, рp. 175-203.
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на чин и ме ру у ко јој ау тор ке де ле сво је по ли тич ке и дру-
штве не ста во ве у ди ги тал ном про сто ру (у окви ру и из ван 
сво је умет нич ке про дук ци је).

Личниставовии 
друштвенополитичкиприоритети

Не ки од цен трал них дру штве но-по ли тич ких про бле ма ко је 
мла де ау тор ке пре по зна ју и про ме на ко је у дру штву у Србији 
мо ра ју да се де се су: сла бост ин сти ту ци ја и из о ста нак по-
ве ре ња у њих, по пу ли зам и не до ста так истин ске по ли тич-
ке ви зи је и прав ца, ко руп ци ја, пар то кра ти ја и пар тиј ско или 
ро ђач ко за по шља ва ње – „Пре ва зи ла же њем лич них ин те ре са 
на свим ни во и ма би све про цве та ло јер би за слу жни ка дро ви 
би ли на по зи ци ја ма и бри ну ли о за јед нич ком ин те ре су...”, 
со ци јал на не прав да – „све ду бљи дру штве ни јаз из ме ђу гра-
ђан ства и по вла шће них сло је ва”; ме диј ска сце на и не до ста-
так сло бод них ме ди ја, јед но у мље и не до ста так кри тич ког 
ми шље ња, те ло ша ин фор ми са ност у дру штву. 

Илу стра ци ја 1. „РТС: Ва ше пра во да Џе ки Чен”,  
љу ба зно шћу ау тор ке Је ле не Ра да но вић

По ред ових, ау тор ке ма пи ра ју као из у зет но ва жне и вер бал-
но на си ље и из о ста нак ди ја ло га; до ми нант не вред но сти и 
не до ста так то ле ран ци је, дис кри ми на ци ју и угро же на пра ва 
ЛГБТ и дру гих ма њин ских за јед ни ца, за тво ре ност и не до-
ста так све сти; за не ма ри ва ње кул тур них по тре ба и кул тур ног 
жи во та, не до вољ ну по др шку кул ту ри; уни шта ва ње и за га ђе-
ност жи вот не сре ди не; не бри гу о мен тал ном здра вљу; цен-
тра ли за ци ју еко ном ског и дру штве ног жи во та у Бе о гра ду; 
те за пу ште ност јав ног обра зов ног, и здрав стве ног си стема. 

При ли ком раз го во ра на те му дру штве но по ли тич ких про-
бле ма и при о ри тет них про ме на, мла де ау тор ке се че сто 
устру ча ва ју да из ра зе отво ре но сво је ми шље ње, сум ња ју ћи 
у сво ју ком пе тен ци ју да о ма кро по ли тич ким, еко ном ским, 
со ци јал ним и дру гим пи та њи ма го во ре или им до при не су, 
или о свом пра ву да ко мен та ри шу, по не кад с об зи ром да 
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ни су си гур не да ли се у „до вољ ној ме ри” са ме ан га жу ју на 
ре ша ва њу пре по зна тих про бле ма. Овим те ма ма при сту па ју 
озбиљ но, од го вор но и са мо све сно.  

1.1. Трудим се да не размишљамо стварима које ја не
могудапроменим,илиукојимајаличнонежелимдасе
ангажујем.[...]Поштојетотоликовеликоипреплављу
јуће,ајанерадимутомдомену,ондамијеефикасниједа
радимоноштојамогу.

1.2.Трудимседанеразмишљаммногоополитици,јерне
мислимдасамкомпетентнаутомсмислу.

Осе ћа ња ко ја до ми ни ра ју ка да го во ре о дру штве но по ли-
тич кој си ту а ци ји у Ср би ји су не за до вољ ство, раз о ча ра ње, 
без на де жност, бес по моћ ност, пе си ми зам, без из ла зност, 
резигни ра ност, љут ња, очај.

Оне та ко ђе пре те жно из бе га ва ју да де фи ни шу сво ју циљ ну 
гру пу и дру штве ну гру пу / кул тур ни мо дел ко јем се обра ћа ју 
сво јим ства ра ла штвом – ви зу ел ним, му зич ким, филм ским, 
књи жев ним и др. Иа ко је део са го вор ни ца био све стан, упу-
ћен и ин фор ми сан ко чи ни ње ну гру пу пра ти ла ца, ко ри сни-
ка или по се ти ла ца ње них са др жа ја и про гра ма, ве ћи на је 
об ја шња ва ла да се при ли ком са мог ства ра ла штва не обра ћа 
ни јед ној гру пи или про фи лу ин тен ци о нал но, већ да углав-
ном про из во ди са др жа је из лич не по тре бе и ин спи ра ци је, а 
по том ти са др жа ји про на ђу сво је да ље адре се.

2.1.Неразмишљамопублици,размишљамвишеосеби...

2.2. Искрено, не знам... Некад не знам да ли уопште
пишемзанекуциљнугрупуилионакоинстинктивно.

2.3.Јакадастварамсвојсадржајипласирамганемам
циљнугрупукојутаргетирам.Алисамсхватиламорам
вишедасепозабавимтимекоделимојесадржаје,пасам
инсталирала аналитике и могу тачно да кажем ко ме
пратииделиидокогасумојепорукестигле.

2.4.Овде нема стратегије. То бими било важно да је
активистичкипројекат,илидајерегионалнапродаја.А
поштосуовоартпројектимогударадимштахоћу...Kо
ћесесатимповезатиипронаћијанемогуданавигирам.

2.5.Јауопштенапочеткуовогконцептапрегодинудана
нисамсе обраћаланикоме, већ самомсеби,требаломи
једаминекестваридођудоглаве.Идаљенемамциљну
групукојојсеобраћам,јошувекискључиворадимтосамо
збогсебе,тојесебичноалитакоје.Kадбудемкренула
дасеобраћамнекојциљнојгрупи,бољедапрестанемда
радим.Овонијекомерцијалнеприроде.
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2.6.Јасевечитотрудимижелимдаприђемширојгрупи,
итинејџереусредњојшколидапривучем,дасезаинте
ресују...

Раз го ва ра ла сам са мла дим умет ни ца ма и о то ме да ли оне 
же ле, да ли ак тив но по ку ша ва ју да до при не су и укљу че се 
у ре ша ва ње не ких од на ве де них дру штве них и по ли тич ких 
про бле ма, и ка кав је њи хов од нос пре ма ак ти ви зму, би ло 
кроз свој умет нич ки рад или из ван ње га. Је дан део са го вор-
ни ца го во рио је да же ли да до при не се и укљу чи се, али да 
их спре ча ва не до ста так вре ме на, фи нан си ја, по др шке, да не 
ве ру ју да мо гу да на пра ве ика кву про ме ну, да не ма ју ка па ци-
те та и по тен ци ја ла, као и да се не би осе ћа ле без бед но уко-
ли ко би ви ше и ди рект ни је из но си ле дру штве не и по ли ти ке 
кри ти ке у сво м јав ном на сту пу и ра ду. 

3.1.Депримирамесвештоседешава,паминеостане
енергије да осмислимпројекат.У нашој клими кад бих
кренуладарадимнештовелико, запаженоикритички,
нисамсигурнадалибихималахраброститимедасеба
вим–имаихсвуда,гледајусве.Такође,овдејетешкона
правитинештовеликоизначајно–пројектикојинеиду
подрукуестаблиштментуурегионутешкоидадолазе
доадекватнефинансијскеподршке.

3.2. Знам да би, да ја то кренем да радим, моја мама
ималапроблеманапослу.

И док че сто не ви де се бе као ак ти вист ки ње, и из бе га ва ју да 
свом умет нич ком ра ду до де ле и не ки ак ти ви стич ки, дру-
штве ни или по ли тич ки циљ, део ау тор ки по де лио је ка ко их 
искре но ра ду је, мо ти ви ше, ис пу ња ва ка да њи хо во ства ра-
ла штво емо тив но или мен тал но до так не дру гу осо бу, ка да 
по сто ји раз у ме ва ње, ко му ни ка ци ја, раз ме на и ка да ути чу на 
рас по ло же ње или осе ћа ња сво је пу бли ке и пра ти ла ца. Ово 
се по ста вља као ва жна ди мен зи ја њи хо вог ра да ка да је реч о 
ути ца ју на дру ге осо бе и на дру штво, по ред на рав но, основ-
не по тре бе за уну тра шњом ко му ни ка ци јом и ре ак ци јом на 
уну тра шње по тре бe, на ра ти ве, иде је и осе ћа ња.

4.1.Менијестрашнодрагокаднештоштојанацртам
јељудимасимпатично,насмејеихилииспровоциранеку
реакцију. 

4.2.Kаднекоиподелиутисакимишљењеинекуемоцију
којуједоживела/озахваљујућинекоммомраду,учиними
великучастизадовољство.

4.3.Јанасценикажемнекистереотип,мисенасмејемо,
алинештоиизазовемонатихпарминута,поставимо
питање.
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Оне та ко ко му ни ка циј ске ди мен зи је свог ства ра ла штва 
ви де као ми кро-ути цај на сва ко дне ви цу, рас по ло же ње или 
ми шље ње сво јих пра ти ла ца, углав ном без пре тен зи ја, ам-
би ци ја или оче ки ва ња да ути чу на про ме ну све сти или 
ста во ва по дру штве ним или по ли тич ким пи та њи ма.

5.1.Kрозмалеуметничкепројектељудимадашнешто
штоинеочекујешинепланираш.Видишанестезиоло
генаГАKукојиносе„Самонежнопремасеби”,смирују
трудницетвојимбеџом. [...]Потпуно је сулудо, немо
жешнидапретпоставишштаћетудаседесииразвије.
Затомисечининепотребантруддакренемодкровних
ствариивеликихтема,кадкрозконкретанпримервидим
даималидизајнерскиактивизамможедапрокрчипут
донивоадокојихјанемогудадођеминституционалним
каналима.

Илу стра ци ја 2. „Са мо не жно пре ма се би”,  
љу ба зно шћу ау тор ке Ја не Ор шо лић 

По сто је на рав но и из у зе ци ко је је ва жно на овом ме сту пре-
по зна ти. Филм ска ау тор ка Ива на То до ро вић кон ти ну и ра но 
по ста вља те шка и ком плек сна пи та ња и по тре сне те ме у 
сре ди ште свог до ку мен тар ног ства ра ла штва, пре да но би ра-
ју ћи да се су о ча ва са та бу те ма ма и по ди же све ст у дру штву 
о дру штве но осе тљи вим гру па ма и на сил нич ким ма три ца ма 
по на ша ња са ко јих нам је лак ше да скре не мо по глед; ко ми-
чар ка Је ле на Ра да но вић по вре ме но у сво је на сту пе ин тен-
ци о нал но по зи ци о ни ра и на ра ти ве о на си љу над де вој чи ца-
ма и же на ма, и иа ко их пред ста вља у фор ми ви ца и ша ле 
свој стве не по слу ко ји ра ди и кре а тив ном из ра зу стен дап ко-
ме ди је, то исто вре ме но пред ста вља и све сну ин тер вен ци ју 
у јав ном дис кур су ко ју је ау тор ка мо гла да изабере и да не 
изво ди; и др. 
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Пре ма Дип вел, фе ми ни стич ка умет ност ба ви се круп ним 
по ли тич ким пи та њи ма и по ли ти ка ма, али и за ма гљу је / ди-
ску ту је ли ни ју раз гра ни че ња јав ног и при ват ног, ин си сти ра 
на лич ном као по ли тич ком и ти ме утвр ђу је зна чај ми кро-
по ли ти ка сва ко днев ног жи во та. Феминизам инсистира да
је„приватнасфера”–дом,породица,друштвеноуређење
односа,одржавањеирепродукцијасамогживота–неодво
јиваод„јавне”,теуполитикууводичитавеобластидру
штвених,сексуалних,психолошкихиемотивнихтема. Та-
ко ђе, фе ми ни зам пле ди ра за пре и спи ти ва ње гра ни ца из ме ђу 
про дук ци је и ре про дук ци је – од но сно бо ље раз у ме ва ње дру-
штве не ре про дук ци је жи во та – љу ба ви, бри ге у по ро ди ци, 
ор га ни за ци ју ра да, ин сти ту ци ја здрав стве ног и обра зов ног 
си сте ма – обла сти ко је су тре ти ра не као ма ње вред не, а што 
су че сто мо ти ви или те ме, фор ма ти или кон тек сти фе ми ни-
стич ког (и жен ског уоп ште) умет нич ког ра да20, и ко је упра-
во сре ће мо у зна чај ном де лу опу са ау тор ки ко је су пред мет 
овог пи лот ис тра жи ва ња.  

Феминизам,родна(не)равноправности 
дискриминација

Ау тор ке про це њу ју да је Ср би ја да ле ко од род не рав но прав-
но сти, да му шкар ци и же не ни су јед на ко тре ти ра ни у дру-
штву, и да је дис кри ми на ци ја све при сут на, илу стру ју ћи то 
са јед не стра не лич ним при ме ри ма, а са дру ге стра не ме диј-
ским дис кур сом, не јед на ким при су ством на по зи ци ја ма мо-
ћи у дру штву, при ме ри ма из по слов ног окру же ња и дру гим. 
Ме ђу од го во ри ма пре по зна је се спек тар на чи на су о ча ва ња 
са дис кри ми на ци јом и сек си змом, али и пре и спи ти ва ње 
соп стве не по зи ци је и ре ак ци је. Не ке од са го вор ни ца ис ти-
чу да и у дру гим, раз ви је ним зе мља ма по сто је слич ни про-
бле ми, као и да оне лич но ни су у сво јој по ро ди ци и уском 
по слов ном окру же њу има ле не га тив на ис ку ства. То ком ду-
жег раз го во ра, пак, и ове ау тор ке при се те се, те на ве ду раз-
ли чи та ис ку ства ко ја се мо гу свр ста ти под не рав но прав ни 
трет ман, и по све до че о оп те ре ће њи ма или оче ки ва њи ма ко ја 
по сто је пре ма њи ма с об зи ром на пол (род).

6.1.Свиљуди који су исправни немајуте идиотске ко
ментаренамушко–женскетеме,алионикојинисуис
правниииначеуприватномживотуинапослупричају
будалаштине.Тиљудисекодменеодмахдискредитујуи
вишесенебавимњима.

6.2.Јасамималатусрећуданисамосетилатудискри
минацију на својој кожи, нити у нашој земљи. Имамо

20 De ep well, K. нав. де ло, стр. 17.
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професоре на академији женског рода, композиторке
итд.,ниједеловалокаопроблемзаобразовањеинапредо
вање,доксамскоросхватиладауАмерицииуНемачкој
сетовеомаосећалоикомпозиторкеиуметницесуимале
проблеме.

6.3. Трпим разне видове диксриминације чим изађем из
зграде.

6.4. Друштво је у ретрадиционализацији, у много чему
стагнирамо,аупонечемусмоиназадовали.

Не ке од ау тор ки као да осе ћа ју да не мо гу да се бу не и бу-
ду кри тич ки ори јен ти са не јер њи хо ва ис ку ства ни су та ко 
не га тив на, а по ло жај угро жен као не ком дру гом. Сто га оне 
ова кве си ту а ци је нор ма ли зу ју, оче ку ју од се бе да се из бо ре 
или изо лу ју, не по тре са ју, бу ду чвр сте и на тај на чин учи-
не про блем ма њим или не по сто је ћим. Украт ко, та лен то ва не, 
спо соб не, од го вор не и по све ће не мла де же не пре у зи ма ју и 
ову од го вор ност и по сао на се бе. 

Уз по је ди не из у зет ке, сла жу се у оце ни да кул тур на сце на 
ни је рав но прав на и да ни су под јед на ко за сту пље не умет ни-
це и умет ни ци, да не ма до вољ но же на ко је во де кул тур не ор-
га ни за ци је и да не до ста је по др шке. Са дру ге стра не, про це-
њу ју да по сто је по зи тив ни по ма ци и да се де ша ва ју проме не 
и по бољ ша ња. 

7.1. Апсолутно је родно равноправна, сигурно није ни
ком спречен рад или напредовање.Дешавају сете неке
неједнакости, које испадну спонтано, неке ствари су
биолошке...

7.2.Чуласамдаукултуриимавишежена,алисутоу
суштининајмањеплаћенеделатности,чинимиседаје
тотачно.Навећинидиректорскихпозицијасумушкар
циидаље.

Оп шти про бле ми по ли тич ке при ро де, ко руп ци ја и не по ти-
зам, а по том и ма ли ка па ци те ти и фи нан сиј ске мо гућ но сти 
сек то ра кул ту ре и не раз ви је не кул тур не по тре бе ме ђу ста-
нов ни штвом Ср би је, пре ма ре чи ма не ких од са го вор ни ца, 
ви ше стру ко су зна чај ни ји про бле ми и пре пре ке за на пре-
до ва ње и оства ри ва ње кре а тив ног и ин ди ви ду ал ног по тен-
ција ла у Ср би ји и ре ги о ну.

8.1. Тренутно је у Србији у културној политици најва
жниједалисиполитичкиподобан,атекондасеврши
даљераслојавање.Морапрводасеповећабуџетзакул
туру,потомдасејаснијеодредециљевиивизија,атек
ондаштосеинклузивноститиче.Мождазвучисмешно,
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алимислимдасуквотенеопходне,докнамнеуђеумен
талитет.

8.2.Мушкарцииженеимајуједнакеприлике,миуопште
немамотајпроблем,осимполитичког.Аливерујемдаси
гурно има неких предубеђења која могу да спрече децу.
Мададанас вишенематоликонивезе саполовима,де
цасууопштеспреченадасеокренууметности,музици,
креативности.

Иа ко је сва ка са го вор ни ца по де ли ла не ко, че сто зна чај но и 
си сте мат ско ис ку ство дис кри ми на ци је, сек си зма и па три-
јар ха та ко је је до жи ве ла у раз ли чи тим окру же њи ма, ве ли ки 
број њих сум ња у сво ју ком пе тент ност да о тој те ми го во ри, 
да је оце не или ко мен та ри ше, усту па ју ћи про стор за та кву 
кон вер за ци ју не ки ма ко ји су „струч ни ји”. Де ли мич но, ово 
је зна чај но и са аспек та пре по зна ва ња соп стве них при ви ле-
ги ја, као и од го вор но сти за из ре че ну реч и јав но де ло ва ње, 
што је сва ка ко ва лид но и вред но по што ва ња, али се у ве ли-
кој ме ри при ме ћу је и ути ша ва ње соп стве ног гла са, не пре-
по зна ва ње соп стве ног ми шље ња као до вољ но ре ле вант ног 
и усту па ње про сто ра не ком дру гом. По ста вља се пи та ње да 
ли и ка кав про стор за ин тер вен ци ју у овом до ме ну по сто ји 
на умет нич ким ви со ко школ ским уста но ва ма и да ли је мо-
гу ће да се оне укљу че у из град њу ове вр сте ком пе тен ци ја 
и ве шти на умет ни ца/ка, има ју ћи у ви ду ин сти ту ци о нал на 
огра ни че ња па три јар хал ног кон тек ста у ко јем, упр кос свим 
на по ри ма по је ди на ца/ки , функ ци о ни шу.

9.1.Највишеволимдапричамосвомискуствујернисам
ниантропологнисоциологпанијеуредудадајемнеке
општеоцене.Свеснасамдамојемишљењеипакимавезе
исамојимоколностима,Београдитд.,стварисунегде
другдемождадругачије.

9.2.Морашпрводасеобразујеш,акоодешупогрешном
смеруможешда направишштету.Боље да не кажем,
негодаљудичујунештопогрешно.Небихволеланида
некомислидасејанештоправимпаметна...

Са го вор ни це су че сто де ли ле и сво ја оче ки ва ња да ми зо ги-
ни ја, па три јар хат и сек си зам тре ба да бу ду ма ње до ми нант-
ни ме ђу же на ма, те раз о ча ра ње што то че сто ни је та ко, и 
нео п ход ност удру жи ва ња, жен ске со ли дар но сти и по др шке.

10.1.Морамдапризнамдајатуимампроблемсажена
мауцелојтојпричи,исамамама,саженамакојимаје
таквопонашањеокеј.

10.2.Морајуиженедапрестанудасесмејуувеликимко
лективиманаглупесексистичкефоре,аисамедаихпро
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изводе.Kадазаузмешправистав,тојестеболно–увекје
битидругачијиболно,алинадужестазејепродуктивно,
почнудатесматрајуколико–толикоравноправном.

10.3.Многоболнојеиштосуженеженијакочестовук.
Трпела сам у вишенавратадискриминацију због својих
избораиначинаживотаодстранежена.

10.4. Док ми не направимо наш чопор, појединачно не
можемоништа.

Је дан од ци ље ва ис тра жи ва ња од но сио се и на ма пи ра-
ње раз ли чи тих при сту па фе ми ни зму и раз у ме ва ња овог 
пој ма и по кре та. Ау тор ке су све о фе ми ни зму го во ри ле 
у по зи тив ном то ну, сма тра ју ћи фе ми ни стич ке вред но сти 
де лом са вре ме не ци ви ли за ци је, људ ским и гра ђан ским 
пра ви ма, чо веч но сти и рав но прав но сти. Исто вре ме но, ве-
ћи на је по твр ди ла и да се о фе ми ни зму углав ном го во ри 
о не га тив ном кон тек сту, као о агре сив ном, ми ли тант ном, 
ра ди кал ном по кре ту „про тив”.

11.1.Простотојеборбазаједнакаправасвихљудибез
обзиранарод,полиостало.Јатовидимкаоширокпо
кретзадруштвенуправду;11.2.Борбазаљудскаправа,
каоиантирасизам,неопходанпокрет.

11.3.Јасамчуладасутожененезадовољнесобом,али
међутимтонијетачно,тосуженекојежеленештода
променеидржедосебе,јатотаковидим,икојеимају
довољносамопоштовањадасесаовомнашомсвакоднев
ницомизборе,дасеборезасвојаправа.

11.4.Феминизамјезаменепоштовањежене,заштита
женеиуважавањеженекаоличности.Мислимдајефе
минизамнеопходанидајетоједининачиндасеположај
женаудруштвупромени.

11.5.Начинмишљењаипутсазнања;

11.6.Борбазаосвешћивањежена.

11.7Појамљудскеједнакости–дајесвакобићеједнако
битноважноињегововремеислободноирадноиснови...
Појамчовечности.Надамседанукадћетобитиједина
могућаопцијаиприроднопонашање.

У од но су на оче ки ва ња пре по чет ка ис тра жи ва ња, пост фе-
ми ни зам21 се у спро ве де ним ин тер вју и ма пре по зна је у зна-
чај но ма њој ме ри. Ни јед на од са го вор ни ца не сма тра да је 

21 Ve se lje vić Jer ko vić, S. (2012) „Ti si su per že na”: no va žen stve nost u po pu-
lar noj kul tu ri, Genero:časopiszafeminističkuteorijuistudijekulture, br. 16, 
Be o grad: Fa kul tet po li tič kih na u ka, str. 117-140. 
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рав но прав ност по стиг ну та, фе ми ни зам ире ле ван тан и бор ба 
не по треб на, иа ко је ово „па три јар хал на дис кур зив на стра те-
ги ја” ко ји се у ве ли кој ме ри сре ће ме ђу мла дим, ак тив ним 
и са мо стал ним же на ма да нас22. „Пост фе ми ни стич ку ви зи-
ју су пер же не”, по ко јој же не да нас мо гу има ти све ако су 
до вољ но спо соб не – а ако не ма ју, то је за то што оне ни су 
ком пе тент не, а не јер по сто је струк тур ни фак то ри ко ји то 
оне мо гу ћа ва ју, мо је са го вор ни це рет ко по др жа ва ју.

По ред све га на ве де ног, део ау тор ки че сто се и све сно су о-
ча ва са сте ре о ти пи ма у ве зи са про фе си ја ма, спо соб но сти-
ма и ин те ре со ва њи ма му шка ра ца и же на, прет по ста вља њем 
њи хо ве сек су ал не ор јен та ци је, ко мен та ра на ра чун фи зич ког 
из гле да, го ди на или сек су ал ног или по ро дич ног по на ша ња 
и из бо ра, а то све још у ве ћој ме ри пре по зна ју у јав ном и 
ме диј ском про сто ру. Због сте ре о ти па и оче ки ва ња сре ди не 
(лич не, про фе си о нал не и ши ре јав но сти) не ке од са го вор-
ни ца има ју те шко ће у пси хо ло шком ускла ђи ва њу про фе си-
о нал ног, род ног и сек су ал ног иден ти те та и то пред ста вља 
до дат но оп те ре ће ње, а о че му по сто је и ре ле вант ни умет-
нич ки про јек ти ко ји то про пи ту ју23. Не ке од њих пре и спи ту-
ју сво ју жен стве ност, по ку ша ва ју да је за шти те, кон стру и шу 
што не за ви сни је од спо ља шњих дру штве них оче ки ва ња, и у 
то ме су зна чај ни узо ри и мо де ли, по тен ци јал не или ре ал не 
мен тор ке у про фе си о нал ном раз во ју. Ау тор ке се су о ча ва ју 
са ми кро а гре си ја ма, не а де кват ним то ном, из бо ром ре чи или 
го во ром те ла у про фе си о нал ној ко му ни ка ци ји, нежељеним 
коментарима, проценама и нетраженим саветима од људи 
који им нису блиски као и прет по став ка ма да су њи хо ва по-
стиг ну ћа или ин те ре со ва ња заслуге му шких парт не ра. Још 
јед ном се по ка зу је да жен ско те ло, из бо ри и жи вот као да се 
сма тра ју јав ним и као да су сви по зва ни да их ко мен та ри шу 
и про це њу ју. 

Шала на рачунжена може се много лакше и са више
успехаизрицатиодшаленарачунмушкарца.Овешале
сучестовулгарнијеимноговишесеодносенателоите
лесностношалекојесуусмеренекамушкости(тусеја
вљајуишаленарачунамбиције,сигурностиисл.тзв.
мушкихвредности)24.

22 Исто, стр. 127.
23 Ma gu i re, E. (2018) Ho a xing In sta gram: Ama lia Ul man Ex po ses the Tro pes 
of #In sta gir lhood, in: Girls, Au to bi o graphy, Me dia, Pal gra ve Stu di es in Li fe  
Wri ting, Pal gra ve Mac mil lan, Cham, рp. 175-203.
24 Dragićević Šešić, M. Mizoginija u obrascima masovne kulture, u: Mapiranje 
mizoginije u Srbiji: diskursi i prakse (prvi tom), priredila Blagojević, M. (2000) 
Beograd: Asocijacija za žensku inicijativu, str. 372-373.



103

ТАТЈАНА НИКОЛИЋ

Не ке од ау тор ки су о ча ва ју се са ин фан ти ли за ци јом или 
објек ти фи ка ци јом, али он да по вре ме но по ку ша ва ју да, у 
том огра ни че ном спек тру мо гућ но сти, те сте ре о ти пе и огра-
ни че ња пре о кре ну у сво ју ко рист. Уз оп те ре ће ње својим фи-
зич ким из гле дом и вре ме ном и енер ги јом уло же ним у улеп-
ша ва ње (би ло да пре и спи ту ју да ли до вољ но, или пре ви ше 
вре ме на по све ћу ју овим ак тив но сти ма), код не ких од ау тор-
ки пре по зна је се и оп те ре ће ње да оне пред ста вља ју на не ки 
на чин све дру ге же не, да го во ре у име свих, као и да дру ге 
же не у од ре ђе ној ме ри пред ста вља ју њих, и по ста вља ју од 
њих оче ки ва ња ко ја оне по сле мо ра ју да ис пу ња ва ју, или 
опо вр га ва ју. Све то по ја ча ва иде ју о жен ској ком пе ти ци ји, 
су је ти, и да „мо же би ти са мо јед на” што до дат но оте жа ва и 
лич ни и про фе си о нал ни раз вој, ко му ни ка ци ју и из ра жа ва ње 
мла дих ау тор ки у до ма ћем и ре ги о нал ном кон тек сту. 

Употребадигиталнихплатформии 
критичкомишљење

Уз ана ли зу срп ског сај бер про сто ра и сај бер кул ту ре – њи-
хо вих гра ни ца, ак те ра, про це са на стан ка и раз во ја, у свом 
док тор ском ис тра жи ва њу 2015. го ди не Ве ра Ме во рах ука зу-
је и на не до вољ ну про бле ма ти за ци ју је зи ка но вих ме ди ја на 
про сто ру Ср би је као и не до вољ но про ми шља ње и де ло ва-
ње кул тур них (и на уч них) ин сти ту ци ја у до ме ну ди ги тал ног 
раз во ја дру штва у Ср би ји25. 

Мла де умет ни це са ко ји ма сам раз го ва ра ла су у зна чај ној 
ме ри при сут не у том сај бер про сто ру и на ди ги тал ним плат-
фор ма ма, али углав ном не раз два ја ју сво је при ват не ка на ле 
ко му ни ка ци је на дру штве ним мре жа ма, од ка на ла на ме ње-
них про фе си о нал ној афир ма ци ји и про мо ци ји свог умет-
нич ког ра да, док је про да ја нај ма ње ре ле ван тан циљ за ве-
ћи ну. Ин ста грам је по њи хо вом ми шље њу, а и по прак си, 
адекватнији за професионалну употребу од Феј сбу ка, док је 
на овој мре жи стра ни ца оче ки ва но сма тра на про фе си о нал-
ни јом од про фи ла. Не ко ли ко мо де ла при су ства и ко му ни ка-
ци је на ди ги тал ним плат фор ма ма ко је при ме њу ју ау тор ке 
мла ђе ге не ра ци је су:

• Лич не и про фе си о нал не ди ги тал не ко му ни ка ци је се 
пре пли ћу и ме ша ју. Ау тор ке не ма ре за то мно го, јер 
сва ка ко не да ју ве ли ки зна чај том аспек ту свог ра-
да и не ма ју ам би ци је да се ди ги тал ном про мо ци јом 
ствара ла штва ба ве про фе си о нал но. 

25 Me vo rah, V. (2015) Internet i umetnost na prostoru Srbije 1996–2013 –
Odlike umetničkih diskursa na polju Interneta u Srbiji,dok tor ska di ser ta ci ja, 
Beograd: Uni ver zi tet umet no sti.
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• Ау тор ке има ју ви ше ди ги тал них ка на ла ко му ни ка ци-
је и на раз ли чи тим ка на ли ма у ма њој или ве ћој ме-
ри де ле при ват не, од но сно про фе си о нал не са др жа је. 
Оста вља ју пра ти о ци ма и ко ле га ма на из бор и во љу на 
ко јим ка на ли ма их пра те.

• Kоришћење оп ци је „Бли ски при ја те љи” или сто ри ја 
уме сто по ста, на мре жа ма ко је су пре те жно про фе си-
о нал не, у слу ча је ви ма ка да по сто ји же ља за де ље њем 
не ког при ват ни јег са др жа ја.

• Од ри ца ње од при ват ног про сто ра и фо ку си ра ње на 
про фе си о нал ну ко му ни ка ци ју. Ау тор ке од лу чу ју да 
углав ном не де ле сво је ста во ве на ин тер не ту, или/и 
не де ле са др жај у ве зи са по ро ди цом. У овом слу ча ју 
до ла зи до сво је вр сне ау то цен зу ре из про фе си о нал-
ног раз ло га, али и из сум ње у аде кват ност и ускла-
ђе ност при ват ног иден ти те та и при ват них ин те ре-
со ва ња, ста во ва и ак тив но сти са про фе си о нал ним 
идентитетом.

12.1.Осећамседајемојживотјаванзбогспецифично
стипосла.Дајетоличнипростордругачијебихводила.

12.2.Раздвајамтакоштосамодтренуткакадсамод
лучиладапромовишемсвојумузикунаинтернетуидру
штвениммрежамаограничиласвојличнипросторине
користимнатајначиндруштвенемреже.

12.3. Не раздвајам, трудим се да друштвене мреже
користимкаопрофесионалнеканале.

Kод зна чај ног де ла са го вор ни ца по сто ји сво је вр сно дис тан-
ци ра ње од план ске, струк ту ри са не и про фе си о нал не ди ги-
тал не ко му ни ка ци је, сум ња у сво је ком пе тен ци је, не до ста-
так ин те ре со ва ња, пред ста ва да је то не чи ји ту ђи до мен за 
ко ји оне ни су спо соб не.

13.1.Свеуживотурадимпоосећајуитосамукраткоја.
Kакомидођеданас,сутравећдругаприча.Немамжива
цадатопланирам.Мислимдасејаковидикаднекоради
испланирано,именијетоисфолираноибезвезе,итови
шенебихбилаја.

13.2.Свекористимкаонекидневник,необраћамтолико
пажњукакојетоупаковано.Заправомогудакажемда
сампоприличнолош„пакер”оногашторадим.
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Су прот но од ве ћи не ме ди ја у са вре ме ном ме диј ском про-
сто ру у Ср би ји, а и гло бал но26, мла де ау тор ке умет нич ког 
и до не кле ме диј ског са др жа ја у ди ги тал ном про сто ру, за не-
мар љи во се ба ве сво јом пу бли ком, ње ним ин те ре со ва њи ма, 
оче ки ва њи ма и по тре ба ма, и тек у рет ким си ту а ци ја ма об ли-
ку ју тај са др жај уоп ште има ју ћи је на уму. То, на рав но, има 
сво је не га тив не стра не и по сле ди це са аспек та ди се ми на ци-
је и ди стри бу ци је умет нич ког са др жа ја и ди ги тал них прак си 
раз во ја пу бли ке. Нар ци зам, ко ји се тра ди ци о нал но при пи-
су је кон тек сту дру штве них мре жа и ге не ра ци ја ма ко је су на 
њи ма нај ак тив ни је27, ни је пре по знат у раз го во ри ма ни ти у 
пре зен та ци ја ма ау тор ки на овим ди ги тал ним плат фор ма ма.

Ау тор ке ко је ин те ре су је да уче ству ју у јав ном дис кур су на 
дру штве не и по ли тич ке те ме, и да се из ја шња ва ју по ва-
жним пи та њи ма, че сто сма тра ју да су њи хо ви ста во ви ја сни 
на осно ву ра до ва и да не ма по тре бе да их екс пли цит но из-
ра жа ва ју, а та ко ђе не же ле да до са ђу ју сво јим пра ти о ци ма 
и да их ти ме од би ја ју. Не ке од њих пак, сма тра ју уче шће 
у јав ним ди ску си ја ма, ак ти ви стич ким про це си ма и ши ре њу 
ре ле вант них ин фор ма ци ја, сво јом, не са мо гра ђан ском, не го 
и про фе си о нал ном уло гом. 

14.1.Мислимдаизражавамоноштосеунајширемкон
текстуможеназватиграђанскимправима.Нисамсим
патизерниједнестранкеникадбила,алиувекговоримо
грађанскимслободамаиправима.

14.2.СвојФејсбукпрофилкористимзапромоцијусвојих
филмоваирадионица,алинесуздржавамседасеизја
снимвезанозадруштвенополитичкеставовекадазато
имампотребу.

14.3. Главни проблем је цензура... Десило се да је један
мојтвит,којинемавезесаполитиком(sic!)„РТС:Ваше
право даЏекиЧен”, завршинамајицама, и нато сам
башпоносна.Питалисумедалихоћудаихтужимза
ауторскаправа–напротив,мени једрагоакомионда
лакшезапамтимодасуонипушталиЏекијаЧенадоксу
ишлипротестииспредњих.Људимајетосмешно,алија
сепитамдалисусвесниколикијетопроблемиштаје
заправопорукаизатога.

26 Ni ko lić, M. (2010) Bu duć nost srp skog me dij skog pro sto ra – kre a tiv no vs. 
ko mer ci jal no, Kultura:časopiszateorijuisociologijukultureikulturnupoli
ti ku, br. 128, Be o grad: Za vod za pro u ča va nje kul tur nog raz vit ka, str. 153-154. 
27 Ma gu i re, E. (2018) Ho a xing In sta gram: Ama lia Ul man Ex po ses the Tro pes 
of #In sta gir lhood, in: Girls, Au to bi o graphy, Me dia, Pal gra ve Stu di es in Li fe 
Writing. Pal gra ve Mac mil lan, Cham, рp. 175-203.



106

ТАТЈАНА НИКОЛИЋ

14.4.Читавједанмојконцептјенастао2014.кадсубиле
поплаве,тадсамсеможданајвишеиангажовала.Ра
диласампотопљенебагереуKолубари.Тојебилаката
строфа,минисмоимали воде 15дана уЛазаревцу, не
стајалајеструја,магистралајебилапоплављена,били
смоодсечениодсвета;аљудидижуценеупродавница
ма...Немауља,неманичега,ијасамтад,тј.послекад
је биломогућности, урадилаогромну ситоштампу, сад
имамилитографију28.

Илу стра ци ја бр. 3 „Ти хо те че Ко лу ба ра и мој жи вот с њом”,  
љу ба зно шћу ау тор ке Је ле не Ми ли ће вић 

Закључак

Ме ђу умет ни ца ма мла ђе ге не ра ци је у Ср би ји по сто ји зна ча-
јан не пре по знат по тен ци јал и та ле нат ка ко за ау тор ску про-
дук ци ју у раз ли чи тим до ме ни ма и про фе си о нал ну афир ма-
ци ју на до ма ћој, ре ги о нал ној и ме ђу на род ној сце ни, та ко и 
за укљу чи ва ње у ак ти ви стич ке, дру штве не и по ли тич ке по-
кре те и јав ни дис курс о раз ли чи тим ло кал ним и гло бал ним 
про бле ми ма. Кул тур на сце на у Ср би ји по се ду је овај зна ча-
јан ре сурс ко ји би зна чај ни јом по др шком ин сти ту ци ја, ор га-
ни за ци ја и ме ди ја до при нео ра зно ли ко сти, ква ли те ту и про-
гре сив но сти до ма ћег кре а тив ног сек то ра на ме ђу народном 
пла ну.

Ипак, ау тор ке са ме не из ра жа ва ју у зна чај ној ме ри ам би ци ју 
и не од но се се план ски пре ма сво јој про фе си о нал ној афир-
ма ци ји. Пре те жно не ви де од ре ђе ну дру штве ну гру пу као 
сво ју циљ ну гру пу, и иа ко су по не ке све сне и ин фор мисане 

28 Овај рад је Цен тар за кул ту ру Ла за ре вац, ода кле је ау тор ка, от ку пио уз 
по др шку Ми ни стар ства кул ту ре у 2019. го ди ни. „Ти хо те че Kолубара и мој 
жи вот с њом” Је ле не Ми ли ће вић (1992) је дан је од шест ра до ва ода бра них 
на кон кур су за ко ји се при ја ви ло чак сто ти ну и че ти ри ау то ра. Ме ђу са мо 
не ко ли ко иза бра них су, на при мер, још Урош Ђу рић и Сел ман Тр то вац.
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о то ме ко им је до ми нант на пу бли ка, оне ни су ту гру пу ода-
бра ле све сно и опре де ли ле се да се њој обра ћа ју. Оне ства-
ра ју за се бе и због се бе, и пре пу шта ју да са др жај „до ђе до 
оног ко га се ти че”. У ана ли зи ра ним слу ча је ви ма, то што је 
умет нич ки рад об ја вљи ван и ди стри бу и ран на дру штве ним 
мре жа ма, омо гу ћа ва гло бал ност и при ступ ме ђу на род ном 
тр жи шту, сце ни и пу бли ци са мо до од ре ђе не ме ре и у пар ти-
ку лар ним си ту а ци ја ма. Пре ва зи ла же ње ге о граф ских огра-
ни че ња у про мо ци ји и ди стри бу ци ји је тек могућност, са 
мно го пре пре ка у ре а ли за ци ји.

Мла де ау тор ке у Ср би ји, као и ко ле ги ни це у Ри је ци, уз на-
чел но по зи ти ван став пре ма фе ми ни зму, пре по зна ју не рав-
но прав ност му шка ра ца и же на у ши рем дру штву, и ис ку си ле 
су ве ли ки број пу та дис кри ми на ци ју и ни по да шта ва ње. У 
по слу и у окви ру кул тур не сце не сма тра ју да су бо ље тре-
ти ра не у од но су на про се чан по ло жај же на у дру штву, с тим 
што се пре по зна је зна чај но оп те ре ће ње усло вље но оче ки-
ва њи ма, пред ра су да ма и сте ре о ти пи ма, сек си змом и ми зо-
ги ни јом у про фе си о нал ним кру го ви ма, чак и ка да ау тор ке 
ни су на тај на чин о то ме го во ри ле. По ста вља се пи та ње ко-
ри сти и ште те за са му умет ни цу уко ли ко би (пре)по зна ва ла 
и кри ти ко ва ла не пра ве дан трет ман у про фе си о нал ном кон-
тек сту, те мо ти ва ци је да по ку ша ва ју са ме да из на ла зе на чи-
не да се са њи ме су о че пре не го да по се жу за дру гим сред-
стви ма и при сту пи ма. Ау тор ке су го во ри ле о ис ку стви ма 
осу ђи ва ња у слу ча ју би ло ка квих из бо ра, по пут оног да се 
осну је, или пак не осну је по ро ди ца. Чи ни им се да по сто је 
по зи тив ни по ма ци у рав но прав но сти уну тар кул тур не сце не 
и умет нич ког и кре а тив ног сек то ра, што нас ра ду је и на да-
мо се да ће се кул тур на по ли ти ка и ме наџ мент у том сме ру у 
Ср би ји и раз ви ја ти у на ред ном пе ри о ду. 

У тек сту о ми зо ги ни ји у ма сов ној кул ту ри са по чет ка ми-
ле ни ју ма, Дра ги ће вић Ше шић утвр ђу је у том кон тек сту да 
интернет јошувекнијестворионовекултурнеобрасцеи
вредности29, а број на ис тра жи ва ња, ме ђу ко ји ма и ово чи је 
смо ре зул та те пред ста ви ли овим тек стом по ка за ла су да, ни 
две де це ни је ка сни је, ни смо мно го од ма кли, те да су сек си-
зам, па три јар хат и ми зо ги ни ја све при сут ни ка ко у он лајн, 
та ко и офлајн про сто ри ма. Обрасцисуисти,структуреми
товасуисте,стереотипиипредрасуде,самосесадржаји
митоваилегендаразликују30.

29 Dra gi će vić Še šić, M. Mi zo gi ni ja u obra sci ma ma sov ne kul tu re, u: Ma pi ra nje 
mi zo gi ni je u Sr bi ji: dis kur si i prak se (pr vi tom), pri re di la Bla go je vić, M. (2000) 
Be o grad: Aso ci ja ci ja za žen sku ini ci ja ti vu, str. 404.
30 Исто.
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У по гле ду ко ри шће ња ди ги тал них плат фор ми, ау тор ке, упр-
кос зна чај ном ства ра лач ком и умет нич ком, те и по слов ном 
по тен ци јал у, пре те жно не раз два ја ју у зна чај ној ме ри при-
ват не од про фе си о нал них ка на ла ко му ни ка ци је на ин тер не-
ту. По ста вља се пи та ње да ли то су ге ри ше и за ма гље ну гра-
ни цу из ме ђу при ват них и про фе си о нал них иден ти те та, што 
је из у зет но че сто слу чај код умет нич ких про фе си ја, а по себ-
но спе ци фич но у кон тек сту ак ти ви зма, и фе ми ни зма. Де ли-
мич но, раз лог ле жи и у сво је вр сном од ри ца њу умет ни ца од 
спо соб но сти и ком пе тен ци ја да се про фе си о нал ни ка на ли 
ко му ни ка ци је не гу ју, не ла год и при ли ком про фе си о нал ног, 
про мо тив ног и про дај ног ко му ни ци ра ња на мре жа ма, а по-
тен ци јал но и не до стат ку сме ло сти да се то ме озбиљ ни је по-
све те и уло же зна чај ни је ре сур се (вре ме, енер ги ју, но вац). 
Kао и у не ким дру гим сфе ра ма у кул ту ри, умет нич ком ства-
ра ла штву и кре а тив ним ин ду стри ја ма, упр кос зна чај ном та-
лен ту, ква ли те ту ра да, ау тен тич но сти, ори ги нал но сти и по-
све ће но сти, пре по зна је се не до ста так са мо по у зда ња, као и 
не си гур ност, пре ве лик осе ћај од го вор но сти и не ста бил ност 
по ло жа ја и ка ри је ре. Ови фак то ри мла де ау тор ке на во де или 
да се уз др жа ва ју од пре у зи ма ња зна чај ни јих про фе си о нал-
них ко ра ка и гла сни јег и дру штве но ан га жо ва ни јег исту па31, 

или да се са мо са го ре ва ју и ис цр пљу ју32. Ау тор ке углав ном 
не ма ју стра те шки и план ски од нос пре ма сво јим (по тен-
ци јал но) про фе си о нал ним ди ги тал ним плат фор ма ма, и на 
њи ма се де ли мич но цензури шу о лич ним и о по ли тич ким 
ста во ви ма. 

На осно ву све га на ве де ног, мо гу ће је ски ци ра ти од ре ђе не 
пре по ру ке за де ло ва ње ре ле вант них ак те ра. Обра зов не ин-
сти ту ци је у до ме ну умет но сти, а и дру ге, мо ра ле би да пре-
по зна ју сво ју од го вор ност у раз ви ја њу кри тич ког ми шље ња, 
из град ње дру штве но по ли тич ких ста во ва и од го вор но сти, 
као и са мо по у зда ња, емо тив не и со ци јал не ин те ли ген ци је 
сво јих сту дент ки ња, и сту де на та ка ко би оне/и би ли у мо-
гућ но сти да у пот пу но сти раз у ме ју, мак си мал но вред ну ју 
и ис ко ри сте сво је та лен те и по тен ци ја ле. Са дру ге стра не, 
обра зов ни про гра ми мо гли би у ве ћој ме ри да укљу чу ју ја-
ча ње ка па ци те та у обла сти про мо ци је умет но сти, мар ке тин-
га, ди ги тал не ко му ни ка ци је и умре жа ва ња, као и про да је. 
Ова кви про гра ми по др шке и еду ка ци је до бро до шли су и 

31 Ni ko lić, T. (2016) Rodni odnosi na alternativnoj muzičkoj sceni Srbije i
regio na, No vi Sad: Za vod za rav no prav nost po lo va AP Voj vo di ne.
32 Ba ra da,V. and Pri mo rac, Ј. Non paid, un der paid and self‐ex plo i ting la bo ur as 
a cho i ce and a ne ces sity: exam ple of wo men in cre a ti ve in du stri es, in: Young Wo
men in Post Yugo slav So ci e ti es: Re se arch, Prac ti ce and Po licy, ed. Ada mo vić, 
M. et al. (2014), Za greb: In sti tut za druš tve na is tra ži va nja, str. 143‐164.
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из ци вилног сек то ра или спе ци ја ли зо ва них ор га ни за ци ја – 
сен зи би ли са них за фе ми ни стич ке прак се у кул ту ри, у ци љу 
раз во ја кул тур ног ме наџ мен та, мар ке тин га и кул тур не по-
ли ти ке ко ји би те жи ли род ној рав но прав но сти и пру жа ли 
зна чај ни је при ли ке и про стор жен ском и фе ми ни стич ком 
ства ра ла штву у ко јем се пре ма спро ве де ном ис тра жи ва њу 
на ла зи зна ча јан ква ли тет и по тен ци јал за до при нос до ма ћој 
он лајн, и офлајн кул тур ној сце ни.

Не ке од са го вор ни ца ни су ин фор ми са не о прак са ма и по ли-
ти ка ма род не не рав но прав но сти у до ма ћем, и ино стра ном 
сек то ру кул ту ре, док не ке пре по зна ју про бле ме по ли тич ке 
и еко ном ске при ро де као при о ри тет не, у окви ру кон струк-
ци је свог иден ти те та рад ни ка/це у кул ту ри, али и ан га жо ва-
ног гра ђа ни на/ке, ко ји до ми ни ра ју над род ним иден ти те том. 
Иако се у пот пу но сти сла же мо у то ме ко ли ко пар то кра ти-
ја, ко руп ци ја и огра ни че не фи нан сиј ске мо гућ но сти сек то-
ра кул ту ре не по вољ но ути чу на раз вој кул тур ног жи во та и 
усло ве ра да ак те ра у по љу, ово је и сиг нал ор га ни за ци ја ма и 
ин сти ту ци ја ма ко је се ба ве уна пре ђе њем род не рав но прав-
но сти у кул ту ри да се ак тив ни је упу сте у ис тра жи ва ња, као и 
про мо ци ју ре зул та та ко је до би ју, те јав не за го ва рач ке кам па-
ње укљу чу ју ћи ши ри фронт ау тор ки. По ред то га, мен тор ски 
од но си са дру гим, ис ку сни јим ау тор ка ма, као и умре жа ва ње 
и удру жи ва ње по ја вљу ју се као по зи тив на прак са у по др-
шци, лич ном и про фе си о нал ном раз во ју мла дих умет ни ца.

Kако је прет ход ни пе ри од у Ср би ји био из у зет но бу ран због 
ван ред не здрав стве не си ту а ци је, али он да и дру штве не, по-
ли тич ке, еко ном ске, са о бра ћај не, пси хо ло шке и др., не ке 
од ау тор ки би ле су ак тив ни је на Ин тер не ту и дру штве ним 
мре жа ма, из ме ђу оста лог и у ис по ља ва њу сво је кри ти ке 
упућене раз ли чи тим до но си о ци ма од лу ка и ли де ри ма.

Илу стра ци ја бр. 4, „АCАB”, љу ба зно шћу ау тор ке Ја не Ада мо вић
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SOCIAL ENGAGEMENT OF YOUNG  
FEMALE ARTISTS IN THE DIGITAL CONTEXT

Abstract

Young women take more and more significant place in online space 
using all the benefits of the  creative features of Internet and digital 
media. Even though gender inequality is possibly even more present 
in the online space comparing to the offline, digital environment also 
stands for a platform for (artistic) expression and an arena of the tension 
between attitudes, tastes, expressions and ideas. New generations of 
female authors in the local and regional digital context (could) precede, 
inspire and lead with their authentic critical thinking and production. 
This text examines if, to what extent and how young female authors use 
their artistic production, especially their digital platforms, for expressing 
social and political opinions. We were particularly investigating their 
understanding of feminism and gender (in)equality, as well as their 
experience of discrimination and sexism. The article is based on the 
individual interviews with selected female authors of the younger 
generation, through which their attitudes, values, critical artistic 
production, messages and narratives, as well as reactions to the global 
crisis and social problems were investigated. To the certain extent, the 
article also reflects on their content on digital communications channels 
(web sites, Facebook profiles and pages, Instagram profiles and other 
platforms for digital creativity and distribution of artistic content). This 
pilot research included eight female artists active in diferent artistic 
and creative fields in Serbia: visual and applied arts, music (popular 
and contemporary experimental), film, literature and performing arts. A 
particular topic that marked the social context of the first half of 2020 
when the research was conducted, has been the pandemic caused by 
the virus covid19, as well as emergency state and isolation that came 
as a consequence. Additionally, context of their production, activism 
and life is marked by sexism existing in media, online as well as offline 

public space. 

Key words: critical thinking, social media, arts marketing, female  
artistic work, young women, feminism, gender equality in culture



113

Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду,  
Фа кул тет драм ских умет ност, Бе о град

DOI 10.5937/kultura2069113M
                УДК 004.42: 78.087.6

                     316.7(520)”20”
оригиналан научни рад

ХАЦУНЕМИКУ– 
СУБВЕРЗИВНИПОТЕНЦИЈАЛ

ПАРТИЦИПАТИВНО 
КРЕИРАНОГСАЈБЕР 

ПОП-ИДОЛА
Сажетак: Виртуелни свијетови и онлајн интеракције основа су
сајберпопкултуре,укојојпотрошњаистовременопостајеипро
изводњазначења,штоможе,анемораданосисубверзивнииак
тивистичкипотенцијал.„Преливање”виртуелногупросторефи
зичкереалности,путемтехнологијакаоштосугестуалниинтер
фејси,холограмскепројекцијеислично,измеђуосталог,омогућава
директнутјелесну интеракцију са виртуелним објектима.Неки
одтихобјекатасуитзв.виртуелниидоли,којимареалниљудиу
реалномсвијету,којиучествујууконструисањуњиховепојавно
стииидентитета,додјељујустатуспознатихличности.Напри
мјеруанализеулогефановаустварањунајпознатијегвиртуелног
идола,вокалоидаХацунеМику(HatsuneMiku),радпостављатезу
дањенопостојањестављанагласакнаактивност(партиципаци
ју)посеби,ане„активизам”,тетаконеслужиидејидруштвене
промјене,негоодржавањудруштвеногstatusaquo.

Кључне ријечи: сајбер попкултура, Хацуне Мику, виртуелни
идоли,партиципативнокреирање,партиципацијафанова

МАЈА МРЂЕНОВИЋ



114

МАЈА МРЂЕНОВИЋ

Увод

Јед но од нај у пе ча тљи ви јих ди стинк тив них оби љеж ја по пу-
лар не кул ту ре је сте ње на кон тра дик тор ност: са јед не стра-
не она је кре а тив на, ино ва тив на и ин ди ви ду а ли стич ка; а са 
дру ге кон фор ми стич ка и па си ви зи ра ју ћа: ну ди са др жа је ви-
со ког и ни ског ква ли те та, умјет нич ка оства ре ња и вул гар не, 
кли ше и зи ра не тек сто ве. Ње на уло га је исто вре ме но па сив на 
и ве за на за ин ду стри ју за ба ве,  и ак тив на, што зна чи да она 
у бар не ким од сво јих об ли ка има по тен ци јал дру штве ног 
дје ло ва ња и про мје на, ка да по ста је кри тич на и со ци јал но 
осви је ште на.

Ка ко твр ди те о ре ти чар по пу лар не кул ту ре Алек сан дар Јан-
ко вић, по пу лар на кул ту ра има раз ли чи те исто ри је, па та ко 
„сва ки њен кон зу мент има пра во на соп стве ну пер цеп ци-
ју, кла си фи ка ци ју, пе ри о ди за ци ју”.1 Ипак, че сто се ис ти че, 
с об зи ром на то да по пу лар на кул ту ра уви јек ко му ни ци ра 
по сред ством не ког ме ди ја, спе ци фич ност ње ног функ ци о-
ни са ња у пост-ма сме диј ско ври је ме, од но сно од по ја ве ин-
тер не та.2 Оно до но си но ви је зик ко му ни ка ци је, за ко ји не ки 
ис тра жи ва чи сма тра ју да бри ше раз ли ку из ме ђу про из во ђа-
ча и при ма о ца са др жа ја, ко га осна жу је и чи ни ак тив ни јим: 
„обич ном чо вје ку да та је при ли ка да по кре не вла сти ту ци-
вил ну ак ци ју, пи ше о вла сти том ви ђе њу сви је та око се бе, за-
сту па особ не ври јед но сти и ин те ре се, на ла зи исто ми шље ни-
ке (...) те из ра жа ва от пор пре ма дру штве ним при ти сци ма”.3 
Дру ги пак сма тра ју да су плат фор ме као што су со ци јал не 
мре же, бло го ви и фо ру ми ква зи-ин ди ви ду а ли стич ке, те да 
је у кон тек сту пост-ма сме диј ског вре ме на го то во немо гу ће 
го во ри ти о суб вер зи ји уну тар по пу лар не кул ту ре.4 

На при мје ру пар ти ци па тив но кре и ра ног вир ту е лог идо ла – 
пје ва чи це Ха цу не Ми ку (Hat su ne Mi ku) по ку ша ће мо са гле-
да ти уло гу фа но ва у ства ра њу ар те фа ка та сај бер поп-кул ту-
ре. Као при мјер на ко ме ће мо ана ли зи ра ти уло гу фа но ва у 
кре и ра њу и одр жа ва њу брен да Ха цу не Ми ку, узе ће мо хо ло-
грам ске кон цер те „ужи во”, с об зи ром на то да су упра во ти 
кон цер ти и њи хо ви сним ци нај ви ше до при ни је ли ин тер на-
ци о нал ној сла ви вир ту ел не зви је зде. По се бан циљ ра да је 

1 Jan ko vić, A. (2009) Dugikrivudavput–Bitlsikaokulturniartefakt, Be o-
grad: Red Box, str. 7.

2 Br kić, A. (2011) Mo guć nost druš tve ne pro me ne i po pu lar na mu zi ka u Sr bi ji: 
Stu di ja slu ča ja – Šo ba ja i „Tri po ljup ca”, Et no an tro po loš ki pro ble mi god. 6 
sv. 2, Be o grad: Fi lo zof ski fa kul tet, str. 444.

3 La baš, D. i Mi ho vi lo vić, M. (2011) Ma sov ni me di ji i se mi o ti ka po pu lar ne 
kul tu re, Kroatologija:časopiszahrvatskukulturu, Vol. 2 (No. 1), str. 98.

4 Br kić, A. нав. дје ло, стр. 444.
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да ис пи та да ли овај про дукт по пу лар не кул ту ре, ко ји је у 
пот пу но сти кре и ран од фа но ва и од њих за ви си, по сје ду је 
по тен ци јал за суб вер зи ју, на ро чи то има ју ћи у ви ду тен зи је 
ко је се ја вља ју у од но су из ме ђу за јед ни це фа но ва и ком па-
ни је Crypton Fu tu re Me dia, ко ја је но си лац ау тор ских пра ва 
за Ха цу не Ми ку.

Популарнакултурауконтекстудигитализма

Про блем од но са тех но ло ги је и дру штва, од но сно ути ца ја 
но вих ме ди ја на гло бал не дру штве не струк ту ре је по ље ди-
ску си је ко је је вр ло сло же но и напето; а ка да је у пи та њу 
упли та ње тех но ло ги је у дру штве ни жи вот, те о риј ски при-
сту пи ва ри ра ју од крај ње пе си ми стич них ста во ва, до еу-
фо рич ног при хва та ња но вих ме ди ја.5 Оно што је из вје сно 
је сте да на гла екс пан зи ја ме ди ја и но вих ко му ни ка ци о них 
тех но ло ги ја убр за но и ра ди кал но вр ши све ве ћи ути цај на 
ми шље ње, емо ци је, дје ло ва ње, сва ко дне ви цу и иден ти тет 
са вре ме ног чо вје ка.6 Те о ре ти чар ка но вих ме ди ја Је ле на Гу га 
сма тра да пре ла зак на ин тер феј се, ко ји по ста ју ћи не ви дљи-
ви омо гу ћа ва ју ди рект ну тје ле сну ин тер ак ци ју са вир ту ел-
ним објек ти ма, озна ча ва и но ву фа зу кон стру и са ња иден ти-
те та. Овај но ви иден ти тет, ко ји је као ди ги тал ни кон структ 
и фи зич ки утје ло вљен, она озна ча ва нео ло ги змом „хи пер-
тер ми нал ни иден ти тет”, као мар ки ра ње „но во на ста лих кон-
фи гу ра ци ја иден ти те та у сим би о зи ре ал них и вир ту ел них 
ин тер ак ци ја”.7 

Ка ко на во ди Гу га, тер мин „хи пер тер ми нал но” је из ве ден по 
ана ло ги ји са Бо дри ја ро вим (Jean Ba u dril lard) хи пер ре ал ним: 
„ако је хи пер ре ал но ре ал ни је од ре ал ног, он да је хи пер тер-
ми нал но тер ми нал ни је од тер ми нал ног (...) [и] под ра зу ме ва 
уте ло вље ни до жи вљај ин тер ак ци је са вир ту ел ним”.8 Хи пер-
тер ми нал ност иден ти те та се у сво јој крај но сти ма ни фе сту је 
у ап со лут ним вир ту ел ним кон струк ти ма (ко је тре ба раз ли-
ко ва ти од хо ло грам ских про јек ци ја ствар них слав них пје-
ва ча), по пут вир ту ел них идо ла као што је во ка ло ид (ри јеч 
вокалоид при мар но озна ча ва софт вер за син те зу људ ског 
гла са) Ха цу не Ми ку. Ови вир ту ел ни кон струк ти не са мо да 
на ста њу ју фи зич ки про стор, већ им ре ал ни љу ди у ре ал ном 
сви је ту, ко ји уче ству ју у кон стру и са њу њи хо ве по јав но сти и 

5 Ta sić, A. (2009) Po zo riš te u me dij skom kon tek stu, Kul tu ra br. 124, Be o grad: 
Za vod za pro u ča va nje kul tur nog raz vit ka, str. 116.

6 Vuk sa no vić, D. (2017) Filozofija medija 3: Ontologija, estetika, kritika,  
Be o grad: Fa kul tet dram skih umet no sti i Či go ja štam pa, str. 19.

7 Gu ga, J. (2012) Te lo i iden ti tet u di gi tal nom pro sto ru, dok tor ska di ser ta ci ja, 
Uni ver zi tet umet no sti u Be o gra du, Be o grad, str. 181.

8 Исто.
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иден ти те та, до дје љу ју ста тус по зна тих лич но сти и по на ша-
ју се пре ма њи ма у скла ду са тим.9 У том сми слу, вир ту ел ни 
идо ли су „и ре ал ни и фик тив ни: ре ал ни у сми слу да има ју 
ма те ри јал не ефек те на жи вот љу ди и да игра ју уло гу у фор-
ми ра њу ди ги тал них жи вот них сти ло ва, а фик тив ни су уто-
ли ко што функ ци о ни шу у спре зи са па жљи во раз ра ђе ним 
на ра ти ви ма фан та зи је.”10

Огро ман ути цај ме ди ја на жи вот са вре ме ног чо вје ка не ми-
нов но се ре флек ту је и на по зи ци ју, функ ци ју и струк ту ру 
кул ту ре и умјет но сти. У кон тек сту по пу лар не кул ту ре, но-
ви ме ди ји мо гу се по сма тра ти и ана ли зи ра ти као сред ство 
бр же и ефи ка сни је про из вод ње и ди се ми на ци је са др жа ја, 
као сред ство про из во ђе ња спек та кла и као те ма раз ли чи-
тих об ли ка из ра жа ва ња уну тар по пу лар не кул ту ре. Ако се 
но ви ме ди ји по сма тра ју као сред ства ин тер ак тив не и рас-
пр ше не ко му ни ка ци је, њи хо ва ин тер ак тив ност отје ло тво ру-
је Фи ско ву (John Fi ske) тврд њу да по тро шња исто вре ме но 
по ста је и про из вод ња зна че ња.11 Да кле, ко ри сни ци но вих 
ме ди ја го то ве про из во де не при хва та ју као да те, не го их, уз 
плу ра ли тет при сту па, ко ри сте као си ро ву гра ђу за ства ра ње 
соп стве них тек сто ва. По тро шња је се лек тив на и за сно ва на 
на лич ном из бо ру, при че му „се ми о тич ко-кул тур на про дук-
ци ја или ре про дук ци ја или упи си ва ње се бе у текст као вид 
про гре сив ног и не ди сци пли но ва ног чи та ња мо же и не мо ра 
би ти суб вер зив но.”12

Осим то га, ис ти че се да на мје сто оту ђе них и изо ло ва них 
по је ди на ца ко ји са чи ња ва ју пу бли ку тра ди ци о нал них ме-
ди ја сту па по ве зи ва ње ко ри сни ка но вих ме ди ја пре ма соп-
стве ним афи ни те ти ма. Они сту па ју у ме ђу соб ну ин тер ак ци-
ју (пу тем дру штве них мре жа, фо ру ма и сл.), у ко јој ши ре 
и осна жу ју по је ди нач не фе но ме не по пу лар не кул ту ре, али 
и кон стру и шу сво је иден ти те те, што под ра зу ми је ва и пре-
но ше ње и угра ђи ва ње фи зич ке ре ал но сти у ци љу учвр шћи-
ва ња и по твр ђи ва ња соп стве ног по сто ја ња у ди ги тал ном 
сви је ту.13 Упра во вир ту ел ни сви је то ви и он лајн ин тер ак ци је 
осно ва су сај бер-поп  кул ту ре. У та квом окру же њу пу бли-
ка, са ста вље на од по је ди на ца ко ји се бе ви де као сре ди шње 
фи гу ре у ра зним ме ди ја ти зо ва ним на ра ти ви ма у ко ји ма 
мо же да ин тер ве ни ше, мо гућ ност пар ти ци па ци је, од но сно 

9 Исто, стр. 184.
10 Ma trix, S. E. (2006) Cyber pop: Di gi tal Li festyle s and Com mo dity Cul tu re, 

Lon don and New York: Ro u tled ge, p. 106.
11 Fisk, Dž. (2001) Po pu lar na kul tu ra, Be o grad: Clio, str. 44.
12 Gu ga, J. нав дје ло, стр. 66, 67.
13 Исто, стр. 67.
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ин тер вен ци је све ви ше ви ди као не што под ра зу ми је ва ју ће. 
Имајући то у ви ду:

„Из вје сно је да се да на шње ис ку ство пу бли ке ви ше не од-
ви ја (са мо) у ка те го ри ја ма гле да ња, слу ша ња и чи та ња, 
већ све ви ше у окви ри ма ко је де фи ни ра ју пој мо ви ко ла-
бо ра тив ност, пар ти ци па тив ност, ин тер ак тив ност, имер-
зивност, по ди је ље на па жња.”14 

Тра ди ци о нал на од ре ђе ња умјет нич ког дје ла, пу бли ке и 
умјет ни ка до ве де на су у пи та ње од стра не ди ги тал не тех-
но ло ги је и ин тер ак тив них ме ди ја. Вал тер Бе ња мин (Wal-
ter Be nja min) де фи ни сао је ау ру тра ди ци о нал ног дје ла као 
„је дин стве ну по ја ву да љи не, ма ко ли ко би ла бли ска”15 или 
„фор му ла ци ју култ не вред но сти умет нич ког де ла у ка те го-
ри ја ма про стор но-вре мен ског опа жа ња”.16 Ау ра умјет нич-
ког дје ла по Бе ња ми ну не ста је са тех нич ко-тех но ло шком 
ре про дук ци јом, јер ни је мо гу ће ре про ду ко ва ти ау тен тич-
ност је дин стве ног ори ги на ла.17 Ове ње го ве тврд ње из 1936. 
го ди не, које су се од но си ле на штам пу, фо то гра фи ју и филм 
као тех ни ке ре про дук ци је, мо гу се при мје ни ти и на но во ме-
диј ске тех но ло ги је, а на ро чи то на дје ла вир ту ел не ре ал но-
сти ко ји ма је кон цепт ори ги на ла не по знат, од но сно ко ја су 
тво ре ви на си му ла кру ма (ко пи је без ори ги на ла)18. Ме ђу тим, 
Гу га сма тра да тврд ња да су но во ме диј ска дје ла ли ше на ау ре 
не мо ра би ти тач на, иа ко не по сје ду ју ка рак те ри сти ке тра-
ди ци о нал ног умјет нич ког дје ла. Она за сту па те зу да и та ква 
дје ла има ју осо би ту, дру га чи ју ау ру ко ја је „не стал на, про-
мен љи ва као и де ло ко ме при па да и ко је оба ви ја”,19 не ви ше 
вјеч ни не го тран зи ци о ни фе но мен. Дру гим ри је чи ма, док је 
тра ди ци о нал на ау ра „про јек то ва ла ин тен зи тет дру гог у на-
ша соп стве на те ла, но ва ау ра про јек ту је ин тен зи тет на ших 
соп стве них те ла у но ве хо ло грам ске ху ма но ид не фор ме”.20

14 Mar ti no li, A. (2016) Di gi tal na me dij ska pu bli ka – no va oče ki va nja, no ve 
na vi ke, In Me di as Res vol. 5 (br. 8), Za greb: Cen tar za fi lo zo fi ju me di ja i  
me di o loš ka is tra ži va nja, str. 1273.

15 Be nja min, W. Umet nič ko de lo u ve ku svo je teh nič ke re pro duk ci je, u: Ese ji, 
Be nja min, W. (1974), Be o grad: No lit, str. 123.

16 Исто.
17 Исто, стр. 120.
18 Bo dri jar, Ž. (1991) Si mu la kru mi i si mu la ci ja, No vi Sad: Sve to vi, str. 10.
19 Gu ga, J. нав дје ло, стр. 60.
20 Gu ga, J. Vir tual Idol Hat su ne Mi ku: New Au ra tic Ex pe ri en ce of the Per-

for mer as a Col la bo ra ti ve Plat form, in: Arts and Tec hno logy, eds. Bro oks, 
L., Ayiter, A. E. and Yazi ci gil, O. (2014), Cham, He i del berg, New York, 
Dordrecht and Lon don: Sprin ger, p. 43.
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ШтајеХацунеМику21

Ха цу не Ми ку је нај по пу лар ни ја од вир ту ел них во кал них 
из во ђа ча, ко ји се у по след њој де це ни ји у Ја па ну све ви ше 
по ја вљу ју за хва љу ју ћи раз во ју софт ве ра за син те зу људ ског 
гла са. Овај софт вер, на зван Во ка ло ид, ко ри сни ку омо гу ћа ва 
да уне се ри је чи и ме ло ди ју и та ко про ду ку је пје сме у из вед-
би син те тич ког људ ског гла са чи ји се тем по, сна га и ви си на 
мо гу по де ша ва ти.22 Узи ма ју ћи би ло ко ји је зик и ра ста вља-
ју ћи га на фо не ме, за ко је људ ски глас обез би је ђу је гла сов-
не узор ке ко ји ће би ти са чу ва ни у тзв. „гла сов ној бан ци”, 
Во ка ло ид омо гу ћа ва же ље ну ре ком би на ци ју и син те зу гла са 
пу тем ком пју те ра.

Пр ви Во ка ло ид раз ви ла је ја пан ска фир ма Yama ha 2000. го-
ди не и до са да је пу штен у про да ју у три вер зи је. 2004. го ди-
не ком па ни ја Ze roG Li mi ted кре и ра ла је пр ва два во ка ло и да 
на ен гле ском, Ле о на и Ло лу, ко ји су пр вен стве но би ли на ми-
је ње ни као по за дин ски пра те ћи во ка ли за људ ске пје ва че. 
Исте го ди не је и ја пан ска ком па ни ја Crypton Fu ture Me dia 
ре а ли зо ва ла пр ве во ка ло и де за ја пан ско тр жи ште, жен ску 
вер зи ју Ме и ко и му шку Ка и то. Кључ на раз ли ка у од но су на 
ен гле ску ком па ни ју би ла је ко ри ште ње ли ко ва као илу стра-
ци ја за софт вер. С об зи ром на то да је жен ска вер зи ја ја пан-
ског во ка ло и да би ла мно го по пу лар ни ја од му шке и да су се 
илу стро ва ни ли ко ви по ка за ли као вр ло ефект ни у по пу ла-
ри зо ва њу про из во да, дру га вер зи ја во ка ло и да (Во ка ло ид 2) 
исте ком па ни је, ре ли зо ва на 2007. го ди не ство ри ла је Ха цу не 
Ми ку23, чи ја је уско ро сте че на огром на по пу лар ност ши ром 
сви је та до ве ла до ра пид не екс пан зи је Во ка ло и да и до мно-
гих дру гих за овај софт вер ве за них тех нич ких ино ва ци ја.24 

Вје штач ки син те ти зо ва ном во ка лу, ко ме је глас „по зај ми ла“ 
глу ми ца Фујита Саки (Fu ji ta Sa ki), илу стра ци јом ко ју је кре-
и рао ци је ње ни ја пан ски илу стра тор Кеи (Kei), при до дат је 
ви зу ел ни иден ти тет у об лич ју ше сна е сто го ди шње ти неј џер-
ке об у че не у мо ди фи ко ва ну школ ску уни фор му, са ве ли ким 
очи ма, не ствар но вит ким ти је лом и тир ки зним ки ка ма до по-
да. Сли ка Ха цу не Ми ку, од штам па на на па ко ва њу софтвера 

21 Иа ко ни је ри јеч о ствар ној осо би, на Ха цу не Ми ку у тек сту ће мо рефери-
са ти у жен ском ро ду.

22 Mu su lin, I. Vo ka lo i di, ja pan ske me ga zve zde, 21. 5. 2012., 23. 5. 2020; http://
www.rts.rs/pa ge/ma ga zi ne/sr /story/511/za ni mlji vo sti/1105890/vo ka lo i di-ja-
pan ske-me ga zve zde.html

23 Ово име се при бли жно мо же пре ве сти као „пр ви звук из бу дућ но сти”.
24 Le, L. K. (2013) Exa mi ning the Ri se of Hat su ne Mi ku: The First In ter na ti o-

nal Vir tual Idol, The UCI Un der gra du a te Re se arch Jo ur nal, Vol. XVI, Ir vi ne: 
Uni ver sity of Ca li for nia, p. 2, 3.
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као ма ско та за син те ти зи ра ни глас, вре ме ном је по ста ла сво-
је вр сни идол, и упра во та сли ка – ви ше не го софт вер по се-
би, да нас нај ви ше асо ци ра на Ми ку.25 Ком па ни ја је ин тен ци-
о нал но оста ви ла ње не ка рак тер не цр те не спе ци фи ко ва ним26 
да би фа но ви у њу мо гли про јек то ва ти оно што сва ко од њих 
по је ди нач но же ли. Ми ки на огром на по пу лар ност уве ли ко 
по чи ва на том ње ном „по ста ју ћем” ста ту су, од но сно отво ре-
но сти за све врсте учи та ва ња фа но ва и при ла го ђа ва ња  ње не 
„лич но сти“, што зна чи да по ста је иде а лан ме ди јум кроз ко ји 
се фа но ви мо гу кре а тив но из ра зи ти.

Пре по зна ју ћи мар ке тин шки по тен ци јал Ха цу не Ми ку, 
Crypton Fu tu re Me dia је кре и рао му зич ку из да вач ку ку ћу са 
ци љем да ода би ре, са ку пља и про мо ви ше ну ме ре кре и ра-
не од стра не фа но ва, а из да ти му зич ки ал бу ми са пје сма ма 
ко је из во ди Ми ку од мах су се на шли на вр ху ја пан ских топ 
ли сти. Осим то га, лик Ха цу не Ми ку ко ри штен је у број ним 
ре кла ма ма; она је би ла ју на ки ња дви је ви део игре ко је је 
кре и ра ла ко мап ни ја SE GA; ја пан ски пред сјед нич ки кан ди-
дат Yos hi ka zu Ta rui же лио је њен лик ко ри сти ти у пред сјед-
нич кој кам па њи 2013. го ди не; хо ло грам ска про јек ци ја Ми ку 
по ја ви ла се као пред гру па на кон цер ту пје ва чи це Леј ди Га-
ге (Lady Ga ga) 2014. го ди не. Огле да ло ње не по пу лар но сти 
ипак су при је све га со ли стич ки кон цер ти „ужи во” хо ло грам-
ске Ха цу не Ми ку са жи вим му зи ча ри ма у Ја па ну, Ин до не зи-
ји и САД, од ко јих су не ке по сје ти ли де се ти не хи ља да љу ди. 
Упра во ови кон цер ти и њи хо ви сним ци ди стри бу и ра ни пу-
тем ин тер не та нај ви ше су до при није ли ње ној ин те р на ци о-
нал ној сла ви и иза зва ли нај ви ше па жње за пад них ме ди ја. 

Партиципацијафанова–ХацунеМику 
каоплатформазапартиципативнокреирање

Сла ва Ха цу не Ми ку као пје ва чи це ни је са мо ре зул тат до-
бро ди зај ни ра ног про из во да по ну ђе ног кон зу мен ти ма, не го 
у нај ве ћој мје ри за хва љу је чи ње ни ци да су ње ни кон зу мен-
ти у исто ври је ме ње ни про ду цен ти (енг. pro du sers). Дру гим 
ри је чи ма, она је са вр ше на „пра зна по су да”27 ко ја са др жи и 

25 Le a vitt, A., Knight, T. and Yos hi ba, A. Pro du cing Hat su ne Mi ku: Con certs, 
Com mer ci a li za tion, and Po li tics of Pe er Pro duc tion, in: Me dia Con ver gen ce 
in Ja pan, eds. Gal bra ith, P. W. and Kar lin, J. G. (2016), New Ha ven: Ki ne ma 
Club, p. 206.

26 Опре ма софт ве ра ко ри сни ке ин фор ми ше да Ха цу не Ми ку има 16 го ди-
на, да је ви со ка 158 цен ти ме тра и те шка 42 ки ло гра ма, те о ње ном му-
зич ком уку су (JPops, Dan cePops) и гла сов ним мо гућ но сти ма.

27 Jørgensen, S. H., Vit ting-Se e rup, S. and Wal le vik, K. (2017) Hat su ne Mi ku: 
An Un cer tain Ima ge, Di gi tal Cre a ti vity vol. 28 is sue 4, Lon don: Taylor and 
Fran cis, p. 3.
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ре флек ту је иде је, же ље и кре а тив не сна ге сва ког од сво јих 
фа но ва кре а то ра, од но сно сто ти на хи ља да љу ди ко ји су на 
раз ли чи те на чи не уче ство ва ли у ње ном кре и ра њу. У том 
сми слу, она се мо же схва ти ти и као отво ре на софт вер ска 
плат фор ма флек си бил на за да ља по бољ ша ња и при ла го ђа-
ва ња у скла ду са соп стве ним и за јед нич ким по тре ба ма и 
же ља ма, на че му се и за сни ва њен огро ман успјех. На тај 
на чин, ко ри сни ци Ха цу не Ми ку не са мо да мо гу ужи ва ти у 
му зи ци и из вед ба ма сво је оми ље не умјет ни це не го и, с об-
зи ром на њи хов кре а тив ни до при нос28 ње ној сла ви, мо гу и 
са ми да осје те дио тог „звје зда ног” осје ћа ња. Ово је у скла-
ду са јед ним од уо би ча је них об ја шње ња по пу лар но сти ар-
те фак та по пу лар не кул ту ре емо ци о нал ном ве зом са тим ар-
те фак том, ко ју иза зи ва по ве за ност са жи вот ним ис ку ством 
осо бе ко ја га ис ку ша ва.29

Раз ли чи ти ис тра жи ва чи кон цеп та пар ти ци па тив ног кре и-
ра ња об ја шња ва ју га ко ри сте ћи раз ли чи те на зи ве. Та ко те-
о ре ти чар ме ди ја и кул ту ре Хен ри Џен кинс (He nry Jen kins) 
го во ри о кон вер ген ци ји као кул ту рал ном пре о кре ту ко ји се 
де ша ва ка да су ве зе из ме ђу кон зу ме на та кон стру и са не пре ко 
раз ли чи тих ме диј ских плат фор ми.30 Тај пре о крет ре зул ту је 
у по ве ћа ној пар ти ци па ци ји кул тур них кон зу ме на та, при че-
му чла но ви пу бли ке мо гу по ста ти уче сни ци у про це су кре-
а тив ног ра да и про дук ци је ме ди ја. У осно ви кон вер ген ци је 
на ла зи се про цес отво ре не са рад нич ке (енг. pe er) про из вод-
ње ко лек ти ва љу ди ко ји ра де за јед но на ма лим ди је ло ви ма 
не че га, кре и ра ју ћи не што ве ће. Дру ги кон цепт, ко ји из јед на-
ча ва про из вод њу и кон зу ми ра ње (енг. pro du sa ge), иде ју пеер 
про дук ци је ши ри на исто вре ме но про ду цен те и кон зу мен те, 
и на гла ша ва раз вој ну ве зу из ме ђу ме диј ских про из во ђа ча 
(про ду це на та/кре а то ра) и ме диј ских кон зу ме на та (ко ри сни-
ка/пу бли ке), ко ја до зво ља ва свим уче сни ци ма да до при не су 
кре а ци ји и ди стри бу ци ји ме диј ских са др жа ја.31 

Ис тра жи ва чи тех но ло ги је и тр жи шта Чар лен Ли (Char le ne 
Li) и Џош Бер ноф (Josh Ber nof) ка те го ри зо ва ли су на чи не 

28 Ко ри сни ци софт ве ра не са мо да кре и ра ју и ди стри бу и ра ју пје сме (на 
дру штве ним мре жа ма, сај ту You tu be и ја пан ском екви ва лен ту Ni co ni co 
и сл.) ко је из во ди Ми ку, не го и пра те ће му зич ке ви дее (по мо ћу бес плат-
ног софт ве ра MikuMikuDance), што је чи ни са рад нич ком плат фор мом 
ко ја оку пља мно ге про фе си о нал не и ама тер ске му зи ча ре, ви зу ел не 
умјетнике и сл.

29 La baš, D. i Mi ho vi lo vić, M. (2011) Ma sov ni me di ji i se mi o ti ka po pu lar ne 
kul tu re, Kroatologija:časopiszahrvatskukulturu, Vol. 2 (No.1), str. 114.

30 Jen kins, H. (2006a) Con ver gen ce Cul tu re: Whe re Old and New Me dia Co li
de, New York and Lon don: New York Uni ver sity Press, p. 3.

31 Le a vitt, A., Knight, T. and Yos hi ba, A. нав. дје ло, стр. 205.
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на ко је ко ри сни ци дру штве них мре жа мо гу уче ство ва ти у 
пар ти ци па ци ји фа но ва у раз ли чи тим уло га ма: као кре а то ри, 
они ко ји уче ству ју у кон вер за ци ји, кри ти ча ри, са ку пља чи, 
они ко ји се при дру жу ју и по сма тра чи. Ови раз ли чи ти ни-
вои пар ти ци па ци је кре и ра ју ме ђу соб но по ве за но „мре жно 
хра ње ње”, од но сно фа но ви не пре ста но под сти чу јед ни дру-
ге на још ин тен зив ни ју пар ти ци па ци ју: ре ци мо, ве ли ки број 
по сма тра ча ко ји свој „траг” оста вља ју кли ко ви ма под сти че 
ста ре и но ве кре а то ре да би ра ју баш Ха цу не Ми ку као сво ју 
плат фор му за из ра жа ва ње, јер је из вје сни је да ће та ко за до-
би ти па жњу не го ка да би ко ри сти ли не ки дру ги во ка ло ид са 
ма њом за јед ни цом фа но ва. Ово стал но по ве ћа ва ње за јед ни-
це фа но ва по сре до ва но бес крај ном цир ку ла ци јом раз ли чи-
тих на чи на мре жне пар ти ци па ци је и ко му ни ка ци је за слу жно 
је за одр жа ва ње овог во ка ло и да гло бал но про ши ре ним поп-
кул тур ним фе но ме ном.32 

И у ври је ме при је по ја ве ин тер не та, а на ро чи то на кон ње го ве 
по ја ве, за јед ни це фа но ва ко ји са ра ђу ју ћи кре и ра ју и ди је ле 
но ве вер зи је по пу лар них са др жа ја би ле су уо би ча је не, па је 
та ко и Џен кинс кул ту ру фа но ва де фи ни сао као „ди ја ло гич-
ну при је не го ре ме те ћу, афек тив ну ви ше не го иде о ло шку, 
са рад нич ку ра ди је не го су ко бља ва ју ћу”.33 Шта ви ше, и по пу-
лар ност не ких ствар них поп-зви је зда у цје ли ни је за сно ва на 
на то ме да је њи хо ва му зи ка ин тен зив но у он лајн окру же њу, 
ди је ље њем и лај ко ва њем, про мо ви са на од стра не фа но ва. 
Али у слу ча ју Ха цу не Ми ку, ве за са фа но ви ма је зна чај но 
дру га чи ја: она је ство ре на и уви јек из но ва ства ра на пар ти-
ци па тив ним ра дом фа но ва на мно го ра ди кал ни ји на чин. Ха-
цу не Ми ку, ка ко је већ об ја шње но, не ма ни ка кав иден ти тет 
по се би, јер је њен иден ти тет ре зул тат за јед нич ких ви зи ја и 
ре пре зен та ци ја ко лек ти ва. Ка ко об ја шња ва Гу га: 

„Упр кос то ме што је ви ђе на као јед на, она мо же би ти 
иден ти фи ко ва на као ава тар за сва ког чла на до тич ног ко-
лек ти ва по је ди нач но, и обр ну то, сва ки члан тог ко лек ти ва 
мо же се иден ти фи ко ва ти са том кон сен зуал ном ха лу ци-
наци јом.”34

То зна чи да се уче сни ци ма у пар ти ци па тив ном кре и ра њу 
Ха цу не Ми ку као на гра да за афек тив ни рад ко ји ула жу нуди 

32 Jørgensen, S. H., Vit ting-Se e rup, S. and Wal le vik, K. нав. дје ло, стр. 6.
33 Jen kins, H. (2006b) Fans, Blog gers and Ga mers: Ex plo ring Par ti ci pa tory 

Cul tu re, New York and Lon don: New York Uni ver sity Press, p. 150.
34 Gu ga, J. Vir tual Idol Hat su ne Mi ku: New Au ra tic Ex pe ri en ce of the Per for-

mer as a Col la bo ra ti ve Plat form, in: Arts and Tec hno logy, eds. Le wis Bro-
oks, A., Ayiter, E. and Yazi ci gil, O. (2014), Cham, He i del berg, New York,  
Dor drecht and Lon don: Sprin ger, p. 41.
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ду бо ко пер со на ли зо ва но, за до во ља ва ју ће ис ку ство ши ре ња 
ди је ло ва се бе кроз ар те фа кте у чи јем ства ра њу уче ству ју. 
Са јед не стра не, фа но ви на ла зе за до вољ ство у то ме што ра-
де, а са дру ге, исто вре ме но мо гу за до би ти пре по зна ва ње и 
па жњу, а по не кад и фи нан сиј ску ко рист. Сту ди је ко је про-
у ча ва ју за јед ни це фа но ва на гла ша ва ју и зна чај дру штве ног 
по ве зи ва ња љу ди ко ји ди је ле исте ин те ре се. Ме ђу тим, кре-
а тив не из ри ча је фа но ва не пре кид но пре у зи ма, ка на ли ше и 
ко мер ци ја ли зу је ком па ни ја ко ја по сје ду је ау тор ска пра ва 
над Ха цу не Ми ку, Crypton Fu tu re Me dia, а ово упли та ње фа-
но ви исто вре ме но ци је не и од у пи ру му се, што до во ди до 
раз ли чи тих тен зи ја.35

Моделпословањакомпаније 
„CryptonFutureMedia”

Тра ди ци о нал на те о ри ја и прак са брен ди ра ња те жи ла је кон-
тро ли са њу зна че ња, што је ути ца ло и на пар ти ци па ци ју фа-
но ва. Због стро гих за ко на о ау тор ским пра ви ма на за пад ном 
тр жи шту, та пар ти ци па ци ја, од но сно про дук ци ја и ди је ље-
ње са др жа ја че сто се кре та ла у за тво ре ним кру го ви ма за-
јед ни ца фа но ва и ком па ни је ко је су ста ја ле иза про из во да 
ри јет ко су је ко мер ци јал но ис ко ри шта ва ле. Од ком па ни ја се 
оче ки ва ло да кре и ра ју и про да ју про из во де, а од фа но ва да 
их ку пу ју и кон зу ми ра ју, што зна чи да не про фит ни ко мер-
ци јал ни рад фа но ва ни је ути цао на зва нич не вер зи је про из-
во да, ни ти су ком па ни је тај рад охра бри ва ле и по др жа ва ле. 
Ме ђу тим, у пост-ма сме диј ском дру штву, гу би так кон тро ле 
ком па ни ја, у сми слу да про ду цен ти „не мо гу ви ше кон тро-
ли са ти шта пу бли ка ра ди са њи хо вим са др жа ји ма”,36 ком-
пен зо ван је ти ме што су ме диј ски про ду цен ти раз ви ли но ве 
би знис мо де ле да би про фи ти ра ли ба рем од не ких фор ми те 
gras sro ots про из вод ње и цир ку ла ци је са др жа ја. Дру гим ри-
је чи ма, „еко но ми ја па жње” омо гу ћи ла је ком па ни ја ма да ка-
на ли шу и тран сфор ми шу он лајн пар ти ци па ци ју ко ри сника у 
не што што мо же ге не ри са ти про фит за њих.37

У скла ду са тим, у слу ча ју Ха цу не Ми ку уло ге ком па ни је 
Crypton Fu tu re Me dia као про ду цен та и фа но ва као кон зу-
ме на та-про из во ђа ча испре пле те не су и не ста би лне. Фа нов-
ска кул ту ра ко ја под ра зу ми је ва афек ти ван са рад нич ки рад 
ра ди соп стве ног за до вољ ства кон ти ну и ра но се пре во ди у 

35 Le a vitt, A., Knight, T. and Yos hi ba, A. нав. дје ло, стр. 202.
36 Jen kins, H., Ford, S. and Green, J. (2013) Spre a da ble Me dia: Cre a ting Va

lue and Me a ning in a Net wor ked Cul tu re, New York and Lon don: New York 
Uni ver sity Press, p. 298.

37 Jørgensen, S. H., Vit ting-Se e rup, S. and Wal le vik, K. нав. дје ло, стр. 5.
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тр жишни мо дел: „Кад је ком па ни ја Crypton Fu tu re Me dia уо-
чи ла кре а тив ност око Ха цу не Ми ку, ра ди је не го да тра жи 
дру ге на чи не по сло ва ња и угу ши ту фа нов ску про дук ци ју 
’од о здо’, из гра ди ла је ци је ли мо дел по сло ва ња на те ме љу 
га је ња пар ти ци па ци је и кре а тив но сти”.38 Ма сов но ин ве сти-
ра ње вре ме на, па жње и тру да фа но ва у Ха цу не Ми ку по ста-
ло је срж би знис мо де ла Crypton Fu tu re Me dia, и ком па ни ја 
не пре ста но по ку ша ва да ба лан си ра из ме ђу од стра не фа но ва 
ство ре ног са др жа ја и ко мер ци јал ног брен ди ра ња. Ове дви је 
стра не кре а тив не про дук ци је су у слу ча ју Ха цу не Ми ку не-
рас ки ди во по ве за не: без кор по ра тив не мо ћи ком па ни је, њи-
хо ве кре а ци је не би мо гле за до би ти ин тер на ци о нал но пре-
по зна ва ње; а без бес плат ног до при но са за јед ни це фа но ва 
софт вер ко ји је ком па ни ја кре и ра ла не би био по пу ла ран.39

Због ути ца ја do u jin40 кул ту ре ја пан ске ком па ни је ге не рал но 
има ју опу ште ни ји при ступ ау тор ским пра ви ма не го за пад-
не, а Crypton Fu tu re Me dia је им пле мен ти ра ла и је дин стве ну 
ли цен цу ау тор ских пра ва над Ха цу не Ми ку – Cre a ti ve Com
mons Li cen se CC BYNC, ко ја до зво ља ва низ бес плат них и 
отво ре них на чи на ко ри ште ња Ми ки ног ли ка. Њен лик до-
зво ље но је ко ри сти ти у го то во све не ко мер ци јал не свр хе, 
док је за ко мер ци јал не нео п ход но тра жи ти са гла сност ком-
па ни је. Ли цен ца до зво ља ва фа но ви ма да ко ри сте, ре мик су ју, 
ани ми ра ју глас во ка ло и да и ви зу ел ни ка рак тер у сво јим про-
јек ци ја ма сход но сво јим же ља ма, све док се то сма тра не ко-
мер ци јал ним и не на ру ша ва основ ни иден ти тет во калои да 
ка ко га је де фи ни са ла ком па ни ја.41

Да кле, за хва љу ју ћи ли цен ци под ко јом је Ха цу не Ми ку про-
из ве де на, Crypton Fu tu re Me dia има моћ да од лу чу је шта је 
она, а да при то ме не мо ра да са ма кре и ра ва ри ја ци је про-
из во да. Иа ко је ин те рес ком па ни је да иден ти тет во ка ло и да 
оста не отво рен и пар ти ци па ти ван, а не кор по ра тив но фик-
си ран, ку ри ра ње и ка но ни зо ва ње од стра не фа но ва про из ве-
де них вер зи ја је је дан од на чи на на ко ји за др жа ва ју ко мер-
ци јал ну кон тро лу „од о зго”. На тај на чин ком па ни ја ефект но 
оса вре ме њу је Ха цу не Ми ку бренд, при то ме ште де ћи знатна 

38 Le a vitt, A., Knight, T. and Yos hi ba, A. нав. дје ло, стр. 223.
39 Исто, стр. 222, 223.
40 Do u jin кул ту ра од но си се на од стра не фа но ва са мо пу бли ко ва не ра до-

ве ко ји мо гу би ти ориг нал ни или из ве де ни из већ по сто је ћих ра до ва на 
под руч ји ма књи жев но сти, стри па, софт ве ра, му зи ке и сл., а ка рак те ри-
стич ни су на ро чи то за стри пов ску ман га и ани ме ин ду стри ју. За ви ше 
ин фор ма ци ја ви дје ти: Le, L. K. (2013) Exa mi ning the Ri se of Hat su ne Mi-
ku: The First In ter na ti o nal Vir tual Idol, The UCI Un der gra du a te Re se arch 
Jo ur nal, Vol. XVI, Ir vi ne: Uni ver sity of Ca li for nia, p. 6.

41 Jørgensen, S. H., Vit ting-Se e rup, S. and Wal le vik, K. нав. дје ло, стр. 8.
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сред ства с об зи ром на то да фа но ве ко ри сти као кре а тив не 
рад ни ке.

У исто ври је ме, ком па ни ја се тру ди да обез би је ди и одр жи 
по вољ не усло ве, од но сно да олак ша и под стак не кон ти ну-
и ра но пар ти ци па тив но кре и ра ње Ха цу не Ми ку од стра не 
фа но ва. Има ју ћи као нај бит ни ју бри гу соп стве ни про фит, 
Crypton Fu tu re Me dia га оси гу ра ва по др жа ва ју ћи фа нов ски 
во лон тер ски, бес пла тан кре а тив ни и мар ке тин шки до при-
нос фран ши зи. У ту свр ху су, из ме ђу оста лог, из да ли број не 
оса вре ме ње не и по бољ ша не вер зи је во ка ло ид софт вер ске 
плат фор ме, кон стру и са ли соп стве не дру штве не мре же по-
ве за не са Ми ку, фи нан сиј ски по др жа ва ли умјет ни ке ко ји су 
да ли нај ве ћи до при нос. Та ко ђе, пре ма ри је чи ма јед ног од 
пред став ни ка ком па ни је, при од лу чи ва њу са ко јим дру гим 
ве ли ким ком па ни ја ма ће са ра ђи ва ти, Crypton Fu tu re Me dia 
пр вен стве но би ра оне про јек те гдје Ха цу не Ми ку и да ље мо-
же би ти плат фор ма за из ра жа ва ње фа нов ске кре а тив но сти 
(ре ци мо, ви део-игра Pro ject Di va ком па ни је SE GA).42

Не ки од од го во ра на пи та ње за што се за јед ни ца фа но ва вољ-
но и во лон тер ски ан га жу је у пре тва ра њу свог ра да у ко мер-
ци јал ну до бит за ком па ни ју мо гли би би ти да их ис пу ња ва 
мо гућ ност да про мје њи ви, кон ти ну и ра но ино ви ра ни идол у 
фор ми Ха цу не Ми ку не пре ста но иде у су срет же ља ма сва-
ко га од њих; а за тим и за ба ва и мо гућ ност он лајн пре по-
зна тљи во сти у окви ру за јед ни це. До дат но, не ки од фа но ва 
из нај ак тив ни је ка те го ри је ства ра ла ца мо гу би ти и фи нан-
сиј ски на гра ђе ни за сво је на по ре од стра не ком па ни је, те 
за тим би ти ан га жо ва ни и од стра не дру гих ко мер ци јал них 
му зич ких про ду це на та. Ипак, фа но ви ве ћи ном не же ле да 
по сма тра ју се бе као не ко га ко ра ди за не ког дру гог, и сма-
тра ју да сло бод но кре и ра ју пје сме ко је из во ди Ми ку ра ди 
соп стве ног за до вољ ства и по ве зи ва ња  са слич ним љу ди ма, 
а не за то што Crypton Fu tu re Me dia же ли да они то ра де.43

Не ки од фа но ва, на ро чи то они ко ји не спа да ју у гру пу кре а-
то ра, сма тра ју да ко мер ци ја ли за ци ја Ха цу не Ми ку но си по-
зи ти ван аспект по ве ћа ња ње не ви дљи во сти, што је ви ђе но 
као за јед нич ки успјех. Ме ђу тим, дру ги – на ро чи то они ко ји 
су чи ни ли осно ву ја пан ске ба зе фа но ва у ра ним го ди на ма 
фран ши зе – ми шље ња су да је Ми ку пре ви ше ко мер ци ја-
ли зо ва на (ро ба са ње ним ли ком на ми је ње на нај ши рој пу-
бли ци све при сут на је у Ја па ну, ре ци мо на ау то бу си ма, бил-
бор ди ма, хра ни, ба те ри ја ма итд.) и ти ме ви ше кон ро ли са на 
од Crypton Fu tu re Me dia и кор по ра тив них парт не ра не го од 

42 Le a vitt, A., Knight, T. and Yos hi ba, A. нав. дје ло, стр. 208, 209.
43 Jørgensen, S. H., Vit ting-Se e rup, S. and Wal le vik, K. нав. дје ло, стр. 11.
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њих, фа нова. До дат но, кор по ра тив не од лу ке и уго во ри ни-
су тран спа рент ни фа но ви ма, чак ни ка да се ти чу на док на де 
са мим фа но ви ма за кре а тив ни до при нос.44 Све ово ути че да 
не ки од нај по све ће ни јих фа но ва пре о крет од ан дер гра унд 
му зич ке про дук ци је до мејнстрим ко мер ци јал не ро бе ви де, 
у нај бо љем слу ча ју, као мач са дви је оштри це. На тај на чин, 
Ха цу не Ми ку за ма гљу је гра ни це из ме ђу ра да, вла сни штва 
и про фи та – отје ло вљу је кре а тив не из ра зе фа но ва ко ји су 
дво сми сле но „ухва ће ни” из ме ђу афек тив не, ди ја ло гич не са-
рад ње и на пор ног ра да у функ ци ји слу же ња ка пи та лу. 

Концерти„уживо”ХацунеМику

Два де сет и три45 со ли стич ка кон цер та хо ло грам ске Ха цу-
не Ми ку иза зва ли су ве ли ку па жњу ши ром сви је та и мно-
го број не ме диј ске об ја ве, јер иа ко су тек ма ли дио брен да, 
пред ста вља ју ње гов нај спек та ку лар ни ји и нај ви дљи ви ји 
аспект. Упра во на при мје ру кон це ра та нај у пе ча тљи ви је се 
мо гу уо чи ти број не кри тич ке тен зи је у про це су рав но прав не 
са рад нич ке про дук ци је из ко јег на ста је Ми ку. У про дук ци-
ји ових кон це ра та Crypton Fu tu re Me dia са ра ђу је са ком па-
ни јом SE GA и на њи ма се Ха цу не Ми ку на сце ни, уз жи ве 
му зи ча ре, по ја вљу је као 3Д хо ло грам ска про јек ци ја. Упр-
кос ре а ли стич но сти про јек ци је, ком па ни ја на кон цер ти ма 
не при кри ва, не го ви зу ел но по тен ци ра ди ги тал ну при ро ду 
Ха цу не Ми ку (ре ци мо пу тем бр зих про мје на ко сти ма или 
рас пр ши ва ња вир ту ел не ди ве у низ свје тло сних звје зди ца).

Осим што за Crypton Fu tu re Me dia има ју функ ци ју ин тер на-
ци о нал ног про мо ви са ња Ми ку, кон цер ти за фа но ве тог во-
ка ло и да пред ста вља ју пр вен стве но дру штве ни ри ту ал ко ји 
је не мо гу ће ис ку си ти он лајн, од но сно ко ји им пру жа ри јет-
ку при ли ку да са сво јим идо лом и јед ни са дру ги ма бу ду у 
исто ври је ме на истом мје сту. Као и у слу ча ју сва ког дру гог 
кон цер та, фа но ви ма Ха цу не Ми ку је при влач но да ис ку се 
при су ство из во ђа ча ужи во, иа ко је у пи та њу вир ту ел ни из-
во ђач. Ово се укла па у тврд ње ис тра жи ва ча ме диј ски по сре-
до ва не из вед бе Фи ли па Ау слан де ра (Phi lip Au slan der) да су 
ври јед но сти ко је прет по ста вља мо као је дин стве не еле мен те 
из вед бе ужи во – енер гет ско по ве зи ва ње пу бли ке и из во ђа ча 
и пу бли ке ме ђу соб но, што ре зул ту је гра ђе њем при вре ме не 
за јед ни це – исто та ко при сут не у ме ди ја ти зо ва ним из вед ба-
ма.46 Из вје сно је да мно ги фа но ви Ха цу не Ми ку „осје ћа ју” 

44 Le a vitt, A., Knight, T. and Yos hi ba, A. нав. дјело, стр. 210.
45 Mi ku Ex po Hi story, 20. 5. 2020; https://mi ku ex po.co m/hi story
46 Au slan der, P. (1990) Li ve ness (Per for man ce in a Me di a ti zed Cul tu re),  

Lon don and New York: Ro u tled ge, p. 39, 40.
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ње но при су ство на кон цер ти ма. На и ме, пре ма ис тра жи ва њу 
Ли ви та (Le a vitt) и са рад ни ка, ко ја су укљу чи ва ла и ин тер-
вјуе са фа но ви ма, је дан од њих је из ја вио да Ха цу не Ми ку 
ни је пра ва осо ба, али да је сте пра ви из во ђач.47 Хо ло грам-
ски кон цер ти „ужи во” ко је из во ди Ха цу не Ми ку та ко до во-
де у пи та ње цен трал ну прет по став ку сва ке жи ве из вед бе – 
тјелесно ко при су ство из во ђа ча и пу бли ке.

Кон цер ти Ха цу не Ми ку је дин стве ни су и по то ме што умје-
сто ком по но ва ња или на ру чи ва ња пје са ма ком па ни ја ко ри-
сти кре а тив ни до при нос фа нов ске за јед ни це: сва ка пје сма 
ко ја је из ве де на на не ком од кон це ра та пр во бит но је во-
лон тер ски би ла по ста вље на на Ni co ni co или слич не сај то-
ве. Ода тле их, уз са гла сност ау то ра, ода би ра Crypton Fu tu re 
Me dia и у са рад њи са ком па ни јом SE GA адап ти ра по сто је ће 
ви део ко ре о гра фи је у 3Д мо де ле за из вед бу сва ке пје сме. Из 
ко мер ци јал них по бу да, Crypton Fu tu re Me dia има за основ ни 
циљ да на кон цер те при ву че што ве ћу и што ра зно вр сни ју 
пу бли ку. Из тог раз ло га, ком па ни ја те жи да на кон цер ти ма 
пру жи сли ку уни вер зал не вер зи је Ха цу не Ми ку, ко ју ће сва-
ко ла ко при хва ти ти као при сту па чан за јед нич ки „иден ти тет” 
пје ва чи це. То зна чи да, иа ко фа но ви у окви ру фа нов ске за-
јед ни це мо гу не ко мер ци јал но ре ин тер пре ти ра ти Ми ку ка ко 
же ле, ау тор ска пра ва да ју моћ Crypton Fu tu re Me dia да бренд 
усмје ра ва у прав цу ко ји се ком па ни ји чи ни при клад ним, од-
но сно нај и спла ти ви јим.48 Због то га Crypton Fu tu re Me dia на 
кон цер ти ма ни ка да не пред ста вља екс трем не вер зи је Ха цу-
не Ми ку (ко је ни су до ми нант не, али ипак по сто је), не го за 
њу као вир ту ел ну пје ва чи цу же ли да кре и ра „слат ко” јав но 
ли це са ко јим се сва ко мо же ла ко са од но си ти и иден ти фи-
ко ва ти, али ко је је ипак до вољ но нео д ре ђе но и флек си бил но 
да се са чу ва њен имиџ ка рак те ра ко ји се мо же „уре ђи ва ти”. 

У из бо ру пје са ма ком па ни ја ко ри сти кри те ри ју ме као што 
су по пу лар ност пје сме на сај то ви ма за ди је ље ње са др жа ја, 
ста рост пје сме, ње на ме ло дич ност и те ме. Ре зул тат из бо-
ра су обич но оп ти ми стич не са вре ме не поп пје сме са ви со-
ким ста ту сом у за јед ни ци фа но ва, док за ин тер на ци о нал не 
кон цер те из мар ке тин шких раз ло га – да би ло кал но по пу-
ла ри зо ва ли во ка ло ид, на ре пер то ар ста вља ју и не ке пје сме 
свој стве не од ре ђе ној кул ту ри. Ре зул тат из бо ра ко је вр ши 
Crypton Future Me dia је да се од сто ти на хи ља да по сто је-
ћих од стра не фа но ва кре и ра них пје са ма ко је из во ди Ха цу-
не Ми ку на кон цер ти ма по ја ви ло са мо 129 (од че га 24 са мо 
јед ном), док оста ле ком па ни ја не сма тра ре пре зен та тив ним 

47 Le a vitt, A., Knight, T. and Yos hi ba, A. нав. дје ло, стр. 219.
48 Исто, стр. 211-213.
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за „иде ал ну” јав ну лич ност вир ту ел не пје ва чи це ко ју пре-
зен ту је на кон цер ти ма. Та ко „чи ста” јав на кон церт на вер зи ја 
Ми ку нај че шће пје ва о мла до сти, за ба ви, ро ман са ма и сл., а 
из бје га ва со ци јал но-ду бо ке или та бу те ме, као што су на си-
ље, сек су ал ност, смрт ност и слич но.49 Ово до но си по ве ћа ну 
јав ну па жњу са мо ма лој гру пи пје са ма и њи хо вих кре а то ра.

Пре ма то ме, иа ко су кон цер ти нај по пу лар ни ји на чин да пу-
бли ка пр ви пут до ђе у до дир са Ха цу не Ми ку, на ро чи то из-
ван Ја па на, они по се би не од ра жа ва ју про цес пар ти ци па тив-
ног кре и ра ња ко ји сто ји иза њих и брен да уоп ште. Дру гим 
ри је чи ма, па ра док сал но је што кон цер ти као вр ху нац кре-
а тив не фран ши зе Ха цу не Ми ку не са мо да не про мо ви шу, 
не го и не по ка зу ју рав но прав ну пар ти ци па тив ну про из вод-
њу фа но ва, иа ко је она са ма срж фран ши зе. На су прот то ме, 
кон цер ти ја ча ју ко мер ци јал не ин те ре се ком па ни је и ре про-
ду ку ју традици о нал но хи је рар хиј ско упра вља ње „од о зго”.

Закључак

Ка ко при мје ћу је Див на Вук са но вић, ин тер ак тив ност по се-
би не под ра зу ми је ва не по сред ну раз мје ну ис ку ста ва, емо-
ци ја и ми шље ња, као си ту а ци ја ди ја ло га. Ди ја лог као, још 
од ан ти ке, ме тод по тра ге за исти ном и сми слом, чу ва у се би 
по тен ци ју исти не, сми сла и раз ли ке. Ње га тво ре „раз ли ке“ 
и „кул ту ра до ка зи ва ња” – ди ја ло шка ар гу мен та ци ја, те мо-
гућ ност је дин стве ног и не по сред ног кон так та ме ђу са го вор-
ни ци ма/са го вор ни ца ма ко ји уче ству ју у раз го во ру. Пост мо-
дер но ста ње до во ди у пи та ње сми сао и ври јед ност ди ја ло га 
у ње го вом тра ди ци о нал ном об ли ку, а за уз врат ну ди спе ци-
фич но ин тер ак тив но окру же ње, ко је пре у зи ма уло гу не ка да-
шњих су бје ка та ди ја ло га, и тво ри са свим но ве струк ту ре и 
мо де ле раз мје не ин фор ма ци ја. Са деј ство раз ли чи тих ме ди-
ја, њи хо ва уза јам на тех но ло шка ком па ти бил ност и све бр же 
тех нич ко уса вр ша ва ње ко је во ди ка мул ти ме ди јал ном и ин-
тер ме ди јал ном дје ло ва њу уна пре ђу је „ко му ни ка ци ју са мо у 
кван ти та тив ном, али не и у ква ли та тив ном по гле ду, по го-
то во узи ма ју ћи у об зир чи ње ни цу да је за ди ја лог основ на 
сре ди на (тј. ме ди јум) она кул тур на па ра диг ма ко ја је за сно-
ва на на мо гућ но сти ма не по сред не раз ме не из ме ђу су бје ка та 
ко му ни ци ра ња, и то без би ло ка квог тех но ло шко-тех нич ког 
по сред ни ка овог од но са”.50

Иа ко по сто ја ње вир ту ел ног идо ла Ха цу не Ми ку на 
радикалан на чин ми је ња ве зу из ме ђу фа но ва и слав них 

49 Исто, стр. 124-128.
50 Vuk sa no vić, D. (2007) Filozofija medija: Ontologija, estetika, kritika,  

Be o grad: Fa kul tet dram skih umet no sti i Či go ja štam pa, str. 49-55.



128

МАЈА МРЂЕНОВИЋ

особа и за ма гљу је гра ни це из ме ђу ре ал ног и вир ту ел ног, 
чи не ћи мо гу ћим да фа но ви по ста ну дио сво јих идо ла, ми-
шље ња смо да ње но по сто ја ње не слу жи иде ји дру штве не 
про мје не, не го одр жа ва њу дру штве ног sta tu sa quo. Ха цу не 
Ми ку спа да у ар те фак те сај бер по пу лар не кул ту ре ко ји ма-
пи ра ју и од ра жа ва ју ври јед но сти ди ги тал ног ка пи та ли зма и 
ста вља ју на гла сак на ак тив ност (пар ти ци па ци ју) по се би, а 
не активизам.
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HATSUNE MIKU – THE SUBVERSIVE POTENTIAL  
OF A PARTICIPATORY-CREATED CYBERPOP IDOL

Abstract

Virtual worlds and online interactions are the base of cyberpop culture, 
in which consumption also causes production of meaning. It possibly 
can, but does not have to bring out subversive and/or activist potential. 
The overflow of the virtual into the spaces of physical reality, by use 
of technologies as gestural interfaces, holographic projections and the 
like, allows direct bodily interactions with virtual objects. Some of 
these objects are so-called virtual idols. Their appearance, identity and 
celebrity status are constructed and assigned by real people in the real 
world. This paper analyses the role of fans in the creation of the most 
famous virtual idol,  the vocaloid Hatsune Miku. Based on this analysis, 
the paper puts forward a thesis that existence of Hatsune Miku puts 
emphasis on the activity (participation) per se, instead of activism. It 
does not serve the idea of social change, but the maintaining of the 

social status quo.

Keywords: cyberpop culture, Hatsune Miku, virtual idols, participa
tory creation, fan participation
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Увод

У до бу ко је на зи ва мо „на шим вре ме ном” све се ви ше окре-
ће мо ка ме диј ски по сре до ва ној ре ал но сти. Нај че шће је реч 
о ме диј ском окру же њу ко је је ди ги тал но и умре же но кроз 
раз ли чи те уре ђа је – мо бил не те ле фо не, ком пју те ре, та бле-
те, те ле ви зо ре по ве за не на ин тер нет сиг нал. Ове уре ђа-
је ко ри сти мо та ко да нам је до жи вљај ме диј ског са др жа ја 
стал но до сту пан и та ко се не пре ста но на ла зи мо на те ри то-
ри ји ди ги тал ног. На тај на чин, на ше вре ме по ста је по нај-
ма ње на ше, јер га ве ли ко ду шно по кла ња мо (ди ги тал ном) 
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ме диј ском ка пи та лу. Нео гра ни чен про стор за ин фор ма ци је, 
бр зи на про то ка са др жа ја, си стем не пре кид ног оба ве шта-
вања (нотифика ци ја, од ен гле ског – notification)ко ри сни ка 
о но вим до ступ ним са др жа ји ма на уре ђа ју и ин си сти ра ње 
на го то во не пре кид ној по ве за но сти из ме ђу ко ри сни ка ин-
тер не та – све су то од ли ке но вих ме ди ја ко је ма гич но при-
вла че пу бли ку и чи не ди ги тал не плат фор ме до ми нант ним 
у мно гим аспек ти ма људ ског жи во та, по себ но у обла сти 
информисања. 

У та квом све ту нео п ход но је да из но ва по зи ва мо на пре и спи-
ти ва ње ак ту ел них ме диј ских кон це па та ко ји пред ста вља ју 
оно што на зи ва мо ре ал но шћу, а у том про це су ва жно је об у-
хва ти ти и ана ли зу уло ге но ви на ра и но ви нар ки у кон тек сту 
раз во ја спо соб но сти са мо стал ног про ми шља ња и кри тич ког 
ми шље ња у ме диј ском из ве шта ва њу. За то се овај рад осла-
ња на два раз вој на сту ба: у пр вом де лу ра да на осно ва ма 
со ци јал ног кон струк ци о ни зма, те о риј ском по ла зи шту ко је 
омо гу ћа ва раз у ме ва ње уло ге ме ди ја у кон струк ци ји пред-
ста ва о ре ал но сти ко ја нас окру жу је; а у дру гом де лу на 
ем пи риј ским уви ди ма у кон крет ним ме диј ским прак са ма 
ко ји ма се об ли ку ју пред ста ве о ре ал но сти као та квој. Ис-
тра жи ва ње пред ста вље но у ра ду за сно ва но је на хи по те зи 
ко ја је фор му ли са на ра ди об ја шња ва ња ком плек сног од но са 
ме ди ја и но ви на ра и но ви нар ки (ко ји пред ста вља ју са мо део 
ак тив них ме диј ских рад ни ка и рад ни ца) и гла си: новинари
иновинаркезапослени/еуновиммедијима1немогунегова
тикритичкумисаоусвомраду,јерсуњиховедоминантне
дневнеактивностиусловљенетржишнимпотребамаме
дијскихкућа. 

Теоријскополазиште–Какомедијипроизводе
оноштоназивамо„нашомреалношћу”?

Овај рад осла ња се на по зи ци је со ци јал ног кон струк ци о ни-
зма и то у нај ве ћој ме ри она ко ка ко о ње му по ле ми ше Ви-
ви јен Бер (Vi vien Bu rr). Со ци јал ни кон струк ци о ни зам пред-
ста вља зна чај ну те о риј ску по зи ци ју ко ја се ја ви ла у окви-
ру со ци јал не пси хо ло ги је – реч је о мул ти ди сци плинар ној 
те о ри ји ко ја по ма же об ја шња ва ње на стан ка зна че ња све га 
што је смо и све га што при па да на шем окру же њу, па и све та 
као та квог. Ре ал ност ни ка да ни је да та по се би, сма тра Бер, 
већ пред ста вља кон структ на стао по сред ством дру штве не 

1 Ова тврд ња у кон крет ном ра ду од но си се са мо на но ви на ре и но ви нар ке 
за по сле не у он лајн ме ди ји ма, јер се ау тор ка кон цен три ше на но ве ме ди је 
и њи хо ве ка рак те ри сти ке у кон тек сту про у ча ва ња кри тич ког ми шље ња 
у са вре ме ном дру штву.
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интер ак ци је и дру штве них прак си.2 Као та кво, на ше зна ње о 
све ту ко ји нас окру жу је не мо же ни ка да би ти по у зда но. Ка ко 
је на ша спо зна ја о све ту по нај ви ше омо гу ће на кроз ме диј-
ско око, пре ма Бер, нео п ход но је за у зе ти став ко ји је, увек и 
из над све га, кри тич ки.3 Про из вод ња ствар но сти мо ра ла би 
укљу чи ва ти свест по је дин ца и дру штва о де ло ва њу у та квом 
про це су, а то се по себ но од но си на ме ди је као моћ не уче-
сни ке у об ли ко ва њу све та око нас (а ти ме и све та ко ји се 
гра ди у на ма). 

Пре ма Бер ге ру (Ber ger) и Лак ма ну (Luc kmann) кон струк-
ци ја ре ал но сти увек је од ре ђе на од но си ма мо ћи у дру штву. 
Да нас мо же мо сло бод но го во ри ти о од но си ма мо ћи у гло-
бал ном све ту као це ли ни ко ја од ре ђу је ди на ми ку ре ал ног. 
Бер гер и Лак ман ука зу ју да сна жни ји и моћ ни ји на ме ћу сво-
ју сли ку све та, од но сно ода бра ну кон струк ци ју ре ал но сти.4 
Ова кав вид дру штве не кон струк ци је ре ал но сти Ра дој ко вић 
и Ђор ђе вић на зи ва ју ма ни пу ла ци јом и ис ти чу да ,,ако би смо 
при ступ о дру штве ном кон стру и са њу ре ал нос ти схва ти ли 
као по сле ди цу ра да цен та ра ко му ни ка ци о не мо ћи и ин сти-
ту ци о нал них ко му ни ка то ра, не би смо ви ше го во ри ли о дру
штвеном, не го о манипулативном кре и ра њу ре ал но сти”5. 
Mанипулативно кре и ра ње ре ал но сти је сте упра во ме диј ски 
по сре до ва на пред ста ва ре ал но сти. ,,Ме диј ски по сре до ва на 
ре ал ност под ра зу ме ва раз вој иде је да се све на ше пред ста ве 
о све ту ко ји нас окру жу је за сни ва ју на ре пре зен та ци ји да тог 
све та, а да је она увек кон тро ли са на од стра не фак то ра ко ји 
ути чу на кон струк ци ју (ме диј ске) сли ке све та.”6

Кроз сво је сва ко днев не прак се, ме ди ји, да кле, кон стру и шу 
про стор ко ји по ста је на ша пред ста ва о све ту, она ко ја се 
при хва та као природна и ко ја се не до во ди у пи та ње. Оно 
што до жи вља ва мо као ре ал но је, пре ма ста но ви шти ма ко-
је је из не ла Бер, „не што што љу ди за јед но про из во де” кон-
стру и шу ћи раз ли чи те пред ста ве о то ме шта чи ни ре ал ност. 
„Де фи ни са њем тврд ње да ре ал ност ни је објек тив но и при-
род но да та као се ри ја фа ка та, већ је по сле ди ца спе ци фич ног 
на чи на кон струк ци је/кре а ци је уло га ме ди ја по ка за ла се у 

2 Бер, В. (2001) Увод у социјални конструкционизам, Бе о град: Zep ter  
Bo ok World, стр. 35.

3 Исто, стр. 33.
4 Ви де ти: Ber ger, P. and Luc kmann, T. (1967) The So cial Con struc tion of  

Rea lity, New York: An chor.
5 Ра дој ко вић, М. и Ђор ђе вић, Т. (2005) Основекомуникологије, Бе о град: 

Фа кул тет по ли тич ких на у ка и Чи го ја штам па, стр. 231.
6 Чи го ја Пи пер, Д. (2018) Конструкцијаирецепцијафеноменааутизмау
штампанимионлајнмедијимауРепублициСрбији, док тор ска ди сер та-
ци ја, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Бе о град, 32.
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но вом све тлу. У том про це су ме ди ји ни су са мо пу ки пре но-
си о ци ствар но сти ко ја из ван и ми мо њих по сто ји већ ње ни 
ме ди ја то ри, по сред ни ци. Ме ди ји су про из во ђа чи по ру ка а 
то зна чи и кре а то ри сми сла ко ји се до га ђа ји ма при пи су ју”.7 
Ме диј ска моћ да нас је из ра же ни ја не го ика да и про цес кре-
и ра ња ме диј ских са др жа ја мо ра се ана ли зи ра ти под јед на ко 
као и ње го ви про из во ди. Про цес у ко јем на ста ју ме диј ски 
са др жа ји ва жан је по ка за тељ ме диј ске фи ло зо фи је и ори јен-
та ци је – тај аспект све је че шће од ре ђен тр жи шним пи та њи-
ма, док ин те рес јав но сти – за бла го вре ме ним и чи ње нич но 
про ве ре ним из ве шта ва њем – од ла зи у дру ги план.

Концептновихмедија

Кон цепт но вих медијa чи не три прин ци па пред ста вља ња 
ин фор ма ци ја – то су мул ти ме ди јал ност са др жа ја, хи пер тек-
сту ал ност, од но сно по ве зи ва ње са др жа ја, и ин тер ак тив ност, 
то јест раз ви ја ње од но са из ме ђу пред ста вље ног са др жа ја и 
пу бли ке. Прин цип мул ти ме ди јал но сти са др жа ја под ра зу ме-
ва про цес ме диј ске кон вер ген ци је, од но сно по сте пе но спа-
ја ње тра ди ци о нал них и но вих ме ди ја у пот пу но но ви ме-
диј ски вид. Реч је о „пу бли ко ва њу но ви нар ских тек сто ва, 
ко ји пра те или мо гу пра ти ти оста ли ау дио-ви зу ел ни са др-
жа ји, као што су гра фи ке, та бе ле, ани ма ци ја, па чак и ау дио 
и ви део про гра ми”.8 Прин цип хи пер тек сту ал но сти не што 
је сло же ни ји и укљу чу је по ве зи ва ње ин фор ма ци ја пу тем 
мре жне струк ту ре ко ја омо гу ћа ва да се „ма ко ја тач ка не-
ког ри зо ма мо же (...) и мо ра, по ве за ти са ма ко јом дру гом 
тач ком”.9 Циљ хи пер тек сту ал но сти је да се ин фор ма ци је 
го то во не пре кид но ве зу ју једнe за дру гу та ко да ко ри сни ке 
ин тер не та упу ћу ју да се уз по моћ ја сно обе ле же них лин ко ва 
(енг. links;из раз ко ји се уста лио у срп ском је зи ку, а озна ча ва 
везу,повезаност) из ме ђу тек сто ва увек из но ва да се кре ћу 
кроз мре жу ода бра них ин фор ма ци ја на јед ној плат фор ми. 
Код Ма но ви ча10 мо же се пре по зна ти уве ре ње да је ова кав 
вид ме диј ске мре же пред у слов за по ја ву и оп ста нак но вих 
ме ди ја. Прин цип ин тер ак тив но сти омо гу ћа ва дво смер ност 
у ко му ни ка ци ји из ме ђу ме ди ја и пу бли ке, од но сно из ме ђу 
ин тер нет пор та ла и њи хо вих ко ри сни ка ко ји ма је омо гу ће но 

7 Ми ли во је вић, С. Јавност и идеолошки ефекти медија, 20. 07. 2020; 
https://pe sca nik.ne t/jav nost-i-ide o lo ski-efek ti-me di ja/.

8 Кља јић, В. (2008) Но ви нар ство у слу жби ПР-а и мар ке тин га, Годишњак 
бр. 2, Бе о град: Фа кул тет по ли тич ких на у ка, стр. 284.

9 Де лез, Ж. и Га та ри, Ф. (2012) Ри зом, Моћ и медији, ур. Че кић, Ј. и  
Бла го је вић, Ј. Бе о град: ФМК, стр. 8.

10 Ви де ти: Ma no vich, L. (2001) The Lan gu a ge of New Me dia, Cam brid ge, 
MA: MIT.
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да ко мен та ри шу об ја вље не са др жа је. Пре ма Кља ји ћу, ин-
тер ак тив ност је обо га ти ла ме диј ску ко му ни ка ци ју11 чи не-
ћи је пот пу но дру га чи јом од свих прет ход них, исто вре ме но 
оста вља ју ћи моћ на стра ни ме ди ја (мо гућ ност мо де ри ра ња 
ко мен та ра ко ри сни ка ин тер не та и цен зу ре истих).

Пре ма Ми ли во је вић, „но ви ме ди ји не са мо да пру жа ју но ве 
мо гућ но сти у пла сма ну ин фор ма ци ја, већ омо гу ћу ју и по ја-
ву но вих ак те ра, спа ја ју ста ре или ства ра ју но ве фор ме јав-
не ко му ни ка ци је.”12 Ове про ме не у ко му ни ка ци ји ме ди ја и 
јав но сти уоп ште, до во де до по тре бе но ви на ра и но ви нар ки 
да се из ра зе ра дом у но вим ме ди ји ма. „Тех но ло ги ја је омо-
гу ћи ла до пи сни ци ма и но вин ским ор га ни за ци ја ма да го то-
во тре нут но пре не су ин фор ма ци је, а пу бли ка је по че ла да 
оче ку је не по сред но из ве шта ва ње о нај но ви јем до га ђа ју”13 
Но ви нар ска про фе си ја та ко тр пи сва ко днев не про ме не. „Ми 
жи ви мо у екс пе ри мен ту”14, мо же се чу ти у ре дак ци ја ма ши-
ром све та. Ка ко на во ди Ми ли во је вић, „уру шио се по слов ни 
мо дел на ко јем по сто ји ме диј ска ин ду стри ја ка кву по зна је-
мо”15. Но ви на ри и но ви нар ке све ре ђе све до че о до га ђа ји ма 
о ко ји ма из ве шта ва ју и све ма ње фор му ли шу ве сти у пот пу-
но сти – они, ра де ћи за но ве ме ди је, по сте пе но по ста ју сво-
је вр сни ме диј ски слу жбе ни ци ко ји вр ше из бор из до ступ них 
ин тер нет са др жа ја и при ре ђу ју их за ру бри ку у ко јој об ја-
вљу ју са др жај. Но ви на ри и но ви нар ке да на шњи це тре ба ло 
би, ка ко то на ла жу Ко вач (Ko vach) и Ро зен стил (Ro sen stiel) 
да „помаж[у] ко ри сни ци ма но вих ме ди ја [и] да од мно штва 
ин фор ма ци ја направ[е]  ред”16 и да про ве ре по у зда ност ин-
фор ма ци је, да пру же све угло ве јед не при че и слич но. Ме-
ђу тим, они то рет ко чи не, а раз ло зи за та кво по сту па ње би ће 
пред ста вље ни да ље у ра ду.

11 Кља јић, В. нав. де ло, стр. 284.
12 Ми ли во је вић, С. (2011) Ни ске пла те и ви со ка тех но ло ги ја – но ви на ри и 

но ви нар ство у Ср би ји, Култура бр. 132, Бе о град: За вод за про у ча ва ње 
кул тур ног раз вит ка, стр. 12.

13 Крејг, Р. (2010) Онлајнновинарство, Бе о град: Clio, стр. 22.
14 Ре че ни ца ко ју је из ре као уред ник он лајн ре дак ци је углед ног бри тан ског 

ме ди ја Fi nan cial Ti mes, при ли ком рад не по се те гру пе но ви на ра и на став-
ни ка у обла сти сту ди ја ме ди ја из Ср би је (март 2016. го ди не, у ор га ни за-
ци ји Бри тан ског са ве та (Bri tish Co un cil) и Де ле га ци је Европ ске уни је у 
Ре пу бли ци Ср би ји).

15 Ми ли во је вић, С. (2011), нав. дело, стр. 30.
16 Ko vach, B. and Ro sen stiel, T. (2007) The Ele ments of Jo ur na lism, NYC: 

Three Ri vers Press, p. 24.
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Кликиликритика–питањејесад!

Ис тра жи ва њем сва ко днев них но ви нар ских ис ку ста ва у ра-
ду на ин тер нет пор та ли ма у Ср би ји бли же је пред ста вље-
на уло га но ви на ра и но ви нар ки у из град њи и не го ва њу 
критичке ми сли у са вре ме ним ме ди ји ма. Уви ди о ра ду но-
ви на ра и но ви нар ки но вих ме ди ја до би је ни су по сред ством 
фо кус гру пе. Ова ме то да је ода бра на као нај е фи ка сни ја за 
до би ја ње ве ли ког бро ја ква ли та тив них по да та ка у крат ком 
вре мен ском пе ри о ду и то ком је дин стве ног тер ми на те рен-
ског ра да. По ред то га, груп на ин тер ак ци ја у од го ва ра њу на 
пи та ња ва жан је аспект ко ји је ишао у при лог ода би ру ове 
ме то де. Пре ма Ско ку и Бен ко ви ћу, оче ки ва но је да ће груп на 
ин тер ак ци ја би ти пло до но сна у про ши ри ва њу ра спо на од го-
во ра, ак ти ви ра ју ћи не ке за бо ра вље не де та ње ис ку ства и от-
пу шта ју ћи ин хи би ци је”, ко је би мо жда у не ком дру гом слу-
ча ју обес хра бри ле ис пи та ни ке у от кри ва њу ин фор ма ци ја”.17

Ток фо кус гру пе во ди ла је мо де рак тор ка ко ја је и ау тор ка ра-
да. Уче сни ци18 у фо кус гру пи, че ти ри но ви нар ке и но ви нар, 
за по сле ни у он лајн ме ди ји ма у Ре пу бли ци Ср би ји, ода бра ни 
су на мер ним узор ком, на осно ву до са да шње са рад ње са ау-
тор ком ра да.19 Уче сни ци су при су ство ва ли фо кус гру пи од 
по чет ка до кра ја раз го во ра. Од го во ри уче сни ка озна че ни су 
ши фра ма на сле де ћи на чин: Н1Б2020, Н2К2020, Н3М2020, 
Н4Н2020 и Н5М2020.

На по чет ку су сре та уче сни ци ма су пред ста вље не нај чи та-
ни је ве сти са до ма ћих пор та ла. По себ но су ис так ну ти на-
сло ви по пут: Богатанаследницакојаизасебеимабракод
само„тримесеца”,прошеталасамајком–познатомглу
мицом,аонау61.години;Узнемирујуће:пасобешенодрво;
Овоникаданебистеповеровалидасе„њој”дешава(фото)
(видео) и дру ги. За тим су но ви нар ке и но ви нар по зва ни да 
да ју оп шти ути сак о ста њу ме диј ских са др жа ја у он лајн ме-
ди ји ма и осврт на на сло ве ко је су про чи та ли. Ка сни је је раз-
го вор во ђен ди ја ло шки, уз ак тив но слу ша ње у то ку мо де ра-
ци је и по ста вља ње пи та ња у си нер ги ји са те мом раз го во ра.

Оп шти ре зул тат фо кус гру пе је сте ин фор ма ци ја да но ви-
на ри и но ви нар ке за по сле ни у он лајн ме ди ји ма не до би ја ју 

17 Sko ko, B. i Ben ko vić, V. (2009) Znanstvenametodafokusgrupa–mogućno
stiinačiniprimjene, Po li tič ka mi sao, god. 46, br. 3, str. 218.

18 У овом ра ду, под тер ми ном уче сни ци, под ра зу ме ва се ра зно род на гру па 
љу ди.

19 Уче сни ци фо кус гру пе би ра ни су пре ма кри те ри ју му по ве ре ња ко ји, 
осим из гра ђе ног ко ле ги јал ног од но са са ау тор ком, укљу чу је до ступ-
ност и отво ре ност за раз го вор о усло ви ма у ко ји ма ра де и на чи ну ка ко 
обавља ју сво је сва ко днев не но ви нар ске за дат ке.
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мо гућ ност да се из ра зе дру га чи је од оно га што се сма тра 
ди ги тал но при хва тљи вим, од но сно зах те ва ним, са др жа-
јем. Шта то у прак си зна чи? Но ви нар ски пра вил но на пи сан 
текст, са про ве ре ним чи ње ни ца ма и уз ма што вит на слов, не-
ће при ву ћи па жњу ве ћег бро ја чи та ла ца, јер не ма та ко звану 
магичну фор му лу за при влач ност пу бли ке. Та фор му ла огле-
да се углав ном у при ме ни сен за ци о на ли зма, у из бо ру ла ких 
и за бав них са др жа ја, или крат ких и шо кант них ин фор ма-
ци ја. По ред то га, сви уче сни ци у фо кус гру пи из ра зи ли су 
сла га ње са тврд њом да је огла ша ва ње нај ве ћа прет ња но ви-
нар ским са др жа ји ма. Сле де ћи од го во ри уче сни ка у фо кус 
гру пи пот кре пљу ју на ве де не ре зул та те:

Н5М2020: Ишласамнадогађајуједномвеликомтржном
центру,упитањујебилогостовањеједнестранеаутор
кеиглумицекојајеималасеријунателевизијиФокслајф
(Fox li fe).Вишесеинесећамназивасерије.Написаласам
сјајантекстукојемсуињенеизјаве,билоједостаин
спиративно, јер је реч о емотивним и интимним одно
сима и стварно сам се потрудила.Сећам се да сам за
наслов извукла неки двосмислени цитат саговорнице.
Навеласамикојеоднашихпознатихиквазипознатих
личностидошаонатупромоцију.Одемувечедавидим
каквисукоментаринавест,кадвидим–насловпроме
њен.Извученода јеријалити звездаСтанијадошлана
промоцијудасазнавишео...Текпослетогасхватимкоја
јењиховаматрица...

Н1Б2020: Увреме када јетрајалапотрага заотмича
реммалолетнедевојчицеуоколиниНишабилојебаште
шкоизвештавати.Гледаосамдабирамнекетемекоје
суградске,дапрепустимнајважнијутемудана,недеље,
колегиницамакојесугризлеутаквимситуацијама.Чи
таосамредовнонасловете,деловевести...Доброједа
самихпрепустио,јербилесучитане,насловисумамили,
амислимдатонебихмогаонаистиначин,ненатуте
му.Тонезначидасвојеграницеииначепоштујем,прела
зимихсвакидан.Па,мислим,пратитесвиипишетето.
Знатекакоиде.Алитатема...Неможетосвако.

Н3М2020: Рекласамвећдасамскородошланапортал.
Досадасамбиласамократконапраксамауразнимдру
гиммедијима.Ипријаломи јештомогудапишемкао
штобихписаланасвомблогу,могудапратимтемеко
јемезанимају,аликадсамкренуладашаљемтекстове
уредницимаидадобијамодговореданиједовољноинте
ресантноидаморамдасмислимнасловкојибољеиде,
којијеупечатљивији,запиталасамседалисамјасада
новинаркаилиипакпишемнекеслоганеинезнамтинија
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шта.Мислим,акоћемомистављатисвелуђеилуђена
слове,штанасчекакадсвето„истрошимо”.

Н5М2020: Сетиласамсеиовога.Хтеласамдаправим
репортажуокуварукојиимасјајнуемисијуигостоваоје
уБеограду.Нисумидали,јерканалнакојемсеемитујета
емисијанијеуоквирупакетакојинудикућакојајеједан
однашихглавнихоглашивача.Ето,суперсамсесетила,
тојебашпримерштадиректнодиктирасадржај.

Да ље у то ку раз го во ра, уче сни ци ма су по ста вље на сле де ћа 
пи та ња: (1) Да ли ми сли те да има про сто ра за кри тич ке освр-
те у ва шем ра ду, у свим обла сти ма из ве шта ва ња ко је по кри-
ва те? (2) Мо же те ли да се ба ви те дру штве но ангажованим 
те ма ма? 

Н1Б2020: Пази,нематоганавебу.Мислим,можедабу
де,алинеаконемавишусврху,атај вишициљодавно
нијеинтересдруштваилинекогпојединцакојитрпине
правду.Вишасврхаобичнојеодбраналикаиделанекога
кога треба медијски заштитити од јавности, или од
брананечијихфинансија.Такодаимамосадхуманитар
неакцијеучитанимвестима,тоједеломдобро,јерони
којимајепотребнапомоћуспејудадођудовидљивости
ујавности,али,сдругестране,тосекористизапозици
онирањеоглашавања,завезивањесаразниморганизаци
јамаипознатимличностимакрозмедије.Такоданишта
нијецрноилибело,свеједостасложенозаанализу.Чи
њеницаједатинеможешданасдарадишнавебпор
талуидаочекујешдаћешспаситисветизвештавањем.
Једноставно, немаш времена за то, јуриш да испуниш
нормувестиод57вестизадан.Значиимашнормукао
уфабрици.Пази,тојепунаопремавести–писање,или
преводиписање,избориобрадафотографије,изборви
деаакопостоји,уносвести,провера...Узсветопонекад
идешзанекувестинатерен.Нематусадвременаза
анализу,проверу,детаље...Мождаунекимразвијенијим
редакцијама,незнам.

Н4Н2020: Имамприликудапредлажемтемеитууспем
дапровучемштастигнем,алиштореченекопремене
–мало јепросторадасеубационоштокарактерише
текритичкимосвртом.Једноставноодтогасебежи,
барем на порталима који су уско везани за традицио
налнемедије,паитрадиционалноизвештавање.Значи,
ако неки дневни лист има таблоидне вести и наслове,
заштоочекујемодаћењиховпорталиматиозбиљнеан
гажоване новинаре и „тешке” теме? С друге стране,
има на интернету портала који су итекако критички
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оријентисани, па мислим да је богатство интернета
управоутомешточитаоцимогудаизаберуштажеле–
смех,забаву,пролазност,иликритику.

Мо де ра тор ка: До бро, пу бли ка мо же да би ра, али ка ко да је 
упу ти мо и да ли ће мо је уоп ште упу ти ти у тај из бор, ако 
нам ви ше од го ва ра да по сто ји ме диј ски не пи сме на ма са ко ја 
ради је клик ће та мо где нам је по треб на за ра да? 

Н4Н2020: Па мислим да није на медијима да медијски
описменечитаоце.Онисутудаизвештавајуидаеду
кују,забаве,а,рецимо,школаможедабудеместогдесе
говориотомештајеумедијимадобро,аштане.Тоне
значи да нисам за ангажовано новинарство, али оно је
јакоскупоизнамодајепривилегијамалогбројамедија
којисувишедеоневладинихорганизацијанегосамостал
нимедији.Ињиховутицајсвакакотребадапостоји.Ми
гаурадусвакакопромовишемо,датакокажем.

Н5М2020: Билојеслучајевадасебавимтемамакојесе
могуподвестиподтоплељудскепричеикадабихиници
ралатаконешто,увекбимиуредникизашаоусусрет.
Међутим,очекујеседазбогједневећепричекојужелим
даурадим,неостављамсвеоноштојередовандневни
посао,атојепревођењевестисастранихсајтоваиобја
вљивањеодређеногбројавести,какојеколегавећрекао.
Каднерадимнекувећупричу,рецимовидеорепортажу,
ондаумемуданапишемидо10краћихвести.Однассе
уредакцијиочекујебрзинаиатрактивност.Акодођеи
некаважнатема,може,алинесмедасезапоставионо
штодржипосетиоцесајта.

Н2К2020: Пратимдруштвоиполитику,памојетемени
субаштакопопуларнекаозабава,например.Иондане
морамдабанализујемсадржаје.Самосунасловинешто
екстремнији.Асад,штосетичекритике,затооста
вљамопростораналитичаримадаизразестав.Нашеје
даостанемообјективни.Туневидимпроблем.

У то ку раз го во ра уче сни ци ма је по ста вље но пи та ње да ли 
увек про ве ра ва ју све чи ње ни це на ве де не у тек сто ви ма и да 
ли су ика да при мо ра ни да у ра ду ко ри сте ла жне ве сти (енг. 
fa ke news)20 као ма мац за чи та о це?

Н1Б2020: Никадникоодуредникаодмененијетражио
даобјавимнекувесткојанијетачнаиликојајехитна

20 Тер мин ла жне ве сти нај че шће се де фи ни ше као ши ре ње ве сти ”ко је 
су на мер но и утвр ђе но не и сти ни те и мо гу дез ин фор ми са ти чи та о це”; 
према: 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(2), p. 213.
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интернету,анијепроверена.Углавномјенајважниједа
наведемо извор одакле вест потиче, односно одакле је
преузимамо,панисмоуопасностидабудемоауторита
квихвести.

Н3М2020: Долазила сам у ситуацију да ми пријатељи
шаљу линк за неку вест са Фејсбука („Facebook”), на
примерданашимедијинеизвештавајуонекомвеликом
подвигунашихмладихспортистаилионекојособикоја
живеутешкимусловима,узкоментардатообјавимо,
даскренемопажњунато.Онданаправимбрзоистра
живањеивидимдајетототални„фејкњуз”иданема
приче.Ондаимтообјасним,алинисусвисхватили.То
је као и садамного вести у вези са пандемијом вируса
корона–безбројлажнихинформација,аубрзининови
наримаделујуатрактивноиондаихширедаље.Мислим
да јетунегденашаулоганајважнија,датоспречимо.
Тојеважнијенегодалинамјенасловпроблематичаниз
вашегугла.

На пи та ње да ли сма тра ју да до вољ но ини ци ра ју про ме не у 
ме диј ском из ве шта ва њу на ве бу че ти ри од пет уче сни ка у 
раз го во ру из ра зи ло је ми шље ње да сма тра ју да не чи не до-
вољ но, али да то ни је ис кљу чи во њи хо ва кри ви ца, већ да су 
усло ви ра да на ди ги тал ном ме диј ском тр жи шту та кви да је 
оно засићено, да је но ви нар ски раднедовољновредновану
финансијкомсмислу и да је ла ко про ме ни ти но ви нар ски ка-
дар уко ли ко почнедафилозофира. Уче сни ца (Н3М2020) ко-
ја се не сла же са овим гле ди штем, не дав но је ди пло ми ра ла 
и до би ла пр ви хо но рар ни по сао у он лајн ме ди ју и сма тра да 
је про ме на на они ма ко ји у ме ди ји ма ра де, да се за то тре ба 
из бо ри ти и да ако то не успе можданећеостатиуновинар
ству. Зву чи сте ре о тип но, али из гле да да и мо гу ће про ме не у 
ди ги тал ном све ту оста ју по нај ви ше на мла ди ма ко ји до ла зе. 
Да ли ће то има ти ефек та или не, оста је да ви ди мо пра те ћи 
ме диј ске са др жа је и по на вља ју ћи ова кве су сре те.

Закључакиликакопружитиотпор 
диктатукапиталауновиммедијима

Пред ста вља ју ћи ис ку ство у ве зи са ши ре њем ла жних ве сти 
у ме ди ји ма, уче сни ца фо кус гру пе (Н3М2020) ис та кла је у 
го ре на ве де ном од го во ру да сма тра да је уло га но ви на ра и 
но ви нар ки да нас да фил три ра ју ин фор ма ци је на ин тер не-
ту та ко да дез ин фор ма ци је и ве сти-мам це не ша љу да ље у 
ме диј ски про стор да ју ћи им кре ди би ли тет ко ју ве сти има ју. 
Ко вач и Ро зен стил то на зи ва ју пред у сло вом за ва ља ни но ви-
нар ски рад – „пр ви за да так но вог но ви на ра, оног ко ји да је 
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сми сао, у ства ри је да про ве ри по у зда ност ин фор ма ци је”21, 
од но сно да бу де чу вар ин фор ма ци је ко ја се мо же ока рак те-
ри са ти као ме диј ска ин фор ма ци ја. 

На осно ву ре зул та та раз го во ра са уче сни ци ма фо кус гру пе, 
уви да у те о риј ске окви ре ове те ме, као и на осно ву ду го го-
ди шњег ра да ау тор ке у ме ди ји ма и у обла сти сту ди ја ме ди-
ја, у за вр шном де лу пред ло же не су три мо гу ће стра те ги је 
отпора дик та ту ме диј ског тр жи шта.22 

Пр ва стра те ги ја ко ја се од но си на но ви нар ски рад на зи ва 
се стра те ги јом ми ми кри је и под ра зу ме ва по све ћи ва ње те-
мељ ни јем но ви нар ском ра ду од оног ко ји је об ја шњен у ем-
пи риј ском де лу ра да, а ко ји се мо же од ви ја ти, ре ци мо, под 
окри љем сен за ци о нал них на сло ва. То мо же би ти сво је вр сни 
екс пе ри мент у ко јем ће те ме ко је су од ва жно сти за јав но 
мње ње и ко је но се вред ност ме диј ске ин фор ма ци је би ти у 
те лу ве сти пред ста вље не пре ма свим пра ви ли ма стру ке, а је-
ди но ће на слов оста ти при ма мљив за чи та о це на вик ну те на 
на сло ве ко је на ја вљу ју. На тај на чин мо гло би до ћи до при-
вре ме ног ком про ми са из ме ђу тр жи шних по тре ба ме диј ских 
ку ћа (за што ве ћим бро јем по се та по је ди нач ним ве сти ма) и 
глав ног за дат ка но ви нар ске про фе си је – да бла го вре ме но и 
тач но ин фор ми ше јав ност.

Дру га стра те ги ја под ра зу ме ва но ви нар ски ак ти ви зам на бло-
го ви ма. По сред ством бло го ва ко је би но ви на ри и но ви нар ке 
уре ђи ва ли са мо стал но или у ра ду са дру гим но ви на ри ма са 
истим аспи ра ци ја ма, мо гу об ја вљи ва ти ис тра жи вач ке ре-
пор та же, при че ко је не на ла зе ме сто на во де ћим ин тер нет 
пор та ли ма и слич но. На пред ни ко рак овог ак ти ви зма био би 
ка да би но ви на ри и но ви нар ке ус пе ли да ини ци ра ју по ве-
зи ва ње ве сти по пу лар них ин тер нет пор та ла са ве сти ма на 
соп стве ним бло го ви ма. Ти ме би чи та ност њи хо вих тек сто ва 
ра сла и но ви нар ска ми си ја би ла би за о кру же на.

Тре ћа стра те ги ја од но си се на учвр шћи ва ње по ло жа ја но-
ви на ра и но ви нар ки у ди ги тал ном про сто ру и она је мо гу-
ћа ис кљу чи во вра ћа њем со ли дар но сти у но ви нар ске ре до-
ве. Но ви на ри и но ви нар ке мо ра ју се из но ва по ве зи ва ти у 

21 Ko vach, B. and Ro sen stiel, T. (2007) The Ele ments of Jo ur na lism, NYC: 
Three Ri vers Press, p. 24

22 По ред нео п ход но сти очу ва ња но ви нар ске уло ге ди ги тал ном из ве шта ва-
њу, нео п ход но је раз ми сли ти о тр жи шним узо ри ма у ме ди ји ма ко ји су 
гло бал но ори јен ти са ни и ме ња ју сво ју по слов ну и ме диј ску по ли ти ку 
у скла ду са раз во јем свет ског тр жи шта ме ди ја. На пла ћи ва ње са др жа-
ја, по себ но оно ко је под ра зу ме ва ис кљу чи во сим бо лич ну на док на ду 
(од је дан до пет до ла ра ме сеч но за нео гра ни че не по се те веб сај ту) мо-
гу би ти спа со но сно ре ше ње за оп ста нак кри тич ког ми шље ња у он лајн 
медијима.
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заједничке ин те ре сне гру пе (не у по сто је ћа удру же ња, већ 
гру пе на лик син ди кал ним) и из бо ри ти се нај пре за бо љи по-
ло жај у из ве шта ва њу, а за тим и за за шти ту под ра зу ме ва ну 
прав ним и фи нан сиј ским аспек ти ма ра да у ме ди ји ма.

Три на ве де на пу та мо гу би ти по че так но вог ди ги тал ног но-
ви нар ства, оног ко је ће би ти у слу жби јав но сти и ко је ће по-
мо ћи да се не гу ши ме диј ско опи сме ња ва ње пу бли ке но вих 
ме ди ја.
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CRITICAL THINKING IN THE DIGITAL ERA 

CLICK OR CRITIQUE

Abstract

This paper starts from a premise that critical thinking is a threat to the 
owners of capital in the media, but that a critical view of the world is also 
an essential need of journalists and wide public. That is why there are 
so many changes in the work of modern journalists. The paper, through 
empirical insight, points out the inevitable pitfalls that stand in the way 
of the development of critical thinking among journalists employed in 
new media. The main goal of the paper is to investigate survival of 
the role of critical thinking in the digital environment media, which 
keep developing faster and faster in the (never clearly stated) conditions 
where critical thinking remains foreign to most Internet users. Possible 
strategies of resistance against exclusively market-oriented media are 

also pointed out at the end of the paper.

Keywords: critical opinion, new media, journalists, social construc
tionism
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Увод

Кра јем 2019. го ди не Ковид 19 (у да љем тек сту ко ро на ви рус) 
се по ја вио у Ки ни ода кле се по чет ком 2020. го ди не про ши-
рио на ве ли ки број зе ма ља у све ту. Узев ши у об зир бр зи ну 
ко јом се овај ви рус ши рио као и број зе ма ља у ко ји ма се 
по ја вио, сре ди ном мар та 2020. го ди не Свет ска здрав стве на 
ор га ни за ци ја је про гла си ла пан де ми ју. 

Пр ви слу чај обо ле лог у Ср би ји ре ги стро ван је 06. мар та. 
Убр зо, 15. мар та 2020, до не та је од лу ка да се у Ср би ји про-
гла си ван ред но ста ње, што је узро ко ва ло за тва ра ње ве ли ког 
бро ја обје ка та, за бра ну јав них оку пља ња и по ли циј ски час. 
Пр ви слу чај ко ро на ви ру са у Швед ској, кон ста то ван је још у 
фе бру а ру, а пр ви смрт ни слу чај је за бе ле жен 11. мар та, да би 
већ 8. апри ла днев ни број пре ми ну лих из но сио 115. Ме ђу-
тим Швед ска ни је ода бра ла ме ре стрикт них за бра на  и по ли-
циј ског ча са, јер се бе ни је сма тра ла то та ли тар ним ре жи мом, 
а пред ност је да ла епи де ми о ло зи ма ко ји су да ли ре ше ња да 
са што ма ње гу би та ка, ка ко жи во та, та ко и ви тал них функ-
ци ја за јед ни це и по је ди на ца, кри за бу де пре ва зи ђе на. 

Од пр вог ре ги стро ва ног слу ча ја, ме ди ји у Ср би ји и у Швед-
ској сва ко днев но су из ве шта ва ли о ко ро на ви ру су, бро ју за-
ра же них, умр лих и из ле че них као и ути ца ју пан де ми је на 
при вре ду и сва ко днев ни жи вот гра ђа на ка ко Ср би је, та ко и 
Швед ске. 

Ова пан де ми ја (као и пан де ми је ге не рал но) мо же се по сма-
тра ти као кри за ка ко на емо ци о нал ном та ко и на ра ци о нал-
ном пла ну. Ка да је си гур ност на овај на чин ду бо ко де ста би-
ли зо ва на је ди на ствар на ко ју се по је ди нац фо ку си ра је сте 
да се ова не при јат ност укло ни и да се опет осе ти спо кој.1 У 
си ту а ци ја ма ова квих кри за по је ди нац не ма осе ћај кон тро ле 
над си ту а ци јом, сто га се окре ће ка ’моћ ним дру ги ма’ у по-
тра зи за сми ре њем и осло ба ђа њем од не га тив них емо ци ја2. 
Ти моћ ни дру ги мо гу би ти и ме ди ји. 

Пан де ми ја ко ро на ви ру са до би ла је пр во ме сто на ме диј ској 
аген ди. С об зи ром на то, ва жно је има ти на уму „аген ду се-
тин га’’ (енг. agen daset ting), те о ри ју ко ја ука зу је на спо соб-
ност ме ди ја да по ве ћа ва њем ви дљи во сти од ре ђе ног са др жа-
ја (енг. sa li en ce) оста ле са др жа је по ти сну, пред ста вља ју ћи 

1 Ma slow, A. and Fra ger, R. (1987) Mo ti va tion and Per so na lity, New Del hi: 
Pe ar son Edu ca tion, рp. 97-98.

2 Cen ters for Di se a se Con trol and Pre ven tion, (2019) Psycho logy of A Cri sis, 
рp. 3-12.
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ви дљи ви ју те му као кључ ну3. По сто ја ње „аген де се тин га” 
ву че за со бом пи та ње ква ли тет ног но ви нар ства за по тре бе 
јав но сти: ,,Ква ли тет но  но ви нар ство,  ка ко  мно ги  под се ћа ју,  
по чи ње та мо где се  иде  да ље од аген де  сва ко днев ног  ин-
фор ми са ња и ана ли зи ра ју слу ча је ви  ко ји  ути чу  на  це ло  дру-
штво”4. С јед не стра не, пан де ми ја ко ро на ви ру са је сва ка ко 
не што што ути че на це ло дру штво (чак и ши ре, на цео свет), 
ди рект но угро жа ва ју ћи би о ло шки жи вот чо ве ка. Ипак, по-
ста вља се пи та ње, ко ли ко дру гих зна чај них ин фор ма ци ја 
при род но би ва ју ис ти сну те или се ’све сно гу ра ју под те пих’ 
одр жа ва њем јед не те ме као је ди не и кључ не. На рав но, ме-
ди ји (не)мо гу да на мет ну по је дин ци ма шта да ми сле, али 
за то мо гу да под стак ну о че му да ми сле. Прет по став ка ове 
те о ри је је сте да ма сов ни ме ди ји би ра њем, уче ста ло шћу, об-
ли ко ва њем, по на вља њем и слич ним по ступ ци ма ства ра ња 
са др жа ја, од ре ђу ју ре ле вант ност те ма у јав ном ме диј ском 
про сто ру и ти ме до при но се об ли ко ва њу јав ног ми шље ња.  
Те о ри ја агенде сетинг не не ги ра са мо стал ност при ма ла ца 
за ту ма че ње по ру ка, али на гла ша ва зна чај струк ту ри са ња 
са др жа ја (би ра ње, на гла ша ва ње, из о ста вља ње, за не ма ри-
ва ње, ис ти ца ње и сл. као по и гра ва ње па жњом при ма ла ца и 
њи хо вим по ве ре њем у ме ди је)5.

У ме диј ском трет ма ну кри зних си ту а ци ја мо гу се уо чи ти 
че ти ри фа зе: 1) најава кризе (енг. pro dro mal cri sis sta ge), 
2) акутна фаза (енг. acu te cri sis sta ge), 3) хронична (енг. 
chronic cri sis sta ge) 4) санирањекризе (енг. cri sis re so lu tion 
sta ge)6. По че так кри зе обич но пр во пра те ве сти и из ве шта ји, 
и ка ко се кри за про ду бљу је, до ла зи се до ин тер пре та тив них  
и ана ли тич ких жан ро ва7. По ло жај но ви на ра је ту ја ко ва жан: 
захваљујућојноминалнојиликакобитребалобити,ствар
ној објективности, новинари уживају посебан статус у
друштвима развијених демократија 8. По зи ци ја медија је 
та кође ва жна из раз ло га што ин фор ма ци је ко је до ла зе од 

3 De a ring, J. and Ro gers, E. (1996) Agen da Set ting. Tho u sand Oaks [etc.]: Sa-
ge, рp. 22-23.

4 Пе не зић, С. (2014) Но во тех но ло шка ре во лу ци ја, ме диј ска ег зи стен ци ја 
и уло га но ви нар ства, Култура бр. 145, стр. 128.

5 Мир ков, Л. (2018) Новинарскоприповедањекаоелементјавногдискур
сауинформативнимжанровимаТВстаницасанационалномфреквен
цијом, док тор ска ди сер та ци ја, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Уни вер зи тет 
у Бе о гра ду, Бе о град, стр. 173. 

6 Ba ro vić, V. (2011а) Objek tiv nost, no vi nar ska eti ka i iz vješ ta va nje u kri znim 
si tu a ci ja ma, Me dij ske stu di je, 2(3-4), str. 120.

7 Ba ro vić, V. (2011б) Me dij sko iz veš ta va nje sa po pla va kao vi so ko ri zič nih kri-
znih si tu a ci ja, Go diš njak Fi lo zof skog fa kul te ta, vol. 36, br. 2, Uni ver zi tet u 
No vom Sa du. str. 105-113

8 Ba ro vić,V. (2011а), нав де ло, стр. 120. 
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изво ра ко ји ма по је ди нац ве ру је и за ко је ве ру је да има ју кре-
ди би ли тет у ве ли кој ме ри ути чу на сма ње ње анк си о зно сти 
ко ју по је ди нац осе ћа за вре ме кри зе. Ипак, кван ти тет и ква-
ли тет ин фор ма ци је та ко ђе мо гу да ство ре до да тан стрес и 
анк си о зност, уко ли ко се ин фор ма ци је че сто ме ња ју, ни су ко-
хе рент не или се ме ђу соб но по ти ру.9 

По се бан зна ча ја и уло гу има ју ме ди ји ко ји ужи ва ју по ве ре-
ње јав но сти. ,,Ме ди ји у све сти пу бли ке пред ста вља ју на ста-
вак и од раз ре ал но сти. Све сни сво је мо ћи ме ди ји се тран-
сфор ми шу у по сред ни ка ко ји ну ди суп сти тут, кон структ ре-
ал но сти, (…) ко ја има од ре ђе ни циљ’’.10 Ова но ва ре ал ност 
по сто ји са мо ис пред ма лих екра на, да је од го во ре на пи та ња 
јав но сти и хра ни глад за ин фор ма ци ја ма11. Ипак, мо ра мо да 
по ста ви мо пи та ње у ко јој ме ри ме ди ји за и ста мо гу да пред-
ста вља ју од раз ре ал но сти. У том сми слу ,,од на ро чи тог је 
зна ча ја ус по ста вља ње чвр сте ди стинк ци је из ме ђу раз у ме-
ва ња и до жи вља ва ња ме диј ски ре про ду ко ва них до га ђа ја 
и по ја ва, и раз у ме ва ња и до жи вља ва ња ем пи риј ске ствар-
но сти.’’12 Сли ка у ко јој су ме ди ји ап со лут на ре пре зен та ци-
ја ем пи риј ске ствар но сти је го то во уто пиј ска. У да на шње 
вре ме ,,го то во је не мо гу ће ус по ста вља ње ме ха ни за ма ко-
ји би га ран то ва ли исти ни тост и све о бу хват ност пре не тих 
значе ња.’’13

То ком кри зе, ве за из ме ђу ме ди ја и пу бли ке ја ча, јер упра-
во на чин на ко ји ме диј ре а гу је и из ве шта ва о до га ђа ју ће 
ути ца ти не са мо на то на ко ји на чин ће јав ност по сма тра ти 
да ту кри зу, већ и на на чин ка ко ће се јав ност се ћа ти да те 
кри зе ка да она про ђе.14 Кри за по пут пан де ми је је са ма по 
се би те шка и оп те ре ћу ју ћа за јав ност, а ме ди ји ко ли ко има-
ју моћ да тај страх и анк си о зност сма ње кроз ко хе рент ност 
и кре ди би ли тет, то ли ко мо гу да оду и у дру гу крај ност и 
про у зро ку ју ве ћи сте пен не си гур но сти ко ји мо же да до ве де 
до па ни ке. ,,Емо ци је ути чу на на чин и ре зул та те чо ве ко вог 

9 Bras hers, D. (2001) Com mu ni ca tion and Un cer ta inty Ma na ge ment, Jo ur nal 
of Com mu ni ca tion, 51(3), p. 478.

10 Ni ko lić, M. (2010) Eti ka me di ja – iz me đu lič ne pro fe si o nal ne i druš tve ne 
od go vor no sti, Kul tu ra br. 127, str. 42.

11 Ve se li no vić, D. Te le vi zi ja kao no va stvar nost, u: Zbor nik ra do va Fa kul te ta 
dram skih umet no sti, (2002–2003) br. 6-7, In sti tut za po zo riš te, film, ra dio i 
te le vi zi ju FDU, str. 206.

12 Ћа ло вић, Д. Са вре ме ни ме ди ји из ме ђу има ги нар не и ре флек то ва не 
ствар но сти, у: ЗборникрадоваФакултетадрамскихуметности, (2010) 
бр. 16, Ин сти тут за по зо ри ште, филм, ра дио и те ле ви зи ју ФДУ, стр. 167.

13 Ve se li no vić, D. нав де ло, стр. 206.
14 Ri e gert, K. and Ol sson, E. (2007) The im por tan ce of ri tual in cri sis jo ur na-

lism, Jo ur na lism Prac ti ce, 1(2), p. 150.
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ми шље ња, што зна чи да ди стри бу и ра не мас ме ди ји ма по-
ста ју део ме диј ског ми шље ња.’’15 Та ко се мо же оче ки ва ти 
да ова ква вр ста упра вља ња ми шље њем и емо ци ја ма мо же 
ла ко да се усме ри и на мо рал ну па ни ку. Сма тра се да па ни ка 
по сто ји ка да сва ко днев ни жи вот об у зму ира ци о нал ни до га-
ђа ји не при јат ног са др жа ја16. Ста ње мо рал не па ни ке на ста је 
у тре ну ци ма ка да се од ре ђе ни по је дин ци, гру па љу ди, ста ње 
и слич но поч ну по сма тра ти као прет ња од ре ђе ним дру штве-
ним вред но сти ма или ин те ре си ма. Пре у зи ма ју ћи уло гу ’мо-
рал них пред у зи ма ча’ по сред ни ка из ме ђу до га ђа ја и пу бли ке, 
медији има ју кључ ну по зи ци ју у раз у ме ва њу до га ђа ја од но-
сно фор ми ра њу ми шље ња, ко ри сте ћи со ци јал ну кон тро лу 
пре ко мо рал не ре гу ла ти ве ко лек тив ног по на ша ња.17  

Ка да је у пи та њу ме диј ско из ве шта ва ње у кри зним си ту а-
ци ја ма, по сто је два при сту па.18 Је дан по др жа ва ем па тич ки 
при ступ, ко ји за го ва ра то да но ви на ри мо ра ју да има ју ем па-
ти ју ка да из ве шта ва ју, те да је рав но ду шност не до пу сти ва. 
Са дру ге стра не, при ста ли це фак то граф ске те о ри је твр де да 
су објек тив ност и не при стра сност нај ва жни је ка да је из ве-
шта ва ње у пи та њу. Пре ма Ба ро ви ће вим ста во ви ма но ви нар 
не би тре ба ло да упли ће соп стве не емо ци је и пре ду бе ђе ња 
при ли ком из ве шта ва ња што је кључ но за про фе си о нал ност. 
За то је фак то граф ски при ступ бо ља оп ци ја ка да је у пи та-
њу из ве шта ва ње у кри зним си ту а ци ја ма, јер ем па тич ка те о-
ри ја ко ја зах те ва емо тив но ра су ђи ва ње мо же пред ста вља ти 
плод но тло за за не ма ри ва ње чи ње ни ца и објек тив но сти у 
при сту пу19. Ипак, осим функ ци је пре но ше ња ин фор ма ци ја 
на објек ти ван на чин, но ви на ри и во ди те љи (по го то во јав-
них ме диј ских сер ви са) тре ба да пред ста вља ју и за ступ-
ни ке ин те ре са пу бли ке, гра ђа на кроз по ста вља ње пи та ња 
ко ја ин те ре су ју јав ност, кри тич ко по ста вља ње у од но су 
на са го ворнике и те ме, све вре ме за сту па ју ћи кри тич ност 
јавности.20

15 Jev to vić, Z., Vu lić, T. i Pa vlo vić, D. (2011) Fi lo zo fi ja stra ha i (re)kon stru i sa-
nje me dij ske stvar no sti, Kul tu ra br. 133, str. 74.

16 Thomp son, K. (1998/2005) Mo ral Pa nic, Lon don: Ro ut hled ge, p. 9.
17 Исто, стр. 7–12.
18 Ba ro vić, V. (2011а), нав. де ло, стр. 122–123.
19 Исто, стр. 122–123.
20 Tur ko vić, H. Pro gram ska pri ro da te le vi zi je, u: Zbor nik ra do va Fa kul te ta 

dram skih umet no sti, (2004–2005) br. 8-9, In sti tut za po zo riš te, film, ra dio i 
te le vi zi ju FDU, str. 354-355.
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Предмет,циљеви,хипотезеи 
методологијаистраживања

Пан де ми ја ко ро на ви ру са од ра зи ла се на све аспек те жи во та 
це лог све та. Са ова квим гло бал ним ути ца јем, ја сно је да је 
ста ви ла на тест и ме ди је ко ји су пред со бом има ли по сред-
нич ку уло гу у пре зен та ци ји си ту а ци је и ре ал но сти ко ја нас је 
сна шла. На чин на ко ји су ме ди ји при сту пи ли овој уло зи био 
је основ ис тра жи ва њу ко је смо ре а ли зо ва ли. Кон цепт и циљ 
ис тра жи ва ња био је да утвр ди мо по тен ци ја ле ис пи ти ва них 
ме ди ја за ква ли тет но ин фор ми са ње гра ђа на и мо гућ ност 
под сти ца ња њи хо вог кри тич ког ми шље ња истих. Узо рак су 
чи ни ле цен трал не ин фор ма тив не еми си је две те ле ви зиј ске 
ста ни це ко је су ор га ни зо ва не пре ма мо де лу јав ног сер ви са, 
РТС у Ср би ји и СВТ у Швед ској, и јед не ко мер ци јал не ста-
ни це у Ср би ји ко ја је пре по зна та као опо зи ци о на од но сно 
не при стра сна и објек тив на (Н1) то ком 7 да на, пе ри од од 30. 
03. до 05. 04. 2020. 

Фо кус ис тра жи ва ња је био на ис пи ти ва њу ре то рич ких стра-
те ги ја ко је ко ри сте ова три ме ди ја, као и то да се пре и спи та 
њи хов циљ и по тен ци јал ни ефе кат на јав ност; да се уста но-
ви да ли ме ди ји у Ср би ји и Швед ској код јав но сти под сти чу 
кри тич ко ми шље ње кроз плу ра ли зам ми шље ња уну тар цен-
трал не днев не ин фор ма тив не еми си је (за РТС – Днев ни ка, 
за СВТ – Ра пор та /, швед. Rap port, прев. Ве сти / и за Н1 
– Дне вни ка); да се про ве ри да ли ме ди ји уну тар свог из ве-
шта ва ња са др же ин ко хе рент но сти ко је мо гу да по ве ћа ју не-
си гур ност код јав но сти; да се ис пи та да ли ис пи та ни ме ди ји 
у кри зној си ту а ци ји да ју пра во вре ме не, про ве ре не ин фор-
ма ци је ко је мо гу да по мог ну јав но сти и да је мо би ли ше на 
са мо свест о на до ла зе ћој опа сно сти и по зо ве на за јед нич ку 
од го вор ност.

По ла зна осно ва ис тра жи ва ња је да објек тив но ин фор ми са-
ње јав но сти, у вре ме кри зе, отва ра про стор за плу ра ли зам 
ми шље ња и ти ме сма њу је мо гућ ност на ста ја ња мо рал не 
– ме диј ске па ни ке. У том сми слу цен трал на хи по те за ис-
тра жи ва ња је би ла да ме ди ји има ју по тен ци јал да раз ви ја ју 
кри тич ко ми шље ње и да је ово функ ци ја ко ја би при мар но 
тре ба ло да бу де по ве ре на јав ним сер ви си ма. У раз ви је ним 
де мо крат ским дру штви ма јав ни сер ви си у пу ном ка па ци-
те ту до при но се ква ли тет ном ин фор ми са њу гра ђа на, што 
ни је слу чај у зе мља ма кр ње де мо кра ти је ка ква је срп ска. 
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Плурали зам мишље ња у ве ћој ме ри за сту пљен у де мо крат-
ским дру штви ма за пад не Евро пе, што се до ка зу је ком па ра-
ци јом на чи на из ве шта ва ња јав них ме диј ских сер ви са Швед-
ске и Ср би је, што да ље ука зу је на по тен ци ја ле ме ди ја у 
раз ви ја њу кри тич ког ми шље ња гра ђа на, јав но сти. Још не ке 
од хи по те за ко је су би ле у осно ви ис тра жи ва ња ве за не су 
за прет по став ку да су ре то рич ке стра те ги је за стра ши ва ња 
и по ди за ња ме диј ске па ни ке уоч љи ви ји у зе мља ма ни жег 
де мо крат ског ка па ци те та ка ква је Ср би ја, као и да у усло-
ви ма ка да у та квим си сте ми ма за та је ин сти ту ци је јав ног 
сер ви са, отва ра се про стор за афир ма ци ју ко мер ци јал них, 
не за ви сних ме ди ја (Н1) ко ји из ве шта ва ју фак то граф ски, 
објективно, задр жа ва ју ћи непри стра сан став 

Ин спи ри са ни иде јом да по ве же мо ме диј ски ути цај по себ но 
у кри зним, ван ред ним си ту а ци ја ма оба ви ли смо ис тра жи ва-
ње цен трал них ин фор ма тив них еми си ја два јав на сер ви са, 
Швед ске и Ср би је, и јед не срп ске ко мер ци јал не, ка блов ске 
те ле ви зиј ске ста ни це, Н1. Ис тра жи ва ње је оба вље но у пе ри-
о ду пе ри од од 30. 03. 2020. до 05. 04. 2020. укљу чу ју ћи и та 
два да на. Као ис тра жи вач ку ме то ду ко ри сти ли смо ана ли зу 
са др жа ја пр вих пет при ло га уну тар цен трал не ин фор ма тив-
не еми си је три раз ли чи та ме ди ја: јав ног ме диј ског сер ви са 
Ср би је РТС-а, јав ног ме диј ског сер вис швед ске СВТ-а и ко-
мер ци јал ног ме диј ског сер ви са Н1. Пр ва фа за ис тра жи ва ња 
под ра зу ме ва ла је при ку пља ње по да та ка уз по моћ на мен ског 
упит ни ка. На кон то га смо при сту пи ли кван ти та тив ној, а за-
тим ква ли та тив ној ана ли зи до би је них по да та ка са ци љем 
про ве ре хи по те за и оства ри ва ња ци ље ва ис тра жи ва ња.

Кван ти та тив на ана ли за је за сно ва на на де фи ни са њу: про-
сеч ног тра ја ња еми си је, од но са из ме ђу укуп ног бро ја при-
ло га и при ло га о пан де ми ји, про сеч ног тра ја ња при ло га о 
пан де ми ји, плу ра ли зма ми шље ња уну тар еми си је; функ ци је 
и жан ра при ло га, као и до ми нант них ак те ра и из во ра ин фор-
ма ци ја у при ло гу; до ми нант них но си ла ца ста во ва о пан де-
ми ји; 

РТС је јав на ме диј ска уста но ва уну тар ко је управ ну функ-
ци ју вр ши Управ ни од бор ко ји чи не афир ми са ни струч ња ци 
из раз ли чи тих обла сти. Ка ко са ми на свом сај ту на во де овај 
јав ни сер вис ,,има за да так да ин фор ми ше, обра зу је и за ба ви 
(…) не гу ју ћи вред но сти де мо крат ског дру штва, осло бо ђен 
по ли тич ке при стра сно сти, РТС као јав ни сер вис до при но си 
бо љем ква ли те ту жи во та сва ког по је дин ца и дру штва у це-
ли ни.’’ 21  Та ко ђе, гле да ју ћи за кон ски РТС као јав ни ме диј ски 

21 Ра дио те ле ви зи ја Ср би је (2009) Упо знај те РТС, 24. април 2020; https://
www.rts.rs/pa ge/rt s/ci /jav ni ser vis/story/280/upo znaj te-rts /67326/upo znaj te-
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сер вис ,,оства ру је јав ни ин те рес, ува жа ва зах те ве јав но сти 
и за сво је де ло ва ње од го ва ра јав но сти (…) Ра ди омо гу ћа-
ва ња гра ђа ни ма да фор ми ра ју соп стве но ми шље ње о по ја-
ва ма, до га ђа ји ма и лич но сти ма, обез бе ђу је се ра зно вр сност 
из вора ин фор ма ци ја и ме диј ских са др жа ја’’.22

На ци о нал на те ле ви зи ја СВТ 1 (SVT 1)23 ко ја је у функ ци ји 
јав ног сер ви са у Швед ској је по че ла с ра дом 1956. под ру-
ко вод ством др жа ве 24. СВТ има око 2100 за по сле них од ко-
јих 900 ра ди ван Сток хол ма рас по ре ђе но у 37 ре ги о нал них 
ста ни ца од го вор них углав ном за ин фор ма тив ни про грам 25.

Јав ним сер ви сом СВТ упра вља Управ ни са вет (не за ви сан 
и од др жа ве и те ле ви зи је) с ци љем над гле да ња ра да за по-
сле них на те ле ви зи ји. Ово те ло не уче ству је у кре и ра њу 
про гра ма, што је пре пу ште но за по сле ни ма. По след њи из ве-
штај гле да но сти ММС26 за 2019 годину при ка зу је да је гле-
да ност СВТа у од но су на ТВ 427 у пред но сти за све га 2 % 
ме ђу тим, у ин тер нет стри мин гу је раз ли ка 59% пре ма 9% у 
ко рист СВТ где су ТВ 4 из ба ци ли из гле да но сти стри минг 
сај то ви штам па них ме ди ја што по твр ђу је ана ли за раз во-
ја ме ди ја за 201928. Уо чи ли смо из у зет ну гле да ност јав ног 
сер ви са Шведске теле ви зи је на обе плат фор ме, где ин тер нет 
предња чи.

Те ле ви зи ја Н1 (N1) осно ва на је 30. ок то бра 2014. го ди не као 
два де сет че тво ро ча сов на плат фор ма (те ле ви зи ја, веб, мо-
бил на) за еми то ва ње ве сти ко ја је у вла сни штву Адри ја Њу-
за (Adria News), у окви ру Ју нај тид Ме ди је (UnitedMediа). 

rts .html
22 За кон о јав ним ме диј ским сер ви си ма (Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке 

Срби је бр. 83 од 5. ав гу ста 2014, 103 од 14. де цем бра 2015, 108 од 29. 
де цем бра 2016).

23 Исто ри ја СВТ, 22. април 2020; https://www.svt.se/omoss/var-roll/var-hi sto-
ria/

24 Др жав ни де крет ко ји ре гу ли ше рад Швед ског јав ног сер ви са СВТ, 22. 
април 2020; https://www.re ge rin gen.se /4ae 1fc /con ten tas sets/8c24422cf3ce4
1848af8d36a8983638a/tills tand-for-sve ri ges-te le vi sion-ab -at t-san da-tv-och -
sok bar-text-tv.pdf 

25 О са мој ор га ни за ци ји, 22. април 2020; https://www.svt.se/omoss/or ga ni sa-
tion/

26 ММС го ди шња ана ли за гле да но сти ме ди ја у Швед ској 2019, 13. април 
2020; https://mms.se/wp-con tent/uplo ads/_do ku ment/rap por ter/tv-tit tan de/
ar/Årsrapporter/Årsrapport%202019.pdf 

27 ТВ 4 (TV4) за по чи ње сво је еми то ва ње 1992. та ко да по ста је пр ви ТВ ка-
нал ко ји је као ко мер ци ја на те ле ви зи ја до био мо гућ ност да се еми ту је у 
це лој зе мљи.

28 Me di e u tvec kling Me di e kon sump tion, 13. April 2020; https://www.mprt.se/
Do cu ments/Pu bli ka ti o ner/Me di e u tvec kling/Me di e kon sum tion/Me di e kon-
sum tion%202019-webb.pdf 
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Ју нај тид Груп (Uni ted gro up) је од мар та 2019. го ди не у ве-
ћин ском вла сни штву Би-Си парт нер са (BC part ners), гло бал-
не ин ве сти ци о не ком па ни је. 

Про дук ци о ни цен три на ла зе се у Бе о гра ду, Са ра је ву и За-
гре бу. Три про дук ци о на цен тра Н1, у Ср би ји, Бо сни и Хер-
це го ви ни и Хр ват ској, има ју соп стве ни уред нич ки при ступ, 
но ви на ре, сту ди је, веб и мо бил не плат фор ме, те кре и ра ју 
одво је не са др жа је за три зе мље а ка да је у пи та њу про грам 
зна ча јан за све три сре ди не, удру жу ју се у је дан ре ги о нал ни 
ка нал. Н1 ин фор ма тив ни је парт нер аме рич ког Си-Ен-Ена 
(CNN).29 

Ју го слав Ћо сић, ди рек тор про гра ма за Ср би ју, при ли ком 
осни ва ња те ле ви зи је, из ја вио је да оно што их раз ли ку је од 
дру гих ста ни ца на тр жи шту је сте „објек ти ван и све стран 
при ступ у ин фор ми са њу”.30 Као глав не вред но сти, ис ти чу 
„нај но ви је, тач не и не за ви сне ве сти”.

Ква ли та тив на ана ли за је за сно ва на на де фи ни са њу: кључ-
них те ма и ци ље ва при ло га; вред но сног кон тек ста и ре то ри-
ке при ло га; од но са пре ма кри зној си ту а ци ји и оп штем ста ву 
и ат мос фе ри при ло га.

Анализасадржајацентралнихинформативних
емисијаРТСа,Н1иСТВа

Ин фор ма тив ни про гра ми ме ди ја, кон крет но ТВ ста ни ца у 
ве ли ком бро ју ана ли за, ка ква је и ова ре а ли зо ва на за по тре-
бе ис тра жи ва ња, по ка зу ју на чин на ко ји се ре ал ност тран-
спо ну је у ме диј ски са др жај од но сно ка ко се кроз кре и ра ње 
сли ке ре ал но сти вр ше кон струк ци је и ути ца ји на ста во ве 
грађана. 

Уко ли ко ана ли зи ра мо про сеч но тра ја ње цен трал них ин фор-
ма тив них еми си ја ТВ ста ни ца у Ср би ји и Швед ској, кон ста-
ту је мо да су ме ди ји у Ср би ји има ли флек си бил ни ји од нос 
пре ма ду жи ни тра ја ња про гра ма у вре ме кри зе – два пу та 
ду жи од стан дард них 30 минута, док се у Швед ској стрикт-
но во ди ло ра чу на да ми ну та жа не пре ла зи уста ље ни стан-
дард 25 минута.

Ме ђу тим, ка да је реч о из ве шта ва њу о пан де ми ји при ме-
ти ће мо да је про цен ту ал но Швед ска има ла мно го ви ше са-
др жа ја о ко ро на ви ру су чак 86% од укуп ног про грам ског 

29 Н1 ин фо, О на ма, 15. април 2020; http://rs.n1in fo.co m/O-na ma
30 Ово је про грам ска ше ма но ве Н1 те ле ви зи је, 16. Април 2020; https://

www.te le graf.rs /ve sti/1286155-ov o-je -pro gram ska-se ma-no ve-n1-te le vi zi je-
fo to



152

Т. БАСТАШИЋ, Ј. ПАУНОВИЋ, К. СТАНИСАВЉЕВИЋ

време на док је јав ни сер вис РТС са сво јих 64% вре ме на по-
све ће них пан де ми ји (2/3) од но сно Н1 са 55% оста вљао про-
стор у сво јим про гра ми ма и за дру ге са др жа је.

Та бе ла 1 Из вор: ори ги нал но ис тра жи ва ње ау то ра 
При су ство плу ра ли стич ких ста во ва у ин фор ма тив ним ТВ 
еми си ја ма на ода бра ном узор ку био је по се бан пред мет 
ана ли зе. У пе ри о ду ана ли зе РТС ни је по ка зао тен ден ци ју 
ка плу ра ли зму ми шље ња, ни ти ка да ва њу про сто ра су че ље-
ним ми шље њи ма. Ова кав при ступ за вре ме кри зе ни је чу дан 
по што би су че ље на ми шље ња и ге не рал но ра зно род ност 
ста во ва у усло ви ма пан де ми је и кри зе угро зи ли ко хе рент-
ност ко ја је ва жна за осе ћај си гур но сти јав но сти. При ло зи 
СВТ су оби ло ва ли плу ра ли змом с об зи ром на ве ли ки број 
укљу че ња у про грам екс пе ра та из обла сти епи де ми о ло ги је, 
из ја ва пред став ни ка вла да ју ће по ли тич ке ко а ли ци је и опо-
зи ци је, еко ном ских ме ра ко је су пред ла га ли ка ко вла де та ко 
и опо зи ци о них пар ти ја, али и оних на ко је се ме ре од но се, 
не из но се ћи че сто ми шље ња јав но сти, гра ђа на. Плу ра ли зам 
ми шље ња је био ви ше не го очи гле дан, па су чак у про гра ми-
ма јав ног сер ви са из но ше не оп ту жбе од стра не ме ђу на род не 
за јед ни це на ра чун ме ра швед ске вла де ко је су оце ње не као 
не е фи ка сне и коб не. Ипак у ши рем кон тек сту, про грам је 
одр жа вао стал но до зу ре спек та пре ма од лу ка ма над ле жних 
и он да ка да је при лог био кри ти чан пре ма ме ра ма за шти те, 
и во дио је до на ла же ња нај бо љег мо гу ћег за јед нич ког ре ше-
ња, где је кван ти тет ми шље ња ства рао ква ли тет, ве ро до стој-
ност ин фор ма ци је. Ка да је пак у пи та њу те ле ви зи ја Н1 плу-
ра ли зам ми шље ња је при су тан у го то во свим ана ли зи ра ним 
при ло зи ма. Ипак, ми шље ња „за” и „про тив” ни су у под јед-
на кој ме ри за сту пље на, од но сно, уко ли ко је је дан ко мен тар 
по зи ти ван у од но су на став ак ту ел не Вла де пре ма пан де ми-
ји и пи та њи ма у ве зи са њом, сле ди не ко ли ко из ја ва ко је га 
оспо ра ва ју, сто га се не мо же ре ћи да је реч о не при стра сном 
ин фор ми са њу гра ђа на. Са дру ге стра не, пред сед ник др жа ве 
има да ле ко ве ћи ути цај на ау ди то ри јум не го струч ња ци из 
раз ли чи тих обла сти. С об зи ром на тај ни во ути ца ја, би ло 

ТВ 
станица 

Укупно 
трајање 
програма 
(мин.) 

Број 
прилога 
(бр.) 

Трајање 
прилога о 
пандемији 
(мин/сек.) 

Проценат 
извештавања о 
пандемији у 
односу на 
укупно 
трајањe 
емисија  

Број 
осталих 
прилога 
(бр.) 

Прилагођеност 
хендикепу 
текст у 
стримингу  
СВТ плеј 

РТС - 
Србија 

350.00 135 224.00 64% 16 Симултани – 
знаковни 
превод за 
глувонеме 

СВТ - 
Шведска  

165.00 78+7 141.47 86% 6 Не/текст 

Н1 - 
Србија 

390.00 60 213.00 55% 1 Не 
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је нео п ход но да те ле ви зи ја, уко ли ко је же ле ла да из ве шта ва 
што објек тив ни је, при ме ни ову стра те ги ју, од но сно да на-
кон јед не из ја ве то ли ког ути ца ја сле ди не ко ли ко су че ље них 
ми шље ња. Те ле ви зи ја Н1 же ли да под стак не кри тич ко ми-
шље ње код сво јих гле да ла ца у од но су на но си о це ак ту ел них 
вла сти и ме ре ко је они спро во де у слу ча ју пан де ми је. 

Сва три по сма тра на ме ди ја су у нај ве ћој ме ри оба вља ли ин-
фор ма тив ну функ ци ју кроз при ло ге. Ка да су у пи та њу РТС 
и СВТ31 од ре ђе ни при ло зи су има ли ви ше функ ци ја, та ко ђе 
оба јав на сер ви са по ка зу ју ши рок спек тар функ ци ја, за раз-
ли ку од Н1 ко ји је у 97% при ло га ис кљу чи во ин фор ми сао 
јав ност. По пи та њу ак те ра при ло га и Ср би ја и Швед ска 
су по ка за ле ра зно ли кост. У то ку по сма тра них 7 да на има-
ли смо при ли ку да ви ди мо Кри зни штаб (у Ср би ји), гра ђа-
не, по ли тич ке су бјек те на ло кал ном и ре пу блич ком ни воу, 
здрав стве не и про свет не рад ни ке, те ри то ри јал ну од бра ну, 
вој ску ва тро га сце, при вред ни ке и ТВ ли ца. Оно што пра ви 
раз ли ку је сте ме сто са ког се из ве шта ва, од но сно ло ка ци је 
ко је су при ка за не у при ло зи ма. На СВТ ни је по сто јао ’Кри-
зни штаб’ као ми ли тант ни из раз, а још ма ње ау дио-ви зу ел ни 
за пи си вој ске и вој них фор ма ци ја, док су при вре ме не бол-
ни це при ка зи ва не ис кљу чи во спо ља, док је у Ср би ји би ла 
прак са да се оне при ка зу ју и из ну тра. За то су не ке ва ри ја бле 
по ре ђе ња ка сни је у ана ли зи при ла го ђе не овим раз ли ка ма.

Та бе ла 2 Функ ци је при ло га
Из вор: ори ги нал но ис тра жи ва ње ау то ра

До ми нант ни но си о ци ста во ва у ин фор ма тив ним про гра ми-
ма швед ског јав ног сер ви са – СВТ и ТВ Н1 су струч на и 
ком пе тент на ли ца, док код срп ског јав ног сер ви са РТС по-
ли тич ки су бјек ти узи ма ју при мат, те у чак 43% при ло га чи-
не до ми нант не но си о це ста ва. 

Уну тар пр вих пет при ло га у по сма тра ном пе ри о ду код 
РТС-а у 37% слу ча је ва на и ла зи мо на по зи ти ван вред но сни 
став пре ма кри зи ре ша ва њу кри зе, у истом бро ју на и ла зи мо 
на не га ти ван (за стра ши ва ње, па ни ка, страх, не по што ва ње 
ме ра), док је не у трал них би ло 26%. Н1 je у 56% из ве шта вао 

31 СТВ – швед ска те ле ви зи ја ор га ни зо ва на као јав но сер вис.

Функција РТС СВТ Н1 
Информативна 57% 39% 97% 
Персуазивна 20% - - 
Едукативна 20% 15% - 
Мобилизаторска 14% 27% 3% 
Пропагандна 6% 7% - 
Сервисна - 9% - 
Оријентациона - 13% - 
Забавна - 5% - 
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у окви ру не га тив ног кон тек ста, у 41% окви ру не у трал ног, 
док по зи ти ван вред но сни кон текст пре ма ре ша ва њу кри зе 
ви ди мо са мо у 3% при ло га. 

Та бе ла 3 До ми нант ни но си о ци ста во ва
Из вор: ори ги нал но ис тра жи ва ње ау то ра

Да би смо има ли бо љи пре глед, за РТС и Н1 смо ва ри ја блу 
до ми нант ни но си о ци ста ва ста ви ли у од нос са ва ри ја бла ма 
вред но сног кон тек ста пре ма кри зи и од но са пре ма кри зи. 
При ме ћу је се да но ви на ри ТВ Н1 ни су ни у јед ном при ло-
гу из ве шта ва ли кроз по зи ти ван вред но сни кон текст, док су 
у ис тој ме ри из ве шта ва ли не га тив но и не у трал но. Са дру-
ге стра не но ви на ри РТС-а до ми нант но су из ве шта ва ли кроз 
не у тра лан вред но сни кон текст. Де та љан пре глед је у та бе ли.

Та бе ла 4 Вред но сни кон текст у при ло зи ма у ко ји ма су но ви на ри 
до ми нант ни но си о ци ста во ва

Из вор: ори ги нал но ис тра жи ва ње ау то ра

Та бе ла 5 Од нос пре ма кри зној си ту а ци ји у при ло зи ма у ко ји ма су 
но ви на ри до ми нант ни но си о ци ста во ва
Из вор: ори ги нал но ис тра жи ва ње ау то ра

Код СВТ-а у 45% при ло га по сто јао је не га ти ван вред но сни 
кон текст, у 28,5% не у трал ни док је по зи тив них би ло нај ма-
ње 26,5% по сма тра не из пер спек ти ве гра ђа на. Рационалност 

Доминантни 
Носиоци ставова 

РТС СВТ Н1 

Политички 
субјекти 

43% 21% 7% 

Стручна лица 31% 42% 38% 
Новинари 23% 11% 34% 
Спикер  4%  
Грађани и јавност  22% 17% 
Остали 3%  4% 

 

Новинари као доминантни 
носиоци става 

РТС Н1 

Неутралан вредносни контекст 63% 50% 

Позитивни вредносни контекст 12% - 

Негативан вредносни контекст 25% 50% 

 

Новинари као доминантни носиоци 
става 

РТС Н1 

Однос према ситуацији - 
Контролисаност 

37,5% - 

Однос према ситуацији - 
Рационалност 

37,5% 75% 

Узнемиреност 25% 25% 
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(26%) и кон тро ли са ност (21%) има ју нај ве ћи удео ка да је 
у пи та њу од нос ау то ра при ло га пре ма кри зној си ту а ци ји 
на СВТ-у. По ред то га ве ћин ски су се сме њи ва ле ем па ти ја 
(18%) и уз не ми ре ност (15%) та ко да је (дру штве но при сут-
на) па ни ка пре ко јав ног сер ви са СВТ до би ла ин фор ма тив-
ну про тив те жу, ко ја је не га тив ни вред но сни кон текст убла-
жа ва ла. И но ви на ри и ак те ри при ло га су и по ред те шког и 
ком плек сног за дат ка из ве шта ва ња о жи вот ној угро же но сти, 
отво ре но шћу и апе лом на за јед нич ку свест (да смо сви од-
го вор ни и под јед на ко ра њи ви) успе ва ли да осво је по ве ре ње 
гле да ла ца

Ка да је у пи та њу ре то ри ка, но ви на ри РТС-а су углав ном ко-
му ни ци ра ли не у трал но (у 62,5%), из ја ве по ли тич ких су бје-
ка та су ко о пе ра тив не, бла го по зи тив не (27%), док је ре то ри-
ка чла но ва Кри зног шта ба би ла кри тич ка (40%) и ре то ри ка 
за стра ши ва ња (40%). На гла си ли би смо да се ва ри ја бла ре то-
ри ке за стра ши ва ња и ва ри ја бла уз не ми ре но сти као од но са 
пре ма си ту а ци ји у 100% слу ча је ва ја вља ју за јед но у ре то ри-
ци чла но ва Кри зног шта ба. Кри тич ка ре то ри ка, у од но су на 
од нос гра ђа на, са мог Кри зног шта ба као и по је ди них уста-
но ва пре ма пан де ми ји, ко ја се у ви со ком про цен ту ја вља код 
Кри зног шта ба, огле да се у то ме да се гра ђа ни ма пред ста-
вља ју и по зи тив ни и не га тив ни аспек ти про гре си је пан де-
ми је, те на тај на чин гра ђа ни мо гу да стек ну урав но те же ну 
сли ку. Та ко ђе, док тор ка Да ри ја Ки сић Те пав че вић (чла ни ца 
Кри зног шта ба) у ви ше на вра та за сту па кри тич ки став ка-
да је пан де ми ја у пи та њу. Отво ре но го во ри о про пу сти ма 
Кри зног шта ба и раз ли чи тих здрав стве них ин сти ту ци ја, те 
отворе но кри ти ку је не мар у гре он то ло шким цен три ма. 

Ре то ри ка ју нач ког и хе рој ског срп ског на ро да се углав-
ном ја вља у из ја ва ма пред став ни ка др жав ног вр ха. На ра-
тив се углав ном гра ди око по ру ка да је Ср би ја хра бра, те 
да се ни ка да ни је пре да ла па не ће ни пред не ви дљи вим не-
пријатељем.32 

Код швед ског јав ног сер ви са СВТ, респектабилност и неу
тралност што је по твр ди ла и ста ти сти ка, чи не се као основ-
не ре то ри ке на ко ји ма овај ме диј гра ди сво ја из ве шта ва ња, 
вр ло рет ко снис хо дљи вост. Агресивнимоделреторикеико-
му ни ка ци је ни је при су тан и по знат у Швед ском дру штву, 
на ро чи то не у но ви нар ству. Ме ђу тим ангажованереторике 
су се ја вља ле код са го вор ни ка ко ји су де цид но ста ја ли иза 
сво јих ста во ва. Уме сто агре сив но сти ароганција је сред-
ство за ели ми ни са ње ’про тив ни ка’ при из ве шта ва њу нпр. 

32 Од по чет ка пан де ми је, ко ро на ви рус је на ро ду пред ста вљен као 
невидљиви не при ја тељ ко ји нас на па да а на ше је да бит ку до би је мо.
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из Кине, или ко мен тар по ли тич ке опо зи ци је о ис хи тре ној 
од лу ци вла де о по ја ча ним изо ла ци о ним ме ра ма33. Пре по зна-
тљи ве ре то ри ке патоса34 су би ле вр ло очи глед не код до пи-
сни штва и ре пор те ра Са ид Абу Еи да (Said Abu Eid), ко ји је 
ди рект но из ве шта вао из Бар се ло не, чак у два на вра та у то ку 
на шег ис тра жи ва ња. Не кри тич ки, су бјек тив ни об лик ин-
фор ми са ња у ко јем се ре пор тер по и сто ве ћу је са си ту а ци јом 
са го вор ни ка и за у зи ма свој став по ми ња ли смо у те о рет ском 
де лу као не а де ква тан35 по не кад и ко бан. Аме ри ка иа ко ја ко 
по го ђе на, не ма ту па те ти ку у ре то ри ци но ви на ра. Пре ре-
спек та бил ност у ши ро ком спек тру обра ћа ња, па чак и ка да 
пред сед ник САД отво ре но на па да Швед ски си стем изо ла-
ци је, као не е фи ка сан, ука зу је на при су ство Агендасетинг
при сту па.

Ре то ри ка те ле ви зи је Н1, на пр вом ме сту, је би ла кри тич ка 
и бе ле жи се у 52.94% при ло га, по том не у трал на у 47.05% 
и ко о пе ра тив на, бла го по зи тив на у 2.94% при ло га. Кри тич-
ка ре то ри ка се пре по зна је ка да је реч о при ло зи ма у ко ји ма 
су угро же ни но ви на ри (нпр. при во ђе ње но ви нар ке Ане Ла-
лић ко ја је из не ла чи ње ни це о не до стат ку за штит не опре-
ме у КБЦ Вој во ди на или не пру жа ње при ли ке но ви на ри ма 
да по ста ве пи та ња на прес кон фе рен ци ји ре пу блич ког кри-
зног шта ба), о не га тив ним стра на ма спро ве де них еко ном-
ских ме ра Вла де, ло шим усло ви ма у ка ран ти ни ма као и о 
не до вољ ној ко ли чи ни за штит не ме ди цин ске опре ме те ду-
гом че ка њу на ре зул та те те сто ва на Ковид-19. У при ло зи ма 
у ко ји ма из ја ве да ју ле ка ри, чла но ви кри зног шта ба, ре то ри-
ка при ло га је не у трал на, од но сно без из ра же них ста во ва те-
ле ви зи је, док је ре то ри ка са мих чла но ва кри зног шта ба, пре 
све га, ре то ри ка за стра ши ва ња. У јед ном при ло гу, у ко јем су 
ак те ри би ли чла но ви кри зног шта ба и ре пор тер, ре то ри ка је 
би ла ко о пе ра тив на, бла го по зи тив на. 

Закључак

Су ми ра ју ћи на ве де не ре зул та те ем пи риј ског ис тра жи ва-
ња, по твр ђу је мо кон ста та ци ју да у кри зним си ту а ци ја ма 

33 Пред сед ник др жа ве Сте фан Лу вен је дао пред лог мо мен тал ног сту па ња 
на сна гу па ке та ја чих ме ра изо ла ци је. Сто пи ран је од стра не пар ла мен та 
да мо ра про ћи пр во, гла са ње од но сно уче шће це лог пар ла мен та у ства-
ра њу па ке та ме ра, прав ну ре гу ла ти ву и чак из ме ну уста ва да би па кет 
био спро ве ден.

34 Iva ni se vić Pa u no vić, Ј. (2002) DramaandTvjournalistik”Mediesamhälle,
religionochvärderingar, edi tors: Lin der man, Alf, Gu stafsson, Lis beth Up-
psa la: Författarna, Te o lo gi ska in sti tu ti o nen vid Up psa la uni ver si tet och Sig-
tu na stif tel sen, pp. 125-145.

35 Ba ro vić, V. (2011) Objek tiv nost, no vi nar ska eti ka i iz vješ ta va nje u kri znim 
si tu a ci ja ma, Me dij ske stu di je, 2(3-4), str. 122.
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у којима су и ме ди ји и ко ри сни ци из ло же ни про ме на ма и 
при ти ску ни је по сто јао кри тич ки при ступ ау то ра – кре а то-
ра ин фор ма тив них про гра ма. Би ло ка кав кри тич ки осврт на 
са му пан де ми ју је не за хвал но и тра жи ти у си ту а ци ји у ко јој 
не по сто ји кри тич ка ма са ре ле вант них по да та ка о са мом ви-
ру су и аде кват ним на чи ни ма пре ва зи ла же ња истог да би се 
уоп ште мо гао гра ди ти пр во став, а по том и кри тич ки раз ми-
шља ти. Сви ста во ви и кри ти ке су има ле ре ла тив на упо ри-
шта (с рет ким па ра ле ла ма на ра ни ја ис ку ста ва), не си гур на 
због не по зна ва ња ви рал но сти но вог ко ро на ви ру са.  Чи ни се 
да је је ди ни за да так ме ди ја у том тре нут ку био да об у зда ва 
па ни ку, ис кљу чи во пра те ћи раз вој до га ђа ја. У том сми слу 
швед ски ме ди ј СВТ је би о на ви си ни за дат ка, док је јав ни 
ме диј ски сер вис у Ср би ји у ви ше на вра та ко ри стио стра те-
ги ју за стра ши ва ња уну тар при ло га, у свр ху ре ша ва ња акут-
не кри зе. 

Циљ ре то ри ке за стра ши ва ња, при су тан у нај ве ћој ме ри у 
про гра ми ма РТС-а, био је да се јав ност убе ди да по шту је 
про пи са не ме ре и оста не код ку ће. Као што смо по ме ну ли 
у уво ду, емо ци је пре не се не пу тем ме ди ја и те ка ко мо гу да 
ути чу на и об ли ку ју ми шље ње јав но сти. Сто га, ова ква ре-
то ри ка ути ца ла је и на то да се они ко ји ме ре не по шту ју 
по сма тра ју као про тив ни ци, ло ши, нео д го вор ни, као ’они’ 
ко јих тре ба да се пла ши мо. На овај на чин пот кре пљу је се 
мо рал на па ни ка. У слу ча ју РТС-а ко ро на ви рус је пред ста-
вљен као ве ли ки не ви дљи ви не при ја тељ ко ји нам сви ма 
пре ти. Та ко ђе, сви они ко ји су се оглу ши ли о ме ре, та ко ђе 
су по сма тра ни као прет ња те сто га би ва ју стиг ма ти зо ва ни, 
осу ђе ни од стра не на ро да и по сма тра ни као про блем дру-
штва. Чак су и су бјек ти на вла сти у ви ше на вра та по зи ва ли 
на од го вор ност ’нео д го вор не’ гра ђа не ко ји не по шту ју ме ре. 
Са дру ге стра не, Н1 иа ко ни је ко ри стио ре то ри ку за стра ши-
ва ња по во дом са ме пан де ми је, чи ње ни ца да је че сто до ла-
зи ло до дис кре ди та ци је вла сти и пре и спи ти ва ња од лу ка до-
не се них у свр ху спре ча ва ња ши ре ња ко ро на ви ру са, мо гла је 
у од ре ђе ној ме ри да до при не се стра ху по во дом кре ди би ли-
те та до но си о ца од лу ка. Те да ’па ни ку’ тим пу тем усме ри ка 
дру га чи јем на ра ти ву – Ко ме ми као јав ност ве ру је мо?

Ка да по сма тра мо тра ја ње цен трал не ин фор ма тив не еми-
си је, при ме ћу је мо да су ме ди ји у Ср би ји го то во ду пли ра ли 
њи хо во тра ја ње то ком пан де ми је, док се швед ски СВТ до-
след но др жао про пи са них 25 ми ну та. Ова кво од у ста ја ње од 
стан дард ног тра ја ња цен трал не ин фор ма тив не еми си је код 
РТС-а и ТВ Н1, ко је се огле да кроз про ду же но тра ја ње, као 
и ве ли ки број при ло га и те ма ко је се об ра ђу ју уну тар истог, 
ода је ути сак жур бе, же ље да се што ве ћи број ин фор ма ци ја 
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пру жи без об зи ра на то на ко ји ће на чин исте да де лу ју на 
јав ност, као и на то да ли су ре ле вант не и нео п ход не. Та кође, 
го во ри и о не се лек тив но сти, не спо соб но сти да се бит не ин-
фор ма ци је одво је од не бит них, стра ху од гре шке или про-
пу ста, или је пак упра во стра те ги ји за тр па ва ња и бит ним и 
не бит ним са др жа ји ма. 

На осно ву ана ли зи ра ног узор ка мо же мо при ме ти ти да су све 
три ТВ станице све о бу хват но и ко хе рент но из ве шта ва ле о 
пан де ми ји, те да је њи хов ра д у не кој ме ри мо гао да ути-
че на сма ње ње анк си о зно сти и не си гур но сти код јав но сти, 
што је бит но са аспек та спре ча ва ња и кон тро ле па ни ке. Ак-
те ри при ло га су би ва ли ра зно ли ки на сва три ме ди ја. Јед-
на од нај ве ћих раз ли ка ко ју смо при ме ти ли из ме ђу ме ди ја 
из Ср би је и швед ског јав ног сер ви са је сте ви зу ел на об ра да 
при ло га. Ме ди ји у Ср би ји су че сто при ка зи ва ли вој ску, уну-
тра шњост бол ни ца и слич но што је ве ро ват но за циљ има ло 
до дат но за стра ши ва ње јав но сти а све у свр ху мо би ли за ци је 
гра ђа на да се при др жа ва ју про пи са них ме ра. У швед ским 
ме ди ји ма, про гра му јав ног сер ви са, ова кве при зо ре ни смо 
има ли при ли ку да ви ди мо. 

На ша по ла зна прет по став ка би ла је да дру штва са ја ким де-
мо крат ским си сте мом има ју јав не сер ви се ко ји не при стра-
сно и це ло ви то ин фор ми шу гра ђа не и раз ви ја ју плу ра ли зам 
ми шље ња чи ме се ге не ри шу по тен ци ја ли за да љи де мо крат-
ски раз вој и кри тич ко ми шље ње јав но сти. Ово по себ но по-
ста је ва жно у ван ред ним, кри зним си ту а ци ја ма као што је 
би ла си ту а ци ја са пан де ми јом. По твр ду хи по те зе про на ла-
зи мо у ста ти стич ким по да ци ма до би је ни м кван ти та тив ном 
и ква ли та тив ном ана ли зом по сма тра ног узор ка, кон крет но 
ком па ра ци јом ис ку ста ва швед ског и срп ског јав ног сер ви са. 

У Швед ској је, и по ред ве ли ке кри ти ке свет ске јав но сти за 
бла ге ме ре пре до стро жно сти код акут ног ши ре ња смр то но-
сног ви ру са, су штин ски по што ван де мо крат ски си стем до-
но ше ња од лу ке на ни воу др жа ве, ко ји је сав свој ау то ри тет 
до но ше ња од лу ке пре нео у ру ке струч них ли ца и по ли ти ча-
ра ко ји су без по го вор но слу ша ли њи хо ве са ве те апе лу ју ћи 
на свест свих, без ве ли ких ме ра пре до стро жно сти. Швед ски 
јав ни сер вис -СВТ је упра во на чи ном из ве шта ва ња по твр дио 
исти плу ра ли зам, по шту ју ћи пра во свих, а по себ но струч-
них ли ца, епи де ми о ло га  да из не су свој став. У Ср би ји је си-
ту а ци ја ипак би ла не што дру га чи ја. Иа ко су се у пр ви план 
ве ћи ном ста вља ли ста во ви  Кри зног шта ба ко ји су чи ни ла 
углав ном струч на ли ца36, ве ли ко при су ство у при ло зима 

36 Пред сед ни ца кри зног шта ба, Ана Бр на бић је по ли тич ка, а не струч на 
лич ност.
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инфор ма тив них еми си ја су има ли по ли тич ки су бјек ти37, по-
го то во у про гра ми ма РТС-а. Уко ли ко по сма тра мо на ра тив 
и јед ног и дру гог до ми нант ног су бје ка та – Кри зног шта ба 
и по ли ти ча ра, ви ди мо да су они има ли је дин ствен дис курс, 
на сту па ли су са истих по зи ци ја. Су че ље них ми шље ња у том 
сми слу ни је би ло, те је сте чен ути сак да се РТС, иа ко јав ни 
сер вис, на ла зио у слу жби од лу ка и за кљу ча ка ове две ин-
стан це. Ипак, у уво ду смо спо ме ну ли да је за вре ме кри зе 
из ра зи то ва жно да јав ност до би ја ко хе рент не ин фор ма ци је 
јер им то сма њу је не си гур ност. Сто га, не мо же мо у пот пу-
но сти за ме ри ти РТС-у ма њак плу ра ли зма јер би исти мо гао 
у ова квој си ту а ци ји до ве сти до ве ће па ни ке и не си гур но сти. 
Са дру ге стра не, ма њак плу ра ли зма ми шље ња по ста вља пи-
та ње ни воа дис кре пан це из ме ђу ем пи риј ске ствар но сти и 
оно га што нам је пред ста вље но у окви ру Днев ни ка.

Са дру ге стра не те ле ви зи ја Н1 ко ја је гра ди ла и гра ди имиџ 
независног медија ипак ни је у пот пу но сти оправ да ла овај 
епи тет. Ње но не у трал но, фак то граф ско и објек тив но ин-
фор ми са ње о пан де ми ји ко ро на ви ру са ипак је нај ви ше би ло 
ори јен ти са но ка кри ти ци ва же ће вла сти и кри ти ци по ли тич-
ких од лу ка и по ли ти ча ра. Сто га се не мо же ре ћи да је реч 
о не при стра сном ин фор ми са њу гра ђа на. Из вор ин фор ма ци-
ја су нај че шће би ла зва нич на ве ри фи ко ва на те ла – чла но ви 
ре пу блич ког Кри зног шта ба за су зби ја ње за ра зне бо ле сти 
Ковид-19, а као до ми нант ни но си о ци ста во ва о пан де ми ји 
ис ти чу се, на пр вом ме сту, струч на, ком пе тент на ли ца. 

Ка да је у пи та њу ка па ци тет ме ди ја да од ре ђе на и ва жна дру-
штве на пи та ња ста ве на сво ју аген ду и ти ме их ин те гри шу 
у део про грам ског са др жа ја, сва три ме ди ја су у то ку пан-
де ми је по ка за ла сво је ка па ци те те. Ка ко је ван ред но ста ње 
про у зро ко ва но ко ро на ви ру сом сва ка ко од свет ског зна ча ја, 
ни је чуд но што је ова те ма би ла до ми нант на на аген ди. Ипак 
сва ки ме ди ји је кроз из ве шта ва ње о пан де ми ји про вла чио 
и дру ге аген де, чи је се при су ство де таљ ном ана ли зом да ло 
при ме ти ти. Код ме ди ја у Ср би ји, у од ре ђе ним из ве шта ва њи-
ма, ја сно се ви де ла по ли тич ка ко но та ци ја из ве шта ва ња, док 
је код Швед ских ме ди ја би ло је ја сно да се, чим су ме ди ји/
при ло зи ула зи ли у (по ли тич ко-еко ном ска) ин те ре сна по ља, 
ја сно уо ча ва ло вра ћа ње на уста ље не смер ни це и ре а ли за-
ци је при ло га. Из жан ров ско-ре то рич ке пер спек ти ве по сма-
тра ња при ло га, ни је би ло до вољ но се дам да на да би пре део 
(енгл. lan dsca pe) жан ров ских про ме на по стао уоч љив. Кри-
тич ко ми шље ње се по ја ви ло тек ка да је ра сту ћа ста ти сти ка 
акутне кризе, из фа зе два, пре шла у фа зу три – хроничну 

37 Че сто при су ство пред сед ни ка Алек сан дра Ву чи ћа. 
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(енг. chro nic cri sis sta ge)38, ка да је ли ни ја ра ста по че ла да 
стаг ни ра, од но сно опасностпо че ла да де фи ни ше свој обим 
и сна гу на пу шта ју ћи акут ну фа зу. Тек та да је би ло мо гу ће 
до но ше ње не ког ре ал ног за кључ ка, ко јим би се и кри тич ки 
став мо гао ство ри ти. Тај мо ме нат по твр ђу је и Агендасетинг
те о ри ја, ка да су се ме ди ји вра ти ли на сво је стан дард не те ме, 
хва та ју ћи пр ви мо ме нат па да бро ја жр та ва пан де ми је, пре-
стан ка акутнефазе. У Ср би ји је то ја сно био пе ри од отва-
ра ња гра ни ца и из бо ра (у ју ну), док у Швед ској је то би ло 
две не де ље по сле на шег ис тра жи ва ња ка да се ли ни ја ра ста 
обо ле лих и жр та ва, иа ко ве ли ка, ипак по че ла за рав њи ва ти 
(око 20. апри ла), од но сно опа ла на ми ни мум у ју ну. 

Мо же мо да за кљу чи мо да сва ки по је ди нач ни ме ди ји има од-
ре ђе ну аген ду ко јој је на кло њен и ко је се др жи чак и ка да 
је по сре ди кри зно ста ње. Аген де по ста ју ви дљи ви је ка да се 
кри за сти ша, али не мо же мо да за не ма ри мо њи хо во ’про-
вла че ње’ и у са мом пи ку пан де ми је. Нај ма њу тен ден ци ју ка 
сми шље ном упра вља њу ми шље њем и ста во ви ма јав но сти 
по ка зао је швед ски јав ни сер вис, кроз оп ште при су ство плу-
ра ли зма ми шље ња и су че ље них ста во ва. Ова ко кон ци пи ран 
ме ди ји јед не европ ске де мо крат ске зе мље по ка зу је нај ве ћи 
по тен ци јал за раз ви ја ње кри тич ког ми шље ња код гле да ла ца. 
Ср би ја је, са дру ге стра не, да ле ко од то га. Јав ни сер вис РТС 
као и не за ви сна те ле ви зи ја Н1 има ју ја сне аген де ко је на-
ме ћу јав но сти кроз про грам. Док је јав ни сер вис на кло њен 
но си о ци ма др жав не вла сти, те ле ви зи ја Н1 пру жа кон тра те-
жу као опо зи ци о на. Ипак, оба ме ди ја су сна жно по ла ри са-
на, иа ко сва ки на сво ју стра ну, ни је дан уну тар про гра ма не 
при ка зу је ствар ни плу ра ли зам ми шље ња, ни ти по зи ва јав-
ност на кри тич ко раз ми шља ње о раз ли чи тим те ма ма. На по-
сма тра ном узор ку у Ср би ји ни смо сте кли ути сак пот пу но 
не при стра сног, објек тив ног ме ди ја. Чи ни се да је Ср би ја још 
увек да ле ко од зе мље чи ји ТВ про грам има по тен ци јал да 
под стак не јав ност ка раз ви ја њу стра те ги ја кри тич ког раз ми-
шља ња и кри тич ког ми шље ња као по ла зне тач ке за чи та ње 
ме диј ског тек ста.

ЛИ ТЕ РА ТУ РА:
Ba ro vić, V. (2011б) Me dij sko iz veš ta va nje sa po pla va kao vi so ko ri-
zič nih kri znih si tu a ci ja, Go diš njak Fi lo zof skog fa kul te ta, vol. 36, br. 2, 
Uni ver zi tet u No vom Sa du, str. 118-126.

Ba ro vić, V. (2011а) Objek tiv nost, no vi nar ska eti ka i iz vješ ta va nje u 
kri znim si tu a ci ja ma, Me dij ske stu di je, 2(3-4), str. 118 – 127.

38 Ba ro vić, V. (2011а), нав де ло стр. 120.



161

Т. БАСТАШИЋ, Ј. ПАУНОВИЋ, К. СТАНИСАВЉЕВИЋ

Bras hers, D. (2001) Com mu ni ca tion and Un cer ta inty  
Ma na ge ment, Jo ur nal of Com mu ni ca tion, 51(3), pp. 477-497.

Ve se li no vić, D. Te le vi zi ja kao no va stvar nost, u: Zbor nik ra do va Fa
kul te ta dram skih umet no sti, (2002–2003) br. 6-7, In sti tut za po zo riš te, 
film, ra dio i te le vi zi ju FDU, str. 203-209.

De a ring, J. and Ro gers, E. (1996) Agenda–Setting, Tho u sand Oaks 
[etc.], Sa ge.

Др жав ни де крет ко ји ре гу ли ше рад Швед ског јав ног сер ви са СВТ, 
22. април 2020., https://www.re ge rin gen.se /4ae 1fc /con ten tas sets/8c24
422cf3ce41848af8d36a8983638a/tills tand-for-sve ri ges-te le vi sion-ab -
at t-san da-tv-och -sok bar-text-tv.pdf  

За кон о јав ним ме диј ским сер ви си ма (Слу жбе ни гла сник Ре пу бли-
ке Ср би је бр. 83 од 5. ав гу ста 2014, 103 од 14. де цем бра 2015, 108 
од 29. де цем бра 2016).

Iva ni se vić Pa u no vić, Ј. (2002) “Dra ma and Tv jo ur na li stik” 
Mediesamhälle,religionochvärderingar, edi tors: Lin der man, Alf, Gu-
stafsson, Lis beth Up psa la: Författarna, Te o lo gi ska in sti tu ti o nen vid 
Up psa la uni ver si tet och Sig tu na stif tel sen.

Исто ри ја СВТ, 22. април 2020; https://www.svt.se/omoss/var-roll/
var-hi sto ria/

Jev to vić, Z., Vu lić, T. i Pa vlo vić, D. (2011) Fi lo zo fi ja stra ha i (re)kon-
stru i sa nje me dij ske stvar no sti, Kul tu ra br. 133, str. 72-91.

Ma slow, A. and Fra ger, R. (1987) Mo ti va tion And Per so na lity, New 
Del hi: Pe ar son Edu ca tion.

Me di e u tvec kling Me di e kon sump tion, 13. April 2020., https://www.
mprt.se/Do cu ments/Pu bli ka ti o ner/Me di e u tvec kling/Me di e kon sum tion/
Me di e kon sum tion%202019-webb.pdf 

Мир ков, Л. (2018) Новинарскоприповедањекаоелементјавног
дискурсауинформативнимжанровимаТВстаницасанационал
номфреквенцијом, док тор ска ди сер та ци ја, Фа кул тет по ли тич ких 
на у ка, Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Бе о град.

ММС го ди шња ана ли за гле да но сти ме ди ја у Швед ској 2019, 13. 
април 2020., https://mms.se/wp-con tent/uplo ads/_do ku ment/rap por-
ter/tv-tit tan de/ar/Årsrapporter/Årsrapport%202019.pdf

Н1 ин фо, О на ма, 15. Април 2020., http://rs.n1in fo.co m/O-na ma

Ni ko lić, M. (2014) Eti ka me di ja – iz me đu lič ne pro fe si o nal ne i druš-
tve ne od go vor no sti, Kul tu ra br. 127, str. 35-50.

О са мој ор га ни за ци ји, 22. април 2020;  https://www.svt.se/omoss/
or ga ni sa tion/ 

Ово је про грам ска ше ма но ве Н1 те ле ви зи је, 16. Април 2020; 
https://www.te le graf.rs /ve sti/1286155-ov o-je -pro gram ska-se ma-no ve-
n1-te le vi zi je-fo to

Пе не зић, С. (2014) Но во тех но ло шка ре во лу ци ја, ме диј ска ег зи-
стен ци ја и уло га но ви нар ства, Култура бр. 145, стр. 123-199.



162

Т. БАСТАШИЋ, Ј. ПАУНОВИЋ, К. СТАНИСАВЉЕВИЋ

Ра дио те ле ви зи ја Ср би је (2009) Упо знај те РТС.  24. април 2020., 
https://www.rts.rs/pa ge/rt s/ci /jav ni ser vis/story/280/upo znaj te-
rts /67326/upo znaj te-rts .html

Ri e gert, K. and Ol sson, E. (2007) The im por tan ce of ri tual in cri sis 
jo ur na lism, Jo ur na lism Prac ti ce, 1(2), рp.143-158.

Tur ko vić, H. Pro gram ska pri ro da te le vi zi je, Zbor nik ra do va Fa kul te ta 
dram skih umet no sti, (2004 – 2005) br. 8-9, In sti tut za po zo riš te, film, 
ra dio i te le vi zi ju FDU, str. 341–364. 

Thomp son, K. (1998/2005) Mo ral Pa nics, Lon don: Ro u tled ge,  
пре вод: Вра њић, И. (2003) МоралнаПаника, Бе о град: Клио

Ћа ло вић, Д. Са вре ме ни ме ди ји из ме ђу има ги нар не и ре флек то ва-
не ствар но сти, у: ЗборникрадоваФакултетадрамскихуметно
сти, (2010) бр. 16, Ин си тут за по зо ри ште, филм, ра дио и  
те ле ви зи ју ФДУ, стр. 161-170.

Cen ters for Di se a se Con trol and Pre ven tion (2019) Psycho logy Of A 
Cri sis, рp. 3-12.

Dan Perjovschi, Virus Diary 2020, Show must go,  
marker on paper, 2020, courtesy the artist



163

Т. БАСТАШИЋ, Ј. ПАУНОВИЋ, К. СТАНИСАВЉЕВИЋ

Tijana Bastašić, Jelena Ivanišević Paunović  
and Katarina Stanisavljević

University of Arts, Faculty of Dramatic Arts, Belgrade
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Abstract

In March 2020, a state of emergency was declared worldwide as a result 
of the rapid spread of COVID-19. In Serbia, this led to strict preventive 
measures (curfew). In Sweden, such measures were not taken, but the 
system relied on personal responsibility of each individual, instead. 
In emergency situations, the media gain great importance as a source 
of information, and as such have the ability to alleviate or worsen the 
insecurity that the public feels, which can further contribute to the 
moral panic. In order to determine the potential of electronic media 
for informing citizens and encouraging critical thinking (during an 
emergency situation), we have explored rhetorical strategies and their 
potential for afrming the pluralism of views. The subject of research 
were broadcasting practices of three TV stations: two public media 
services (Radio Television of Serbia and Swedish Television) and 
one cable TV from Serbia (N1). By method of content analysis, we 
have come to a conclusion that all three media provided viewers with 
comprehensive, coherent and verified information. During the analysed 
period, the media in Serbia almost doubled the duration of their news 
programs, which gives an impression of non-selectivity and a desire to 
prove maximum coverage on all topics. On the other hand, SVT was 
consistent in the duration and scope of news programs. The way in 
which events were presented was mainly characterized by objectivity, 
although the Serbian public service also displayed a tendency towards 
intimidation. The biggest diferences were noticed in terms of pluralism 
of views, since it was much more present in the programs of the Swedish 
public service and cable television (N1) than in the Serbian public 
service television programs. One of the rhetoric specifics in the way 
how N1 was presenting the news is discrediting the current political 

leadership and the decisions they have made. 

Key words: COVID19, media, critical thinking, RTS, N1, SVT,  
reporting
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Уводилидигиталниживоту 
проширенојстварности1

Срп ско дру штво де ве де се тих го ди на про шлог ве ка обе ле жи-
ла је кри ми на ли за ци ја го то во свих сег ме на та дру штва, по ја-
ча на је по ја ва по пу ли зма и из вр ше на пот пу на де ва ста ци ја 
свих дру штве них вред но сти. „На та квим те ме љи ма из ди гли 
су се и дру штве ни узо ри, ју на ци и по пу лар не лич но сти тог 
вре ме на – кри ми нал ци, па ра вој ни хе ро ји и зве зде тур бо-
фолк естра де, про жи ма ју ћи се у про це су све оп штег про па-
да ња”2. Ера не пре кид ног про то ка ин фор ма ци ја, „у дру штву 
пот пу но фа сци ни ра ном сли ком, ути ца ла је да штам па иза ђе 
из окви ра уло ге пса чу ва ра, а да ме ди ји по ста ну агре сив ни у 
то ли кој ме ри да их мно ги углед ни по ли ти ко ло зи окри вљу ју 
за ства ра ње не ке вр сте ме ди ја кра ти је или де мо кра ти је у ко-
јој сред ства ин фор ми са ња дик ти ра ју пра ви ла и при о ри те те 
у по ли тич кој сфе ри”3. Исто вре ме но, са сва ко днев ном по пла-
вом ин фор ма ци ја у све ту, „јер то ком јед не го ди не, у САД се, 
на при мер, об ја ви око 200.000 књи га, ра дио ста ни це еми ту ју 
при бли жно 70 ми ли о на са ти про гра ма, док те ле ви зи је про-
из во де око 58 ми ли о на са ти те ле ви зиј ског про гра ма”4. Од 
да на ва шег ро ђе ња „про из ве де но је ви ше ин фор ма ци ја не-
го то ком чи та ве за бе ле же не исто ри је пре ње га, а по ло ви на 
укуп ног бро ја на уч ни ка у на шој исто ри ји жи ви да нас и про-
из во ди ин фор ма ци је”5. Сва ке го ди не се об ја ви мно го ви ше 
књи га не го прет ход не. „Ако би сте се од лу чи ли да про чи та те 
све оно што је об ја вље но то ком јед не го ди не, мо ра ли би сте 
да про чи та те по  јед ну књи гу на сва ка три ми ну та, од но сно 
око пет сто ти на књи га днев но. Ово се, на рав но, од но си са мо 
на но ви ју свет ску про дук ци ју, а не и на кла си ке. По ста вља 
се пи та ње ко ли ко се од но вих, упра во об ја вље них књи га за-
и ста про чи та”6. Не за у ста вљив раз вој ин тер не та, мо бил них 
ко му ни ка ци ја и умре жа ва ња по сред ством Ин тер не та, до не-
ло је у пр вој де це ни ји XXI ве ка истин ску ре во лу ци ју – свет 
је по стао по ве зан као ни ка да пре. Те о ре ти ча ри ме ди ја и ис-
тра жи ва чи дру штве них мре жа, Реј ни и Ба ри Вел ман ову по-
ја ву на зва ли су трострукомреволуцијом. Крат ко ре че но, на 
За па ду ме ди ји зна че моћ. 

1 Рад је ре зулт ат ра да на про јек ту ПолитичкиидентитетСрбијеурегио
налномиглобалномконтексту  (про је кат бр. 179076). 

2 Ву ка ди но вић, М. (2013) Звезде супермаркет културе, Бе о град: Клио, 
стр. 185.

3 Фоа, М. (2017) Господаримедија, Бе о град: Клио, стр. 9.
4 По тер, Џ. (2011) Медијскаписменост, Бе о град: Клио, стр. 24.
5 Исто.
6 Исто.
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На сле ђе но по на ша ње у тран зи ци о ном и пост тран зи ци о ном 
вре ме ну у Ср би ји, огле да се у кон ти ну и те ту по пу ли стич ког 
обра сца ко ји је мо ди фи ко ван у на ле ту „по тро шач ке кул ту ре 
и са др жа ја ма сов не кул ту ре за ба ве, за др жа ва ју ћи у осно ви 
три ви јал ност, при ми ти ви зам и по ди ла же ње нај ни жим уку-
си ма као сво је су штин ске ка рак те ри сти ке”7. Све ове по ја ве 
ви дљи ве су и у ве ћи ни срп ских ме ди ја, ко ји су, по сте пе но, 
пре ста ли да бу ду „не при ко сно ве ни, не до дир љи ви ау то ри-
тет у чи је са др жа је пу бли ка не по ко ле бљи во ве ру је”8. На и-
ме, штам па ни ме ди ји су се по де ли ли на агре сив не та бло и де, 
ко је ка рак те ри ше од су ство сва ког кри тич ког и ана ли тич ког 
ми шље ња, све де ност ко ри шће них но ви нар ских жан ро ва ко-
ји зах те ва ју ду бин ско ис тра жи ва ње и про ми шља ње (чла нак, 
ко лум на, кри ти ка) и оста ле – ко ји по ку ша ва ју да о(п)ста ну 
не у трал ни или су кри тич ни и ана ли тич ни по пут „Да на са”9. 
Ко лум ни ста овог ли ста и бив ши уред ник, Зо ран Па но вић, 
пи ше: „Они ко ји се ци ра ју ле ше ве, од мах по сле не сре ћа ку-
ца ју на вра та по ро ди ца стра да лих да их пи та ју ка ко се осе ћа-
ју, об ја вљу ју фо то гра фи је мр твих или ис ка са пље них те ла и 
де ло ве ме ди цин ске до ку мен та ци је оних ко је тре ба про ву ћи 
кроз бла то. Но ви нар ство да нас у Ср би ји, на рав но и спорт-
ско, да ле ко је од ни воа где се мо гу по ста ви ти мар ги не про-
фе си о нал но сти. Не ка да се зна ло да су све та пра ви ла чу ва ње 
из во ра и чу ва ње са го вор ни ка, аконезбогвишихциљева, а 
оно што вам, и пр ви и дру ги, тре ба ју и за ка сни је. Отуд и 
при ја тељ ства но ви на ра са јав ним лич но сти ма из сво јих сек-
то ра ни су ништавишеодбракаизрачуна”10.

По ја ва кон тро ле ме диј ског си сте ма од стра не вла сти и ау-
то цен зу ра, на ја ви ли су и кри зу мо ра ла за јед но са кри зом 
кул ту ре и обра зо ва ња и оп ште од су ство ана ли тич но сти, 
упи та но сти и кри тич ког ми шље ња. „Књи ге и но ви не да нас 
се сма тра ју па сив ним ме ди ји ма и од ба цу ју у ко рист ин тер-
ак тив них ме ди ја”11. Та ко ђе, ви ше де це ниј ска еко ном ска кри-
за, до ве ла је и до па да ре ле вант но сти ме ди ја, кри зе кул ту-
ре, ети ке и иш че за ва ња „гра ђан ске Ср би је”. Но, ши ре ње 
ин тер не та ко је је за хва ти ло чи тав свет, ни је ми мо и шло ни 
Ср би ју и „има ло је дра ма ти чан ути цај на при сту па ње ин-
фор ма ци ја ма. Ди ги тал на ре во лу ци ја, по ја ва веб-бло го ва, 

7 Дра ги ће вић-Ше шић, М. и Ни ко лић, М. (2018) Медији,култураиумет
ностудобапопулизма, Бе о град: ФДУ, Клио, стр. 195.

8 То до ро вић, Н. (2002) Интерпретативноистраживачконовинарство, 
Бе о град: Чи го ја штам па, стр. 99.

9 Ко ји кон стант но бе ле жи пад ти ра жа.
10 https://www.da nas.rs /ko lum na/zo ran-pa vic/ti raz-2/, po sled nji put po gle da no 

13. 08. 2020.
11 Вот сон, Р. (2016) Будућиумови, Бе о град: Пла то, Бе о град, стр. 54.
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но вих фор ми об ли ко ва ња ин фор ма ци ја ко је чи не ве сти, али 
и ре де фи ни са ње пој ма ин фор ми са ња, има за циљ по ја ву да 
ве сти до пу бли ке че шће до ла зе пу тем дру штве них мре жа”12.  
По да ци Pew Cen ter-а ука зу ју да у Аме ри ци пре ко 60% од ра-
слих до ла зи до ин фор ма ци ја пре ко ме диј ских пор та ла. Све 
ви ше гра ђа на Ср би је се ин фор ми ше на исти на чин, а сај-
бер про стор по ста је ствар ни жи вот, про ши ре ње ре ал но сти. 
Упра во у тој „про ши ре ној ре ал но сти”, у срп ском ме диј ском 
про сто ру ис тра жи ће мо да ли је ус пе ло да оп ста не кри тич ко 
ми шље ње. Но ви на р ка не дељ ни ка „Нин”, Ве сна Ма ли шић, о 
при су ству сло бод них ме ди ја на срп ском ме диј ском про сто-
ру, ка же: „Све што је да нас сло бод но не пред ста вља ни 0,1% 
сло бо де. Оста вље ни су „Н1” као те ле ви зи ја ко ју осам од-
сто Бе о гра ђа на мо же да ви ди, не дељ ни ци „НИН”, „Вре ме”, 
„Не дељ ник” и днев ни лист „Да нас”, ко ји сви за јед но има ју 
ти раж 10 пу та ма њи не го је дан та бло ид”13. За то се као при-
ро дан циљ на мет ну ла по тре ба да се кроз овај рад ис тра жи 
по сто ја ње и ка рак те ри сти ке кри тич ког ми шље ња но ви на ра 
у ме диј ском сај бер про стран ству.

Колумна–новинарскижанрслободе

Те о ре ти ча ри ко лум ну де фи ни шу као „вр сту ко мен та ра, где 
ау тор по ја ву ана ли зи ра и про це њу је, да ју ћи и на чи ну и сти-
лу лич ни „Пе чат” пот пу не ори ги нал но сти.14”. Та ко ђе, сма-
тра се да је ко лум на жа нр ко ји спа да у „члан ке ми шље ња15”. 
„У ко лум ни ау то ри по ја ву ана ли зи ра ју и про це њу ју, али то 
чи не ис кљу чи во из свог угла, да ју ћи и на чи ну раз ми шља ња 
и сти лу лич ни „Пе чат” пот пу не ори ги нал но сти16“.

Раз ли чи ти ау то ри ко лум ну су де фи ни са ли на ви ше на чи на: 
„као цар ство лич ног ста ва, вре мен ски уо би ча јен ко мен та-
тор ски текст раз ли чи тог те мат ског са др жа ја, пи сан нај че шће 
у пр вом ли цу, са не скри ве ним са ти рич ним или по ле мич-
ним ка рак те ри сти ка ма, ре зер ви сан са мо за нај истакнутије 

12 Дра ги ће вић-Ше шић, М. и Ни ко лић, М. (2018) Медији,култураиумет
ностудобапопулизма, Бе о град: ФДУ, Клио, стр. 154.

13 http://rs.n1in fo.co m/Ve sti/a444292/Skup-Slo bod ni-me di ji-ka o-zrn ce-pe ska-
al i-i-ta ko-ma li-ner vi ra ju-vlast.html

14 То до ро вић, Н. (2002) Интерпретативноистраживачконовинарство, 
Бе о град: Чи го ја штам па, стр. 99.

15  Fon de vil la Ga scon, Joan Fran ces, Mul ti me dia., Di gi tal press and jo ur na li stic 
ge ne ris in Ca ta lo nia and in Spain: an em pi ri cal analysis“(PDF); Uni ver si tat 
Au to no ma de Bar se lo na, Espa na, pri stu plje no po sled nji put 11. 07. 2020.

16 То до ро вић, Н. (2002) Интерпретативноистраживачконовинарство, 
Бе о град: Чи го ја штам па, стр. 99.
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новина ре или углед не јав не лич но сти17”. На ста нак по ли-
тич ке ко лум не ве зу је мо за Сје ди ње не Др жа ве. По ли тич ка 
ко лум на се та мо раз ви ла у ра ним два де се тим го ди на ма XX 
ве ка. Нај по зна ти ји но ви нар тог жан ра био је Вол тер Лип-
ман, пи сао је о те ку ћој по ли ти ци, а ко лум не је об ја вљи вао 
у ХералдТрибјуну. До го ди ло се да је 1970. го ди не но ви нар 
Мар киз Чајлз за ко лум ну до био Пу ли це ро ву на гра ду, у тој 
ка те го ри ји но вин ских тек сто ва. Ко лум ни ста Ви ли јам Се фа-
јр био је сла ван, а ње го ву ко лум ну је пре но си ло ви ше од 
500 днев них ли сто ва. Наш пр ви до ма ћи ко лум ни ста био је 
Југ Гри зељ, а ње го ве ко лум не пу бли ко ва не су у „Ве чер њим 
но во сти ма.” Ре дов на ру бри ка – ко лум на Ју га Гри зе ља зва ла 
се „Из мог угла.“ 

За раз ли ку од дру гих но ви нар ских жан ро ва (чла нак, умет-
нич ка кри ти ка, осврт, фељ тон) ко лум на је про на шла сво је 
ме сто на Беб-у. По што мо же у се би да са др жи из ве шта је, 
кри ти ке, по ле ми ке, ко мен та ре, пи сма, ху мо ре ске..., он лајн 
но ви на ри су већ де ве де се тих го ди на про шлог ве ка по че ли 
да ко ри сте ове пред но сти и „сва ког да на на ве бу по ја вљи ва-
ли су се сај то ви за не за ви сне ве сти и ко мен та ре. На Ве бу се 
по ја вио но ви стил, сасвимновоновинарство, ко ји се ви ше 
ве зу је до би ја њем па жње чи та ла ца, не го с тра ди ци о нал ним, 
ди рект ним из ве шта ва њем. Овај стил ве о ма под се ћа на ко-
лум не, у ко ји ма се из но се лич на ми шље ња”18. Пре ма са др-
жа ју, фор ми и сти лу ови тек сто ви су вр ло бли ски ко лум ни. 
Ов де на ла зи мо на мно го ау тор ског и ори ги нал ног, ау то ри су 
до ви тљи ви, иза зи ва ју ћи, са ти рич ни, ду хо ви ти и ов де но ви-
на ри, баш као у ко лум на ма у штам па ним ме ди ји ма пот пу но 
сло бод но из но се сво је ми шље ње. „Хи ља де чи та ла ца ши ром 
све та при ву че не су овом ко лум ном на Ве бу где су ује ди ње-
ни из ра жа ва ње ау то р ског ми шље ња, до бро из ве шта ва ње и 
до ку мен то ва не чи ње ни це”19. Ко лум на на Ве бу је ду жа, још 
сло бод ни ја и жан ров ски сло же ни ја од оне у штам па ним ме-
ди ји ма, али и да ље „дру штве но ре ле вант на, убе дљи ва, пот-
кре пље на чи ње ни ца ма, екс пре сив на, уз сло бод ну упо тре бу 
ме та фо ра и анег до та и – пи са на ре дов но у пр вом ли цу”20.  
Пр ви сај то ви ко ји су об ја вљи ва ли ова кву ко лум ну на ве бу 
би ли су: Салон,Фид,СмокингГун,Сак.

17 Јев то вић, З., Пе тро вић, Р. и Арац ки, З. (2014) Жанровиусавременомно
винарству, Бе о град: Ја сен, стр. 282.

18 Крејг, Р. (2010) Онлајнновинарство, Бе о град: Клио, стр. 163.
19 Исто.
20 Јев то вић, З., Пе тро вић, Р. и Арац ки, З. (2014) Жанрови у савременом 
новинарству, Бе о град: Ја сен, стр. 287.
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Критичкомишљење–промишљањевишегреда

По се бан на чин ми шље ња је „кри тич ко ми шље ње – скуп раз-
ли чи тих ком плек сних ве шти на ко је се од но се на про ми шља-
ње ви шег ре да. То је са мо у сме ре но раз ми шља ње ко је до во-
ди до но вих и ино ва тив них иде ја и ре ша ва про бле ме. Оно 
под ра зу ме ва кри тич ки осврт на ис ку ства и про це се уче ња 
и до но ше ње ефек тив них од лу ка из бе га ва њем уо би ча је них 
зам ки као што су, на при мер, са гле да ва ње са мо јед не стра не 
про бле ма, од ба ци ва ње но вих до ка за ко ји не иду у при лог 
ва шим иде ја ма, ре зо но ва ње во ђе но стра шћу а не ло ги ком и 
тврд ње ко је ни су пот кре пље не до ка зи ма”21. Те мељ нај бо љег 
кри тич ког ми шље ња за сни ва се “на уни вер зал ним ин те лек-
ту ал ним вред но сти ма, а то су: ја сно ћа, тач ност, пре ци зност, 
до след ност, ре ле вант ност, чвр сти до ка зи, до бри раз ло зи, ду-
би на, ши ри на и по ште ње”22. Окс форд ски реч ник кри тич ко 
ми шље ње де фи ни ше као „објек тив ну ана ли зу и про це ну у 
ци љу до но ше ња од лу ке23”. Сти ца ње кри тич ког ми шље ња 
има спе ци фич не пред но сти.

Кри тич ко ми шље ње по бољ ша ва „флек си бил ност и ве шти-
не уче ња. Оно чи ни обра зо ва ње ма ње па сив ним, а ви ше 
ин тер ак тив ним. Кри тич ко ми шље ње је те мељ на у ке и ли-
бе рал но-де мо крат ског дру штва. Пра вил но функ ци о ни са ње 
ли бе рал не де мо кра ти је зах те ва од гра ђа на ко ји су у ста њу да 
кри тич ки раз ми шља ју о дру штве ним про бле ми ма да до но-
се уте ме ље не од лу ке о пра вил ном упра вља њу и пре вла да ју 
при стра ност и пред ра су де”24.  

Та ко ђе, сва ко кри тич ко ми шље ње под ра зу ме ва об ра ду ин-
фор ма ци ја, кре а тив но до ла же ње до ре ше ња, до но ше ње од-
лу ка, кон стант но уче ње, ана ли зу, пре и спи ти ва ње свих пре-
ми са и оп ци ја. „Оно нам омо гу ћа ва да се дис тан ци ра мо од 
соп стве них убе ђе ња и пред ра су да и да до ђе мо до до бро за-
сно ва них и ло гич ких за кљу ча ка о то ме у шта да ве ру је мо и 
шта да чи ни мо. Кри тич ко ми шље ње се за сни ва на ра ци о-
нал ним ар гу мен ти ма, на кри те ри ју ми ма, оно ко ри гу је са мо 
се бе и осе тљи во је на кон текст”25. Очи то је да је кри тич ко 
ми шље ње осно ва сва ког сло бод ног дру штва и да по сто ји у 
др жа ва ма са сло бод ним ме ди ји ма. Где се на ла зи Ср би ја ка-
да је реч о овом фе но ме ну? „Ка да се по сма тра ју све земље 

21 https://www.bri tishco un cil.rs/pro gram mes/edu ca tion/21st-cen tury-scho ols/
what/ctps

22 Исто.
23 https://www.le xi co.co m/de fi ni tion/cri ti cal_thin king
24 Исто. 
25 http://kri tic ko.blog spot.com/2011/02/kri tic ko-mi slje nje-ka o-na cin.html
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света, пре ма ли бе рал но – де мо крат ском ин дек су, Ср би-
ја спа да у до њу по ло ви ну на ранг ли сти др жа ва, од но сно 
из ме ђу 30 и 40 од сто на ли сти свих др жа ва у дру штву са 
Ли ба ном, Фи ли пи ни ма, Зам би јом, Мо зам би ком, Ма ро ком, 
Јор да ном, Ира ком итд. У оп штем ли бе рал но-де мо крат ском 
ин дек су на ла зи мо се на 117. ме сту на све ту, а у по гле ду из-
бор ног ин дек са (ЕДИ) Ср би ја је на 124. ме сту са ско ром 
од 0,35”26. На при ме ри ма ана ли зе кри тич ког ми шље ња на 
иза бра ним пор та ли ма, утвр ди ће мо ко ли ко је кри тич ког ми-
шље ња на пор та ли ма у Ср би ји, ми шље ња ли ше ног дог ми, 
не у трал ног, ко је се за сни ва на ра ци о нал ним ар гу мен ти ма, 
осе тљи вог на кон текст, ми шље ња ко је под сти че на се лек-
ци ју чи ње ни ца, уче ње и до но ше ње од лу ка, а за сни ва се на 
не у трал ној, објек тив ној об ра ди ин фор ма ци ја.

Колумненадомаћимпорталима– 
јединствениприступпознатимтемама

За по тре бе ис тра жи ва ња и овог ра да, ана ли зи ра не су ко лум-
не на три пор та ла: те ле ви зи је „Н1”, те ле ви зи је „Но ва. рс” 
и пор тал не дељ ни ка „Пе чат”, у пе ри о ду од 1.07. до 31.07. 
2020. Кван ти та тив но, нај ви ше ко лум ни об ја вље но је на пор-
та лу „Но ва.рс ”, укуп но 53. На пор та лу „Пе чат”а је об ја вље-
но 19, а на пор та лу „Н1” 13. Раз лог за то ни је те шко об ја сни-
ти. “Н1” је и те ле ви зиј ска ста ни ца, пор тал је још је дан њен 
на чин огла ша ва ња и због то га све ве сти днев но ажу ри ра ју, 
а ко лум не об ја вљу ју на три-че ти ри да на. „Пе чат” је пор тал 
исто и ме ног, штам па ног не дељ ни ка. Пор тал „Пе чат” а вла-
сни ци ма слу жи и као пред ста вља ње штам па ног са др жа ја и 
као пор тал. На „Но ва.рс ”, пор та лу ко ји се по ја вио 28. фе-
бру а ра 2020, на све на чи не и у сва ком тре нут ку но ви на ри 
на сто је да бу ду ак ту ел ни. Њи хо ва ин тен ци ја је да чи та о це 
на вик ну да их сва ког ју тра чи та ју као упра во иза шле но ви-
не – са увек но вим са др жа ји ма свих ру бри ка, па и ко лум ни. 
Отуд ова ко ве ли ки њи хов број у од но су на „Пе чат” и „Н1”.

Та ко ђе, уо че на је раз ли чи та уче ста лост у об ја вљи ва њу ко-
лум ни: у „Пе ча ту” на сва ких се дам да на, на “Но ва.рс ” сва-
ко днев но, а на „Н1” не по сто ји пре ци зан рас по ред, ма да се 
но ве ко лум не нај че шће на пор тал по ста вља ју у раз ма ку од 
три до че ти ри да на. Тре ба спо ме ну ти да ко лум не на Пор та-
лу „Пе чат” ни су увек да те у це ли ни, с об зи ром да он има и 
сво је штам па но из да ње, па се од ре ђе ним ко лум на ма об ја-
вљу је са мо пр вих не ко ли ко па су са, у же љи уред ни штва да 
за интри ги ра ју чи та о ца да но ви не и ку пи.  

26 https://di rekt no.rs /ve sti/dru stvo-i-eko no mi ja/261730/de mo kra ti ja-i-slo bo da-
me di ja-u-sr bi ji-na -dn u.html
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Ау тор ство ко лум ни је оно што при вла чи и за др жа ва па жњу 
чи та ла ца. Исти, ре дов ни ко лум ни сти пи шу: за „Н1” – Љу-
бо драг Сто ја ди но вић, Бо рис Де жу ло вић и Дра го љуб Дра жа 
Пе тро вић; за „Пе чат”: Ни ко ла Ма ло вић, Бо жи дар Зе че вић, 
Џе вад Га ли ја ше вић, Дра ган Ан то но вић. То ком ана ли зи ра-
ног пе ри о да при ме ће но је да је 10. 07. 2020. из о ста ла ко лум-
на Џе ва да Га ли ја ше ви ћа. Што се ти че пор та ла „Но ва.рс ”, 
ко лум не се об ја вљу ју сва ко га да на, ре дов ни ко лум ни сти су 
Ран ко Пи вља нин, Ма ја Узе лац, Дра ган По по вић, Ми лен ко 
Ва со вић, Маг да Ја њић. Та ко ђе, ов де је уо че но да ко лум не 
пи шу и осо бе ко је до ла зе из све та умет но сти (Ми ра Фур лан, 
глу ми ца, ко ја је у ана ли зи ра ном пе ри о ду об ја ви ла че ти ри 
ко лум не), као и мул ти ме ди јал не лич но сти (Лу на Лу, ко ја се 
ко лум на ма на пор та лу огла си ла та ко ђе че ти ри пу та).

Портал„Печат”

Ана ли зи ра ју ћи те ме ко је ко лум ни сти об ра ђу ју на пор та лу 
„Пе чат”, тре ба на по ме ну ти да се оне од но се на по ја ве и фе-
но ме не ко ји су ак ту ел ни и ко ји ма смо окру же ни: пре тва ра-
њу Аја Со фи је у џа ми ју, про бле ми ма пра во слав не цр кве у 
Цр ној Го ри, ту ри зму – увек ак ту ел ној те ми у лет ње до ба го-
ди не, ци клу су Ку ро са ви них фил мо ва на те ле ви зи ји... Али, 
не мо гу ће је не при ме ти ти да су ко лум не сна жно обо је не ау-
тор ским лич ним ста вом и ми шље њем. Фи лип Ро дић у ко-
лум ни „Зо на су мра ка – ра ди ја тор у те ме љу”, чи ја је те ма 
од нос Цр не Го ре пре ма све то са вљу, об ја вље ној 24. 07. 2020, 
пи ше: „Ни је исти на да све то са вље не мо же би ти у те ме-
љу Цр не Го ре јер је у су прот но сти с ан ти фа ши змом не го је 
упра во обр ну то – јер је у су прот но сти с фа ши змом ко ји са да, 
као и у про шло сти, сто ји иза мон те не грин ске иде је”27. Та ко-
ђе, ко лум ни ста за у зи ма из ри чит став, без по ле мич ког то на 
– сва ка ре че ни ца је ак си о мат ска: „Да нас се као и пре сто ти-
не го ди на рас пра вља о сло бо ди штам пе. Сло бод не су, на ре-
ђу ју по сло дав ци са чим се сла жу из вр ши о ци, до ма ћи НА ТО 
сти пен ди сти, оне но ви не ко је Ср бе, др жа ву Ср би ју, Срп ску 
пра во слав ну цр кву и све што има при дев срп ски ра за пи њу 
и че ре че”28, пи ше Сло бо дан Ан то нић, у ко лум ни „Сло бод на 
штам па“, об ја вље ној 31. 07. 2020, где ди рект но окри вљу-
је за све срп ске не во ље НА ТО и про гла ша ва Ср бе жр тва-
ма. Но, Ни ко ла Ма ло вић, књи жев ник из Хер цег Но вог, пи-
ше ко лум не чи је су те ме бли ске ли те рар ном жур на ли зму. У 
тек сту „Све ти о ник – љет ни сла ни ме да љо ни”, објављеном 

27 http://www.pe cat.co .rs /2020/07/zo na-su mra ka-ra di ja tor-u-te me lju/, po sled-
nji put po gle da no 13. 08. 2020.

28 http://www.pe cat.co .rs /2020/07/slo bod na-stam pa/, po sled nji put po gle da no 
13. 08. 2020.
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24. 07. 2020, он ка же: „Де фи ни ци ја ту ри зма: Ту ри зам је по-
ку шај са кра ли за ци је древ не прак се хо до ча шћа29”. Ма ло вић 
у тек сту „Све ти о ник – ми, сит не ри бе”, об ја вље ном 03. 07. 
2020, пи ше: „Жи ви мо у сви је ту ко ји је по ли тич ки ди зај ни-
ран та ко да оби чан чо вјек бу де у пре сту пу чим иза ђе из ку ће. 
Не маш по јас а во зиш 40 кроз град, не маш до зво лу а гра диш 
шу пу иза ку ће, пи ше да је рад но ври је ме од 8.00 а ти отво-
рио у 7.30 итд. Жи ви мо у ре жи ми ма у ко ји ма ин спек циј ске 
слу жбе вре ба ју не да би не пра вил но сти ис пра ви ле не го да 
би на њи ма за ра ди ле, до би ле про це нат и на пу ни ле др жав-
ну ка су. Сто га је на род у де спо ти ја ма склон да под ми ћу је 
круп ни је ри бе не би ли про шао кроз ре жим ску и си стем ску 
мре жу сит ног ока.” Ево кри тич ког ми шље ња без пре су ђи-
ва ња, ко лум ни ста је кри тич ки, крај ње лич ни став, из нео без 
хи пер бо ла, мир ним, уме ре ним сти лом. Бо жи дар Зе че вић, у 
тек сту „Опет Броз ме ђу Ср би ма,” об ја вље ном 03. 07. 2020, 
ко мен та ри шу ћи ре при зи ра ње се ри је о Ти ту, ка же: „Ре ди тељ 
и ау тор тек ста се ри је Ми ћа Ми ло ше вић при сту пио је овом 
по слу с од ре ђе ном све шћу: ’Три лер о Ти ту не ма кра ја. Ни ко 
пре ње га ни по сле ње га не ма то ли ко ма те ри ја ла за ле ген ду. 
Чи тав Ти тов жи вот је исто риј ски хе пе нинг, сја јан ма те ри јал 
за Ле Ка реа: од ано ни му са и ре во лу ци о нар ног аван ту ри сте, 
Ти то се уз ди гао до су пер ста ра ма ле зе мље ко ји са ве ли ким 
све том раз го ва ра на ти. У том це ре мо ни јал ном по зо ри шту, 
из ра чу на и по ли тич ког мар ке тин га, ко је све ко га ко ри стио 
и ис ко ри стио, пи та ње је за исто ри ча ре.’ Си гур но је да је Ти-
то из све га то га умео да на пра ви ве ли ки по ли тич ки ка пи-
тал за се бе лич но, а за Ју го сла ви ју про фи та бил но ме сто у 
све ту, пре тпла ће но ми ли јар да ма до ла ра”30. Џе вад Га ли ја ше-
вић, у ко лум ни од 17. 07. 2020, „Злу ра ди осмех Са ра је ва”, 
пи ше: „Док се на ули ци по ку ша ва осла би ти Ср би ја, Бо сна 
при је те ћи го ри у пла ме ну ислам ског ра ди ка ли зма; Хр ват-
ска плам ти уста шо ид ном мр жњом; у Цр ној Го ри про га ња ју 
Ср бе и Срп ску пра во слав ну цр кву, а Ма ке до ни ја, ни чи ја и 
сва чи ја, окре ће гла ву од Ср би је. За за пад не си ле ово су иде-
ал ни усло ви за по кре та ње не по треб ног и углав ном штет ног 
ди ја ло га о Ко со ву. При жељ ки ва ни и кре и ра ни усло ви за тзв. 
бри сел ски ди ја лог”31. Ана ли зи ра ју ћи „Пе чат” у пе ри о ду од 
ме сец да на, не мо гу ће је не при ме ти ти да на овом пор та лу 
има ви ше те мат ских це ли на и ви ше сти ло ва, али да има ма-
ло ал тер на тив ног ме диј ског пеј са жа, ко јим не до ми ни ра ју 

29 http://www.pe cat.co .rs /2020/07/sve ti o nik-ljet nji-sla ni-me da ljo ni/, po sled nji 
put po gle da no 13. 08. 2020.

30 http://www.pe cat.co .rs /2020/07/opet-broz-me dju-sr bi ma/, po sled nji put po-
gle da no 13. 08. 2020.

31 http://www.pe cat.co .rs /2020/07/sve ti o nik-ljet nji-sla ni-me da ljo ni/, po sled nji 
put po gle da no 13. 08. 2020. 
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оштре, ди рект не, по пу ли стич ке по ру ке. Осим што је ов де 
кри тич ко ми шље ње при сут но, мо ра се при ме ти ти и да су 
ау то ри вр ло че сто свр ста ни чвр сто на јед ну стра ну, да по-
сто је „на ши и њи хо ви”, да се у тек сто ви ма сна жно осе ћа 
по зив на на ци о нал но је дин ство и  од бра на шку стра те ги ју. 
Ни ко ла Ма ло вић, ли те рар ни жур на ли ста, пи сац и ко лум ни-
ста, пи ше на пор та лу „Пе чат”-а о дру гим те ма ма – ма хом 
кул ту ро ло шким, ста ло же ним, би ра ним сти лом и је зи ком, те 
ње го ве ко лум не, сти лом и са др жа јем уме ре не – о књи га ма, 
Ан дри ћу, мо ру, ме ди та ци ја ма у по се ти при ја те љу има ју и 
ин тер пре та тив ну осо би ну, ту ма че и исто вре ме но по ни ру у 
по ја ве. Ње го ве те ме ни су мејнстрим, не за ви сне су и са мо 
на из глед ус пут не.

Портал„Н1”телевизије

“Н1” је 24-ча сов ни ин фор ма тив ни ка нал, парт нер аме рич ког 
ка на ла Си-Ен-Ена, а та ко ђе и ин фор ма тив на плат фор ма ко ја 
сва ког тре нут ка пра ти оно што се до га ђа у зе мљи и све ту. На 
овој плат фор ми по себ но ме сто за у зи ма ру бри ка „ко лум на”, 
у ко јој се об ја вљу ју тек сто ви Љу бо дра га Сто ја ди но ви ћа, Бо-
ри са Де жу ло ви ћа и Дра же Пе тро ви ћа. То ком ана ли зи ра ног 
пе ри о да, на пор та лу „Н1”, об ја вље но је 13 ко лум ни, чи ји су 
ау то ри на ве де ни но ви на ри, ко је су све при ме ри по ли тич ких 
ко лум ни, са на гла ше ним ау тор ским „Пе чат”-ом . У тек сто ви-
ма чи ји су ау то ри Дра жа Пе тро вић и Љу бо драг Сто ја ди но-
вић, те ме се нај че шће од но се на уну тра шњу по ли ти ку Ср би-
је. Бо рис Де жу ло вић ана ли зи ра са вре ме ну по ли тич ку сце ну 
Хр ват ске. То ком ју ла, на „Н1” су ко лум ни сти пи са ли о из-
град њи гон до ле у Бе о гра ду, ко јом ру ко во ди гра до на чел ник 
Го ран Ве сић и иро нич но се по зи ва ло да се јед на ули ца у Бе-
о гра ду по Ве си ћу и на зо ве, (ау тор Дра жа Пе тро вић, 31. 07. 
2020, ко лум на „Од гон до ле па до Рав не го ре”32), у ко лум ни 
„Град ски слу жбе ник Bru ce Wil lis“, Бо рис Де жу ло вић кри ти-
ку је по на ша ње и ре ак ци је пред сед ни ка Хр ват ске, Ан дре ја 
Плен ко ви ћа, на еле мен тар ну не по го ду – по пла ву ко ја је за-
де си ла За греб: Хрватска јесредњоеуропсказемља,Загреб
јеграднаријеци,уконтиненталномпојасу,инијејединико
јегапогађајупоплаве, мр тав хла дан ко мен ти рао је пред сјед-
ник Вла де Ан дреј Плен ко вић но ву ка та кли зму у За гре бу, 
ко је га је – на кон пан де ми је ко ро на ви ру са и сна жног по тре-
са – по го ди ла и ка та стро фал на „са вр ше на олу ја“ с пљу ском 
од осам де сет ли та ра по че твор ном ме тру, по пла вив ши по ла 
гра да бу јич ним во да ма. „Видисесолидарностиквалитет
наорганизација,павјерујемдаћемоизовепоплаве,којаје

32 http://rs.n1in fo.co m/Ko lum ne/Bo ris-De zu lo vic/a624772/Grad ski-slu zbe nik-
Bru ce-Wil lis.html, po sled nji put po gle da no 13. 08. 2020.
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интересантнајерједошладосамихградскихнасеља,изву
ћиодређенепорукеијошунаприједитисвемеханизменад
лежнихслужби, ре као је пред сјед ник Вла де”33. Не мо гу ће је 
не уо чи ти иро нич но по и гра ва ње сти лом и је зи ком но ви на ра 
Де жу ло ви ћа. 

Ко лум на „Ро бо ви стра ха”, об ја вље на 29. 07. 2020, но ви на ра 
Љу бо дра га Сто ја ди но ви ћа, сна жно је по ли тич ки ин то ни ра-
на – истом же сти ном ко јом је „Пе чат” бра нио Ср бе од Евро-
пе у „Пе чат”-у, Сто ја ди но вић се об ру ша ва – са мо у дру гом 
сме ру. Он као узрок про бле ма у Ср би ји  пре по зна је ак ту ел ну 
власт:” Сви стра хо ви у овој сло мље ној др жа ви мо гу да бу ду 
са же ти са мо у јед ну вр сту, са ста вље ну из бес ко нач но мно-
го об ли ка стреп ње: то је страх од ова квог жи во та у Ср би ји. 
Док тор ка Са ша Љу шти на, јед на од пот пи сни ца пе ти ци је за 
сме ну по да нич ког кри зног шта ба, од лу чи ла је да на пу сти 
ГАК у Ви ше град ској. Ни је мо гла да под не се при ти сак, прет-
ње и увре де. На пред њач ка сек та на ди ре као пр ља ва во да 
и за га ђу је све што не из бег не бу ји цу. Са ша Љу шти на ни је 
при ста ла на бла то“34. Сто ја ди но вић пи ше ми са о но, ори ги-
нал но и је зич ки спрет но. Ње го ва кри тич ност је убо ји та и 
оштра. Сто га ње го ве ко лум не жан ров ски на ги њу есе ју. 

Дра жа Пе тро вић у тек сту од 27. 07. 2020. „Че до, оле ши ме”, 
не кри ти ку је са мо вла да ју ћу стран ку, већ и ли де ре опо зи ци-
је: „У исто ри ји срп ског пар ла мен та ри зма и рек тал ног ал пи-
ни зма, на и ме, ни ка да се ни је де си ло да не ки ли дер опо зи ци је 
оде у штаб по бед ни ка на из бо ри ма исте но ћи ка да је овај по-
бе дио, те да га та мо усли ка ју ка ко се за во дљи во сме шка уни-
вер зал ном ман да та ру, па је би ло ја сно да је та ко зва ни Че да 
Јо ва но вић чо век ко ји по ме ра гра ни це. Ка ко гра ни це срп ског 
пар ла мен та ри зма, та ко гра ни це рек тал ног ал пи ни зма. По-
том се де сио то тал ни пре о крет – уме сто у Вла ди Ср би је, та-
ко зва ни Че да Јо ва но вић за вр шио је на Ин фек тив ној кли ни-
ци, са ди јаг но зом ко ро на ви ру са, ко ји је уфа со вао упра во оне 
но ћи ка да се по пео на нај ви ши врх СНС”35 Дра жа Пе тро вић 
ов де по ка зу је ори ги нал ност и ин ди ви ду а ли зам, спрет ност у 
игра ма ре чи и пре тва ра ње ко лум не у по је ди ним ре че ни ца ма 
у – бур ле ску и ху мо ре ску. У ко лум ни од 15. 07. 2020, „По-
ср та ње двор ског клов на”, Љу бо драг Сто ја ди но вић пи ше ни 
о вла сти, ни о опо зи ци ји, али опет по ли тич ку ко лум ну о по-
ли ти ча ру ко ји је увек ак ту е лан на по ли тич кој сцени Срби је: 

33 http://rs.n1in fo.co m/Ko lum ne/Bo ris-De zu lo vic/a624772/Grad ski-slu zbe nik-
Bru ce-Wil lis.html, po sled nji put po gle da no 13. 08. 2020.

34 https://di rekt no.rs /ko lum ne/291384/lic ni-stav-sto ja di no vic-ro bo vi-stra ha.
html

35 http://rs.n1in fo.co m/Ko lum ne/Dra za-Pe tro vic/a622954/Ko lum na-Dra ze-Pe-
tro vi ca-Ce do-ole si-me.html
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„Да чић Иви ца, деч ко ко ји на фи скул ту ри ни ка да ни је ус пео 
да пре ско чи ко злић, по стао је ико на по ли тич ке по за ди не, и 
мај стор за ко пер ни кан ске обр те. Ње го во је да се др жи мар-
ги не и да ода тле упа да у цен тар мо ћи. То су не у по ре ди ве 
по ли тич ке пред но сти: био је пре ми јер, ми ни стар по ли ци је, 
а са да и спољ них де ла. Је ди ни та кав ко ји тек сто ве на ен гле-
ском пи ше ћи ри ли цом, уз прет ход но фо нет ско уве жба ва ње 
са лек то ром. Био је на вла сти са сва ким ко је био на вла-
сти”36. По сле јед но ме сеч ног пра ће ња ко лум ни на пор та лу 
„Н1”, мо же се за кљу чи ти да су сва три ау то ра на пот пу но 
опо зит ној стра ни од ве ћи не ко лум ни ста “Пе чат”а”, да кри-
тич ко ми шље ње на пор та лу “Н1” ите ка ко по сто ји, да се ту 
ре дов но, сва ких не ко ли ко да на по ја вљу ју по ли тич ке ко лум-
не, из ра зи то кри тич ки усме ре не ка ко у од но су на срп ску, 
та ко и на хр ват ску власт, али и опо зи ци ју. Глав на те ма по-
ли тич ке ко лум не је сте по ли тич ки еста бли шмент те Дра жа 
Пе тро вић, Љу бо драг Сто ја ди но вић и Бо рис Де жу ло вић ин-
си сти ра ју да пи шу дру га чи је, кри тич ки и – ау тен тич но. По-
ја ве о ко ји ма пи шу су сва ко дне ви ца, оно што је ак ту ел но тих 
да на ка да ко лум на на ста је, они до га ђа је, по ја ве, фе но ме не  
раш чла ња ва њу, ко ри сте исто вре ме но и чвр сту (Сто ја ди но-
вић) и раз ба ру ше ну, ви на ве ров ску на ра то ло ги ју, ре флек сив-
ну фа бу лу (Пе тро вић), стил ски ја сно и дра ма тур шки чвр сто 
ком по но ва ну. Ово кри тич ко ми шље ње спа да у има нент ну, 
оштру и ди рект ну кри ти ку. Еле мен ти фар се, ху мо ре ске, ка-
ри ка ту ре, са ти ре и бур ле ске, игре ре чи ма, па ро ди ја, чи не да 
и пу бли ка ко ја не де ли њи хо во ми шље ње, ове ко лум не ра до 
чи та – по што увек ви со ко вред ну је ду хо ви тост.

Портал„Нова.рс”

На пор та лу „Но ва.рс ” у ана ли зи ра ном пе ри о ду об ја вље но 
је укуп но 53 ко лум не, раз ли чи тих ау то ра. По себ но је за ни-
мљи во би ло ис тра жи ти ко ли ко је ов де би ло кри тич ког ми-
шље ња, бу ду ћи да су ове ко лум не, по ред но ви на ра пи са ле и 
јав не лич но сти. Маг да Ја њић, 15. 07. 2020. „Не ћу у кр до”, 
на пи са ла је ко лум ну ко ја из но си кри тич ки став, али ово-
га пу та не пре ма вла сти ма или опо зи ци ји, већ пре ма дру-
штве ној за јед ни ци: „Ни сам би ла део пред из бор ног кр да, 
а не ћу ни у по сти збор но. Има да се чу вам за инат сви ма 
(да, за инат), па и ако ме ухва ти ко ро на и чак и ако рик-
нем, мо рам да на у чим де цу да не бу ду део кр да, на ро чи то не 
срп ског кр да и да се не ода зи ва ју на по зив ра зних иди о та у 
овој зе мљи, а на пр вом ме сту оно ме ко је мо же да им на шко-
ди. Да их на у чим да не ве ру ју вла сти ни кад, ни опо зи ци ји, 

36 http://rs.n1in fo.co m/Ko lum ne/Lju bo drag-Sto ja di no vic/a619848/Po sr ta nje-
dvor skog-klov na.html 
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нико ме да нас, ов де, осим са ми ма се би и мо жда ме ни. Ни кад 
ни сам би ла део кр да, го ми ле, сви за јед ног, Иде мо сви ии, 
Сви у на пад и та ко да ље. Је сте, ја сам по себ на па ху љи ца и 
мо ји нај бли жи су нај по себ ни је па ху љи це и та ко се пре ма 
се би и њи ма од но сим. Ако ме кр до по ву че са со бом јер ни-
сам има ла из бо ра, океј, али да до бро вољ но бу дем оти рач за 
ма ло ум не из го во ре за што не што мора, не ћу”37.  Ран ко Пи-
вља нин, ко ји се од свих ко лум ни ста нај че шће огла ша ва (за 
ме сец да на 15 ко лум ни је об ја вио на пор та лу „Но ва.рс ”), у 
тек сту „Дуа ли па ај вар пи па”, по ста вље ном на пор та лу 25. 
07. 2020. пи ше: „Не мо же мо са Ал бан ци ма ра том, а из гле да 
не мо же мо ни на но те. Ових да на је ов да шње ду хо ве, ина че 
скло не уз не ми ре њу, на но ге по ди гла јед на бри тан ска пе ва-
чи ца ла ких но та али те шког по ре кла – ал бан ског, ко ја је на 
Тви тер ока чи ла сли ку тзв. ’Ве ли ке Ал ба ни је’ уз на зна ку ’ау-
тох то но’. Пре то га је тра жи ла од ком па ни је ’Епл’ да на ма пе 
уре ђа ја ја сно упи ше гра ни це Ко со ва – ме наџ мент ‘Епла’ сад 
са мо о то ме раз ми шља.Те ри то ри јал не пре тен зи је би јој још 
не ка ко и опро сти ли али је Дуа Ли па (та ко се пе ва чи ца зо-
ве) оти шла и ко рак да ље од Бу ја нов ца, Ме две ђе, Пре ше ва 
и Ни ша и при сво ји ла нам и ле ско вач ки ај вар што је би ла 
и бу квал но цр ве на ли ни ја пре ко ко је се ни је мо гло пре ћи. 
Ко со во мо жда и (про)да мо, али за ај вар има д’и зги не мо. За 
по че так, удру же ње Лесковачкиајвар раз ма тра ту жбу про тив 
пе ва чи це, бор ци са пр ве Тви тер ли ни је су осу ли др вље и ка-
ме ње, осе тљи ви РТС се пи тао какоБеограддаодговори и 
са мо сам че као кад ће Ву лин да по диг не бор бе ну го то вост 
вој ске, мо би ли ше Еру Ој да ни ћа, Ба ју Ма лог Книн џу, Ца ка-
ну и уз вра ти свим рас по ло жи вим сред стви ма, на ро чи то срп-
ском тру бом”38.  Ње го ва ко лум на по ка зу је ка ко из гле да ка да 
се жи вот до те ме ре по ли ти зу је, да се по ли ти ка усе ли и ме ђу 
му зи ча ре, па пе ва чи ца ал бан ског по ре кла не са мо што аги-
ту је за не за ви сно Ко со во, већ про гла ша ва и ај вар ал бан ским 
спе ци ја ли те том. На гла ша ва ју ћи ап сурд ност чи та ве си ту а-
ци је, Пи вља нин ка же да ће мо Ко со во мо жда и да ти, али да 
за ај вар „има д’и зги не мо.” Дуа Ли па ни је ни слу ти ла ко ли ко 
ла ко и га стро но ми ја по ста је ствар по ли ти ке и сим бол иден-
ти те та и оп стан ка. Јед на од ор га ни за то ри ца „Зи да ма ма” 
ка же да се „осе ти ла про зва ном и по зва ном док је слу ша ла 
ка ко ве ли ки, од ра сли, ја ки Цр ни чо вјек, Ge or ge Floyd, за зи-
ва сво ју ма му се кун ду при је смр ти, док му би је ли по ли ца јац 
чи змом гње чи врат.” Ми ра Фур лан, глу ми ца, ша ље ко лум-
ну из Аме ри ке, „Зид ма ма”, 27. 07. 2020: „Кад сам ви дје ла 

37 https://no va.rs /ko lum ne/pi se-mag da-ja njic-ne cu-u-kr do/, po sled nji put po-
gle da no 13. 08. 2020. 

38 https://no va.rs /ko lum ne/pi se-ran ko-pi vlja nin-du a-li pa-aj var-pi pa/, po sled nji 
put po gle da no 13. 08. 2020.
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одра слог чо вје ка ка ко зо ве сво ју ма му, био је то тран сфор-
ма циј ски тре ну так за мно ге од нас. За пи та ле смо се: има мо 
ли ика кав из бор осим да иза ђе мо на ули цу?” И кад смо се 
већ по ни зно склуп ча ли ис под сво јих по кри ва ча, скло пи ли 
умор не очи и од у ста ли и од бор бе и од сви је та, угле да мо 
нео бја шњив призор: пот пу но го ла же на, до ду ше са ма ском 
на ли цу, по ја вљу је се јед ног ју тра, ма гло ви тог што од при-
род не ма гле што од су зав ца, пред ма ски ра ним и те шко на-
о ру жа ним кор до ном по ли ца ја ца. Мир но и фо ку си ра но, она 
пре ла зи из јед не у дру гу јо га по зу, усред оп ће гун гу ле, усред 
су зав ца, усред ми тра ље за и пен дре ка, усред пу ша ка и ме-
та ка. Ме ди ји од мах на ла зе име же ни: Го ла Ате на. (Ате на је 
рим ска бо жи ца ра та – али и му дро сти.) Пор тланд ска Го ла 
Ате на се бе ну ди као сим бол су про тан Трам по вој, до зу ба 
на о ру жа ној вој сци: она је фра гил на, не за шти ће на, ра њи ва 
и – сло бод на. Сло бод на за то јер се не бо ји. Хо ће ли то би-
ти до вољ но”39?  Ево кри тич ког ми шље ња и у ко лум ни ко ју 
пи ше глу ми ца да ро ви та и за жур на ли зам. Ов де се кри ти ку-
је аме рич ко дру штво, њи хо ва по ли ци ја, пред сед ник и власт, 
али и да је ми ни ре пор та жа у окви ру ко лум не-плес на ге ба-
ле ри не, пор тланд ске го ле Ати не. Фур ла но ва ов де кри ти ку-
је аме рич ку вла ду, дру штво, ра си зам, со ци јал ну не прав ду, 
по ли ци ју и исто вре ме но ис ти че ка тарк тич ки, пре лом ни мо-
ме нат пле са. Кри тич ко ми шље ње ов де по ста је крик ли те-
рар ног жур на ли зма. Ово је текст ис под ко га би се за си гур но 
пот пи са ла и Ори ја на Фа ла чи. Ран ко Пи вља нин је 29. ју ла 
2020. об ја вио ко лум ну „Аца и Че да, сли ка јед не љу ба ви” и 
ту мо же мо да упо ре ди мо ка ко се на исту, по ли тич ку те му, 
мо же пи са ти дру га чи је ин то ни ра на, та ко ђе ду хо ви та ко лум-
на-ху мо ре ска: „Елем, Амо ро ва стре ла је про бу ра зи ла ср ца 
Алек сан дра Ву чи ћа и Че до ми ра Јо ва но ви ћа по ве зу ју ћи, на-
из глед, не спо ји во, а ро ман са ко ја са да кул ми ни ра ти ња ла је 
по след њих го ди на и раз го ре ва ла се упо ре до са Ву чи ће вим 
успо ном и Јо ва но ви ће вим по ли тич ким па дом. Ка ко су се на 
кра ју сре ли – онај ко ји је са ра ди кал ским ба га жом на ле ђи ма 
ишао ка не бе ским ви си на ма срп ске по ли ти ке и овај ко ји се 
са ими џом мо дер ног ли бе рал ног по ли ти ча ра стр мо гла вљи-
вао ка дну – пи та ње је не ке ви ше ко смич ке ге о ме три је, али 
су се на шли. Злоб ни ци ће ре ћи да је у пи та њу љу бав из ра-
чу на (обо стра ног) али по след ња ’раз ме на не жно сти’ ка да 
је Ву чић звао Јо ва но ви ћа у бол ни цу да га пи та за ју нач ко 
здра вље, а он ње га од мах по из ла ску из бол ни це ка да је, још 
ро вит од ко ви да, имао фи зич ки об ра чун око су вла сни штва 

39 https://no va.rs /ko lum ne/pi se-mi ra-fur lan-zid -ma ma/, po sled nji put po gle da-
no 13. 08. 2020.
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у не ком фи зио цен тру, го во ри да ту има и ма ло хе ми је”40.  
По и гра ва ју ћи се Амо ро вом стре лом ко ја па да усред по ли-
тич ког бој ног по ља, ус пут ус пев ши да про бу ра зи ср ца и да 
про ра де фи зи ка и хе ми ја, Пи вља нин из ра зи то кри тич ки, са-
же то и ја сно, опи су је срп ску по ли тич ку сце ну као ме сто где 
се ла ко до га ђа сва ки сал то, али и сал то мор та ле, као и да је 
ин те рес из над све га, а да је сва ком по ли ти ча ру, пре ин те ре са 
на ро да или пар ти је, да ле ко бит ни ји – соп стве ни оп ста нак. 
На вла сти, на рав но.

Реаговањаиодјеци

По кре нут 2014. го ди не, пор тал те ле ви зи је „Н1” имао је за 
циљ, по ре чи ма уред ни ка Ве се ли на Си мо но ви ћа, сле де ће: 
„Наш кон цепт је сте да пре све га ис тра жу је мо, да от кри ва-
мо по за ди ну до га ђа ја, да не бу де мо са мо пу ки пре но си о ци 
по ру ка ко је шта ре као и шта је ко из ја вио и шта се де си ло 
на ули ца ма овог гра да”. Ис по ста ви ло се да су ко лум не ме-
ђу нај чи та ни јим и нај ко мен та ри са ни јим тек сто ви ма на овом 
пор та лу. На и ме, све ко лум не Дра же Пе тро ви ћа и Љу бо дра га 
Си мо но ви ћа има ју увек из ме ђу 100 и 200 ко мен та ра, кат-
кад и ви ше. Ко мен та ри го во ре о то ме да на пи са но под сти че 
код чи та лач ке пу бли ке ана ли зи ра ње, пре вред но ва ње, оце ну, 
про це ну. Ни су сви ко мен та ри са мо хва ло спе ви, има и оних 
ко ји ука зу ју да је у чи та о ци ма по кре ну то ана ли тич ко ми-
шље ње, кри тич ко вред но ва ње и пре и спи ти ва ње. У ко мен та-
ру на текст „Че до, оле ши ме” (об ја вљен 27. 07. 2020), је дан 
чи та лац тек ста, пот пи сан као Да ри њо, ка же: „Бра во Дра жо, 
је дан у тво јих 5 нај бо љих тек сто ва ов де, ужи вао сам чи та-
ју ћи ову ко лум ну. Ина че, кад смо већ код рек тал ног ал пи-
ни зма, ове ја ко по пу лар не ди сци пли не у Ср ба, про сто сам 
им пре си о ни ран ко ли ко смо се као на ци ја де гра ди ра ли у 
по след њих 70-80 го ди на. По ста ли смо пол тро ни, бес кич ме-
ња ци ко ји би за си тан ћар и мај ку ро ђе ну про да ли. Не сви, 
али до бар део Ср ба је та кав. На род ко ји је дао јед ног Ж. 
Ми ши ћа, Р. Пут ни ка, Сте пу Сте па но ви ћа, ма јо ра Га ври ло-
ви ћа, по стао је то ли ко пла шљив да се са њи ме мо же ра ди ти 
шта год ти пад не на па мет. Или ба рем не ки ми сле да мо гу”41 
(комен тар по слао Да ри њо, 11:59 мин, 27. 07. 2020)

„Но ва.рс ” је пор тал ко ји је по чео са ра дом две не де ље пре 
уво ђе ња ван ред ног ста ња због ко ро на ви ру са. Је ле на Ту шуп, 
но ви нар ка овог пор та ла, на ве би на ру одр жа ном 30. апри ла, 

40 https://no va.rs /ko lum ne/pi se-ran ko-pi vlja nin-ac a-i-ce da-sli ka-jed ne-lju ba-
vi/, po sled nji put po gle da no 13. 08. 2020.

41 http://rs.n1in fo.co m/Ko lum ne/Dra za-Pe tro vic/a622954/com ments/Ko-
lum na-Dra ze-Pe tro vi ca-Ce do-ole si-me.html, po sled nji put po gle da no 
17.08.2020.
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о то ме ко ме су на ме ње ни тек сто ви овог пор та ла, ка же: „Са 
дру га чи јим кон цеп том из ла зи мо не са мо да би смо би ли кон-
ку рент ни већ и да би смо би ли до дат ни из вор ин фор ма ци ја 
по ред свих оста лих сај то ва. По ред long reed-ова и ау тор ских 
тек сто ва ко ји се до ста чи та ју, има мо пре ко 10 ко лум ни ста 
из свих бран ши, а ме ђу њи ма и Ми ру Фур лан, као и ру бри-
ку Култура са ин тер вју и ма, ко мен та ри ма и кри ти ка ма ко ју 
по ку ша ва мо да раз ра ди мо све сни да то у Ср би ји ни је ви ра-
лан са др жај “42 ,ис ти че Ту шу по ва. Но, чи та о ци ре а гу ју на 
тек сто ве ко лум ни ста на пор та лу „Но ва.рс ” и ко ме на три шу 
их. На текст Ран ка Пи вља ни на, „Ви со ки дом ни ских стра-
сти”43, об ја вљен 5.ав гу ста 2020, јед на чи та тељ ка, пот пи са-
на са Је-Ја, ова ко је ре а го ва ла: „По ми слим – не мо же би ти 
бе сми сле ни је све што власт у Ср би ји тре нут но пла си ра...а 
он да ме г-дин Пи вља нин још јед ним сво јим сјај ним тек стом 
де ман ту је. Не ма дна за њих, они ба ха то шћу, по лу пи сме но-
шћу, без об зир но шћу и ђон обра зи ма, без има ло сти да у ли це 
ка жу: Сви смо ми Шо ји ћи...и ни шта нам не мо же ни ко”44!

На пор та лу „Пе ча та”, уо че но је мно го ма ње ре ак ци ја чи та-
ла ца. Кат кад тек сто ви оста ну и без ко мен та ра. Но, ко лум-
не Ни ко ле Ма ло ви ћа се ко мен та ри шу, под сти чу на по тре бу 
за да љим ди ја ло гом. У Ма ло ви ће вом тек сту „Све ти о ник у 
па ла ти на ци о нал ног Бо ке ља”, об ја вље ном 10. 07. 2020, ко-
ји пре и спи ту је пи та ње да ли је да нас мо гу ће у Цр ној Го ри 
би ти Бо кељ по на ци о нал но сти, је дан чи та лац ко ји се пот-
пи су је са Гру бач, ко мен та ри ше: „Ни кад се ни је су Бо ке зи 
(ово је из вор ни на зив за ста нов ни ке Бо ке) у иче му сла га ли 
осим у мр жњи пре ма Цр но гор ци ма. Та се мр жња га ји ла од 
16. ви је ка па све до да нас. Па и кад су Ен гле зи осло бо ди-
ли Бо ку уз по моћ не што Цр но го ра ца под Пе тром I, они су 
се ор га ни зо ва ли ује ди ње ни у мр жњи, тад по ред су сје да и 
Ен гле зи ма пред ви ђе ним капетаном Ви ље мом Хо стом. У ту 
свр ху су пи са ли про тест на пи сма, а пре ко опа та Бру на ци ја 
су тра жи ли да се Ау стри ја и Ру си ја уми је ша ју, да се Ен гле зи 
по ву ку. Ни је су они ни кад зва ли се бе Хр ва ти ма и Ср би ма, 
но Ка то ли ци ма и Гр ци ма. То што не ки Влах до ђе из Бр да, 
па по ста не кул тур ном аси ми ла ци јом Бо кељ, ни је раз лог да 
се про па ги ра не ка ет нич ка по себ ност ста нов ни ка Мле тач ке 
Ал ба ни је”.45 (ко мен тар об ја вљен 10. 07. 2020)

42 https://no va.rs /ko lum ne/pi se-ran ko-pi vlja nin-vi so ki-do m-ni skih-stra sti/
43 http://www.pe cat.co .rs /2020/07/sve ti o nik-u-pa la ti-na ci o nal nog-bo ke-

lja/#com ments
44 Исто.
45 Исто.
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Уместозакључка

У два де се том ве ку Брехт се за пи тао: „Св а моћ до ла зи од 
на ро да, али ку да од ла зи?” И у два де сет пр вом ве ку као да 
од го вор из ми че. Иа ко да нас мо же мо на бро ја ти 119 зе ма ља 
ко је се бе свр ста ва ју у оне са де мо крат ским по рет ком, као 
да се оства ри ла де фи ни ци ја о ап стракт ној кон цеп ци ји де-
мо кра ти је, „у ко јој јав ност мо ра би ти спре че на да упра вља 
вла сти тим по сло ви ма, а сред ства ин фор ми са ња мо ра ју би ти 
др жа на под стро гом и те сном кон тро лом”46. Ана ли зи ра ју ћи 
85 ко лум ни са три раз ли чи та пор та ла, на ко ји ма пи шу нај че-
шће но ви на ри, али и умет ни ци, со ци о ло зи, мул ти ме ди јал не 
лич но сти, до шли смо до сле де ћих за кљу ча ка: ме ђу 85 ко-
лум ни про на ђе ни су и из у зет но ак ту ел ни и ана ли тич ки но-
ви нар ски тек сто ви, ко лум не ко јих се не би по сти део ни је дан 
угле дан пор тал у Евро пи. Та ко ђе, број ни ко мен та ри чи та ла-
ца (по го то во на ко лум не на пор та лу те ле ви зи је „Н1”), по ка-
за ле су да ови тек сто ви не про ла зе не за па же но и да чи та о це 
под сти чу на да љу ана ли зу, про ми шља ње, што зна чи да се на 
ди ги тал ним пор та ли ма об ја вљу ју ква ли тет но пи са не ко лум-
не, од ко јих мно ге не гу ју кри тич ко, по ле мич ко, ори ги нал но, 
ана ли тич ко ми шље ње, али и оне где су но ви на ри кри тич ко 
ми шље ње за ме ни ли кри ти зер ством или јед но став ним свр-
ста ва њем на јед ну или дру гу по ли тич ку стра ну, вла сти или 
опо зи ци је, ма њи не или ве ћи не. Кри тич ко ми шље ње  на пор-
та ли ма у Ср би ји, би ло да се пи шу по ли тич ке ко лум не, (пор-
тал те ле ви зи је „Н1”), би ло да су то ко лум ни стич ки освр ти 
на цр но гор ске или хр ват ске при ли ке (Ни ко ла Ма ло вић и Бо-
рис Де жу ло вић) или, пак, на си ту а ци ју у Аме ри ци (Ми ра 
Фур лан) оп ста је. Ипак, оно што се мо ра кон ста то ва ти је да 
је ве ћи на ко лум ни на пор та ли ма са по ли тич ким те ма ма, да 
је ми шље ње у Ср би ји по ста ло пре вас ход но ве за но за по ли-
тич ке при ли ке, а то мо же би ти сиг нал да је у пи та њу дру-
штво у кри зи, ко јој ће ау то ри ко лум ни увек тра жи ти из вор 
и узро ке, раз ло ге и по сле ди це. Ово ис тра жи ва ње у скла ду 
је са пан чи ћев ским по сту ла том да све га има ме ђу „ин тер-
нет ском ку ком и мо ти ком”,47 те и ва лид них и вред них но ви-
нар ских са др жа ја, са кри тич ким ми шље њем ко је је те мељ и 
на у ке и ли бе рал но-де мо крат ског дру штва.

46 Чом ски, Н. (2006) Пропаганда и јавно мњење, Но ви Сад: Ру би кон,  
стр. 9.

47 https://www.go o gle.co m /se arch?q=Pan%C4%8Di%C4%87+in ter net-
ska+ku ka+i+mo ti ka&oq =Pa n%C4%8Di %C4%87+in ter net ska+ku ka+i+mo-
ti ka&aq s=chro me..69i57.26053j0j15&so ur ceid=chro me&ie=UTF-8
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CRITICAL THINKING ON SERBIAN DIGITAL PORTALS

Abstract

The paper explores critical thinking in columns as a genre of analytical 
journalism, taking on the peculiarities of digital media such as 
hypertextuality, multimedia and interactivity. Through an analysis of 
over eighty columns from various portals, the topics of columns in 
online journalism will be considered, deriving which journalists write 
analytically today and whether they write critically. The research sample 
has enabled analysis of 85 columns published in the period from July 1 
to July 31, 2020 on the N1, Nova.rs and Pečat portals. Out of the total of 
85 published columns in the given period, 13 columns were published 
on the N1 television portal, 19 on the Pečat portal and 53 on the Nova.rs 
portal. The main goal of the research was to determine whether and to 

what extent critical thinking was present on these online portals.

Keywords: digital portals, critical thinking, media, column

Dan Perjovschi, MаskSocialDistance,  
2020, courtesy the artist



ПУТЕВИ
МЕНАЏМЕНТАУ

КУЛТУРИ– 
ОБРАЗОВАЊЕМ
ДОПРОФЕСИЈЕ

 
Приредилe 

дрВеснаЂукићи 
дрЉиљанаРогачМијатовић

Милена Драгићевић Шешић и Бранимир Стојковић,  
Култура–менаџмент,анимација,маркетинг,  

шесто издање, Београд: Клио





185

 
УВОДНАРЕЧПРИРЕЂИВАЧА
ПУТЕВИМЕНАЏМЕНТАУКУЛТУРИ– 
ОБРАЗОВАЊЕМДОПРОФЕСИЈЕ

Као уред ни це ове те мат ске ру бри ке на сто ја ле смо да при
ка же мо ка ко ин тер ди сци пли нар ни на уч ни при ступ про у
ча ва њу кул ту ре, умет но сти и ме ди ја ути че на раз вој на у
ке и на уч ни ка, али и ка ко на уч ник ути че на раз вој на у ке. 
У овом слу ча ју, ра ди се о ме наџ мен ту у кул ту ри као ужој 
на уч ној обла сти дру штве ноху ма ни стич ких на у ка, али и о 
др Милени Дра ги ће вић Ше шић ко ја већ 40 го ди на да је из у
зет но зна ча јан до при нос из у ча ва њу са вре ме них умет нич ких 
и те о риј ских обла сти из ван окви ра уо би ча је ног мо но ди сци
пли нар ног при сту па, до ми нант ног у свим по љи ма на у ка. 

Као што се мо же ви де ти из при ло же не би бли о гра фи је ра
до ва, њен ис тра жи вач ки опус об у хва та чак две интерди
сциплинарненаучнеобласти: те о ри ја умет но сти и ме ди ја и 
ме наџ мент у кул ту ри и кул тур на по ли ти ка. У оба слу ча ја, 
она сво ја ис тра жи ва ња пре те жно усме ра ва на из у ча ва ње 
но вих умет нич ких и те о риј ских прак си. При мер је Култура
отпора ко ја ино ва тив ни ме наџ мент у кул ту ри по ве зу је са 
кул тур ном по ли ти ком по ку ша ва ју ћи да је сен зи би ли ше за 
суб вер зив но bottomupде ло ва ње  умет ни ка и не фор мал них 
умет нич ких гру па без ко јег и не ма кул ту ре спо соб не да ге
не ри ше но ве вред но сти. Исто ва жи и за Етикумедија ко ја, 
су прот ста вља ју ћи се па ду вред но сти у кул ту ри, на сто ји да 
ука же на вред но сти про фе си о нал них стан дар да и нор ми у 
ме диј ском си сте му а не са мо да тра га за прин ци пи ма ме диј
ске про мо ци је кул тур них и умет нич ких вред но сти. О то ме 
пи ше и у свом док то ра ту, а и у сво јим пр вим об ја вље ним 
на уч ним мо но гра фи ја ма, Неофолк култура и Уметност и
алтернатива. 

Ако то ме до да мо и про у ча ва ња ин сти ту ци о нал ног си сте ма 
за чи ју се вред но сну про ме ну за ла же у ра до ви ма об ја вље
ним на ен гле ском је зи ку Етичкедилемекултурнихполити
ка: концептуализација нових менаџерских пракси у новим
демократијама и Ка европеизацији: за нову етику наци
оналних установа културе, а на да све у књи га ма Култура,

ВЕСНА ЂУКИЋ и ЉИЉАНА РОГАЧ МИЈАТОВИЋ
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менаџмент, анимација, маркетинг (ко а у тор Брани мир 
Стој ко вић) и Менаџментуметностиутурбулентнимокол
ностима (ко а у тор Са њин Дра го је вић) из ко јих су учи ле 
ге не ра ци је сту де на та, ја сно је у ко јој ме ри су по ве зи ва ња 
и укр шта ња раз ли чи тих те ма и про бле ма, као и на уч них 
обла сти, во ди ли раз ви ја њу и ства ра њу но вих об ли ка зна ња 
у „младим” на уч ним обла сти ма ме наџ мен та у кул ту ри и сту
ди ја ма кул ту ре и ме ди ја. При том су, за хва љу ју ћи пре во ду на 
раз ли чи те је зи ке, из ове две књи ге учи ли не са мо сту ден ти, 
већ и ми ни стри кул ту ре и вр хун ски про фе си о нал ци у мно
гим зе мља ма све та, што их свр ста ва у ред из во зних про из во
да срп ске на у ке ко ји омо гу ћа ва ју тран сфер зна ња из Ср би је 
у свет, а не са мо обр ну то. Сто га, ако би се на осно ву би бли
о гра фи је ра до ва мо гао из ве сти кључ ни по јам ко ји пред ста
вља око сни цу свих ин тер ди сци пли нар них на уч них про у ча
ва ња Ми ле не Дра ги ће вић Ше шић, то би мо гао би ти по јам 
вредности. Ако је та ко, он да би основ на вред ност ње ног на
уч ног ра да би ла нор ма тив ност, од но сно ства ра ње нор ма тив
ног окви ра ино ва тив ног ме наџ мен та умет но сти, кул ту ре и 
ме ди ја за сно ва ног на од ре ђе ним дру штве ним вред но сти ма 
ко је су из не дри ле тур бу лент не окол но сти по чев од де ве де
стих го ди на про шлог ве ка, па све до да нас. У хетерогеном 
мултикултуралном друштву које карактеришу плуралне 
вредности, Милена Драгићевић Шешић је увек заговарала 
„већу партиципацију свих група које сачињавају културни 
мозаик једног друштва“1, а посебно субверзивно деловање 
појединаца, неформалних и маргинализованих друштвених 
група који представљају алтернативу доминантним 
трендовима у друштву. У том смислу њени радови, као и 
радови које објављујемо, не одражавају ставове већине, па 
тако ни уредница ове тематске рубрике, али представљају 
драгоцен подстицај културној разноликости. 

Ге не ра ци је про фе си о на ла ца у кул ту ри ста са ва ле су кроз 
обра зов ни и ис тра жи вач ки рад под мен тор ством проф. Дра
ги ће вић Ше шић, у обла сти ма од ме наџ мен та у кул ту ри и 
кул тур не по ли ти ке, по зо ри шног ме наџ мен та и драм ске 
пе да го ги је, пре ко те о ри је и ети ке ме ди ја, кул тур не ди пло
ма ти је до сту ди ја кул тур ног на сле ђа, фил ма и ви зу ел них 
умет но сти. Ње но ин тер ди сци пли нар но пе да го шко де ло
ва ње на ро чи то је зна чај но у кон тек сту ра да на Ка те дри за 
ме наџ мент и про дук ци ју по зо ри шта ра ди ја и кул ту ре на 
Фа кул те ту драм ских умет но сти у Бе о гра ду, УНЕ СКО Ка те
дри за кул тур ну по ли ти ку и ме наџ мент, као и кроз са рад њу 
са За во дом за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка. О до при но

1 Dragićević Šešić, M. i Dragojević, S. (2005) Menadžment umetnosti u
turbulentnimokolnostima, Beograd: Clio, str. 20.
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су Фа кул те та драм ских умет но сти и проф. Ми ле не Дра ги
ће вић Ше шић у ства ра њу обра зо ва них про фе си о на ла ца за 
упра вља ње кул тур ним жи во том и кул тур ним раз во јем, као 
и о зна ча ју у по ста вља њу те ме ља обра зо ва ња у обла сти ме
наџ мен та у кул ту ри и кул тур не по ли ти ке, пи са ли смо ра
ни је у те ма ту ча со пи са Култура ко ји је био по све ћен упра
во кул тур ној по ли ти ци.2 Као осни вач УНЕ СКО Ка те дре за 
кул тур ну по ли ти ку и ме наџ мент, проф. Ми ле на Дра ги ће вић 
Ше шић је кроз све стра ност и по све ће ност у пе да го шком ра
ду из ве ла го то во два де сет ге не ра ци ја сту де на та ма ги стар
ских ка сни је ма стер ака дем ских сту ди ја. Мно ги од њих су 
ста са ли у про фе си о нал це у кул ту ри, а не ки су се по све ти ли 
ака дем ском ра ду и раз во ју. По чет на иде ја за ову те мат ску 
ру бри ку би ла је упра во да оку пи ис так ну те ау то ре – не ка
да шње сту ден те ко је је као мен тор во ди ла проф. Ми ле на 
Дра ги ће вић Ше шић. То је де лом и оства ре но, иа ко нај ве ћи 
део чи не ра до ви ува же них ко ле га про фе со ра, ис тра жи ва ча 
и струч ња ка у обла сти менаџмен та у кул ту ри.Ра до ви ко је 
пред ста вља мо у овој ру бри ци хе те ро ге ни су ка ко по при
сту пу, та ко и по струк ту ри и за кључ ци ма ко је но се. Не ки 
од њих ди рект но ре пре зен ту ју вред но сти за ко је се Ми ле
на Дра ги ће вић Ше шић им пли цит но и екс пли цит но за ла же 
у сво јим ра до ви ма, док дру ги ре фе ри шу на њен рад као са
став ни део ши ре ана ли зе трен до ва, пој мо ва и сту ди ја слу
ча ја у обла сти ме наџ мен та у кул ту ри.Текст Дар ка Лу ки ћа 
пру жа пре глед раз во ја ис тра жи вач ког ра да проф. Дра ги ће
вић Ше шић кроз кон цеп те мул ти кул ту рал но сти и ин тер кул
ту рал но сти, те њи хо ве при ме не на по љу кул тур не про дук
ци је и кул тур не по ли ти ке, кроз ана ли зу књи га Индијскопо
зориште:традицијаиактивизам,дневникистраживања, 
Verslesnouvellespolitiquesculturellesи Уметностикултура
отпора, за др жа ва ју ћи па жњу нај ви ше на по след њој књи зи 
у ко јој су раз ви је ни сло же ни мул ти дисци пли нар ни ана ли
тич ки по ступ ци. Ко а у тор ски рад Ири не Су бо тић и Ви шње 
Ки сић до при но си про у ча ва њу кул ту ре се ћа ња из пер спек ти
ве вред но ва ња на сле ђа „мар ги не” у ин тер ди сци пли нар ним 
ис тра жи ва њи ма Ми ле не Дра ги ће вић Ше шић. Ин спи ри са на 
по ли тич ким про ме на ма на кон па да Бер лин ског зи да и рас
па да Ју го сла ви је, она се у ка сни јој фа зи ње ног на уч ног ра да 
на кон де ве де се тих окре ће кри ти ци ет нона ци о нал них по ли
ти ка у на стан ку, уво де ћи у на уч на про у ча ва ња за бо ра вље не 
вред но сти исто риј ски мар ги на ли зо ва них суп кул тур них дру
штве них гру па – же на, се о ског ста нов ни штва, а на ро чи то 
Ро ма и Је вре ја стра да лих у хо ло ка у сту ко ји ма је по све ћен 

2 Ђу кић, В. (2011) Увод не на по ме не при ре ђи ва ча: Раз вој кул тур не по ли ти
ке, Култура бр. 130, Бе о град: За вод за про у ча ва ње кул тур ног развитка, 
стр. 933. 
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му зеј Старо сајмиште у Бе о гра ду. Узи ма ју ћи вред но сни 
си стем као око сни цу фи ло зоф ског про ма тра ња са вре ме ног 
дис кур са ме ди ја и кул ту ре, Див на Вук са но вић за сни ва сво
ју ана ли зу на те зи о ди ја лек тич ком од но су ових по ља, те 
као мо гу ће ис хо ди ште ове ди ја лек ти ке вред но ва ња  на ла зи 
у те о риј ским ин тен ци ја ма проф. М. Д. Ше шић да ус по ста
ви рав но те жу из ме ђу кон флик ту ал ног и/или кон ку рент ског 
од но са из ме ђу кул ту ре и ме ди ја.  У тек сту „Кул ту ра от по ра 
– по зо ри ште ко је ме ња свет” Ма ја Ри стић ба ви се ана ли зом 
сег мен та на уч ног ра да проф. Дра ги ће вић Ше шић из обла
сти сту ди ја по зо ри шта и из во ђач ких умет но сти, са освр том 
на књи ге Уметностиалтернатива, Уметностикултура
отпора и Индијскопозориште–традицијаиактивизам, са 
иде јом да ис тра жи об ли ке по зо ри шта ко ји до ри но се јед ној 
афир ма тив ној кул ту ри се ћа ња и са вла да ва ња тра у ма тич не 
про шло сти.

Два ра да на ен гле ском је зи ку у овој те мат ској ру бри ци до
при но се ра зно ли ко сти при сту па и ме ђу на род ног кон тек ста 
у ис тра жи ва њи ма ко ји про жи ма ју ис тра жи вач ки рад Ми ле
не Дра ги ће вић Ше шић. Та ко текст Ли дие Вар ба но ве о кре
а тив ним кла сте ри ма ну ди ти по ло ги ју њи хо вих раз ли чи тих 
об ли ка по сто ја ња и су ми ра кључ не по слов не мо де ле и из
во ре спољ не фи нан сиј ске по др шке за њи хов раз вој и успех 
у при ме ни на по љу стра те шког ме наџ мен та у кул ту ри. Ана 
Жу ве ла и Деа Ви до вић у свом тек сту се фо ку си ра ју на по
ја шње ње тер ми на пар ти ци па тив но упра вља ње у кул ту ри од 
ње ног те о риј ског по ре кла до ар ти ку ла ци ја и ин тер пре та ци ја 
у обла сти кул ту ре, а за тим пру жа ју ана ли зу над на ци о нал них 
и европ ских кул тур них по ли ти ка у том кон тек сту. Дра го цен 
при лог у овој ру бри ци Културе је сте те мат ска би бли о гра
фи ја ода бра них ра до ва Ми ле не Дра ги ће вић Ше шић, ко ју је 
при ре ди ла Све тла на Јо ви чић, а ко јом су об у хва ће не кључ не 
обла сти, те ме и пи та ња, од кул тур не по ли ти ке и ме наџ мен та 
у кул ту ри, со ци о ло ги је кул ту ре, сту ди ја ме ди ја и по пу лар
не кул ту ре, сту ди ја те а тра и пер фор ман са, сту ди ја фил ма, 
пре ко ин тер кул тур ног ди ја ло га, кул тур ног на сле ђа и по
ли ти ка се ћа ња, кул тур ног ту ри зма, кул ту ро ло шког чи та ња 
ар хи тек ту ре и гра да, све до обра зо ва ња и ети ке про фе си је 
у кул ту ри, кул тур не ди пло ма ти је и ме ђу на род не кул тур не 
са рад ње, ал тер на тив не умет но сти и ак ти ви зма. На да мо се 
да ће тек сто ви са бра ни у те ма ту „Пу те ви ме наџ мен та у кул
ту ри” на ћи свој пут до чи та ла ца, ка ко струч не  пу бли ке та ко 
и ши ре јав но сти. Ве ру је мо да ће то оста ти као трај ни за
пис о на сле ђу јед не ге не ра ци је и вре ме на ко ји су из не дри ли 
струч ња ке, пе да го ге и ис тра жи ва че ка ква је проф. Ми ле на 
Дра ги ће вић Ше шић, осве тља ва ју ћи професионални пут и 
иза зо ве за нове ге не ра ци је.
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Sva ki po ku šaj da sa že to opi še mo če ti ri de ce ni je is tra ži vač kog, 
na uč nog i pe da goš kog ra da Mi le ne Dra gi će vić Še šić su da ra se 
s neo bič no ši ro kim pod ruč jem nje zi nih in te re sa, ve li kim spek
trom te ma i pi ta nja ko ji ma se ba vi la, stal nim si mul ta nim pri
su stvom u vi še raz li či tih obla sti i, pri je sve ga, iz u zet nim obi
mom pu bli ka ci ja. Ako je mo gu će pri tom is tak nu ti sa mo jed nu 
osnov nu re če ni cu ko ja će ob u hva ti ti ci je li taj di na mič ni pro stor 
nje zi ne in te lek tu al ne ra do zna lo sti, mo gu će je sa si gur noš ću re ći 
ka ko Mi le na Dra gi će vić Še šić ni kad ni je ažur no sli je di la tren
do ve i ak tiv no pra ti la do mi nant ne na ra ti ve u kul tur nom mi ljeu. 
Ona ih je pi o nir ski do no si la u ras pra vu i ino va tiv no po sta vlja la 
na dnev ni red aka dem skih ak tiv no sti u pro sto ru biv še Ju go sla vi
je, ali i ši re od to ga. U tom je po slu zbog to ga bi la me đu pr vi ma 
i ui sti nu ri jet ki ma ko ji su u do ma ćim in te lek tu al nim kru go vi
ma uka za li na po tre bu ra zu mi je va nja poj mo va in ter kul tu ral nog i 
tran skul tu ral nog u vri je me još uvi jek pre te žno mo no kul tu ral nih 
pri stu pa raz li či te pro ve ni jen ci je.

U svo jim ra do vi ma 1980tih go di na Mi le na Dra gi će vić Še šić 
spon ta no uvo di te me ko je nu žno is ko ra ču ju iz mo no kul tu ral
nih ogra ni če nja1, po sta vlja ju pi ta nje o Dru gom i Dru ga či jem2, 
po re de raz li či ta is ku stva3, otva ra ju uvi de u bit no raz li či te kul
tur ne mo de le4, ali upo re do s tim au to ri ca po ste pe no kla si fi ci ra 
i de fi ni ra, us po sta vlja još uvi jek vr lo ne pre ci znu i spo ra dič nu 
ter mi no lo gi ju te raz vi ja me to do lo gi ju nu žnu za ra zu mi je va nje 
tran skul tu ral no sti, in ter kul tu ral no sti pa i mul ti kul tu ral no sti u 
jugo slo ven skim okvi ri ma5.    

Taj se po sao na sta vlja i u 1990tim pod jed na kim in ten zi te tom 
i s još ve ćom ši ri nom pro sto ra ob u hva će nih ana li za ma, ali je 
is tra ži vač ki rad tih go di na ne iz bje žno op te re ćen tur bu lent nim 
društve nim okol no sti ma u ne po sred nom okru že nju.

1 Dra gi će vić Še šić, M. (1989) Al ter na tiv ni umet nič ki iz raz u Ju go sla vi ji da nas, 
Potkulture br. 4, Be o grad: Is tra ži vač koiz da vač ki cen tar SSO Sr bi je. str. 88
96.

2 Dra gi će vić Še šić, M. (1985) Po ku šaj de fi ni sa nja do mi nant nih i pot kul tur nih 
mo de la kul tur nog ži vo ta u Ju go sla vi ji, Potkulture br. 1, Be o grad: Is tra ži vač ko 
iz da vač ki cen tar SSO Sr bi je, str. 1320.

3 Dra gi će vić Še šić, M. (1987) Fran cu ska mi sao o kul tu ri, Gradina, god. 22,  
br. 9/10, str. 514.

4 Dra gi će vić Še šić, M. (1988) Pu bli ka no ve na rod ne mu zi ke, Kultura br. 80
81, Be o grad: Za vod za pro u ča va nje kul tur nog raz vit ka, str. 94116.

5 Dra gi će vić Še šić, M. (1988) Me to di pred vi đa nja raz vo ja kul tu re i umet no sti, 
u: Otkrivanjebudućnosti, zbor nik, Be o grad: Is tra ži vač koiz da vač ki cen tar i 
Cen tar za is tra ži vač ku, do ku men ta ci o nu i iz da vač ku de lat nost, str. 179195 i 
367369.
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Naj ma nje če ti ri ve li ka, pre lom na i tra u ma tič na pro ce sa do ga đa
ju se u tom okru že nju isto vre me no i si lo vi to: pro mje na druš tve
no po li tič kog ure đe nja (po zna ta kao kraj ko mu ni zma ili po čet ka 
“tran zi ci je”), ras pad SFRJ kao je din stve nog uklju ču ju ćeg kul
tur nog okvi ra do ta daš njeg ra da i su dje lo va nja, iz grad nja no vih 
et no cen trič nih kul tur nih mo de la obi lje že na is klju či voš ću i raz
grad njom pret hod ne pa ra dig me te pre mješ ta nji ma fo ku sa kul
tur ne pro iz vod nje s uni ver zal nog pre ma par ti ku lar nom, i, ko
nač no, rat na stra da nja sa ve li kim mi gra ci ja ma sta nov niš tva, ra
za ra nji ma kul tur nih spo me ni ka i in sti tu ci ja i adhoc stva ra njem 
no vih usta no va, eve na ta i spo me ni ka.

Svi su ti pro ce si i do ga đa ji naš li svo je mje sto u te o rij skoj re
flek si ji (kao i u prak tič nom ak ti vi stič kom dje lo va nju) Mi le ne 
Dragiće vić Še šić. 

Kad je ri ječ o pro ce su tran zi ci je (neo bič no slo že nom, ne do volj
no is tra že nom i ola ko ime no va nom), Mi le na Dra gi če vić Še šić 
me đu pr vi ma je do ni je la du bin sku ana li zu i ra zu mi je va nje tih 
pro ce sa na in sti tu ci o nal nom ni vou kul tur ne pro duk ci je i kul tur
nih po li ti ka.6 Broj nim tek sto vi ma i ras pra va ma do pri ni je la je 
ana li zi te me, po nu di la je pred vi đa nja tren do va, ob ja sni la i su
ge ri ra la im ple men ta ci ju no vih mo de la kul tur ne pro iz vod nje i 
aktiv no se uklju či la u  kon struk ci ju no vih prak si. 

Ras pad SFRJ po tak nuo je tek sto ve ko ji su pri ka zi va li i iz dva
ja li vr lo kom pleksne kul tu ral ne po slje di ce dr žav ne di so lu ci je, 
uo ča va le bit na mje sta ot por no sti kul tu re na po li tič ke dik ta te, 
uka zi va li na traj nu pri mje nji vost is ku sta va ne sta log kul tur nog 
am bi jen ta i na upo ran op sta nak kul tur nog pro sto ra neo vi san o 
pro mje na ma dr žav nih gra ni ca, slu žbe nih na zi va, si ste ma i re ži
ma. U isto vri je me ti su te k sto vi uka zi va li na slič no sti i raz li ke 
s upo re di vim isto rij skim is ku stvi ma i po zna tim kul tur nim obra
sci ma.7

U pro ce si ma stva ra nja mo no kul tu ral nih mo de la et no cen trič
nih druš ta va na ostat ci ma biv še dr ža ve i druš tva, u ko ji ma je 
užur ba na i si lo vi ta grad nja no vih iden ti te ta ne iz bje žno uklju či
va la iz ra zi ti na ci o na li zam, ana kro ni dr ža vo tvorni kič, do mi na
ci ju et no kul tu re de vet na e stog sto lje ća, isto rij ski re vi zi o ni zam, 
mngo broj ne re tro grad ne ten den ci je u druš tvi ma i s nji ma po
ve za ne pro vin ci jal ne kul tur ne prak se, Mi le na Dra gi će vić Še šić 

6 Dra gi će vić Še šić, M. Kul tur na po li ti ka, in sti tu ci o nal ni si stem i umet nič ki 
tren do vi, u: Srbijaizmeđuprošlostiibudućnosti(uzrociiobeležjadruštvene
ipolitičkesituacijeuSrbijiizmeđu19871994.imogućnostidemokratizaci
je), pri re dio Ja njić, D. (1995), Be o grad: In sti tut druš tve nih na u ka, Fo rum za 
et nič ke od no se, str. 351365.

7 Dra gi će vić Še šić, M. (1999) Kul tu ra go mi le, Kultura br. 98, Be o grad: Za vod 
za pro u ča va nje kul tur nog raz vit ka, str. 192198.
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pre po zna va la je pro ce se, ime no va la pro ble me i uka zi va la na 
de vijacije.8 Kad je u pi ta nju sam rat, ili pre ci zni je re če no vi še 
rat nih su ko ba na pro sto ri ma biv še SFRJ, ona je jed na ko ta ko 
de tek ti ra la pro ble me i na me đu na rod noj aka dem skoj po zor ni ci 
za stu pa la an ti rat na sta ja liš ta i do pri no si la ra zu mi je va nju kul tu
ral nih po slje di ca kon fli ka ta. Pri je sve ga je uka zi va la na po slje
di ce ko je su oru ža ni su ko bi osta vlja li na po je din ce i gru pe kao 
i po slje di ce ko je su osta vlja li na in sti tu ci o nal nu in ter kul tu ral nu 
su rad nju i tran skul tu ral ne pro jek te u pro sto ru biv še Ju go sla vi je.9 
Ka ko je ci je li ovaj pe riod po če ta ka tran zi ci je, oruža nih su ko ba, 
ras pa da dr ža ve i for mi ra nja no vih dr ža va Mi le na Dra gi će vić Še
šić si mul ta no pra ti la u svim kul tur nim pro sto ri ma biv še Ju go sla
vi je, ta kav je rad, za pra vo, već sam po se bi bio i in ter kul tu ra lan 
i tran skul tu ra lan. Pri tom je u tim ra do vi ma pre po znat i opi san 
i spe ci fi čan na čin ob li ko va nja no vih kul tur nih mo de la iz dva ja
njem iz jed nog za jed nič kog, uz po ne gdje čvr sto na gla šen oslo
nac na pret hod no is ku stvo, a po ne gdje uz ener gič no od bi ja nje 
sva ke po ve za no sti, ali bi ta te ma sva ka ko zah ti je va la pu no vi še 
pro sto ra i je dan za se ban tekst.

Po če tak no vog mi le ni ja pred sta vlja no vo, iz ra zi to plod no, mul
ti lin gval no i tran skul tu ral no raz do blje stva ra lač ke ak tiv no sti 
Mi le ne Dra gi će vić Še šić. Uz go le mi do pri nos for mi ra nju su
vre me nih kon ce pa ta kul tur nog me nadž men ta i kul tur nih po
li ti ka ne sa mo u Sr bi ji ne go i u ze mlja ma na sta lim ras pa dom 
biv še Ju go sla vi je, ali i dru gim tran zi cij skim ze mlja ma, pri če
mu se po ja vlju je kao au to ri ca ili ko a u to ri ca ne kih od op će ni to 
najva žnijih ra do va u tim pod ruč ji ma10, ovo je raz do blje po seb ne 

8 Dra gi će vić Še šić, M. (1994) Neofolkkultura:publikainjenezvezde, Srem ski 
Kar lov ci; No vi Sad: Iz da vač ka knji žar ni ca Zo ra na Sto ja no vi ća; Dra gi će vić 
Še šić, M. (1992) No vo kom po no va na rat na kul tu ra – kič pa tri o ti zam, Socio
loškipregledVol. 26 sv. 1/4, Be o grad: So ci o loš ko druš tvo Sr bi je, str. 97107.

9 Dra gi će vić Še šić, M. (1991) La cul tu re neofol klo ri que de gu er re, Migrations
littéraires:revuetrimestrielledeslettresyougoslaves n. 1819, Pa ris: Ed. du 
Ti tre, pp. 131134.

10 Dra gi će vić Še šić, M. and Dra go je vić, S. (2005) Artmanagement in turbu
lenttimes:adaptablequalitymanagement, Am ster dam: Bo ek man stic htung, 
Eu ro pean Cul tu ral Fo un da tion; Dra gi će vić Še šić, M. Cul tu ral po li ci es, iden
ti ti es and mo nu ment bu il ding in So ut he a stern Eu ro pe, in: CulturalIdentity
Politicsinthe(Post)Transitionalsocieties, eds. Mi loh nić, A. and ŠvobĐo
kić, N. (2011), Za greb: IR MO, Lju blja na: Mi rov ni in šti tut, pp. 3146.
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posvećenosti interkukltu ral nim stu di ja ma u vr lo ši ro kom ra spo
nu od bal kan skih pro sto ra11 pre ko Azi je12 do, na rav no, Evro pe13.

U tom opu su mno go je is tra ži va nja, čla na ka, ras pra va i knji ga, 
ali su za te me in ter kul tu ral no sti i tran skul tu ral no sti ui sti nu naj
re pre zen ta tiv ni je nje zi ne tri knji ge Indijskopozorište:tradicija
iaktivizam,dnevnik istraživanja (Dra gi će vić Še šić, 2013), za
tim Verslesnouvellespolitiquesculturelles(Dra gi će vić Še šić, 
2015) i Umetnostikulturaotpora (Dra gi će vić Še šić, 2018).

U knji zi o in dij skim kul tur nim (pr ven stve no iz vo đač kim) prak
sa ma, ko ja je vr lo pre ci zno na slo vlje na kao “dnev nik is tra ži va
nja” Mi le na Dra gi će vić Še šić za stu pa čak i u svjet skim okvi ri
ma, na ža lost, još uvi jek ma njin ski za stu pljen (ako ne i ri je dak) 
post ko lo ni jal ni dis kurs u pi sa nju o ka za liš tu. Uto li ko je ovaj pri
stup dr. Mi le ne Dra gi če vić Še šić ui sti nu dra go cjen do pri nos ni
kad do volj no ak tiv nom osvješ ta va nju te a tro loš ke, kul tu ro loš ke 
i dru ge struč ne jav no sti ka ko po jam ka za liš ta ne po kri va u pot
pu no sti i is klju či vo sa mo ogra ni če ni vre men skopro stor ni okvir 
od 5. st. p. n. e. u Grč koj pa do Ro ber ta Wil so na, s even tu la nim 
krat kim do dat kom na ne ko li ko stra ni ca o svim osta lim, (tre ba li 
na po mi nja ti, ne us po re di vo sta ri jim, ne iz mjer no obim ni jim i jed
na ko va žnim) iz ved be nim prak sa ma. U isto vri je me, tran skul tu
ral no is tra ži va nje u ovom ru ko pi su po svo joj je for mi pot pu no 
(usu dio bih se re ći ide al no) od go va ra ju će nje go vom sa dr ža ju 
ko ji svje do či o dru gom i dru ga či jem s po zi ci ja pro miš lje ne i 
istin ski ži vlje ne au to ri či ne in ter kul tu ral no sti. Ta kvom ma te ri ja
lu (a ri ječ je, pod sje ti mo, o svje do če nju o su vre me nom tre nut ku 
u jed noj od nasjta ri jih i naj bo ga ti jih kul tur nih i ka za liš nih tra
di ci ja čo vje čan stva), je di no je pri mje ren na čin na ko ji ga Mi le
na Dra gi će vić Še šić ob ra đu je, a to je tran sdi sci pli nar no pisa nje. 

11 Dra gi će vić Še šić, M. i Dra go je vić, S. (2004) Interkulturnidijalogimedijaci
janaBalkanu, Sa ra je vo: OKO; Dra gi će vić Še šić, M. ed. (2006) La fe te – la 
si tu a tion dans les Bal kans, in: Laplaceet le rolede la fetedans l`espace
public,Banlieuesd`Europe, Lyon: Ban li e u es d`E u ro pes; Cer tu, p. 124 – 128; 
Dra gi će vić Še šić, M. and Tom ka, G. In ter cul tu ral pro jects in Ser bia  paths 
to wards su sta i na bi lity, in: Kulturaiodrživirazvojudobakrize/Cultureand
SustainableDevelopmentatTimeofCrisis, eds. Dra gi će vić Še šić, M., Ni
ko lić, M. and Ro gač Mi ja to vić, Lj. (2014), Be o grad: Uni ver zi tet umet no sti; 
Fa kul tet dram skih umet no sti  In sti tut za po zo riš te, film, ra dio i te le vi zi ju,  
str. 316329.

12 Dra gi će vić Še šić, M. (2012) Kul tu ra po sle gra đan skog ra ta i vred no snog ra
za ra nja: dnev nik iz Kam bo dže, Kultura br. 137, Be o grad: Za vod za pro u ča
va nje kul tur nog raz vit ka, str. 289328; Dra gi će vić Še šić, M. (2013) Indijsko
pozorište: tradicija iaktivizam, dnev nik is tra ži va nja, Be o grad: Uni ver zi tet 
umet no sti u Be o gra du: Clio.

13 Dra gi će vić Še šić, M. (2011) nav. delo, kao i: Dra gi će vić Še šić, M. To ward 
Eu ro pe a ni sa tion: for a new et hic of na ti o nal cul tu ral in sti tu ti ons, in: Kultur
managementkonkret:AnanatomyofArtsManagement, eds. Bir nkra uts, G. 
and Wolf, K. (2008), Wi en: In sti tut fur Kul tur kon zep te, pp. 87107.
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U ta kvom se po stup ku  u jed nom tre nut klu eg zak tan i pre ci zan 
na uč nič ki alat na đe u knji žev nič kim ru ka ma, pa se on da u dru
gom tre nut ku knji žev nič ki po gled pre lo mi kroz pri zmu na uč
ne struk tu re, ili se pu bli ci sti ka neo sjet no pre to či u is po vjed nu 
pro zu, da bi se po tom na kra ju dnev nič kog za pi sa vra ti la na u ci 
da ju ći ja san me to do loš ki okvir i aneks is tra ži va nja. Bi lo da su u 
pi ta nju osob na svje do če nja, ko men ta ri, dnev nič ki za pi si (rad ni, 
ali i in tim ni),  svo je vr sne kro ni ke pu to va nja i is tra ži va nja, ili pak 
mo za ik (pri)sje ća nja, bi lo da je ri ječ o eg zakt nom do ku men ta ri
stič kom svje do če nju ili o po e tič nim ili ese ji stič kim re flek si ja ma, 
ova knji ga pri ča pri ču o In di ji, nje zi noj tra di ci ji, kul tu ri, lju di ma 
i ka za liš tu na na čin ko ji je In di ji du hov no i kul tur no pot pu no 
bli zak i sli čan. Umjet nost i zna nost, op ser va ci ja i me di ta tiv nost, 
fik ci ja i fak ti, sli ke i ri je či, po da ci i sno vi đe nja, duh i in te lekt, ne 
po zna ju ri gid ni za pad njač ki du a li zam i bi nar ne opo zi ci je, pa su 
u is toč njač kim kul tu ra ma uvi jek u ne pre sta noj in ter ak ci ji, uvi jek 
su jed no i isto u ve li kom je din stvu ra zno li ko sti.

Knji ga u isto vri je me otva ra ne ka od naj va žni jih pi ta nja kul tur ne 
po li ti ke u ze mlji hi lja du u go diš njeg kon ti nu i te ta kul tu re i pre če
ste tur bu len ci je po li ti ke, pri je sve ga pi ta nje tra di ci je i iden ti te ta 
u pro ce si ma pro mje na i no vih stvar no sti. U tom je kon tek stu 
neo bič no va žna i po ti caj na, kroz ci je lo po gla vlje raz vi je na, te ma 
že ne u tra di ci o nal nom okru že nju, otvo re na kroz por tre te raz li či
tih in dij skih znanstven i ca, umjet ni ca i ak ti vi sti ca. Kro ni ka ka za
liš nog i druš tve nog ak ti vi zma i svje do če nja pro mje ne u du bo ko 
tra di ci o nal nom druš tvu ja kih pa tri jar hal nih re flek sa, upra vo se 
kroz tu “žen sku” stra nu otva ra na naj po ro zni jim i naj ra nji vi jim 
mje sti ma.  

Ka za liš te ak ti vi zma, so ci jal no osvi ješ te no i po li tič ki an ga ži ra no, 
do bra je te ma kroz ko ju je mo gu će pri ka za ti sve ten zi je i sve di
na mi ke su vre me nog druš tva. Au to ri či no sup til no ra zu mi je va nje 
za me đu et nič ke i me đu vjer ske ten zi je (uz nei zre če nu, ali osjet nu 
svi jest o to me da nam da le ki pro sto ri ipak ni su ta ko ne ra zu mlji
vo ne pre po zna tlji vi) po seb no is ti če ras ko rak iz me đu slu žbe nih 
ide o loš kih ne tr pe lji vo sti i je dno stav ne že lje obič nih lju di za mir
nim su ži vo tom, pod sje ća ju ći nas i na ovim pri mje ri ma ka ko su 
sve ve li ke pa ro le o ne pre mo sti vim i ne po mir lji vim raz li ka ma 
za pra vo uvi jek sa mo go vor eli ta, dok je sva ko dnev na prag ma tič
nost po tra ge za slič no sti ma stvar ni je zik jed no stav nih lju di. Po
gla vlje o kul tur nim po li ti ka ma sli ko vi to raz la že si tu a ci ju u ko joj 
se u in dij skom druš tvu i kul tu ri raz li či ti glo bal ni i glo ba li za cij ski 
teh no me na džer ski pri stu pi su da ra ju s ne vje ro jat nom zbr kom ro
dov skople men ske or ga ni za ci je ka stin skog tra di ci o na li zma, i u 
ko joj je, na pri mjer, upi sa ti di je te iz mje šo vi tog bra ka u dr žav ne 
ma tič ne knji ge pred met jed nog tra gi gro tesk no du go traj nog i za
mr še nog sud skog pro ce sa. Au to ri ca ne skri va osob nost pristupa 
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i ne po ti sku je au tor sko “ja” ni ti u jed nom tre nut ku. Knji ga ta ko 
da je dan au tor ski ori gi na lan i zna ča jan te a tro loš ki, kul tu ral ni, 
li te rar ni i pu to pi sni do pri nos upo zna va nju pri lič no ne is tra že nih 
te ma In di je, ali i vi še od to ga. Ona je u isto vri je me i kon kre tan 
do pri nos upo zna va nju In di je na je dan tran sdi sci pli na ran na čin, 
i po ti caj i po ziv za slič na upo zna va nja dru gih ma nje po zna tih 
ve li kih kul tur nih mo de la na šeg svi je ta.

Na po sve dru ga či ji na čin, ali sa sna žnim pe ča tom istog au tor
skog ru ko pi sa, tek sto vi u knji zi “Pre ma no vim kul tur nim po li ti
ka ma: an ga ži ra ne kul tur ne prak se” sa ži ma ju re zul ta te vi še go diš
njeg is tra ži vač kog ra da dr. Mi le ne Dra gi će vić Še šić (uz ko ri sne 
do pri no se nje zi nih su rad ni ka) u pod ruč ju kul tur nih po li ti ka, in
ter kul tu ral nih prak si i edu ka ci je u po lju kul tur nog me nadž men ta 
i kul tur nih po li ti ka. Ši rok uvid u ra zno li kost eu rop skih is ku sta va 
po seb no ja sno i pre ci zno uka zu je na slič no sti i raz li ke u pri stu
pi ma kul tur noj po li ti ci iz me đu po je di nih re gi o nal nih pri stu pa, a 
si mul ta ne ana li ze “za pad njač kih” i “is toč nih”, “sje ver njač kih” i 
“ju žnjač kih” evrop skih is ku sta va, kao i zna čaj no ši re nje po gle da 
na “dru gu stra nu” me di te ran skog ba ze na (ze mlje Bli skog is to ka, 
pri je sve ga arap ski kul tur ni krug) či ne od ovog ru ko pi sa svo je
vr stan kom pen dij vi še stru kog zna ča ja i pri mje nji vo sti. U ovom 
seg men tu knji ga nu di vr lo pre ci zan po pis otvo re nih pi ta nja ve
za nih uz osmiš lja va nje, stra teš ko pla ni ra nje, ob li ko va nje i pro
ved bu kul tur nih po li ti ka, jed na ko kao i de ta ljan po pis pro ble ma 
s ko ji ma se kul tur ne po li ti ke na sva kom od na ve de nih ko ra ka su
o ča va ju. Uva ža va ju ći kul tur ne po seb no sti i spe ci fič no sti sva kog 
pod ruč ja, hi sto rij ska, po li tič ka i kul tu ral na is ku stva, mo guć no sti 
i do me te (ko li ko i ogra ni če nja), ru ko pis ne nu di sa mo niz “stu
di ja slu ča ja” i pri ka za si tu a ci je, ne go vo di pre ma sin te tič kom 
ra zu mi je va nju slo že nog po sla osmiš lja va nja i im ple men ti ra nja 
kul tur nih po li ti ka u sva kom po je di nom pod ruč ju, ali i u jed nom 
znat no ši rem (vi še stru ko po ve za nom) pro sto ru.

Tek sto vi ko ji se ba ve pi ta nji ma odr ži vog kul tur nog raz vo ja 
i ur ba nih pro gra ma i pro je ka ta opi su ju i kon kret na is ku stva i 
funk ci o nal ne mre že unu tar ko jih se ta is ku stva stva ra ju. Ov dje 
oku plje ne tek sto ve od li ku je vr lo sup til no i ri jet ko ja sno ra zu mi
je va nje flu id nih gra ni ca iz me đu glo bal nog i lo kal nog, i pu na svi
jest o nu žno sti ra zum ne i pro miš lje ne rav no te že iz me đu ta dva 
pri vid no su prot sta vlje na pri stu pa kul tur nom raz vo ju.

Po sve pri rod no i oče ki va no za au to ri cu ko ja se pri mar no ba vi vi
so koš kol skim obra zo va njem u pod ruč ju kul tur nog me nadž men
ta i kul tur nih po li ti ka, dr Mi le na Dra gi će vić Še šić i u ovoj knji zi 
po seb nu pa žnju po sve ću je pi ta nji ma edu ka ci je. Po ve zu ju ći su
vre me no obra zo va nje u pod ruč ju umjet no sti i kul tu re s nu žnim 
ak ti vi zmom i druš tve nom osvi ješ te noš ću, u tek sto vi ma iz ovog 
kor pu sa au to ri ca uka zu je na mo guć no sti in ter di sci pli nar nog 
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obra zo va nja i na nu žnost kon tek stu a li zi ra nja ne sa mo na stav nih 
cje li na i te mat skih je di ni ca, ne go i sa mog pro ce sa edu ka ci je.

Lu cid ni du bin ski uvi di u po seb no sti te me kul tur ne me di ja ci je na 
Bal ka nu ni su sa mo re zul tat iz vr sne upu će no sti u pro ble ma ti ku 
i au to ri či ne bo ga te su rad nje u re gi ji, ne go i vi so ke ra zi ne sen
zi bi li zi ra no sti za svo je vr sno po stra u mat sko sta nje bal kan skih 
kul tur nih pro ce sa. U ovom seg men tu knji ga ne nu di sa mo vr lo 
objek tiv nu i te melj ni tu ana li zu sta nja, ne go i niz vr lo ko ri snih 
kon kret nih pri je dlo ga za dje lo va nje.

No vo, pro ši re no i do pu nje no iz da nje knji ge Umetnost i kultu
raotpora iz 2018. go di ne ob je di nju je is tra ži va nja pri ka za na u 
pr vom di je lu, knji zi Umetnostialternativa iz 1992. (i dru gom 
iz da nju iz 2013.) go di ne. U ta ko ob je di nje nom i po ve za nom ru
ko pi su Mi le na Dra gi će vić Še šić raz vi ja te mu umjet nič ke al ter
na ti ve i na po je di nač nom is tra ži va nju vr lo kon kret nih pri mje ra 
umjet nič ke prak se pro vje ra va te ze po sta vlje ne u pr voj knji zi, 
do ka zu je svo je no ve te ze, i sin te tič ki sa ži ma pro ble me, po tvr
đu ju ći nu žnost stal nog i re cent nog uvi da u ži ve pro ce se pro
mje nji vih al ter na tiv nih umjet nič kih for mi. Čvr sto oslo nje na na 
re zul ta te pret hod nih is tra ži va nja, ana li ze u no voj knji zi  pre ci
zno se ci ra ju raz li či te for me druš tve ne iz ved be i per for ma tiv ne 
prak se ot po ra, bi lo da je ri ječ o ot po ru usta lje nim i okoš ta lim 
umjet nič kim for ma ma, bi lo da je ri ječ o kul tur nom i po li tič kom 
ot po ru dominant nim dog ma ma i ide o lo gi ja ma ma in stre a ma.

Ana li zi ra ju ći kul tur ne po li ti ke de ve de se tih u Sr bi ji, pri je sve ga 
s aspek ta do mi nant ne kul tur ne po li ti ke, ali isto to li ko i s aspek ta 
po li tič ke kul tu re, au to ri ca pa ra lel no raz ma tra naj ma nje tri ve li ka 
druš tve no po li tič ka i kul tur na pro ce sa, od ko jih je sva ki sam za 
se be obi man, kom plek san i neo bič no si lo vit. Pr vo, tu je pre la zni 
pe riod iz so ci ja li zma u ne ku for mu ka pi ta li stič ke de mo kra ti je, 
u raz do blje pri mi tiv nog ka pi ta li zma oli če nog u kon zu me ri zmu 
i mer kan ti li zmu, da kle ta ko zva na tran zi ci ja. Za tim sli je di po
rast i eta bli ra nje kle ro na ci o na li stič kih druš tve nih mi to lo gi ja, i, 
ko nač no, teh no loš ka re vo lu ci ja oli če na u di gi ta li za ci ji i kom
pju to ri za ci ji druš tve nog okru že nja. Sva ka od ove tri po ja ve, sa
ma po se bi, zah ti je va po seb no pa žlji va osma tra nja i pro u ča va nja 
utje ca ja na kul tur nu pro iz vod nju i kul tur nu kon zu ma ci ju, a uo
ča va nje i fo ku si ra nje na sve tri isto vre me no pred sta vlja istin ski 
am bi ci o zan i hra bar na uč ni po du hvat. Mi le na Dra gi će vić Še šić, 
me đu tim, pot pu no je svje sna da se sa mo uvi dom u isto vre me ni 
pri ti sak sve tri na ve de ne ve li ke druš tve ne sil ni ce mo gu pra vil
no ra zu mje ti sve de vi ja ci je, de for ma ci je i od stu pa nja umjet nič ke 
prak se, ali i ob ja sni ti pro ce si na sta ja nja i for mi ra nja raz li či tih 
mo de la ot po ra tim do mi nant nim opre siv nim si la ma. Tek na kon 
što se vr lo pre ci zno ome đe gra ni ce do mi nant ne sred nje stru je, 
mo gu će je uo či ti al ter na tiv ne prav ce, i upra vo zbog to ga ru ko pis 
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pri je sve ga de talj no ma pi ra okru že nje pa tek na kon to ga, unu
tar te ma pe, is cr ta va pu te ve (i stran pu ti ce) al ter na tiv nih prak si 
i uo ča va ele men te ot po ra. Ova kvo kul tur no i kul tur no po li tič ko 
ma pi ra nje su da ra se s vr lo do slov nom i re al nom kar to gra fi jom 
de ve de se tih, s bu kval nim, če stim, bur nim i vr lo bru tal nim pro
mje na ma stvar nih gra ni ca i us po sta vlja nju no vih ge o po li tič kih 
(a on da i kul tu ral nih) raz gra ni če nja. Unu tar ta kve, uglav nom 
na sil ne i ra di kal ne kar to gra fi je, ma pi ra nje po lo ža ja umjet ni ka i 
nji hovih ra do va su o če no je s pi ta njem nji ho vog od no sa pre ma 
usva ja nju i pri hva ta nju no vih gra ni ca i svih ogra ni če nja ko ja one 
do no se, no vih pro sto ra dje lo va nja, no vih ime no va nja i no vih na
zi va, no vih je zi ka ko mu ni ka ci je i no vih (ne)mo guć no sti ko mu
ni ci ra nja. Vri je me je to u ko me is cr ta va nje ka ra ta i osva ja nje 
pra va na pre la že nje is cr ta nih gra ni ca po sta je isto vre me no i vr lo 
do slov no, fi zič ko, kao i ap strakt no, me ta fo rič ko, umjet nič ko. 

U tom kon tek stu knji ga de talj no po ka zu je kon kret ne prak se za
jed nič ki ozna če ne na slo vom “Kul tu ra ne sla ga nja”, pri ka zu ju ći 
au tor ske po e ti ke i per for ma tiv ne stra te gi je raz li či tih ob li ka ak
ti vi zma, kroz ko je se ja sno oči ta va al ter na ti va i ot por na raz
li či tim po ro znim mje sti ma do mi nant ne ide o lo gi je. Taj ras pon 
pro te že se na iz ra ža va nje ne sla ga nja i ot po ra mno go broj nim 
ugro ža va nji ma ko ja umjet ni ci osje ća ju, od pra va na rad u vul
gar nom mer kan ti li stič kom ka pi ta li zmu, pre ko pa ci fi zma i pi ta
nja de mo krat skih slo bo da i ljud skih pra va u au to ri tar nom po li
tič kom okru že nju, do pro ble ma rod ne rav no prav no sti u iz ra zi to 
mi litarizi ra nom i ma či stič kom okru že nju.

U po gla vlju “Umet nost kon tek sta ci je  umet nost ak ci je” ana li
zi ra ni su kon kret ni umjet nič ki ra do vi, ide je i per for ma tiv ni pro
jek ti po ve za ni s fo rum te a trom, umjet nič kom in ter ven ci jom i ak
ti vi zmom, da bi za vrš no, tre će po gla vlje  pod na slo vom “Umet
nost pro te sta” ana li zi ra lo i rub ne umjet nič ke prak se, umjet no sti 
u na sta ja nju i tran sdi sci pli nar ne iz ra ze ko je ne sa mo da svje
snom ak ci jom iz la ze iz okvi ra mo no kul tu ral no sti i mo no di sci
pli nar no sti, ne go ih di rekt no iza zi va ju i od u pi ru im se raz li či tim 
stra te gi ja ma sub ver zi je.

Za na sta nak ova kvog ru ko pi sa nu žne pret po stav ke su bi le stal
no, ne pre ki nu to,  kon ti nu i ra no pra će nje svih druš tve nih, po li tič
kih i, na rav no, pri je sve ga umjet nič kih do ga đa ja u okru že nju, 
za tim vr lo do bar uvid u sve re cent ne te o rij ske pri stu pe per for
ma tiv nim prak sa ma i su ve re no vla da nje mul ti di sci pli nar nim 
ana li tič kim po stup ci ma. Bi la je, me đu tim, po seb no po treb na i 
do dat na, vr lo zna čaj na do za au tor ske po sve će no sti i ak ti vi stič
kog an ga žma na, po treb nog da se mnoš tvo po je di nač nih, rub nih, 
uglav nom ra su tih i mar gi na li zi ra nih umjet nič kih iz ra za pa žlji vo 
raz mo tri, pre ci zno pri ka že, na uč no ana li zi ra, te o rij ski ute me lji 
i ra zu mi je u kon tek stu mno go broj nih i ra zno vr snih di na mi ka 
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okru že nja. Zbog tih oso bi na ova knji ga pred sta vlja va žnu na
uč nu i te o rij sku ana li zu ra zno rod nih al ter na tiv nih umjet nič kih 
iz ra za u po sljed njih tri de set go di na, ko ri sno svje do čan stvo o ži
vim od go vo ri ma umjet no sti na iza zo ve iz okru že nja, kao i svo je
vr snu an to lo gi ju sub ver ziv ne umjet no sti u Sr bi ji od de ve de se tih 
go di na dvadesetog vi je ka do da nas. 

Kroz če tr de set go di na is tra ži vač kog, te o re ti čar skog, pe da goš
kog i ak ti vi stič kog dje lo va nja, Mi le na Dra gi će vić Še šić si mul ta
no je pri sut na u pod ruč ji ma kul tur nog me nadž men ta, kul tur nih 
po li ti ka, kul tur ne pro iz vod nje, druš tve nog ak ti vi zma, kul tur ne 
di plo ma ci je i kul tur ne me di ja ci je. U svim je tim obla sti ma i u 
svim vr sta ma ak tiv no sti nje no ra zu mi je va nje ide je, kon cep ta i 
di na mič nog zna če nja in te r kul tu ral no sti i tran skul tu ral no sti sna
žno, ako ne i pre sud no obi lje ži lo ci je li njen rad. U sre di ni u ko
joj je pri mar no dje lo va la, i iz ko je je od la zi la na svo ja broj na 
i ra zno vr sna svjet ska pro fe si o nal na pu to va nja, me đu pr vi ma je 
pre po zna la va žnost in ter kul tu ral nog dje lo va nja i tran skul tu ral
nog ra zu mi je va nja, do sljed no je to pri mje ni la u svo me ra du i 
ak tiv no po tak nu la broj na te o rij ska is tra ži va nja i broj ne pri mje ne 
tih svo jih uvi da u po je di nač nim i ko lek tiv nim kul tur nim pro iz
vod nja ma i druš tve nim prak sa ma na ko je je ima la di rek tan ili 
in di rek tan uti caj.   
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Abstract

The paper analyses Milena Dragićević Šešić’s contribution to 
understanding of the concepts of interculturalism and transculturalism 
in the theory and practice of cultural production in Yugoslavia, in 
the period from the 1980s to 2020, with a special emphasis on three 
important books that the author considers particularly representative for 
elaborating these concepts. The ways in which Milena Dragićević Šešić 
first introduces these concepts into Yugoslav theoretical and professional 
discussions, and then develops, applies and reexamines them, follows 
the developmental path of her overall theoretical, pedagogical and 
activist engagement over more than forty years of active work. The 
paper shows how the approach to the concept of multiculturalism and 
interculturalism in Milena Dragićević Šešić’s works has developed 
through the interdisciplinarity and transdisciplinarity of her research 
and how it marked her approaches to cultural production, distribution 
and consumption, as well as her social engagement in the turbulent 

times in the Balkans from the twentieth to the twentyfirst century.
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Увод

На уч ни опус проф. др Ми ле не Дра ги ће вић Ше шић ка рак те
ри ше из ра зи та ин тер ди сци пли нар ност, као и хе те ро ге ност 
те ма и иде ја ко је је об ра ђи ва ла. Зна ча јан део ње ног це ло куп
ног кор пу са ра да, чи ни упра во опус у обла сти сту ди ја на
сле ђа и по ли ти ка се ћа ња, ко ји је за ни мљив из ви ше раз ло га. 
Пре све га, овај опус се ре а ли зу је до не кле из ван уско схва ће
не ма тич не обла сти кул тур не по ли ти ке и ме наџ мен та, ко ја је 
око сни ца ау тор ки ног шко ло ва ња, као и ње не на уч не и про
фе сор ске ка ри је ре. Уз то, за ни ма ње за кул тур но на сле ђе, као 
и прак се и по ли ти ке ме мо ри ја ли за ци је, по чи ње у ка сни јој 
фа зи ње ног ра да на кон де ве де се тих, а по ста је по себ но пло
до но сан у дру гој де ка ди две хи ља ди тих. Он је као и мно га 
дру га ис тра жи ва ња про фе сор ке Дра ги ће вић Ше шић, обра
зов ни и про фе си о нал ни ан га жман, ин спи ри сан и под стак
нут де ша ва њи ма на про сто ру Бал ка на и бив ших ре пу бли ка 
СФРЈ, као и на уч ним ис ко ра ци ма и ме ђу на род ним кре та
њима у по љу сту ди ја кул тур ног на сле ђа и по ли ти ка се ћа ња. 

Овај текст ана ли зи ра упра во де ло ва ње и ис тра жи вач ки опус 
проф. др Ми ле не Дра ги ће вић Ше шић у до ме ну сту ди ја кул
тур ног на сле ђа и кул ту ре се ћа ња, и има за циљ да осве тли 
кључ на пи та ња, те ме и про бле ме ње ног ра да, те исте по
ста ви у ши ри дру штве нопо ли тич ки кон текст, као и у од нос 
са ме ђу на род ним на уч ним трен до вимa и про ме на ма у по ли
ти ка ма и прак са ма у обла сти кул тур ног на сле ђа, по ли ти ка 
се ћа ња и кул ту ре от по ра. У на став ку тек ста ба ви мо се пр во 
осли ка ва њем кон тек ста у ко ји ма на ста је рад ове ау тор ке, са 
по себ ним освр том на „про бле ме са на сле ђем” то ком про
це са рас па да бив ше Ју го сла ви је, ра то ви ма се ћа ња ко ји су 
усле ди ли, и учвр шћи ва ња ет нона ци о нал но па три јар хал не 
ма три це ба шти ње ња и иден ти тет ских по ли ти ка у Ср би ји и 
ре ги о ну на кон де ве де се тих. За тим ма пи ра мо ме ђу на род не 
трен до ве и то ко ве у обла сти сту ди ја на сле ђа и се ћа ња у по
след ње две де це ни је, по себ но ис ти чу ћи отва ра ње ових ди
сци пли на за кри ти ке хе ге мо них по ли ти ка и прак си се ћа ња, 
али пи та ња дру го сти, мар ги на ли за ци је и кон тракул тур них 
прак си ба шти ње ња. 

Ука зу је мо да се рад проф. Дра ги ће вић Ше шић де ша вао 
упра во у од но су на ове те ме и кре та ња, те се фо ку си ра мо 
на ана ли зу кључ них те ма ис тра жи ва ња и ау тор ских тек
сто ва ау тор ке, ко ри сте ћи се ана ли зом дис кур са и са др жа ја 
ње них тек сто ва у овој обла сти. Ана ли зу тек сто ва струк ту
ри ра мо у три це ли не: кри ти ку ет нона ци о нал них по ли ти ка 
се ћа ња у кон тек сту за по ста вље них и ди со нант них сло је ва 
на сле ђа; се ћа ња на исто риј ски мар ги на ли зо ва не гру пе у 
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патри јархал ним, ур ба ним и на ци о нал ним мо де ли ма ба шти
ње ња; те ан тиофи ци јел ним по ли ти ка ма се ћа ња и кон тра
кул тур ним ме мо ри јал ним прак са ма умет нич ких ко лек ти ва, 
умет ни ка и ор га ни за ци ја ци вил ног дру штва ван глав них 
то ко ва. За кљу чу је мо да је упра во због сво је укот вље но сти 
у дру штве нопо ли тич ке окол но сти, кри тич ке оштри це ко
ја осве тља ва хе ге мо не прак се ме мо ри ја ли за ци је и ба вље ња 
се ћа њи ма мар ги на ли зо ва них гру па, рад проф. Дра ги ће вић 
Ше шић сво је вр сна прак са ан га жо ва ног, ак ти ви стич ког ака
дем ског де ло ва ња.

Друштвенополитичкиконтексткаоподстицај
заистраживања–етнонационалнекултуре

сећањаупостјугословенскомпериоду

Ис тра жи ва ња проф. Дра ги ће вић Ше шић ка рак те ри шу по ли
пер спек тив ни при сту пи у свим до ме ни ма ње ног ра да, са ре
зул та ти ма ко ји гра ви ти ра ју ка је дин стве ном је згру – кул ту ри 
као од ред ни ци дру штве нопо ли тич ких про це са. Нај ве ћи до
ме ти ње них ис тра жи ва ња у овом по љу де ша ва ју се упра во у 
пе ри о ду ко лап са со ци ја ли зма у зе мља ма Ис точ ног бло ка, и 
рас па да Со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је ка да је до шло до фун
да мен тал них по ли тич ких, еко ном ских и дру штве них про
ме на. Ове про ме не узро ко ва ле су гу би так дру штве них ори
јен ти ра и вред но сти на ко ји ма су се те ме љи ле до та да шња 
кул ту ра и кул тур на по ли ти ка. Упра во у тим мут ним вре ме
ни ма, кул ту ра – и зва нич на и не зва нич на – као пре вас ход ни 
ин те рес проф. Дра ги ће вић Ше шић, има ла је ва жну уло гу. 

Рас пад Ју го сла ви је и ра то ве де ве де се тих при пре ма ла је и 
пра ти ла ет нона ци о на ли за ци ја1, па три јар ха ли за ци ја и ре
тра ди ци о на ли за ци ја кул ту ра у ре ги о ну. Ка ко би се мр жњи 
и на си љу дао за ма јац, зва нич на ин сти ту ци о нал на кул ту ра 
и вла да ју ћи ре жим у Ср би ји – као и дру гим бив шим ре пу
бли ка ма СФРЈ – вр ши ли су ре ви зи ју исто ри је, те за ти ра ли 
ства ра ла штво, на сле ђе и вред но сти ју го сло вен ства, као и 
„дру гих”, до ско ра „брат ских”, ет нич ких и вер ских за јед
ни ца. На сле ђе и ди со нант ни исто риј ски на ра ти ви о истом 
слу жи ли су пот пи ри ва њу кон фли ка та,2 док је спо ме нич
ко на сле ђе ци ља но уни шта ва но у рат ним ра за ра њи ма, као 

1 Dyrstad, K. (2012) Af ter et hnic ci vil war: Et hnona ti o na lism in the We stern 
Bal kans, JournalofPeaceResearch 49(6), рp. 817–831.

2 Ki sić, V. (2016) GoverningHeritageDissonance:PromisesandRealitiesof
SelectedCulturalPolicies, Am ster dam: Eu ro pean Cul tu ral Fo un da tion; Ki
sić, V. Re con ci li a tion thro ugh cul tu ral he ri ta ge in the postYugo slav spa ce: an 
apo li ti cal en de a vor, in: TheCulturalTurninInternationalAid:Impactsand
ChallengesforHeritageandtheCreativeIndustries, ed. La ba di, S. (2019), 
Lon don: Ro u tled ge.
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симбол са да не при ја тељ ских вер ских и ет нич ких за јед ни ца.3 
По окон ча њу ору жа них су ко ба, исто ри ја и на сле ђе по ста
ли су но во бој но по ље, а ра то ви се ћа ња но ви на чин одр жа
ва ња кон фли ка та у ре ги о ну.4 Они се већ ви ше од два де сет 
го ди на спро во де кроз ан та го ни стич ке ме мо ри ја ли за ци је, 
ре ви ди ра не исто риј ске уџ бе ни ке, му зеј ске по став ке и но
во по диг ну те спо ме ни ке.5 Од фраг мен та ци је за јед нич ког 
је зи ка, те уни ште них, а нео б но вље них спо ме ни ка НОБа; 
пре ко уни ште них, а до не кле об но вље них џа ми ја, цр ка ва и 
ка те дра ла; те по ди за ња спо ме ни ка До мо вин ском ра ту у Хр
ват ској; до све о бу хват них про је ка та ур ба не и иден ти тет ске 
ре кон струк ци је по пут про јек та „Ско пље 2014”; те кул тур
не по ли ти ке про мо ци је „срп ског кул тур ног про сто ра” – до
ми нант не кул тур не по ли ти ке и зва нич не прак се у ре ги о ну 
по ста ја ле су не у мо љи во ет нона ци о нал не и па три јар хал не. 
Упра во су ово те ме и де ша ва ња ко ја проф. Дра ги ће вић Ше
шић пом но пра ти, кри тич ки про пи ту је и по зи ва на про ме не 
у сво јим ра до ви ма и про фе си о нал ном ан га жма ну.6 Исто вре
ме но са кри ти ком, она по све ћу је па жњу ра ди кал ној про ме
ни јав них по ли ти ка, за го ва ра њу кон крет них ко ра ка у ци љу 
раз у ме ва ња, по што ва ња и очу ва ња зна ко ва про шло сти и 
гла со ва оних ко ји не до ста ју у зва нич ним на ра ти ви ма, те раз
у ме ва њу и при хва та њу раз ли ка у ту ма че њу на сле ђа у пост
социјалистич ким зе мља ма на Бал ка ну.7 

3 Kisić, V. From tar ge ted de struc tion of cul tu ral he ri ta ge to me mory wars in 
postYugo slav spa ce: How to un der stand con flic ting po ten tial of he ri ta ge?, 
in: Targetting monuments: destroying history and memory, (2017), Pu la: 
SEN SE – Cen ter for tran si ti o nal Ju sti ce, рp. 719. 

4 Ba il lie, B. (2013) Cap tu ring Fa ca des in “Con flictTi me”: Struc tu ral Vi o len ce 
and the (Re)con struc tion Vu ko var’s Chur ches, SpaceandPolity, 17(3), рp. 
300319.

5 Pe rry, V. Clas sro oms as a Bat tle gro und for He arts and Minds: Ef orts to Re
form and Tran sform Edu ca tion in Postwar Bo snia and Her ze go vi na, in: Ci
vicandUncivicValues inBosnia–Herzegovina:TheRecordsinceDayton, 
eds. List ha ug, O. and Ra met, S. P. (2013), Ra ven na: Lon go Edi to re, рp. 225
247.

6 Dra gi će vić Še šić, M. Cul tu ral po li ci es, iden ti ti es and mo nu ment bu il ding in 
So ut he a stern Eu ro pe, in: CulturalIdentityPoliticsinthe(Post)Transitional
societies, eds. Mi loh nić, A. and ŠvobĐo kić, N. (2011a), Za greb: IMO, рp. 
3146; Dra gi će vić Še šić, M. (2014e) Po li ti ke se ća nja i di so nant no na sle đe 
Bal ka na, Balkanskesinteze 1, Niš, str. 63 78; Dra gi će vić Še šić, M. Me mory 
po li ci es and mo nu ment bu il ding in So ut he a stern Eu ro pe, in: Memoryofthe
city, eds. Dra žić, D., Ra di šić, S. and Si mu, M. (2012a), Bel gra de: Kul tur kla
mer, рp. 7095; Dra gi će vić Še šić, M. (2018a) Wars, con flicts and he ri ta ge of 
vi o len ce: new tasks for pu blic po li ci es, CartaditaliaJournalofContempo
raryItalianCulture, spe cial edi tion, ed. Sac co, P. L. Eu ro pean Year of Cul tu
ral He ri ta ge, vo lu me I, Brus sels: the Is ti tu to Ita li a no di Cul tu ra, рp. 165189. 

7 Dra gi će vić Še šić, M. and Nießer, J. (2018c) Cul tu ral Op po si tion: Un der
stan ding the Cul tu ral He ri ta ge of Dis sent in the For mer So ci a list Co un tri
es. Ser bia, Bo snia and Her ze go vi na, Ma ce do nia, Mon te ne gro, Ko so vo – 
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На из ве стан на чин у овом истом пе ри о ду, кул ту ра с на гла
ском на умет ност и не за ви сне прак се ме мо ри ја ли за ци је, не 
са мо да је са чу ва ла сво је кре а тив не по тен ци ја ле, већ их је 
на па ја ла, при ла го ди ла и ста ви ла у слу жбу пре по зна ва ња 
дру штве нопо ли тич ких про ме на. Упра во у овом пе ри о ду 
оку пи ра не зва нич не кул ту ре, ал тер на тив на кул тур на про
дук ци ја бу ја у прак са ма не за ви сне сце не, умет нич ких и кул
тур них ко лек ти ва, те ан га жо ва них ор га ни за ци ја ци вил ног 
дру штва, ко је Дра ги ће вић Ше шић за па жа, при ку пља, ис тра
жу је и на њих ука зу је у ака дем ским кру го ви ма. Низ сту ди ја 
проф. Дра ги ће вић Ше шић ве за них за пи та ња кул тур ног на
сле ђа и ме мо ри је, ба ве се упра во пи та њи ма кул ту ре от по ра 
и умет нич ких прак си као зна ка су прот ста вља ња зва нич ним 
на ра ти ви ма у кул ту ри се ћа ња,8 пи та ња ко ја по ста ју ите ка ко 
ак ту ел на у ме ђу на род ним ака дем ским то ко ви ма.

Међународнитрендовиитокови–отварање
студијанаслеђаисећањазадругост,маргинуи

контракултурнепраксе

Сту ди је пам ће ња и сту ди је кул тур ног на сле ђа до жи ве ле 
су сво је вр сни про цват кра јем два де се тог и по чет ком два
де сет пр вог ве ка, ко ји је пра ћен отва ра њем но вих ка те дри 
и сту диј ских про гра ма ши ром све та, ина у гу ра ци јом но вих 
му зе ја, об но ва ма спо ме ни ка и ло ка ли те та, ар ти ку ла ци јом 
спе ци фич них јав них по ли ти ка усме ре них на на сле ђе, али и 
те мељ ним про пи ти ва њем до ми нант них прак си ба шти ње ња 
и зва нич не кул ту ре се ћа ња.

Сту ди је на сле ђа и сту ди је пам ће ња по ста ле су из у зет но ди
на мич но и ин тер ди сци пли нар но по ље, прак се ба шти ње ња 
про ши ри ле сво је те ме, пред ме те ин те ре со ва ња, ак те ре, пу
бли ке и ме то де, а број ни кон флик ти и зах те ви за ре де фи ни
са ње кул ту ре се ћа ња у све плу рал ни јим дру штви ма по ста ли 
ви дљи ви у по љу на сле ђа.9 

coun try re port, Re gen sburg; http://cul tu ralop po si tion.eu /wp con tent/uplo
ads/2019/02/D29Co un tryRe ports315357_2.pd f ; Dra gi će vić Še šić, M. 
and Ro gač Mi ja to vić Lj. (2014d) Bal kan Dis so nant He ri ta ge Nar ra ti ves (and 
The ir At trac ti ve ness) for To u rism, American Journal of TourismManage
ment, 3(1B). 

8 Dra gi će vić Še šić, M. Countermonument:ArtivismAgainstOf cialMemory
Practices, Kul tu ra, Sko plje 13, str. 719; Dra gi će vić Še šić, M. (2016b) Me
di a ting the past: mo nu ment po li ci es and prac ti ces of dis sent, in: Mediaar
chaeology:memory,mediaandcultureinthedigitalage, (eds.) Da ko vić N., 
Ni ko lić, M. and Ro gač Mi ja to vić, Lj. (2016a), Be o grad: Fa kul tet dram skih 
umet no sti, рp. 207220; Dra gi će vić Še šić, M. (2018b) Umetnostikulturaot
pora, Be o grad: Fa kul tet dram skih umet no sti – Clio.   

9 Ro e di ger, H. L. and Wertsch, J. V. (2008) Cre a ting a new di sci pli ne of me
mory stu di es, MemoryStudies 1(1), рp.  922; Har ri son, R. (2013) Heritage:
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Кри тич ке сту ди је на сле ђа де фи ни шу сво ју кри ти ку до ми
нант ног мо де ла ба шти ње ња као евро по цен трич ног и хе
ге мо ног на чи на раз у ме ва ња и прак ти ко ва ња од но са пре ма 
про шло сти, те ту ма че зва нич не ин сти ту ци је јав ног пам ће ња 
као спе ци фич не ме то де и мо да ли те те одр жа ва ња струк тур
не и сим бо лич ке мо ћи у на ци о нал ним др жа ва ма.10 По себ
на па жња по кла ња се пи та њи ма уло ге се ћа ња, пам ће ња и 
ба шти ње ња у ства ра њу, нор ма ли за ци ји и кон со ли до ва њу 
иден ти те та.11Уз кри ти ку до ми нант них иден ти тет ских прак
си, на ци о на ли за ма, шо ви ни за ма и ра си за ма у струк ту ра ма 
јав ног пам ће ња, по себ но ва жна су отва ра ња за пи та ња на
сле ђа, се ћа ња и иден ти те та мар ги на ли зо ва них гру па – же на, 
ма њин ских за јед ни ца, суп кул тур них за јед ни ца – те ис тра
жи ва ња дру штве них кон фли ка та и пре го ва ра ња у ве зи са 
се ћа њем. 12 

Шта ви ше, сту ди је на сле ђа и пам ће ња фо ку си ра ју се у по
след ње две де це ни је и на се ћа ња, гла со ве, прак се и ма те ри
јал не остат ке на сле ђа ко ји се не укла па ју у иде ју сла вље нич
ког, хар мо нич ног, ко хе зив ног и апо ли тич ног на сле ђа, те фо
ку си ра ју на ба шти ње ње као про цес ко ји раз два ја и под сти че 
раз ли ке у од но су на „дру ге”.13 Та ко ђе, кон цеп ти као што су 

CriticalApproaches. Oxon and NY: Ro u tled ge.
10 Smith, L. (2006) Usesofheritage, Lon don: Ro u tled ge; Wa ter ton, E. and Wat

son, S. (2013) Fra ming The ory: To wards a Cri ti cal Ima gi na tion in He ri ta ge 
Stu di es, InternationalJournalofHeritageStudies, 19(6), рp. 546–561; Win
ter, T. (2013) Cla rifying  the cri ti cal in cri ti cal he ri ta ge stu di es, International
JournalofHeritageStudies 19, рp. 532–545; Kisić, V. He ri ta ge re se arch in 
the 21st cen tury: de par ting from the use ful fu tu res of su sta i na ble de ve lop
ment, in: ResearchAgendaforHeritageinPlanning:EuropeanPerspectives, 
eds. Veld pa us, L. and Steg me i jer, E. (for thco ming 2020), El gar Publishers. 

11 An der son, B. (1983) ImaginedCommunities:ReflectionsontheOriginand
SpreadofNationalism, Lon don: Ver so; Aron sson, P, and El ge ni us, G. (eds.) 
(2015) NationalMuseumsandNationbuilding inEurope17502010.Mo
bilization and legitimacy, continuity and change, Lon don: Ro u tled ge; As
smann, J. and Cza plic ka, J. (1995) Col lec ti ve Me mory and Cul tu ral Iden tity, 
NewGermanCritique 65, рp. 125133; Wa ter ton, E. and Smith, L. (2010) 
The Re cog ni tion and Mi sre cog ni tion of Com mu nity He ri ta ge, International
JournalofHeritageStudies, 16 (1), рp. 415. 

12 Hall, S. (1999) Who se He ri ta ge? Unset tling ‘The He ri ta ge’, ReIma ging the 
PostNa tion, ThirdText 13(49), рp. 3–13; Hirsch, M. and Smith, V. (2002) 
Fe mi nism and Cul tu ral Me mory: An In tro duc tion, Signs 28(1), рp. 119; Vez
za di ni, E. and Gu i di, P. (2013) Con te sted Me mo ri es, Su bal ter nity, and the 
Sta te in Co lo nial and Post co lo nial Hi sto ri es of Nort he ast Afri ca, Northeast
AfricanStudies 13(2), pp. VXVIII; Mol den, B. (2015) Re si stant pasts ver sus 
mne mo nic he ge mony: On the po wer re la ti ons of col lec ti ve me mory, Memory
Studies, 9 (2), рp. 125142.

13 Ki sić, V. (2018) Beyond ce le bra ti ons and di vi si ons: repo li ti ci zing he ri ta ge 
dis so nan ce in Eu ro pe, EconomiadellaCultura4/2018, pp. 465478.
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ди со нант но на сле ђе,14 те шко на сле ђе,15 спор но на сле ђе16 и 
не же ље но на сле ђе17 ула зе у ака дем ске де ба те и тра си ра ју 
пут за ба вље ње на сле ђем ра то ва и стра да ња, мар ги на ли за
ци ја, ко ло ни ја ли зма и по тла чи ва ња. Пи та ње прак си за бо
ра вља ња, раз ба шти ња ва ња, па и уни шта ва ња, као на лич ја 
прак си ме мо ри ја ли за ци је, одр жа ва ња се ћа ња и на сле ђа, до
би ја те о риј ску и ана ли тич ку па жњу.18 Сва ова „отва ра ња” 
и пре го ва ра ња на сле ђа по ста ви ла су око сни це за кри тич ко, 
плу рал но и де мо кра ти зу ју ће де ло ва ње у ака дем ским, ак ти
ви стич ким и про фе си о нал ним кру го ви ма, де ло ва ње ко је ка
рак те ри ше и рад проф. Дра ги ће вић Ше шић у овој обла сти.  

Кључнипроблемиитемеуобластинаслеђа
иполитикасећањаурадовима
МиленеДрагићевићШешић

Узи ма ју ћи у об зир дру штве нопо ли тич ки кон текст у пост
ју го сло вен ском про сто ру, као и кре та ња у до ме ну сту ди ја 
на сле ђа и се ћа ња, рад Дра ги ће вић Ше шић у овој обла сти 
мо же се са гле да ти кроз три про блем ске и те мат ске це ли не. 
Пр ву чи не ње на пи са ња на те му кри ти ке ет нона ци о нал них 
по ли ти ка се ћа ња и прак си ме мо ри ја ли за ци је као и од но са 
пре ма ди со нант но шћу на сле ђа. Дру га ва жна це ли на ти че се 
ба шти ње ња за по ста вље них или на мер но скрај ну тих исто
ри ја, те се ћа ња на мар ги на ли зо ва не гру пе у па три јар хал
ним, мо дер ни стич ким и на ци о нал ним мо де ли ма ба шти ње
ња. Тре ћа це ли на ти че се незва нич них, ан тизва нич них и 
кон тракул тур них прак си се ћа ња и ме мо ри ја ли за ци ја ини
ци ра них од стра не умет нич ких ко лек ти ва, умет ни ка и ор
га ни за ци ја ци вил ног дру штва ван глав них то ко ва. Сва ку од 
ове три це ли не по сма тра ће мо и ана ли зи ра ти кроз кључ не 
тек сто ве и књи ге проф. Дра ги ће вић Ше шић. 

14 Tun brid ge, J. E. and As hworth, G.J. (1996) DissonantHeritage:TheMana
gementofthePastasaResourceinConflict, New York: J. Wi ley; Ki sić, V. 
(2016), нав. делo.

15 Mac do nald, S. (2009) Dif cultHeritage:NegotiatingtheNaziPastinNu
rembergandBeyond, Ro u tled ge: New York.

16 Sil ver man, H. (2011) ContestedCulturalHeritage:Religion,Nationalism,
Erasure,andExclusioninaGlobalWorld, New York: Sprin gerVer lag.

17 Light, D. (2000) An Un wan ted Past: con tem po rary to u rism and the he ri ta ge 
of com mu nism in Ro ma nia, InternationalJournalofHeritageStudies 6(2), 
рp. 145160.

18 Con ner ton, P. (2008) Se ven types of for get ting. Me mory Stu di es, 1(1),  
pp. 5971; Har ri son, R. (2013) For get ting to re mem ber, re mem be ring to for
get: la te mo dern he ri ta ge prac ti ces, su sta i na bi lity and the ‘cri sis’ of ac cu mu
la tion of the past, InternationalJournalofHeritageStudies 19(6), рp. 579
595; Ricœur, P. (2009) Memory,HistoryandForgetting, Chi ca go: Uni ver sity 
of Chi ca go Press.
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Етнонационалнепраксесећањаи
дисонантнислојевинаслеђа

Зна ча јан део тек сто ва проф. Дра ги ће вић Ше шић у обла сти 
на сле ђа ти че се кри ти ке ен тона ци о на ли за ци је про це са ба
шти ње ња на кон рас па да СФРЈ, као и ди со нант но сти ко ју 
при сва ја ња и опреч на ту ма че ња на сле ђа про из во де. Ње не 
ана ли зе по себ но се ба ве по ли ти ка ма се ћа ња као кул тур ним 
по ли ти ка ма кроз ко је се об ли кују но ви иден ти те ти у ре ги о
ну – за не ма ри ва њем и за бо ра вља њем до ско ра до ми нант ног 
ју го сло вен ског иден ти те та, те по ди за њем спо ме ни ка слав
ним на ци о нал ним исто ри ја ма, до га ђа ји ма и хе ро ји ма. Као 
на уч ни ца коja се ин тен зив но ба ви ла по ли ти ка ма кул тур не 
ра зно ли ко сти, ин тер кул ту рал ним ди ја ло гом и по ми ре њем 
на Бал ка ну,19 Дра ги ће вић Ше шић уно си иде је очу ва ња на
сле ђа и се ћа ња раз ли чи тих гру па и ин си сти ра у ра до ви ма 
и прак си на прин ци пи ма плу рал но сти у из град њи но вих 
држа ва и дру шта ва у ре ги о ну. 

У ра до ви ма на ста лим то ком 2011. и 2012. Дра ги ће вић Ше
шић се ба ви од но сом по ди за ња спо ме ни ка и по ли ти ка се ћа
ња у Ју го и сточ ној Евро пи у тран зи ци о ном пе ри о ду, не по
сред но на кон ра то ва, то ком ак тив них дру штве нопо ли тич
ких по де ла и по ра ста на ци о на ли за ма.20 У овом пе ри о ду, ка ко 
ње не ана ли зе ука зују, спо ме ни ци и ме га ло ман ски про јек ти 
по ди за ња спо ме ни ка од стра не вла сти по ста ју стратешка
алатка за ства ра ње но вих ет нона ци о нал них иден ти те та и 
мо де ла пам ће ња, као и за под сти ца ње ме ђует нич ких по де ла 
и мр жње. Ње на ана ли за три ди стинк тив на мо де ла по ли ти ка 
и стра те ги ја од но са пре ма спо ме ни ци ма у ре ги о ну – ан ти
кул ту ре, кул ту ра ли за ци је и ди си дент ства – на ак ту е лан на
чин об ја шња ва си ту а ци ју у ре ги о ну и на кон де сет го ди на. 

На и ме, пр ви мо дел, моделантикултуре огле да се у стра
те ги ја ма уни шта ва ња, за ти ра ња, ни по да шта ва ња, про во ци
ра ња, при сва ја ња и иг но ри са ња кул ту ре, на сле ђа и се ћа ња 
свих ко ји се не укла па ју у ве ћин ски син гу лар ни ет нич ки, 
вер ски и на ци о нал ни иден ти тет. Ова стра те ги ја при ме њу
је се не са мо у од но су на ма њин ске за јед ни це, већ по себ
но у од но су на су сед не на ци о нал не др жа ве, под сти чу ћи 
ак тив не ра то ве се ћа ња. Дру ги мо дел ко ји Дра ги ће вић Ше
шић пре по зна је је модел културализације, ко ји за раз ли ку 
од до ми нант но де струк тив ног мо де ла ан тикул ту ре, под
ра зу ме ва из град њу но вих на ра ти ва и пра те ћих спо ме ни ка, 

19 Dra gi će vić Še šić, M. i Dra go je vić, S. (2004) Interkulturnidijalogimedijaci
janaBalkanu, Sa ra je vo: OKO.

20 Dra gi će vić Še šić, M. (2011a) nav. de lo; Dra gi će vić Še šić, M. (2012a),  
нав. де ло. 
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који одгова ра ју новим ет нона ци о нал ним има ги на ри ју ми ма 
постју го сло вен ских дру шта ва, че сто под ле жу ћи и стра те
ги ја ма де кон тек сту а ли за ци је и из ми шља ња „слав ни је”, „ау
тен тен тич ни је” и „ста ри је” тра ди ци је. За раз ли ку од ова два 
зва нич на мо де ла, ко је Дра ги ће вић Ше шић кри ти ку је ука зу
ју ћи на за тва ра ња и по де ле ко је исти ства ра ју, она пре по зна
је и ал тер на ти ву – прак су ко ја не при ста је на до ми нант не 
на ци о на ли стич ке и па три јар хал не мо де ле ме мо ри ја ли за ци
је. Ову ал тер на ти ву Дра ги ће вић Ше шић иш чи та ва у моделу
отпора, ко ји се ар ти ку ли ше кроз стра те ги је кон тракул ту ре 
и про ти вље ња, нај че шће кроз умет нич ке прак се ко је гра де 
соп стве не незва нич не и про тивзва нич не мне мо нич ке са
др жа је – културудисидентства. Прак са ма ди си дент ства и 
кон тракул ту ре у до ме ну пам ће ња, Дра ги ће вић Ше шић по
све ћу је зна чај ну па жњу и ис тра жи вач ки рад, те сто га ова 
гру па пи са ња за слу жу је по себ ну де таљ ни ју ана ли зу ко јој се 
по све ћу је мо и ка сни је у тек сту.

Кри ти ку, али и ал тер на ти ву зва нич ним по ли ти ка ма се ћа ња, 
Дра ги ће вић Ше шић на ла зи и у ба вље њу мул ти кул ту рал ном 
про шло шћу Бал ка на и ди со нант но шћу на сле ђа ко ју узро
ку ју мно го број не исто риј ске и иде о ло шке про ме не.21 Кроз 
број не илу стра тив не при ме ре и сту ди је спо ро ва у ве зи про
шло сти на Бал ка ну, она по ка зу је да су тач ке су сре та ња, за
јед нич ких исто ри ја и за ма гље них иден ти тет ских гра ни ца 
бар јед на ко при сут не као и спо ре ња и при сва ја ња на сле ђа 
„дру гих”. Још ва жни је, у свом ра ду за ла же се за тран сна
ци о нал не и тран скул ту рал не пер спек ти ве, те за све о бу хва
тан од нос пре ма на сле ђу прет ход них исто риј ских пе ри о да 
и мар ги на ли зо ва них друштве них гру па. Ово, ка ко ис ти че, 
зах те ва но ве ме то де ко му ни ка ци је, упра вља ња на сле ђем и 
ме ди ја ци је, као и обра зов ног кул тур ног ту ри зма ко ји је сен
зи ти ван на плу ра ли зам се ћа ња. Упра во у тек сту пи са ном са 
Ро гач Ми ја то вић,22 ова те ма се да ље раз ра ђу је, уз те зу да ди
со нант ни на ра ти ви у ве зи с на сле ђем не мо ра ју да бу ду ка
мен спо ти ца ња, већ мо гу има ти кључ ну уло гу у раз во ју кул
тур ног ту ри зма ко ји је еду ка ти ван, од го во ран и плу ра лан.

На по слет ку, Дра ги ће вић Ше шић ба ви се ал тер на ти ва ма и 
при ли ка ма ко је до но се про гре сив ни до ку мен ти ме ђу на род
них кул тур них по ли ти ка, по себ но Конвенцијеовредности
културногнаслеђазадруштво ко је отва ра про стор за уло ге 
мно го број них ак те ра у плу рал ној ви зи ји на сле ђа.23 У свом 

21 Dra gi će vić Še šić, M. and Ro gač Mi ja to vić Lj. (2014d), нав. де ло; Dra gi će
vić Še šić, M. (2014e), нав. де ло.

22 Dra gi će vić Še šić, M. and Ro gač Mi ja to vić Lj. (2014d), нав. де ло.
23 Fa ir clo ugh G., Dra gi će vić Še šić, M., Ro gač Mi ja to vić Lj., Auc la ir, E. and 

So i ni, K. (2014) The Fa ro Con ven tion, a new pa ra digm for so ci ally and 
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ме ђу на род ном де ло ва њу, у сла вље нич ком ду ху Европ ске го
ди не кул тур ног на сле ђа, Дра ги ће вић Ше шић не за бо ра вља 
да бу де глас ко ји опо ми ње и под се ћа на ва жну ствар – да 
европ ске кул тур не и јав не по ли ти ке мо ра ју да на ђу на чи
не да се ба ве на сле ђем ра то ва, кон фли ка та и на си ља, ка ко 
би ства ра ле про стор за раз у ме ва ње, ин тер кул ту ра ли зам и 
мир.24

Запостављанонаслеђеисећања
маргинализованихгрупaунационалним
патријархалниммоделимабаштињења

Низ ра до ва проф. Дра ги ће вић Ше шић ба ви се се ћа њи ма 
на гру пе ко је су до ми нант ни ет нона ци о нал ни мо де ли ба
шти ње ња и ко лек тив ног се ћа ња за не ма ри ли, за бо ра ви ли и 
мар ги на ли зо ва ли. Она ука зу је на мар ги на ли за ци је ко је су 
по сле ди ца род них не рав но прав но сти у па три јар хал ном дру
штву, по сле ди ца ге о граф ских не јед на ко сти и сим бо лич ких 
ге о гра фи ја у од но си ма се лоград узро ко ва них мо дер ни за
ци јом и ур ба ни за ци јом,25 као и по сле ди ца ет нона ци о нал не 
ма три це до ми нант не кул ту ре се ћа ња ко ја ис ти ску је се ћа ња 
на ет нич ке ма њи не – По ду нав ске Шва бе,26 Је вре је – њи хо
во при су ство и стра да ња, као и Ро ме и њи хов По рај мос27. 
Ва жно је што пи са ња о овим те ма ма на ста ју под стак ну та, 
и у ин тер ак ци ји са по све ће ним пре да вач ким ра дом и дру
штве нопро фе си о нал ним ан га жма ном проф. Дра ги ће вић 
Ше шић. Та ко тек сто ви на те му Ста рог Сај ми шта и на сле ђа 
Хо ло ка у ста, на ста ју па ра лел но са ње ним ан га жо ва њем као 
чла ни це Град ске ко ми си је за рад на ства ра њу Ме мо ри јал ног 
цен тра Ста ро Сај ми ште, док тек сто ви на те му за бо ра вља
ња жен ске исто ри је из зва нич них и по ро дич них на ра ти ва 

culturally su sta i na ble he ri ta ge ac tion?, Култура/Culture8, рp. 920.
24 Dra gi će vić Še šić, M. (2018a), нав. де ло.
25 Дра ги ће вић Ше шић, М. Кул ту ра ре цеп ци је и кул тур ноумет нич ка ани

ма ци ја, у: Школа–средиштекултуре, ур. Илић, В. (1992), Ниш: Про
све та и Бе о град: За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, стр. 101  122; 
160161.

26 Dra gi će vić Še šić, M. Za ak tiv nu i hra bru kul tu ru se ća nja – kul tu ru od go vor
no sti, u: OpodunavskimŠvabama, (2012b), Zre nja nin: Man dra go ra film i 
Ne mač ko udru že nje Ki kin da, str. 29–46.

27 Dra gi će vić Še šić, M. and Dre zgić, R. Met hods of In sti tu ti o nal Agency in the 
Pu blic Sphe re: Cul tu ral Po licy Chal len ges and Ac hi e ve ments, in: Modelling
PublicSpace(s)inCulture,RethinkingInstitutionalCulturalPracticesinSo
uthEastEuropeandHistorical(Dis)continuities, eds. Bo dro žić, N., Kac ha
ko va, V. and Ta nu rov ska Kju lav kov ski, B. (2018d), Sko pje: Lo ko mo ti va, рp. 
4263.; Dra gi će vić Še šić M. Cul tu ral to u rism on the Eu ro pean pe rip he ri es: 
He ri ta ge & spec tac le as iden tity pil lars of small Eu ro pean ci ti es, in: TheBig
Challenges toSmallCities:Culture,HeritageandTourismasFactors for
SustainableDevelopment, ed. Hri sto va, S. (2020), Fa ber: Ve li ko Tur no vo.
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настају као си сте ма тич на ана ли за ре зул та та ра да са сту
денти ма Фа кул те та драм ских умет но сти. 

Сво је ин те ре со ва ње за ове те ме Дра ги ће вић Ше шић за по
чи ње већ то ком де ве де се тих, у тек сту „Кул ту ра ре цеп ци је 
и кул тур ноумет нич ка ани ма ци ја”28 ко ји се у осно ви ба ви 
се ћа њем и иден ти тет ским по ли ти ка ма се ла у Ср би ји. На
стао на осно ву те рен ског ис тра жи ва ња че тр на ест се ла, овај 
текст кри ти ку је мар ги на ли за ци ју, за по ста вља ње и уни вер
за ли за ци ју спе ци фич но сти се ла, њи хо вих ми кроисто ри ја 
и иден ти тет ских мар ке ра ко ји су по сле ди ца мо дер ни за ци је, 
ур ба ни за ци је и авер зи је со ци ја ли стич ке по ли ти ке ка се ли ма 
и се ља штву. У ње му се исто вре ме но за го ва ра рева ло ри за ци
ја за пу ште ног на сле ђа и ло кал них спе ци фич но сти, а по го
то во ме ста шко ле, учи те ља и уче ња у дру штве ном жи во ту 
и се ћа њу се ла. 

Два де сет го ди на на кон ба вље ња по ли ти ка ма се ћа ња на се
ло, Дра ги ће вић Ше шић вра ћа се овој те ми, овог пу та кроз 
фе ми ни стич ку пер спек ти ву. У тек сто ви ма „Пре да те ол та ру 
бо ги ње Ле те: за бо ра вље не у исто ри ји – не ста ле у по ро дич
ном се ћа њу”29 и „Рам без сли ке: по ро дич но пам ће ње уло га 
же на у за јед ни ци то ком Пр вог свет ског ра та”30, Дра ги ће вић 
Ше шић ба ви се те мом за бо ра вља ња жен ске исто ри је, из о
стан ка жен ских исто риј ских гла со ва из по пу лар не кул ту ре, 
те за ми ра ња по ро дич ног се ћа ња на же не ко је су жи ве ле то
ком Пр вог свет ског ра та. По ла зе ћи од чи ње ни це да се и зва
нич ни, на ци о нал ни, а и по ро дич ни мо де ли се ћа ња за сни ва ју 
на па три јар ха ту, те да у ис ти ма до ми ни ра ју се ћа ња на му
шкар це хе ро је и му шкар це му че ни ке, она да је за да так сту
ден ти ма да ис тра же се ћа ња на же не за вре ме Пр вог свет ског 
ра та у сво јим по ро ди ца ма, при ку пља ју ћи ба зу од пе де сет 
по ро ди ца и њи хо вих се ћа ња ши ром Ср би је. Не до ста так се
ћа ња, оп шта ме ста и ма њак ар те фа ка та ко ји би све до чи ли о 
жи во ти ма же на, Дра ги ће вић Ше шић ана ли зи ра при ме њу ју
ћи Ко нер то но ву те о ри ју мо де ла за бо ра вља ња, ука зу ју ћи на 
мо да ли те те и обра сце за бо ра вља ња.31 

Она ука зу је на ну жност и зна чај бор бе за жен ско се ћа ње, 
за по вра так же на у исто ри ју, и по вра так же на у по ро дич но 

28 Дра ги ће вић Ше шић, М. (1992), нав. де ло.
29 Dra gi će vić Še šić, M. (2014a) PredateoltaruboginjeLete: zaboravljeneu
istoriji–nestaleuporodičnomsećanju, Zbor nik ra do va Fa kul te ta dram skih 
umet no sti 2526, str. 159185.

30 Dra gi će vić Še šić, M. Ram bez sli ke: po ro dič no pam će nje ulo ga že na u za jed
ni ci to kom Pr vog svet skog ra ta, u: Prvisvetskiratukulturiibibliografiji(2), 
ur. Vra neš, A. i Mar ko vić, Lj. (2014b), Be o grad: Fi lo loš ki fa kul tet.

31 Con ner ton, P. нав. де ло.
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се ћа ње, исто вре ме но ука зу ју ћи на низ не ви дљи вих обра
за ца ко ји одр aжа ва ју па три јар хал не мо де ле ба шти ње ња. У 
ре флек си ји на ис тра жи ва ње и прет по став ке истог она осве
тља ва методолошкипатријархат, при су тан кроз име но ва
ња по ро ди ца по јед ном пре зи ме ну ко је се ву че му шком ли
ни јом, за бо ра вља ња пре зи ме на же на и ре фе ри са ња на же не 
кроз на дим ке и њи хо ве по ро дич не уло ге ба ке, пра ба ке, тет
ке, стри не, те бр зог пре ла ска на при че о пра де ди ним аван ту
ра ма на Со лун ском фрон ту, у не до стат ку по ро дич ног се ћа
ња на пра ба ке. Уз то, она об ја шња ва и до во ди у ве зу ути цај 
дру штве них иде о ло ги ја на за бо рав же на – пре све га па три
јар ха та ко ји је при ме тан и на се лу и у гра ду где же не до ма
ћи це ни су пам ће не, али и пе жо ра тив ног од но са пре ма се лу и 
се ља штву за вре ме ко му ни зма ко је бри ше се ћа ње на прет ке 
и њи хов жи вот на се лу. Ова ис тра жи ва ња рет ки су при ме ри 
ба вље ња на сле ђем же на и се ћа њем на же не на про сто ри ма 
Ср би је и Бал ка на из угла сту ди ја пам ће ња, и пред ста вља ју 
сво је вр сни по зив за си сте ма тич ни је ба вље ње фе ми ни стич
ким чи та њем на сле ђа и ме мо ри ја ли за ци је ка ко у зва нич ним 
прак са ма ба шти ње ња, та ко и у ре пре зен та ци ја ма у окви ру 
по пу лар не кул ту ре, али и по ро дич них, ин тим них се ћа ња.

Дру га зна чај на гру па тек сто ва ко ју ов де ис ти че мо од но си се 
на пи та ња ба шти ње ња је вреј ског на сле ђа и по себ но се ћа ња 
на Хо ло ка уст. Нај ре чи ти ји је сва ка ко при мер не по сред ног 
ан га жо ва ња проф. Дра ги ће вић Ше шић у ве зи са де це ни ја ма 
не ре ше ним пи та њи ма не ка да шњег ло го ра на Ста ром Сај
ми шту – ка ко се да нас на зи ва тај про стор на ле вој оба ли 
Са ве, са свим бли зу цен тра гра да. Још 2008. го ди не она је 
уче ство ва ла у де ба та ма по во дом не из ве сне бу дућ но сти овог 
про сто ра и би ла ау тор ка сту ди је „У вр тло гу над ле жно сти”,32 
а од 2012. до 2018. го ди не би ла чла ни ца Град ске ко ми си је 
за рад на ства ра њу Ме мо ри јал ног цен тра Ста ро Сај ми ште. 
Ово је био ло гор друк чи јег ка рак те ра, у све ту по знат као ме
сту ода кле је – за јед но са Ср би ма и Ро ми ма – пре ко 7000 
Је вре ја од ве де но душегупкамаи уби је но на окол ним стра
ти шти ма, чи ме је Бе о град по стао пр ви град про гла шен за 
„осло бо ђен од Је вре ја”. Сво јим иде ја ма, те о риј ским али и 
прак тич ним пред ло зи ма ве о ма ак тив но је до при но си ла раз
ре ше њу број них ди ле ма са ко ји ма се та Ко ми си ја су о ча ва
ла – пре све га због ја ког по ли тич ког при ти ска да про стор 
Ста рог Сај ми шта бу де ме сто где ће се ода ва ти по шта свим 
срп ским жр тва ма то ком про те клих ра то ва, укљу чу ју ћи и Ја
се но вац – про тив но по што ва њу geniusloci. 

32 Dra gi će vić Še šić, M. U vr tlo gu nad le žno sti, u: Starosajmište3+1:sajmište,
stratište,utočište,budućnost, ur. Ta tić, D. (2008), Be o grad: Ur ba ni stič ki za
vod Be o gra da, str. 269271.
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У сво јим тек сто ви ма Дра ги ће вић Ше шић ана ли зи ра Ста ро 
Сај ми ште као про стор се ћа ња са мно го стру ким ме мо риј
ским сло је ви ма, али и као про стор ко ји је па ра диг мат ски за 
кон ти ну и ра не прак се за бо ра вља ња и про це пе у се ћа њи ма 
ко је Бе о град као град ба шти ни.33 Ови мно го стру ки сло је ви, 
као и кон ти ну и ра на пре го ва ра ња и не сла га ња ак те ра око на
чи на ме мо ри ја ли за ци је истог, раз ли ку је Ста ро Сај ми ште од 
дру гих ме ста где је се ћа ње на Хо ло ка уст ви дљи во, уре ђе но 
и дис кур зив но за тво ре но.34 Сма тра ју ћи да по сле се дам де сет 
и ви ше го ди на Бе о град мо ра да се су о чи са мрач ном стра ном 
сво је про шло сти, проф. Дра ги ће вић Ше шић је на кон фе рен
ци ја ма и у на шим и ино стра ним гла си ли ма ја сно из но си
ла сво је ан га жо ва не тек сто ве – упра во за то што је  Ста ро 
Сај ми ште и да ље ме сто Хо ло ка у ста без до сто јан ственог 
мемори ја ла.35

Aнтиофицијелнеиконтракултурне
меморијалнепраксeуметничкихколектива,
организацијацивилногдруштваипојединaца

Као што смо већ по ме ну ле, ве ли ки број сво јих ис тра жи ва ња 
ве за них за кул ту ру се ћа ња, проф. Дра ги ће вић Ше шић из
но си у сту ди ја ма по све ће ним од но су пре ма спо ме ни ци ма, 
по себ но то ком рат них де ве де се тих го ди на, ка да су на ро чи то 
ан ти фа ши стич ка обе леж ја билa ме те уни шта ва ња, кроз ван
да ли зме, иде о ло шке бор бе и ре ван ши зме пре ма со ци ја ли
стич кој про шло сти, те све из ра же ни ја на ци о на ли стич ка на
сто ја ња да се на мет ну тим по ли тич ким ме то да ма фор ми ра ју 
но ви иден ти те ти.36 

33 Dra gi će vić Še šić, M. and Ro gač Mi ja to vić, Lj. (2014c) From the Con te sted 
Past to the Ne glec ted Pre sent: The Cul tu ral Po li tics of Me mory of Bel gra de's 
Sta ro Saj miš te (the Old Fa ir gro und), in: RepresentationoftheHolocaustin
theBalkansinArtsandMedia, рp. 3548.

34 Su bo tić, J. (2020) Yellow Star, Red Star. Hollocaust Remembrance after
Communism, It ha ca and Lon don: Cor nell Uni ver sity Press.

35 Из ме ђу оста лих, тек сто ви: Dra gi će vić Še šić M. and Ro gač Mi ja to vić Lj. 
(2014c) нав. де ло; Dra gi će vić Še šić, M. Mo nu ments, Pu blic Po li ci es and 
Ar ti stic In ter ven ti ons  Topdown and Bot tomup Me mory Po li tics, in: In
ternationalSymposium:MemoryOfTheCity,PoliciesandPracticesofthe
Memory Preservation and Integration in the City’s Development, (2011), 
Bel gra de: Cul tu ral Cen tre of Bel gra de, The ART GET Gal lery, 1213. sep
tem ber 2011, ; Dra gi će vić Še šić, M. (2014) In tro duc tory pa per: Stra te gi es 
of Re pre sen ta tion of the Ho lo ca ust wit hin me mo rial Cen ter ‘Old Fa ir gro und 
– pa nel de ba te, in: In ter na ti o nal Con fe ren ce: Re pre sen ta tion of the Ho lo ca ust 
in the Bal kans, ArtsandMedia, 23. ok to ber 2014. Bel gra de.

36 Dra gi će vić Še šić, M. (2010) CulturalPolicy,nationalismandEuropeanIn
tegrations, to be from/out: re de fi ning Eu ro pean cul tu ral iden tity of Ser bia, 
Bel gra de: Kul tur kla mer, рp. 254273. 
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С дру ге стра не, проф. Дра ги ће вић Ше шић је пра ти ла ре ак
ци је умет ни ка и бри жљи во еви ден ти ра ла број не при ме ре 
умет нич ких ин тер вен ци ја у це лом ре ги о ну ко је су се по ка
за ле као из ра зи то ва жни ис ка зи са ве сти, мо дер ног сен зи би
ли те та, ак тив них дру штве нопо ли тич ких по зи ци ја и ан га
жо ва них ста во ва, ко је јав не ин сти ту ци је ни су по ка зи ва ле. 
Те но ве фор ме умет нич ких ин тер вен ци ја, контраспомени
ци, у пот пу но сти су су прот ста вље ни вла да ју ћем уку су ре
тро град них и без и деј них ста туа, че сто ино стра не про ве ни
јен ци је и оп скур не по ли тич ке ком би на то ри ке. У том сми слу 
је проф. Дра ги ће вић Ше шић ана ли зи ра ла – кроз исто риј ску 
пер спек ти ву и кроз раз ли чи те умет нич ке ди сци пли не – ва
жне про јек те и ви зу ел на, филм ска и књи жев на оства ре ња из 
ре ги о на, на зи ва ју ћи их споменицимакаохетеротипијама, 
на при ме ри ма Ду ша на Ма ка ве је ва, Гру пе ОХО, ЦрвеногПе
ристила, Ми ро сла ва Ман ди ћа, Де Сти ла Мар ко ви ћа, Ра ше 
То до си је ви ћа, Мр ђа на Ба ји ћа, Не бој ше Ше ри ћа Шо бе, Са
ње Иве ко вић, Бра це Ди ми три је ви ћа, Ми ли це То мић, са ра
јев ског про јек та Де/конструкција и мно гих дру гих. Свет ски 
при зна тог кон цеп ту ал ног и пост кон цеп ту ал ног умет ни ка Јо
хе на Гер ца (Јоchen Gerz) узе ла је за па ра диг ма ти чан при мер 
ак ту ел них ан ти фа ши стич ких  обе леж ја у фор ми контра
или антиспоменика. 

Иа ко су мно га од ана ли зи ра них де ла оста ла че сто са мо у 
идеј ним ски ца ма, она су чвр сти траг о „мут ним” вре ме ни
ма по ме ре них вред но сних гра ни ца. Проф. Дра ги ће вић Ше
шић у ау то ри ма та квих ра до ва ви ди осве шће не, ан га жо ва не 
умет ни кегра ђа не ко ји се обра ћа ју со циопо ли тич ким фе но
ме ни ма, тра у ма ма про шло сти, ре ци ди ви ма по губ них де ве
де се тих го ди на, и у су шти ни – го во ре о људ ским пра ви ма и 
о на ста ја њу но вог дру штва ко је ће мо ра ти да под не се те рет 
не са мо про шло сти, већ и не из ве сно сти но вог до ба.37

Свој ан га жман на те му умет но сти ко ја се опи ре до ми нан тој 
др жав ној кул тур ној по ли ти ци, проф. Дра ги ће вић Ше шић 
на ста вља у књи зи Уметностикултураотпора.38Ова зна
чај на сту ди ја је по пут ен ци кло пе ди је до га ђа ја, ма ни фе ста
ци ја, лич но сти и иде ја са сјај ном со ци о ло шком ана ли зом си
ту а ци је то ком де ве де се тих го ди на, под на зи вом „Кон текст: 
кул тур на по ли ти ка у вре ме ни ма дру штве не ано ма ли је”, где 
ау тор ка пред ста вља ин сти ту ци о нал ни си стем кул тур не по
ли ти ке, ак ти ви зме и от по ре у умет но сти то ком тог пе ри о да 
за хва љу ју ћи углав ном фор ми ра њу ци вил ног сек то ра. Она, 

37 Dra gi će vić Še šić, M. (2016а), нав. де ло; Dra gi će vić Še šić, M. (2016b), нав. 
де ло.

38  Dra gi će vić Še šić, M. (2018b), нав. де ло.
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с дру ге стра не, из но си сво је ду бо ко оправ да не и од лич но 
обра зло же не кри тич ке ста во ве пре ма вла да ју ћим по ли тич
ким ели та ма, по пу ли стич ком рат ном ки чу и све при сут ном 
на ци о на ли зму ко ји су срп ско дру штво до ве ли у кри зу. 

Ду го го ди шњим ис тра жи ва њи ма и са ку пља њем до ку мен
та ци је о свим ви до ви ма умет нич ких ак тив но сти, сво јим 
лич ним уче шћем у мно гим до га ђа ји ма, ко ри шће њем аде
кват не ли те ра ту ре, а по том ми ну ци о зним при ка зи ва њем 
свих зна чај ни јих де ла и ма ни фе ста ци ја, ана ли за ма ства ра
ла штва свих кључ них лич но сти, умет нич ких асо ци ја ци ја и 
гра ђан ских ор га ни за ци ја и сл., проф. Дра ги ће вић Ше шић је 
оста ви ла нај дра го це ни је све до чан ство о ме сту умет но сти 
у тур бу лент ним го ди на ма гра ђан ског ра та, о от по ру пре ма 
раз ли чи тим ви до ви ма дру штве них кри за, о ми то ма ни ји, о 
про из вод њи ки ча и о про ме на ма у по ли тич ким, со ци јал ним 
и еко ном ским струк ту ра ма. 

Закључак

Рад Ми ле не Дра ги ће вић Ше шић у до ме ну на сле ђа пред ста
вља сво је вр сни ис тра жи вач ки ак ти ви зам39 по све ћен неау
то ри зо ва ним дис кур си ма на сле ђа и прак са ма се ћа ња. Њен 
рад се мо же ту ма чи ти упра во као ис тра жи вач коан га жо вана 
прак са под стак ну та, са јед не стра не, дру штве нопо ли тич
ким тур бу лен ци ја ма и ра то ви ма се ћа ња то ком и на кон ра
то ва де ве де се тих на про сто ри ма бив ше СФРЈ и СРЈ, а са 
дру ге стра не, пре у зи ма њем са вре ме них и ан га жо ва них ис
тра жи вач ких те ма у обла сти сту ди ја се ћа ња и на сле ђа. Она 
је сво јим ра дом че сто пра ви ла пи о нир ске ис ко ра ке, отва ра
ла те ме ко ји ма се ака дем ска за јед ни ца и зва нич не уста но ве 
кул ту ре у ре ги о ну ни су ба ви ле, и по све ћи ва ла па жњу они ма 
ко је су до ми нант не кул тур не по ли ти ке и по ли ти ке се ћа ња 
за не ма ри ва ле. Као та кав, њен рад чи ни не са мо ва жан на уч
ни опус, већ озби љан и кон ти ну и ран дру штве нопо ли тич ки 
ан га жман. Исто вре ме но, овај опус игра ва жну уло гу као све
до чан ство ре ги о нал них дру штве нопо ли тич ких пре ви ра ња, 
умет нич ких од го во ра на до ми нант не по ли ти ке, кул тур них 
по ли ти ка, те ме ђу на род них ака дем ских кре та ња у пе ри о ду 
од 19902020. године.

„Ве ли ка је од го вор ност исто ри ча ра, на уч ни ка, ака де ми ја 
итд.”40 – ци ти ра Дра ги ће вић Ше шић ре пли ку из до ку мен
тар ноигра ног фил ма „По ду нав ске Шва бе” Мар ка Цве ји ћа, 

39 Co u tu re, S. (2017) Ac ti vist Scho lar ship: The Com pli ca ted En tan gle ments of 
Ac ti vism and Re se arch Work, CanadianJournalоfCommunication 42(1), 
рp. 143147. 

40 Dra gi će vić Še šić, M. (2012b), нав. де ло.
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ре пли ку ко ја, чи ни нам се, исто вре ме но под вла чи њен од нос 
пре ма од го вор но сти, уло зи и ан га жма ну се бе као про свет не 
и ака дем ске де лат ни це. Ову ре пли ку она кон ти ну и ра но и ис
трај но кроз свој рад упу ћу је сту ден ти ма, јав ним ин сти ту ци
ја ма, до но си о ци ма од лу ка, де лат ни ци ма у кул ту ри и ака дем
ској за јед ни ци, у Ср би ји, ре ги о ну и све ту – за ла жу ћи се за 
отво ре не, ак тив не, хра бре, со ли дар не и плу рал не кул тур не 
по ли ти ке и кул ту ре се ћа ња.
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Abstract

The paper is dedicated to the work and research of prof. dr Milena 
Dragićević Šešić in the field of cultural heritage and memory studies. 
The paper analyses the key questions, topics and problems dealt with 
in the work of Dragićević Šešić, contextualising them in relation to 
the broader sociopolitical transitions, as well as in relation to the 
international academic trends in the field of cultural heritage, cultural 
memory and cultures of resistance. The core research interest of 
Dragićević Šešić is linked with the critique of ethnonational politics 
of memory, marginalised and dissonant layers of heritage, heritage and 
memory of the marginalised groups within patriarchal nationalistic 
models of heritage, as well as to countercultural memorial practices of 
artistic collectives, lesser known artists and civil society organisations. 
By analysing the work of Dragićević Šešić in the field of cultural 
heritage it becomes obvious that the very core of her work is a particular 
kind of engaged scholarship and academic activism dedicated to 
nonauthorised heritage discourses and memory politics, triggered 
on the one hand by the sociopolitical crises of the dissolution of the 
former Socialist Republic of Yugoslavia, and on the other hand by the 

engagement with contemporary socially relevant scholarship trends.
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МЕДИЈИИКУЛТУРА– 
ДИЈАЛЕКТИКА 
ВРЕДНОВАЊА

Сажетак: Напорeдо са изучавањeм свeта културe, Милeна
ДрагићeвићШeшићбавиласeпромишљањимауобластимeдија.
Активности у назначeним областима, по нашeм увeрeњу,
прeдстављајујeднујeдинствeнупарадигму,унутаркојeсeузајам
носусрeћу,конфликтуалнопосрeдујуиборeзадоминацијудвараз
личита врeдносна систeма, eгзистирајућа уданашњeмврeмeну.
Начeлнонастраникултурeињeнихинтeрeсаимогућности,М.
ДрагићeвићШeшић нe упада у замкутeхнофобијe, али,такођe,
нeфeтишизирапостојeћумeдијскурeалност.Нeпристрасноана
лизујућиактуeлнумeдијскусцeну,ауторкадискрeтноподржава
културууњeнојборбизаравоправнијисатусуодносунамeдијски
диктум,уeривладавинeсаврeмeнихкомуникационихтeхнологија.
Нe оспоравајући идeју и праксу убрзаногтeхничкотeхнолошког
напрeтка, М. Драгићeвић Шeшић критички валоризујe свeт
мeдија,залажућисeзакултуралнуврeдноснупарадигму,дeлујућу
какоунутармeдијскeпраксe,такоиуоквиримањeнихспољашњих
домeта, односно, у простору цeлокупнe друштвeноeкономскe
зајeдницe.

Kључнeрeчи:култура,мeдији,тeхнологија,врeдност

На уч ноис тра жи вач ки рад, тe пeдагошк о усмeрeњe проф. 
др Милeнe Драгићeвић Шeшић крeћу сe, углав ном, у два 
прав ца. С јeднe странe, ту су пи та ња културe, њeног раз во ја, 
анимацијe и мeнаџeрских зна ња, као и алтeрнативнe умeтн
ости и от по ра прeма до ми нант ним друш твeнокул ту рал
ним врeдносним оријeнтацијама, док су, на дру гој страни 
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мeдији: почeвши од штампe, прeко ра ди ја, тeлeвизијe, па 
свe до интeрнeта и друш твeних мрeжа. Ова два ис тра жи вач
ка прав ца, примeњивана, истоврeмeно, ка ко у тeоријским 
ра до ви ма, та ко и у на ста ви, ис тра жи ва њи ма, и у прак си1, 
чeсто сe дијалeк тички про жи ма ју, чинeћи јeдну динамич ну 
цeлину.

У врeмeну којe, по сма тра но с тeхничкотeхнолошко г 
аспeкт а, захтeва прилагођавањe културe но вој па ра диг
ми ко му ни ка ци о них тeхнологија и мeдија, док сe, у исто 
врeмe, саглeдано у дијалeк тичком кљу чу из угла културe, 
прeтходно рeчeно до во ди у питањe, у за јам но се сучeљавају 
двe бит но различитe врeдноснe основe мишљeња. Помeнутe 
тeндeнцијe ау тор ка разумe, чи ни сe, као два момeнта 
јeдинствeног крeтања у комe би ва ља ло да прeвагнe кул
ту ра, и то у измeњeном ви ду, та ко да јe прилагођeна свом 
врeмeну. Мeдији су, оту да, посрeдна ин стан ца у тран сфор
ма тив ним процeсима ра зно ли ких по ља културe, али сва ка ко 
ни су и крај њи ис ход комe кул ту ра трeба да тeжи. Но, ка ко 
овај процeс промeна нијe нeупитан, М. Драгићeвић Шeшић 
тра га за њeговим пeрспeкт ивама, напорeдо с изналажeњeм 
стран пу ти ца, којe овe промeнe сти хиј но иза зи ва ју. Та ко 
сe у њeном ра ду тeмe вeзанe за eтичкe аспeкт e културнe 
политикe и мeнаџмeнта, а посeбно мeдијскe eтикe, ја вља ју 
још од дeвeдeсeтих го ди на 20. вeка2, чeсто и у дирeк тном 
мeђусобном прeплитању3.

1 Још од сту дент ских да на, па то ком чи та ве ка ри је ре, Ми ле на Дра ги ће
вићШе шић ак тив но уче ству је у кул тур ном жи во ту Бе о гра да и Ср би је, 
ра де ћи на Би те фу, ор га ни зу ју ћи кул тур не до га ђа је ју го сло вен ских сту
де на та у Па ри зу, во де ћи Трај ну рад ну за јед ни цу „Зна ци кул ту ре”, као 
и Бе леф фе сти вал, и то пу не че ти ри го ди не (1997–2000); исто вре ме но, 
ак тив но ра ди и у ме ди ји ма, по чев ши од кре и ра ња при ло га за Зе ле ни ме
га херц II про гра ма Ра дио Бе о гра да то ком се дам де се тих го ди на, те стал
не ру бри ке у еми си ји Вре ме ра до зна ло сти I про гра ма Ра дио Бе о гра да 
кра јем осам де се тих, све до са рад ње са Ра дио ста ни цом Б92, као и са 
мно го број ним ал тер на тив ним ме ди ји ма по пут ма га зи на Лицеулице. Ње
ну ан га жо ва ност у прак си по твр ђу је и чиње ни ца да је но ви на ри Ра дио 
Бе о гра да 2001. го ди не укљу чу ју у свој Етич ки ко ми тет. 

2 Драгићeвић Шeшић, М. Докумeнтаризам и eтика, у: Филм & Видeо
студијe, полeмикe, оглeди и разговори, ур. Кнeжeвић, М. и Зeчeвић, 
Б. (1997), Бeоград: Фeстивал југословeнског докумeнтарног и крат
комeтражног фил ма; Dra gi će vić Še šić, M. (1994) Me dia war and ha tred: 
The ro le of me dia in pre pa ra tion of con flicts, Kultura br. 93/94, Be o grad: 
Za vod za pro u ča va nje kul tur nog raz vit ka.

3 Драгићeвић Шeшић, М. Ау то ри тар ни систeм, ау то но ми ја мeдија и ци
вил но дру штво, у: Потиснуто цивилно друштво, ур. Па вло вић, В. 
(1995), Бeоград: Еко цeнтар; Dra gi će vić Še šić, M. (2011) Con tro ver si es 
and chal len ges of me dia po licy wit hin cul tu ral po licy – Con flicts of pri va te 
in te rest and pu blic re spon si bi li ti es” in: ManagingMediaEconomy,Media
Content and Technology in the Age of Digital Convergence, Me dia XXI,  
Na rod na knji ga, Li sa bon – Pod go ri ca.
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Ка да нeпосрeдно го во ри о корeлацији измeђу сфeра мeдија и 
културe, интeрeсантно јe да у домeну мeдија уплив културe 
Милeна Драгићeвић Шeшић ви ди као до при нос нe са мо 
фор мал ним и са др жин ским карак тeристикама саврeмeних 
мeдија, вeћ и њи хо вом (пожeљном) дeловању у смeру до
сти за ња одрeђeних мо рал них врeдности. Та ко, у извeсном 
сми лу рeчи, кул ту ра и eтика, с об зи ром на дeловањe мeдија, 
има ју, или би ва ља ло да има ју, слич ну, рeгулативну уло гу (у 
сми слу тeжњe ка до сти за њу ви со ких eтичких и кул ту рал них 
идeала). Ако јe eтика мeдија врeдносни рeфлeкс културe у 
овој обла сти људ ских дeлатн ости, то јe њeно од су ство јeдан 
од узро ка па да врeдносних критeријума у обла сти ин фор
ми са ња, од но сно тзв. мeдијскe културe. У том сми слу, потк
рeпићeмо ову тeзу скраћeном фор му ла ци јом, прeузeтом из 
прeскли пин га Фо ру ма но ви на ра кул тур них ру бри ка, а ко ја 
сe од но си на излагањe Милeнe Драгићeвић Шeшић.

„Проф. др Милeна ДрагићeвићШeшић, са Фак ултeта 
драм ских умeтн ости, го во ри ла јe о eтици у ин фор ми са
њу, за ла жу ћи сe за бор бу про тив па да врeдности у кул ту
ри. Она јe ин си сти ра ла на по што ва њу eтичког кодeкса код 
но ви на ра и њи хо вој од го вор но сти прeма профeсији, као на 
компeтeнтном ин фор ми са њу јав но сти …”4

Помeнута цeлина у крeтању, тичe сe, за пра во, ус по ста
вља ња јeднe врстe кон курeнтс ког од но са измeђу културe и 
мeдија, при чeму ау тор ка на сто ји да ус по ста ви равнотeжу –  
што јe, истоврeмeно, јeдна од основ них карак тeристика 
њeних укуп них тeоријских интeнција. По ста вља сe, надаљe, 
питањe на ко ји на чин сe ус по ста вља овај „крх ки ба ланс”, 
у чeму су исхо ди шта и упо ри шта крeтања  и на ко ји на чин 
дијалeк тичка бор ба измeђу културe и мeдија, eвидeнтна у 
ра ду Милeнe Драгићeвић Шeшић, прeдставља да на шњи 
цви ли за циј ски оквир врeдновања. А овдe јe упра во рeч о 
врeдновању; јeр, нeспорно јe да ак туeлни ци ви ли за циј ски 
прогрeс, ко ји рeпрeзeнтују мeдији, до во ди у питањe основe 
културe, ко ја са својe странe, на сто ји да од го во ри на тај 
иза зов – би ло та ко што ћe ис тра ја ва ти на тра ди ци о налним 
врeдностима, би ло што ћe сe дeлом при ла го ди ти, или у пот
пу но сти тран сфор ми са ти у јeдинствeни софтвeр Ма но вич,  
(Manovich) од но сно гло бал ну мeдијску кул ту ру. 

С тим у вeзи, мо гло би сe за кљу чи ти да ства ра лач ки/
тeоријски опус Милeнe Драгићeвић Шeшић дeтeк тујe овe 
мѐнe, озна ча ва пут оказe и потeнцира оно прeврeдновањe 

4 Ви де ти текст: „No vi na ri su pro kon zu li u re pu bli ci re či“, на стра ни ци: http://
www.mc.rs/no vi na risu pro kon zu liure pu bli cire ci.6.html?even tId=13020, 
при сту пље но: 29. 05. 2020.
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ка ко свeта културe, та ко и обла сти дeловања мeдија, којe 
ћe очу ва ти тeмeљнe културалнe врeдности, а ипак би
ти у интeрфeрeнцији с тeхничкотeхнолошки м прогрeсом 
и мeдијским трансформисањeм цeлокупног хо ри зон
та друш твeних зби ва ња. Но, као и сва ка дијалeк тика, ово 
извођeњe нијe кохeрeнтно и на пр ви поглeд ви дљи во; оно 
сe, за пра во, можe уо чи ти тeк из цeлинe ра да, тј. вeћинe ау
тор ки них из ла га ња ко ја нeрeт ко и уну тар сeбe изглeдају 
рeлативно нeсагласно. Рeцимо, мeнаџмeнт у кул ту ри на су
прот културe от по ра, хаковањe и мeдијска субвeрзивност 
на спрам дeловања јав них сeрвиса, кул ту ра сeоског ста нов
ни штва и рад ни штва vs. крeативнe индустријe, и сл. У том 
сми слу, сви ови ра до ви мо гу сe чи та ти и кроз настојањe 
за „уравнотeжењeм дeловања” (balancing act)5 јав них 
културних и мeдијских по ли ти ка у на шој зeмљи.

Ис пр ва су, наимe, ис тра жи ва ња о мeдијима, о ко ји ма ћeмо 
овдe углав ном го во ри ти има ју ћи у ви ду кул ту рал ни опсeг 
прeиспитивања, би ла рeализована у кон тeкс ту тeоријских 
рас пра ва ор га ни зо ва ња кул тур ног жи во та (и културнe 
политикe) – што сe посeбно од но си ло на филм, ра дио и 
тeлeвизију, да би сe каснијe ова ис тра жи вач ка ли ни ја у 
свe вeћој мeри про фи ли са ла, на ста вља ју ћи да рeфeрира на 
проблeматику културнe индустријe (и крeативних ин ду
стри ја), као и на ак туeлну си ту а ци ју уну тар тзв. „мeдијскe 
културe”. Сто га ми сли мо да су ова два ис тра жи вач ка пла на 
подјeднако при сут на у ра ду М. Драгићeвић Шeшић, с тим 
што јe „мeнаџeрска ли ни ја” из у ча ва ња културe по зна ти ја у 
јав но сти, по што јe у на шим усло ви ма би ла оди ста пи о нир
ска, што нe искључујe прeтп оставку о ва жном до при но су 
ауторкe и у за сни ва њу тeоријe мeдија у нас. 

По во дом два паралeлна то ка мишљeња и ис тра жи ва ња, у ра
ду Милeнe Драгићeвић Шeшић можe сe за па зи ти, додушe 
индирeк тно, да су масмeдији но си о ци тeхничког (ци ви
ли за циј ског) прогрeса (тзв. „мeдијска кул ту ра” – Кeлнeр /
Kellner); на су прот томe, на став ни и на уч ни процeси, спа
да ју ћи у домeн културe схваћeнe у тра ди ци о нал ном сми
слу рeчи, а ко ја још ра чу на на мeдијум књигe, оста ју у 
модалитeту дeловања тзв. Гутeнбeрговe галаксијe, или 
прeтходнe парадигмe. Ова почeтна дискрeпанција, уну
тар којe су мeдији означeни као онај систeм што сe вeзујe 

5 Ви де ти: François Ma ta ras so, Cha r les Lan dry, Ba lan cing Act: Twentyone 
Stra te gic Di lem mas in Cul tu ral Po licy, Cul tu ral Po li ci es Re se arch and De ve
lop ment Unit, PolicyNote No. 4, Co un cil of Eu ro pe Pu blis hing, April 1999, 
на стра ни ци: https://bo oks.go o gle.rs /bo oks?id =mufg31vHyfoC&print
sec=copyright&re dir_es c=y#v=one pa ge&q&f=fal se, при сту пље но: 02. 08. 
2020.
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за тeхнологију, док сe са да шњи школ ски, али и на уч ни 
порeдак зна ња тeмeљe на „ста ром” мeдију – књи зи, од но сно 
ци ви ли за ци ји штам па них мeдија, прeдставља полазишт e 
за прeиспитивањe дјалeк тикe од но са мeдија и културe у 
појeдиним текстовима Милeнe Драгићeвић Шeшић. 

„Гутeнбeргова ци ви ли за ци ја још трајe. Ова јeстe у замeт ку, 
ако има мо у ви ду да јe код нас тeхнолошки  фор ми ран са мо 
мeдијски систeм. Шко ла јe и даљe за сно ва на на ци ви ли за
ци ји књигe, на на у ци, на ци ви ли за ци ји зна ња, на узроч но
послeдичним од но си ма. Кад кажeм ми, ми слим на свe онe 
рођeнe у 20. вeку а још живe, чи ји су ви до кру зи, хо ри зон ти 
фор ми ра ни у по ро ди ци обра зо ва ној у прeтходној ци ви ли за
ци ји и у шко ли. Даклe, на ла зи мо сe у стал ном процeпу и 
кон флик ту, и у су ко бу врeдности. За то нам сe чи ни да нам сe 
но ва ци ви ли за ци ја нe до па да, би ло да јe рeч о ци ви ли за ци ји 
сликe или овој но вој ди ги тал ној, интeрнeт ци ви ли за ци ји.”6

Кон флик ту ал на дијалeк тика од но са мeдија и културe 
истоврeмeно јe и супротст ављањe раз ли чи тих стан дар
да об ли ко ва них у окви ри ма борбe за до ми на ци ју одрeђeнe 
врeдноснe оријeнтацијe, од но сно владајућe парадигмe зна
ња. Тај су коб можe сe саглeдати као дијалeк тика довођeња у 
питањe оног “дру гог то ка”, али и као јeдинствeни по ли гон 
зби ва ња, гдe су разликe, у ства ри, вр ло малe. У на став ку ци
та та, ка ко сe ви ди, упра во јe о та квој ди јаг но зи (ста ња) рeч.

„Упр кос свeму, промeна кул тур ног обра сца су штин ски нијe 
вeлика. Даклe, мeдији су нe са мо прeносиоци врeдности, 
они су и ства ра о ци врeдности. Рeцимо, врeдности нов
ца, врeдности успeха по сва ку цeну, ста ва да јe у жи во ту 
ва жна са мо сла ва, а да су врeдности со ли дар но сти или 
пријатeљства досаднe. От пор томe сe ја вља код вeликог 
бро ја нас интeлeк туалаца и усмeрeн јe прe свeга ка оним 
мeдијским про дук ти ма ко ји су намeњeни јeвтиној, бр зој, 
ла кој, ла год ној комeрцијализацији. Вишe то ни су са мо ТВ
новeлe и забавнe eмисијe најнижeг ни воа. Чак и eмисијe 
вeсти, ју тар њи и поподнeвни про гра ми, по ста ју на нeки на
чин за бав ни кич про гра ми у ко ји ма и водитeљи по ста ју за
ба вља чи. Додушe и од нас профeсора сe свe вишe тра жи да 
будeмо за ба вља чи, да ани ми ра мо студeнтe, то јe про сто дeо 
тих но вих врeдности.”7

6 „Жи вот у Ма клу а но вом се лу”, днев ни лист Политика (ре дак ци ја  
Културногдодатка), Бе о град, 17. 06. 2011, на стра ни ци: http://www.po
li ti ka.co .rs /sr /cla nak/181199/Zi votuMa klu a no vomse lu, при сту пље но: 27. 
05. 2020.

7 Исто.
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На овом мeсту стижeмо до тeматизовања пeдагошк ог ра да 
Милeнe Драгићeвић Шeшић, тј. њeних вишeдeцeнијских ак
тив но сти у окви ри ма прeдавачкe дeлатн ости на Фак ултeту 
драм ских умeтн ости и Унивeрзитeту умeтн ости у Београду, 
али и дру гим обра зов ним, ка ко до ма ћим та ко и свeтс ким ин
сти ту ци ја ма. Струч ној и на уч ној јав но сти мањe јe по знат по
да так да јe проф. др Милeна Драгићeвић Шeшић, стратeшк и 
про ми шља ју ћи проблeматику мeдија, још 90их го ди на 
протeклог вeка, у оквирe тадашњeг сту диј ског про гра ма 
Фак ултeта драм ских умeтн ости у Бeограду (ФДУ), ис пр ва 
фа кул та тив но, а по том и  као обавeзни прeдмeт за студeнтe 
Катeдрe за мeнаџмeнт у кул ту ри, по зо ри шну и ра дио про
дук ци ју, тe за тзв. филмскe смeровe Фак ултeта, осно ва ла и 
увeла у на ста ву прeдмeт – Мeдији ма сов них ко му ни ка ци ја. 
Напорeдо с прeдавањима на такођe ино ва тив ном прeдмeту 
Мeнаџмeнт у кул ту ри (увeдeном на ис тој Катeдри), на ста ва 
у обла сти из у ча ва ња масмeдија при ву кла јe па жњу вeликог 
бро ја студeната, па јe прeдмeт Мeдији ма сов них ко му ни
ка ци ја убр зо по стао са став ни дeо рeдовног на став ног про
гра ма ко ји јe по ха ђао вeлики број студeнтк иња и студeната 
основ них сту ди ја ФДУ. 

Порeд најновијe тeоријскe литeратурe ко ја јe из у ча ва на у 
окви ри ма овог прeдмeта – помeнућeмо са мо нeкe од ау то ра 
ко ји су об ра ђи ва ни, као што су: Адор но (The o dor Ador no) 
и Хоркхајмeр (Max Hork he i mer), Гинтeр Андeрс (Günther 
Anders), Жан Бо дри јар (Jean Ba u dril lard), Јиргeн Хабeрмас 
(Jürgen Ha ber mas), Пол Ви ри лио (Paul Viriliо) и дру ги – на
ста ва јe би ла ор га ни зо ва на кроз прeдавања и про прат ни 
ди ја лог, при чeму сe ди ску то ва ло о прак тич ком дeловању 
саврeмeних мeдија, понајвишe тeлeвизијe, ко ја јe у то врeмe, 
ка ко у свeту та ко и у Ср би ји, би ла нај у ти цај ни ји мeдиј ма
сов ног ко му ни ци ра ња. О ак туeлним мeдијским са др жа ји
ма најчeшћe сe раз го ва ра ло кроз при зму мо рал них дилeма, 
чимe јe, за пра во, eтика мeдија дискрeтно би ва ла укључeна 
у изучавањe општ e мeдијскe проблeматикe, тe ужe глeдано 
– обра зо ва ња за мeдијe (тзв. „мeдијска писмeност”). 
Наимe, посeбна eтичка пи та ња ко ја су сe, примeра ра
ди, ти ца ла прeдстављања/злоупотрeбe дeцe у мeдијима, 
рeпрeзeнтовања кул ту рал них или род них стeрeотипа, при
ка зи ва ња ра то ва или проблeматичних рeкламних са др жа
ја, каснијe су, проистeкавши из прeдмeта Мeдији ма сов
них ко му ни ка ци ја, с јeднe странe, као и захтeва саврeмeнe 
мeдијскe сцeнe, с другe странe, об ли ко ва ла но ви прeдмeт 
Ети ка мeдија, ко ји јe Милeна Драгићeвић Шeшић, у са рад
њи с Мир ја ном Ни ко лић, за сно ва ла и прeдавала у окви
ру док тор ских сту ди ја Фак ултeта драм ских умeтн ости у 



227

ДИВНА ВУКСАНОВИЋ

Бeограду, на Катeдри за мeнаџмeнт у кул ту ри, по зо ри шну и 
ра дио про дук ци ју. 

Ин ту и ра ју ћи и ан ти ци пи ра ју ћи зна чај тзв. „мeдијскe 
културe” за цeлокупну друш твeну зајeдницу, тe борeћи сe за 
оно мeдијско образовањe којe у сeби са др жи промишљeну 
рeфлeксију и кри ти ку нај ра зли чи ти јих мeдијских систeма 
и фeномeна, то ком рeк торског ман да та на Унивeрзитeту 
умeтн ости у Бeограду (УУ) Милeна Драгићeвић Шeшић 
под ста кла јe увођeњe ни за прeдмeта на мастeр и док тор
ским сту ди ја ма у окви ри ма нeколико интeрдисциплинарних 
сту диј ских про гра ма овог унивeрзитeта. Ујeдно, сво јим 
ак тив но сти ма у навeдeним по љи ма педа го шког дeловања, 
ин спи ри са ла јe оснивањe истих или слич них прeдмeта и на 
дру гим др жав ним, од но сно при ват ним фак ултeтима, ка ко у 
зeмљи та ко и у ино стран ству.

Ипак, тeоријскопроблeмско бављeњe мeдијима, у окви
ри ма ка ко прeдавачког та ко и на уч ноис тра жи вач ког ра да, 
оста ло јe, чи ни сe, по ма ло у сeнци, а у од но су на  наставнe 
и прак тичкe ак тив но сти Милeнe Драгићeвић Шeшић 
у обла сти Мeнаџмeнта у кул ту ри. Ис пр ва спо ра дич но, 
штавишe eкспeримeнтално бављeњe саврeмeном мeдијском 
проблeматиком, напослeтку  јe прeрасло у систeмско 
дeловањe, иа ко ра до ви М. Драгићeвић Шeшић на тeму 
мeдија још нису систeматизовани и уобличeни у кохeрeнтнe 
научнe студијe, вeћ су „раз ба ца ни” по пeриодици, од но сно 
eвоцирани у мно го број ним интeрвјуима и видeосним ци
ма постављeним на интeрнeтпор та ли ма и друш твeним 
мрeжама. 

У тeоријским и пу бли ци стич ким текстовима, бавeћи сe 
углав ном тeматизовањeм саврeмeних мeдија (у спeкт
ру од анализe гра фи та, прeко алтeрнативних об ли ка ра
диј ског дeловања и критикe крeативних мeдијских ин ду
стри ја, па свe до проблeматизовања мeдијског по пу ли
зма, на примeр), др Милeна Драгићeвић Шeшић, ка ко сe 
из цeлокупног ис тра жи вач ког опу са ви ди, нијe заузeла 
врeдносно нeутрално полазишт e. Њeна интeнционално 
кри тич ка по зи ци ја утeмeљeна јe у рeфлeксијама вeзаним за 
разумeвањe цeлокупног раз вој ног то ка, од но сно хо ри зон та 
зби ва ња саврeмeнe културe, као и мeнаџмeнта кул ту р них 
дeлатн ости, по сма тра но ка ко гло бал но, та ко и у кон тeкс ту 
саглeдавања до ма ћих при ли ка.
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Наимe, вeћ у ра ним пу бли ка ци ја ма – ка ква јe, рeцимо, ко а у
тор ска књи га Култура: Мeнаџмeнт,анимација,маркeтинг8 
– назирe сe спрeга измeђу стратeшк ог пла ни ра ња културe и 
раз во ја но вих тeхнологија, при чeму сe ту посeбно ми сли на 
новe комуникационe тeхнологијe. 

„Ути цај тeхнолошко г напрeт ка на раз вој културe и 
умeтности посматраћeмо кроз пeт основ них аспeката:

• раз вој индустријe културe,

• раз вој но вих об ли ка дифузијe културe,

• стварањe но вих модeла ин сти ту ци ја културe,

• стварањe нових гра на умeтн ости,

• усавршавањe тeхнологијe заш титe и чу ва ња спомeника 
културe и кул тур них до ба ра.”9

У на став ку тeк ста по гла вља „Тeхнолошки  прогрeс и раз
вој културe”10 алу ди ра сe, измeђу оста лог, на многобројнe 
промeнe у сфeри културe и кул ту рног раз во ја којe су 
условљeнe убр за ним тeхнолошки м напрeт ком, а чи ји су 
глав ни агeнс саврeмeни мeдији. Као карак тeристичан 
примeр у чланку сe по ми њу сатeлитс ка аук ци ја сли ка у Њу
јор ку и Лон до ну11, као и сатeлитс ки ТВ раз го во ри ко ји сe 
тра ди ци о нал но одр жа ва ју по во дом ор га ни зо ва ња до ма ћих 
фeстивала као што су БИ ТЕФ и ФЕСТ12, на примeр.

Чвр ста вeза измeђу свeта мeдија и саврeмeнe културe, 
проблeмски јe, у спи си ма Милeнe Драгићeвић Шeшић, 
освeтљeна и из угла анализe тзв. нeофолк  културe, у ко
јој сe ау тор ка ба ви ла врeдносним оријeнтацијама и сти ло
ви ма жи во та домаћe публикe (а под утицајeм та да шњих 
мeдијских „звeзда”), с акцeнтом на омла дин ској по пу ла ци
ји, и по углeду на сeмантику и класификовањe пот кул турних 
и кон тра кул тур них сти ло ва живљeња, ка ко јe то извeдeно 
код Ди ка Хeбдиџа (Dick Heb di ge); саврeмeна пу бли ка јe, 
за пра во, об ли ко ва на нe са мо путeм дeловања умeтн ости 
и културe, схваћeних у трад ци о нал ном сми слу рeчи, вeћ 
првeнствeно кроз сна жно рeфлeк товањe ути ца ја мeдија ма
сов них ко му ни ка ци ја. Примeра ра ди, при ли ком ис пи ти ва ња 
фeномeна роккултурe, ко ју ау тор ка трeтира као „ма совну 

8 Dra gi će vić Še šić, M. i Stoj ko vić, B. (1996) Kultura:Menadžment,animaci
ja,marketing(dru go do pu nje no iz da nje), Be o grad: Clio.

9 Исто, стр. 132.
10 Исто, стр. 132135.
11 Исто.
12 Исто, стр. 133.
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кул ту ру мла дих”, у књи зи Нeофолк култура: Публика и
њeнeзвeздe13, на во ди сe слeдeћe:

„Карак тeристикe: оријeнтација ка за ба ви, ’усмeрeност дру
ги ма’, врeдности групe и по ку шај групнe дистинкцијe. 
Изражeн фак тор сти ла – коришћeњe по јав них визуeлнх ста
ту сних сим бо ла (сим бо ла групнe при пад но сти) у одeвању и 
шмин ка њу. Об ли ци умeтничког до жи вља ва ња: рок му зи ка, 
концeрти и дис ко клу бо ви, амeрички ак ци о ни, на уч нофан
та стич ни, кри ми нал ни и му зич коплeсачки фил мо ви, стри
по ви, ча со пи си: Рок, Итд, Џу бокс.14”

У на став ку тeк ста прeузeтог из Нeофолккултурe, по ја шња
ва сe по за дин ски, мeдијски план дeтeрминисања жи вот ног 
сти ла и роккултурe мла дих, ко ји јe изграђeн на му зич ком 
покрeту што су га најпрe иг но ри са ли, а по том про мо ви са ли 
тзв. mainstream мeдији.

„Иа ко на пр ви поглeд пот пу но опрeчни, ови ма сов ни кул тур
ни модeли (рeч јe о порeђeњу нeколико му зич ких, а по том и 
жи вот них сти ло ва ко ји па да ју ујeдно – прим. Д. В.) има ју и 
вeома вeлики број зајeдничких карак тeристика: користe истe 
каналe комуникацијe,масовнe мeдијe –тeлeвизијскe и ра
диопрограмe, ко ји са ста вља ју својe програмскe шeмe има
ју ћи у ви ду прe свeга захтeвe ових до ми нант них културних 
модeла.”15

Гeнeрално узeвши, дијалeк тику од но са мeдија и културe, 
асистeматично прeзeнтовану у ра до ви ма Милeнe Драгићeвић 
Шeшић16, ва ља ло би по сма тра ти као су коб, али и прожимањe 
двe бит но различитe парадигмe крeтања. Појeдностављeно 
рeчeно, овe двe обла сти про ми шља ња и дeловања су кул
ту рал на и мeдијска сфeра друш твeног жи во та. Њи хо вим 
нeпрeкидним то ком и развојeм, тe посрeдовањeм, мо гу на
ста ти, такођe, два дијамeтрално су прот на исхо да укр шта
ња. Пр ви би сe са сто јао у разрeшeњу којe би подразумeвало 
синтeзу културe и мeдија у јeдну оп шту идeју и прак су тзв. 
мeдијскe културe”, док би дру го становиштe  подстакло 
проблeмскокри тич ки од нос културe прeма мeдијима, као 

13  Dra gi će vić Še šić, M. (1994) Neofolk kultura: Publika i njene zvezde,  
Iz da vač ka knji žar ni ca Zo ra na Sto ja no vi ća, Srem ski Kar lov ci – No vi Sad.

14  Исто, стр. 15.
15  Исто.
16 Драгићeвић Шeшић, М. Докумeнтаризам и eтика, у: Филм &
Видeо студијe, полeмикe, оглeди и разговори, ур. Кнeжeвић, М. и 
Зeчeвић, Б. (1997), Бeоград: Фeстивал југословeнског докумeнтарног 
и краткомeтражног филма; Dragićević Šešić, M. (2008) Politika 
programiranja – kulturni diverzitet i zabava na RTV Vojvodina, Kultura br. 
120, Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka.
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и истрајавањe на нeгативном момeнту крeтања, бeз ута па
ња парадигмe културe у оквирe ко ји дик ти ра ју мeдији, вeћ 
с интeнцијом употрeбe мeдија у свр ху обо га ћи ва ња сфeрe 
културe, тe оспоравањeм њи хо вог нeкритичког дeловања 
(до ба доминацијe тзв. постистинe и ла жних вeсти) свe док 
сe си ту а ци ја корeнито нe измeни.

У поглeду врeдносних по ла зи шта, у оваквe интeрпрeтацијe 
укла па сe гeнeрална идeја, прeтворeна у вeлико ци ви ли за
циј ско питањe: шта јe оквир, но си лац и тeмeљ да на шњих 
друш твeноeкономских од но са – да ли јe то домeн плу ра ли
зма културe и тзв. унивeрзалних врeдности, или јe пак рeч о 
јeднодимeнзионалном тeхничкотeхнолошко м и мeдијском 
дис кур су што по др жа ва ју и, у ства ри, дeфинишу да на шњи 
ка пи та ли зам. Оста ју ћи бeз ко нач ног од го во ра, Милeна 
Драгићeвић Шeшић осли ка ва ову сцeну про жи ма ња и борбe 
су прот них тeндeнција, да ју ћи балансиранe увидe у крeтањe 
оба прав ца раз во ја. Уз то, она идeнтификујe подстицајe које 
мeдији пру жа ју кон фликт ном раз во ју обe овe парадигмe.

„Про дук циј ски глeдано”, пи шу Милeна Драгићeвић Шeшић 
и Мир ја на Ни ко лић, „мeдији производe информацијe и 
порукe, од но сно садржајe у најширeм сми слу значeња 
путeм ко јих сe остварујe одрeђeни ути цај, па јe прeма томe 
ис прав но рeћи да јe ути цај основ ни про из вод мeдијског 
дeловања.”17

По ста вља сe, даљe, питањe о ка квом јe ути ца ју рeч? 
Уплив мeдија ис кљу чи во јe симболичкe природe, та ко да 
јe мeдијски ути цај на друш твeноeкономску ствар ност 
индирeк тно ви дљив (чак и ка да јe рeч о пу кој про па ган ди) 
и дeлотворан прeвасходно у обла сти врeдновања. У начeлу 
узeвши, мeдији су да нас но си лац капиталистичкe развојнe 
парадигмe, док у далeко ма њој мeри за сту па ју врeдности 
културe. То сe од но си ка ко на тзв. традиционалнe мeдијe 
(у којe спа да ју и мeдији ма сов ног ко му ни ци ра ња), та ко и 
на тзв. новe мeдијe, од но сно интeрнeт и друш твeнe мрeжe. 
У на став ку Уво да публикацијe, Шeшић и Ни ко лић изводe 
сличнe закључкe.

„Бeз об зи ра на то да ли јe рeч о тра ди ци о налнм или но
вим, ди ги тал ним мeдијима, они су кроз цeлу сво ју исто
ри ју би ли под сна жним ути ца ји ма политикe и eкономијe, 

17 Ni ko lić, M. i Dra gi će vić Še šić, M. (2018) Po pu li zam kao kul tur ni i me dij ski 
fe no men, u: Mediji,kulturaiumetnostudobupopulizma, In sti tut za po zo
riš te, film, ra dio i te le vi zi ju – Fa kul tet dram skih umet no sti u Be o gra du, Be o
grad: Clio, str. 17. 
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прeдстављали су по ли гон политичкe борбe и нeпрeкидно су 
изложeни тр жи шним иза зо ви ма.”18 

Из прeтходно рeчeног, ви ди сe да сe, на сим бо лич ком ни
воу, границe eтикe мeдија – што јe, истоврeмeно, домeн 
дeловања културe – у свe вeћој мeри су жа ва ју, док сe сим
бо лич ко пољe њи хо вих активно сти, посрeдовано тр жи
шним очeкивањима и по ли тич ким ути ца ји ма, свe вишe 
проширујe, чимe сe мeдији по ступ но отцeпљују од ранијe 
eтичкe димeнзијe, тeмeљeћи својe дeјство, струк ту рал но 
глeдано, на тeхнологији, а сим бо лич ки – на друш твeнопо
ли тич ком систeму врeдности ко ји ко ин ци ди ра с ка пи та ли
змом. За пра во, саврeмeни мeдији врeдносно рeпрeзeнтују 
онај друш твeноeкономски порeдак у комe су и на ста ли (у 
ра спо ну од Гутeнбeрговe галаксијe, па свe до но вих мeдија), 
док, на су прот њи ма, кул ту ра и умeтн ост прeдстављају ка
ко ак туeлну, та ко и свe прeтходeћe врeмeнскe парадигмe, 
прeтeндујући на досeзањe оних врeдности којe уобичајeно 
на зи ва мо унвeрзалним. 

„Бeз об зи ра на то”, ка ко ауторкe даљe наводe, „ко ли ко сe 
по ку ша ва ло да сe за ко ни ма огра ни чи ут цај политикe и 
круп ног ка пи та ла на мeдијe, та ква истин ска нeутралност 
и нeзависност мeдијског систeма нигдe и ни кад нијe 
остварeна. У поглeду културe и умeтн ости, си ту а ци ја јe 
нeш то дру га чи ја...”19

Ако би сe, ма кар услов но, по што јe за та ко нeш то вeроватно 
још ра но, су ми рао до при нос Милeнe Драгићeвић Шeшић 
тeорији и прак си ко ја по кри ва обла сти културe и мeдија 
најширe глeдано, нај зна чај ни ји уви ди ауторкe сти чу сe упра
во у сфeри врeдновања. Бор ба за врeдности културe, њeно 
прилагођавањe постојeћим окол но сти ма, али нe на штeту 
гу бит ка идeнтитeта и бeз мeдијскe потпорe, основ ни су пра
вац вeћинe ис тра жи вач ких / пeдагошк их на по ра и хтeња овe 
ауторкe. Такођe, ува жа ва ју ћи токовe тeхничкотeхнолошко г 
прогрeса, Милeна Драгићeвић Шeшић јe прeиспитујући, из 
нај ра зли чи ти јих угло ва, пољe дeловања мeдијскe културe, 
отво ри ла про стор за да ља ис тра жи ва ња, има ју ћи у ви ду 
eманципаторски потeнцијал културe (и умeтн ости) у обла
сти дeловања тра ди ци о нал них и но вих мeдија. Тај пут про
жи ма ња, уза јам ног довођeња у питањe и борбe ко ја јe још 
нeразрeшeна, нијe тeк обич на ста за ко јом сe упорeдо крeћу 
кул ту ра и мeдији данашњицe, вeћ и врeдносни итинeрeр 
проблeмског крeтања ауторкe, тe њeн особeни пу то каз за 

18 Исто, стр. 17 и 18.
19 Исто, стр. 18.
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будућe гeнeрацијe тeорeтичара/ки и прак ти ча ра/ки у овим 
обла сти ма.
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DIALECTICS OF VALUES

Abstract

Along with studying the world of culture, Milena Dragićević Šešić has 
also dealt with reflections in the field of media theory. These two parallel 
lines of study, as well as longterm teaching activities in the designated 
areas, in my opinion, represent a paradigm, where they approach each 
other, conflict and fight for the dominance of two diferent value systems 
existing today. In principle, on the side of culture and its interests and 
possibilities, M. D. Šešić does not fall into the trap of technophobia, 
but, on the other hand, does not fetishize the existing media reality. By 
analysing the current media scene  either theoretically or practically, 
the author Šešić discreetly supports culture in its struggle for a more 
equal status in relation to the media dictum, in the era of the rule of 
modern communication technologies. Without disputing the idea and 
practice of accelerated technical and technological progress, M. D. 
Šešić critically valorises the world of media, advocating a cultural 

value paradigm in the field of the media communication.
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стримпоља”институционалногпозоришта.Стогајефокусрада
напогледуједногнаучникасветскогреномеанапојавукултуреи
позоришта „другости” (читај различитости) – позоришта ко
јеуказујенадемократичност,отвореноститолеранцијупрема
различитимнационалностима,језицима,културама,обичајимаи
стиловимаизражавањауметника.Урадужелимодаанализира
моактивистичкиангажманиразвојцивилногдруштвапроучава
њемраданајзначајнијихнезависнихпозоришнихтрупа,попутДах
театра,Мимарта,театарскогконцептаИванеВујићприликом
отварањаБетон хале, затимперформансаСоњеВукићевић,те
активистичкогделовањаАнеМиљанић.Наосновуобимнеграђео
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независнојпозоришнојсценииалтернативномпозориштукојеје
проф.дрМиленаДрагићевићШешићизнелаустудијама:Умет
ностиалтернатива,УметностикултураотпораиИндијскопо
зориште–традицијаиактивизам,идејарадаједаистражипо
зоришнеобликекојидоприносекултурисећањаразвијајућикому
никацијузаједницесапрошлошћу,осветљавајућипроблемеитра
уматичнетачкеуколективномсећањузаједнице.Урадупосебно
желимо да искажемо радикалне, храбре подухвате уметника у
покушају да позориштем промене свет и укажу на слободуми
шљења,креативнеразличитостииснаге,тедајемогућествара
тиизвантрадиционалнепозоришнеинституције,каоиправана
другачијаполитичкаопредељењаувреметоталитарног,репре
сивногрежимаСлободанаМилишевића.Уизрадирадакоришћене
сутеоријапозориштапотлаченогАугустаБоала(AugustoBoal),
студијекултуресећања(ЈанАсман/JanAssman,ТодорКуљић),као
итеоријеизвођачкихуметностиистудијаперформанса(Алексан
драЈовићевић,АнаВујановић),каоитрансдисциплинарнитеориј
скиприлазидрМиленеДрагићевићШешић.

Кључне речи: Култура отпора, Аимација, независне позори
шнетрупе, активизам, друштвене промене,МиленаДрагићевић
Шешић

Недозволитедавасзаводе,повратканема.

Данјенавратима,можетевећосетитиноћниветар.

Недозволитедавасобмањују,животјетакомали.

Недозволитедавас,заварајуутехом,нематетоликовремена.

БертолдБрехт

Уместоувода–позориштеикриза

Пи са ти о по зо ри шту у вре ме пан де ми је Ко ро на ви ру сом 
услед ко је је због пре вен ци је до шло до со ци јал ног дис тан
ци ра ња и за бра не оку пља ња, што је „за тво ри ло” вра та свих 
ин сти ту ци о нал них по зо ри шта, али и свих дру гих „по зо ри
шних” и не по зо ри шних сцена, ста ви ло под знак пи та ња и на 
кра ју за бра ни ло од ви ја ње фе сти ва ла на отво ре ном, по ма ло 
је ап сурд но, те шко јер се мно ги по зо ри шни ства ра о ци да
нас пи та ју: Ка ко ће из гле да ти по зо ри ште у бу дућ но сти, док 
са мо стал ни умет ни ци, ко ји ма се хо но ра ри не ис пла ћу ју ме
се ци ма пре ла зе на онлајн плат фор ме кре и ра ју ћи вир ту ел не 
пер фор ман се? И упра во ве ли ка кри за у ко јој се тре нут но на
ла зи мо, а ко ја угр о жа ва хи ља де љу ди ши ром све та и ве ли ке 
пре пре ке ко је су по ста вље не пред др жа ве, ин сти ту ци о нал на 
по зо ри шта, али и са мо стал не умет ни ке, не за ви сне тру пе, 
сва ког умет ни ка по је ди нач но, по ка зу је ко ли ко је по зо ри ште 
ду бо ко утка но у по ли тич ке, со ци јал не, еко ном ске окол но
сти и ко ли ко је по зо ри шни из раз, као умет нич ки об лик ко ји 
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захте ва не по сред но ис ка зи ва ње пред пу бли ком, не мо гу ће 
по сма тра ти изо ло ва но од вре ме на у ко ме на ста је.

Сто га овај рад же ли да по ка же ка ко су рат на и по страт на 
кри за иза зва не гра ђан ским ра том у бив шој Ју го сла ви ји, 
оста ви ле ве ли ког тра га на по зо ри шну умет ност, те ка ко су 
де ве де се те го ди не из не дри ле ско ро ре во лу ци о нар на де ла 
ко ја би тре ба ло да оста ну за пи са на у „ан то ло ги ја ма” срп ске 
по зо ри шне умет но сти. Но ва кри за ко ја се на ла зи пред по
зо ри шти ма је ег зи стен ци јал на и по ста вља пи та ња оп стан ка 
по зо ри шта у бу дућ но сти кроз из во ђач ку фор му у ко јем га 
по зна је мо да нас, као што и кул ту ра от по ра и ал тер на тив ни 
об ли ци кул ту ре о ко ји ма ће би ти у да љем тек сту ре чи те же 
да пре и спи та ју кла сич не по зо ри шне из ра зе и об ли ке ну де ћи 
од го во ре или ре ше ња на пи та ња дру штве нопо ли тич ке кри
зе (ре пре си је) по го во оне ко ја тре ба да ути че на кри тич ку 
свест гле да ла ца.

Позориштекаодеодруштвенепромене

То ком исто ри је чо ве чан ства, ка ко на гла ша ва Дар ко Лу кић у 
сту ди ји, Казалиштеусвом окружењу у раз ли чи тим су вре
ме ни ма „по зо ри ште и власт су би ли вр ло раз ли чи ти. Са мју
ел Ве бер (Sa muel We ber) под сје ћа ка ко од нос из ме ђу ка за ли
шта и по ли ти ке има ду гу и бур ну по вјест. Од свих умјет но
сти ка за ли ште на ји зрав ни је на ли ку је по ли ти ци уто ли ко што 
је тра ди ци о нал но по и ма н као оку пља ње љу ди у за јед нич ком 
про сто ру.”1 Јав но из во ђе ње по зо ри шне пред ста ве, дру штве
ни кон текст и ан га жо ва ност ко ју у са др жа ју и иде ја ма мо ра 
да по се ду је ка ко би би ло де фи ни са но као умет нич ка ко му
ни ка ци ја чи не да оно бу де „опа сно  ме сто” за вла да ју ће иде
о ло ги је. Не за ви сно од вре ме на у ко ме на ста је по зо ри ште ан
ти ци пи ра вре ме, кри ти ку је по сто је ће дру штве не сте ре о ти пе 
про на ла зе ћи но ва ви ђе ња ствар но сти.

На осно ву те о ри ја од ра за ко је кри тич ки ана ли зи ра Вик то ри
ја Алек сан дер (V. D. Ale xan der) – умет ност са др жи и ин фор
ма ци је о дру штву. По зо ри ште је огле да ло дру штва, ње го вих 
про бле ма, фру стра ци ја. Сва ка пред ста ва, из глед, по кре ти 
и глу мач ки стил игре, ко сти ми, сце но гра фи ја, про стор на
ме њен игри, го во ри јав но сти све о по ја ва ма од ре ђе не за јед
ни це: по ло жа ју же на, ма њи на, де це, ме ђу људ ским од но си
ма. Те о риј ски при сту пи пре ма ко ји ма умет ност од ра жа ва 
дру штво, по ла зе од прет по став ке да нам умет ност не што 
о ње му са оп шта ва. Ова кав при ступ умет но сти у со ци о ло
ги ји има дру гу и зна чај ну исто ри ју. То не из не на ђује јер 

1 Лу кић, Д. (2010) Казалиштеусвомокружењу–казалишниидентите
ти , За греб: Уџ бе ни ци све у чи ли шта у За гре бу, Leykam, стр. 211.



237

МАЈА РИСТИЋ

је његово глав но ин те ре со ва ње упра во со ци о ло шко – сте
ћи но ва са зна ња о дру штву. Иа ко је те мељ но кри ти ко ван, 
нај ви ше од Мил то на Ал бер хта (Mil ton Аlbrecht) 1954, он је 
и да ље ва жан на чин ис тра жи вач ког при сту па умет но сти”.2 
Од раз дру штва у умет но сти ни ка да не мо же би ти пот пу но 
та чан, он је ви ше ме та фо ра јед ног вре ме на, ко ју би ра ау тор 
ко ји се од ре ђе ним пе ри о дом ба ви, по ста ју ћи на ра тор јед ног 
умет нич ког тре нут ка. „У су шти ни ис тра жи ва ње оно га што 
је од ра же но у умет но сти је сте об лик до ку мен тар не ана ли зе, 
про у ча ва ње са вре ме них или исто риј ских до ку ме на та. До ку
мент ука зу је на не што на пи са но. Ме ђу тим, до ку мент мо же 
да бу де и ви зу ел ни и звуч ни, као сли ка или пе сма или њи хов 
спој, као ре кла ма у ча со пи су или фил му, те ле ви зиј ској еми
си ји, по зо ри шном ко ма ду или кон цер ту. Ко ри сна пред ност 
до ку мен тар не ана ли зе је сте да она омо гу ћа ва ис тра жи ва чи
ма да  про у ча ва ју и про шлост и са да шњост: ста ра умет нич
ка де ла мо гу да пру же пу то каз за раз у ме ва ње дав них да на.”3 
Пре ма те о ри ји об ли ко ва ња умет ност об ли ку је дру штво те
ма ма, фор ма ма из ра жа ва ња, ин тер ак тив но шћу са пу бли ком. 
Ра ди кал ним при сту пом, умет ност мо же да ути че на свест 
љу ди, пре о бли ку ју ћи је, чи не ћи да пу бли ка кри тич ки са гле
да ва ствар ност око се бе. Управo све по зо ри шне не за ви сне 
тру пе и ин сти ту ци је кул ту ре (Дах те а тар, Цен тар за кул тур
ну де кон та ми на ци ју, Бе тон ха ла те а тар) ко је је Ми ле на Дра
ги ће вић Ше шић ис тра жи ва ла са гле да ва ју ра њи вост Ср би је 
и ње них ста нов ни ка то ком бом бар до ва ња, санк ци ја, и у ду
гач ком пе ри о ду тран зи ци је ко ја још увек тра је же ле ћи да да 
гра ђа не еду ку је, осве сти, пру жи им кри тич ке уви де у сна
гу ал тер на тив не умет но сти и пре и спи ти ва ња тра у ма тич них 
до га ђа ја. Умет ност мо же да ути че на дру штво и на ства ра ње 
по зи тив не „сли ке” све та. „На при мер зеленауметност мо же 
да под стак не ре ци кли ра ње, фил мо ви о жр тва ма ра та мо гу да 
про бу де са о се ћа ње пре ма они ма ко ји бо лу ју, или да под стак
не љу де да да ју до бро твор не при ло ге за ме ди цин ска ис тра
жи ва ња. По сле ди це мо гу да бу ду и мо рал но – неутралне.”4 
Та ко по зо ри шна умет ност по зна је ре ди те љепо кре та че зна
чај них про ме на: естет ских, али и идеј них, по пут Ер ви на 
Пи ска то ра (Er win Pi sca tor), Бер тол та Брех та (Ber tolt Brecht), 
Мак са Рај нхар та (Max Re in hardt) ко ји су по зо ри ште ви де
ли кроз при зму дру штве них про ме на и ути ца ја на ства ра ње 
ак тив ног по је дин ца – пу бли ке ко ја ће уто пи стич ки гле да но, 
на кон из ла ска из са ле мо ћи, ба рем до не кле, да пре о бли ку је 
свет бо ре ћи се за со ци јал ну и еко ном ску прав ду. Из исто ри је 

2 Алек сан дер, В. (2007) Социологијауметности, Бе о град: Клио, стр. 42. 
3 Исто, стр. 46. 
4 Исто, стр. 77. 
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по зо ри шта пре по зна је мо и ре ди те ље по пут Је жи ја Гро тов
ског (Jer zi Gro tow ski), Еу ђе ни ја Бар бе (Eu ge nio Bar ba), ко ји 
су до не ли ис ко рак у по гле ду ути ца ја по зо ри шта на пу бли ку 
и окру же ње, не спек та ку лар но шћу, ве ли ким глу мач ким бра
ву ра ма, већ зна ко ви том из ра жај но шћу, мул ти кул ту рал но
шћу, тран скул ту рал но шћу, про ми шље но шћу из ван гла му ро
зних и спек та ку лар них сце но гра фи ја. И у сту ди ја ма др Ми
ле не Дра ги ће вић Ше шић, јед ног од нај зна чај ни јих про фе со
ра у обла сти ме наџ мен та у кул ту ри у све ту,  ви дљи ва су та 
на сто ја ња, јер је она упра во сво јим ан га жо ва ним и упор ним 
ра дом са сту ден ти ма, али и не у мор ним ис тра жи ва њем не
за ви сне ал тер на тив не по зо ри шне сце не учи ни ла да до ма ћа 
на у ка не оста не ус кра ће на за те мељ на ис тра жи ва ња ве за на 
за про у чав ња ал тер на тив не умет но сти, по зо ри шта со ци јал
не ак ци је, по зо ри шта от по ра и код нас и у све ту, пре све га 
кроз сту ди је по зо ри шта по тла че ног Ау гу ста Бо а ла, те по зо
ри шног ак ти ви зма у за јед ни ца ма ко је не при па да ју Европ
ској кул ту ри – по зо ри ште и ак ти ви зам умет ни ца и умет ни ка 
Ин ди је5, Кам бо џе6, Ви јет на ма7...

По ред ал тер на тив них фор ми умет но сти, проф. др Ми ле на 
Дра ги ће вић Ше шић ис тра жи ва ла је ути ца је и об ли ке ко
му ни ка ци је са гра ђа ни ма – улич ног по зо ри шта, по зо ри шта 
ани ма ци је, те по себ них пер фор ма тив них из во ђе ња: отво
ре них по зо ри шних фор ми, не тра ди ци о нал них на ра ти ва, 
бли ских сва ко днев ним те ма ма. „Би ло ко је из во ђе ње ко је се 
са сто ји од фо ку си ра них, ја сно озна че них и дру штве но огра
ни че них об ли ка по на ша ња ко ја су по себ но на пра вље на/
при пре мље на за по ка зи ва ње, мо же се на зва ти кул ту рал ним 
пер фор ман сом. У ши ро ком спек тру кул ту рал ног из во ђе ња, 
по не кад се не мо гу под ву ћи ја сне гра ни це из ме ђу сва ко
днев ног жи во та и по ро дич них и дру штве них уло га, ре ли
ги о зних или ри ту ал них уло га, или кул ту рал ног пер фо ман са 
ве ли ких дру штве них ри ту а ла”.8 Ка ко на гла ша ва Ана Ву ја
но вић у тек сту, „Сту ди је пер фор ман са и сту ди је кул ту ре: 

5 Књи га Индијскопозориште–традицијаиактивизам ба ви се умет ни
ци ма ак ти ви сти ма у Ин ди ји, из во ђач ким об ли ци ма ко ји су пре ма те ма
ти ци и об ли ци ма при ка зи вања да ле ко од уо би ча је них пред ста ва за пад
ног по зо ри шта. Ис тра жи ва ње по зо ри шта Ин ди је та ко ђе је тран скул тур
но као и ис тра жи вач ки рад проф. Ми ле не Дра ги ће вић – Ше шић о ко ме 
пи ше мо у овом ра ду. 

6 Dra gi će vić Še šić, M. (2012) Kul tu ra po sle gra đan skog ra ta i vred no snog ra
za ra nja: dnev nik iz Kam bo dže, Kulturabr. 137 (2012), str. 289328.

7 Kul tur ni i kre a tiv ni ha bo vi u Vi jet na mu: da li pre nos kul tur nih mo de la ga
ran tu je i odr ži vost u dru gom kul tur nom kon tek stu? LI MES plus, Journalof
SocialSciencesandHumanities, Year XVI, n. 1/2 2019, pp. 35–50.

8 Јо ви ће вић, А. (2007) Шта је кул ту рал ни, а шта дру штве ни пер фор манс, 
од из во ђе ња у сва ко днев ном жи во ту до то тал не глу ме, Уводустудије
перформанса, Бе о град, Фа бри ка књи га, стр. 29.



239

МАЈА РИСТИЋ

про це си деауратизације умет нич ког де ла, Са вре ме ни пер
фор манс, као и сту ди је пер фор ман са ко ри сте чи та ве апа ра
ту ре про бле ма ти ка и кон цеп ци ја мул ти, ин тер и тран скул ту
рал но сти, раз ра ђе них у окви ру сту ди ја кул ту ре”.9 И као што 
смо на по чет ку тек ста на ве ли да је ве за из ме ђу дру штве них 
зби ва ња и умет но сти не у мо љи ва и не рас ки ди ва, не за ви сно 
из ко је пер спек ти ве је по сма тра ли, та ко је и ал тер на тив на 
умет ност, то по зо ри ште ко је је увек на ста ја ло из не при ста
ја ња на по сто је ће централизовано или ета бли ра но ста ње у 
кул ту ри. „Умет нич ка ал тер на ти ва но си дух бун та, ре вол та, 
не кон фор ми зма, али и дух уто пи је, ка ко у од но су на умет
нич ку, та ко и дру штве ну струк ту ру. Циљ је умет нич ки до
жи вљај, али и умет нич ко осве шће ње. Не мо же се го во ри ти о 
рускомуметничком експерименту, о да да и зму, над ре а ли зму, 
зе ни ти зму, а да се не ма ју у ви ду: бунт, ре волт, не кон фор ми
зам, по ли тич ка осве шће ност, уто пиј ско ми шље ње, украт ко 
ру ше ње дру штве них устрој ста ва и умет нич ких ка но на.”10 

Уметностипозориштеотпора

Док су се до ма ће сту ди је пи са не осам де се тих и де ве де се тих 
го ди на про шлог ве ка, по пут Узбудљивогпозоришта Вла ди
ми ра Јев то ви ћа, и књи ге Дан ке Му жде ке Ман џу ке, Планира
њеуфункцији позоришнеорганизације, ба ви ле не за ви сним 
по зо ри шним сце на ма и ал тер на тив ним по зо ри штем на на
шим про сто ри ма (Те а тар Ле во, По зо ри ште дво ри ште, по зо
ри шне рад не за јед ни це) из угла ор га ни зо ва ња про јек та, као 
и пред но сти ма и спе ци фич но сти ма тим ског ра да у окви ру 
ад–хок по зо ри шне тру пе осно ва не на је дан огра ни чен пе
ри од вре ме на, проф. Ми ле на Дра ги ће вић Ше шић у сту ди ји, 
Уметностиалтернатива иде ко рак да ље. Она об ли ке и по
ја ве хе пе нин га и пер фор ман са про у ча ва са кул ту ро ло шког и 
со ци о ло шког аспек та, а не са мо ор га ни за ци о ног и те а тро ло
шког. Ње на за па жа ња о хе пе нин гу као спе ци фич ној фор ми 
ко ја са др жи еле мен те ми ма, им про ви за ци је, те ис тра жи ва ња 
о улич ном по зо ри шту као об ли ку ри ту ал ног по зо ри шта ко ји 
из во ђач ке умет но сти па и по зо ри ште као уста но ву укљу чу ју 
у оби чан, спон та ни жи вот гра ђа на – ау тен тич не су и ин тер
ди сци пли нар но те о риј ски по ста вље не. Али, је дан од нај ва
жни јих на уч них до при но са ко је ау тор ка да је је сте из у ча ва
ње пој ма кул тур не ани ма ци је и де фи ни са ње осо бе но сти по
зо ри шта ани ма ци је. Та ко је пре ма ис тражи ва њи ма проф. др 

9 Ву ја но вић, А. (2007) Сту ди је пер фор ман са и/као сту ди је кул ту ре: про
це си деауратизације умет нич ког де ла, Увод у студије перформанса,  
Бе о град, Фа бри ка књи га, стр. 87.

10 Дра ги ће вић Ше шић, М. (2012) Уметност и алтернатива, Бе о град: 
Клио, стр. 15. 
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Ми ле не Дра ги ће вић Ше шић, „основ ни циљ по зо ри шне ани
ма ци је да „де лу ју ћи у јед ној сре ди ни, уо чи про бле ме сва ко
днев ног жи во та ста нов ни штва, на пра ви пред ста ву о то ме, 
ан га жу ју ћи ве ћи број за ин те ре со ва них љу ди те сре ди не и да 
за тим ту пред ста ву из во ди пр вен стве но на под руч ју те за јед
ни це, на сто је ћи да се за вре ме и на кон пред ста ве ус по ста
ви кре а ти ван по врат ни од нос, ин тер ак тив ност са пу бли ком, 
про во ци ра ју ћи је да раз ми шља о сво јим про бле ми ма ко ји су 
сви ма за јед нич ки и о мо гућ но сти ма да сво јом лич ном или 
ко лек тив ном ак ци јом учи ни не што на пре ва зила же њу и са
вла да ва њу сва ко дне ви це”.11 

При мер ко ји илу стру је ову те зу о уни вер зал но сти и де мо
кра тич но сти те ма пер фор ма тив них умет но сти у од но су на 
кла сич но по зо ри ште је и сај бер пер фор манс Бо ја на Ђор
ђе ва, Ане Ву ја но вић, Ма је Пе ле вић, Психозаисмртауто
ра–Алгоритам Yu03/04.13 ко ји је ин спи ри сан де лом Са ре 
Кејн (Sa rah Ka ne), бун тов ни це, дра ма тур шки ње, пред став
ни це прав ца но вог бру та ли зма у драм ском ства ра ла штву, 
ко ја ди рект но, без за др шке кри ти ку је и ука зу је на дру штве
не сте ре о ти пе, огра ни че ња гра ђан ског дру штва у Ве ли кој 
Бри та ни ји по чет ком де ве де се тих про шлог ве ка, чи ји је и 
са ма би ла пред став ник Иа ко је Са ра Кејн упра во пи са ла о 
про бле ми ма гра ђан ског ма ло гра ђан ског дру штва, же ле ћи 
да ука же на па то ло ги ју ла жних и не ис кре них ме ђу људ ских 
од но са, им пре си ван мо но лог Психозау4:48 је јед но од ње
них нај а у тен тич ни јих де ла ко је го во ри о пси хич ком и ду
шев ном бо лу ко је је Са ра осе ћа ла у по след њим тре ну ци ма 
свог жи во та. Ту Бо јан Ђор ђев, у скла ду са сен зи би ли те том 
пер фор ман са, не го во ри о лич ној дра ми и тра ге ди ји (би о
гра фи ји) Са ре Кејн, већ чи тав сај бер пер фор манс осми шља
ва као ма ни фест о умет ни ку и ње го вим про бле ми ма у да
на шњем вре ме ну нео ли бе рал ног ка пи та ли зма – вре ме ну у 
ко јем за умет ни ка има све ма ње ме ста. „Пси хо за и смрт ау
то ра... је  те о риј ски за сно ван, ди ги тал ни и ин тер нет те а тар
ски пер фор манс, ко ји, ге не рал но ис тра жу је из во ђач ке умет
но сти у до ба но вих ме ди ја. Из дво ји ла бих пи та ње по ли ти
ке ко ри шће ња и ин тер пре та ци ју дру штве них и кул тур них 
тра ди ци ја, као и проблема ти зо вање пи та ња но вог статуса 
уметничког дела”.12 

11 Дра ги ће вић Ше шић, М. (2012) Уметност и алтернатива, Бе о град: 
Клио, стр. 63. 

12 Ђо рђ е в Б., Јовићевић, А. и Ву ј а н о в и ћ, А. (2004) До с и ј е ди г и т а л
но г те а т а рско г пе рф о рм а н са „Пси х о з а и смрт” Ау т о р а: ал го р и т а м: 
YU03/04.13, Теоријакојахода број 7, уредници Вујановић, А., Ђорђев, 
Б. и Шуваковић, М., Београд, TKH.
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Поетикапротеста

Ана ли зи ра ју ћи по е ти ку про те ста, не сла га ња, Ми ле на Дра
ги ће вић Ше шић ана ли зи ра и ре пер то ар СанФранцискомим
труп ко ји на „ре пер то а ру из во ди ко ма де Мо ли је ра (Тар
тиф),Бер тол та Брех та(Турандот), за тим Комедијуделар
теВојникљубавник, Минстрелшоу, а на сто ји да по ста ви на 
сце ну и не ке са вре ме не јед но чин ке. Па већ и текст о жи во ту 
и ра ду Че Ге ва ре”. У нај ве ћем бро ју слу ча је ва, то су кла
сич ни драм ски тек сто ви, ко ји се ре ак туе ли зу ју, је зик се оса
вре ме ња ва, уба цу ју се ге го ви и си ту а ци је ко је алу ди ра ју на 
са вре ме на зби ва ња”.13 Улич но по зо ри ште, тру па СанФран
циско мимтруп(SanFranciscomimtroupe)иБред&Папет
позориште (BreadandPuppet theatre) ко ри сте ћи кла сич ну 
дра ма тур ги ју, али и пе њу ћи глум це на шту ле, ста вља ју ћи им 
ма ске, по ја ча ва основ ну по ли тич ку иде ју про це си је – жи вог 
пер фор ман са. 

Из у ча ва ње те о ри је и прак се Ау гу ста Бо а ла јед ног од нај зна
чај ни јих те о ре ти ча ра и ства ра ла ца при ме ње ног по зо ри шта 
на ме ње ног со ци јал но сла би ма, же на ма жр тва ма на си ља, 
пен зи о не ри ма, со ци јал но раз ли чи ти ма и осо ба ма са ин ва
ли ди те том је те о риј ски и на уч ни до при нос проф. Ми ле не 
Дра ги ће вић Ше шић ко ји ко ри сти но вим ге не ра ци ја ма на уч
ни ка, али и ре ди те љи ма и пе да го зи ма ко ји се ба ве по зо ри
штем ани ма ци је (Љу би ца Бе љан ски – Ри стић, Сун чи ца Ми
ло са вље вић, Ире на Ри стић, Ми лан Мађaрев и други). Она 
из у ча ва њу „по е ти ке по тла че ног” при ла зи исто вре ме но кад 
и ис тра жи ва њу и те о ре ти за ци ји кул тур не ани ма ци је ко ју 
озна ча ва као по крет ко ји те жи за „ства ра њем ду хов них хо
ри зо на та, ко ја као ме тод кул тур не по ли ти ке и ак ци је на сто ји 
да по стиг не сле де ће ци ље ве: осло ба ђа ње по тен ци јал них мо
гућ но сти сва ког по је дин ца, у ци љу сло бод ног ства ра лач ког 
ис тра жи ва ња ње го ве лич но сти по мо ћу умет но сти, на у ке, 
про из вод ног, дру штве ног ра да, под сти ца ње и при хва та ње 
кул тур них (умет нич ких, на уч них) оства ре ња, сво је и прет
ход них ге не ра ци ја, зах те ва и њи хо во раз у ме ва ње, ужи ва ње 
у њи ма, ко ри шће ње, што под ра зу ме ва под сти ца ње раз ви ја
ња и про ме не у струк ту ри и хи је рар хи ји кул тур них по тре
ба”.14 Сто га по зо ри ште по тла че ног Ау гу ста Бо а ла као отво
ре но по зо ри ште у од но су на сти ло ве пред ста вља ња, из ра за, 
фор ме, од нос пре ма пу бли ци и ме сти ма на ко ји ма се из во ди,  
оку пља, пре ма зах те ви ма со ци о кул тур не ани ма ци је, све по
тен ци јал не чла но ве за јед ни це у ко ји ма де лу је, укљу чу ју ћи у 

13 Дра ги ће вић Ше шић, М. (2012) Уметност и алтернатива, Бе о град: 
Клио, стр. 65.

14 Исто, стр. 81. 



242

МАЈА РИСТИЋ

сво ја из во ђе ња и акције пре све га „по тла че не”, ра њи ве, бо
ле сне, угро же не. „По зо ри ште по тла че ног схва та по зо ри ште 
пре све га као је зик (language) ко ји тре ба ко ри сти ти, а не као 
дис курс ко га са мо тре ба чу ти, као про цес ко ји стал но тре ба 
раз ви ја ти, а не као го тов про из вод ко га тре ба конзумирати 
за то што је по тла че ни гле да лац, у овом по зо ри шту су бјект, 
а не објект по зо ри шне де лат но сти, те се та ко пре ва зи ла зе 
по зо ри шна огра ни че ња – она квог ка квог зна мо”.15 Бо ал је 
по зо ри ште тран сфор ми сао у ме диј дру штве не ак ци је те
жњом за осве шћи ва њем код невидљивепублике16 оних те ма 
ко је глав ни  кул тур ни и ме диј ски то ко ви цен зу ри шу (си ро
ма штво, еко ном ска угро же ност, пси хо со ци јал ни про бле ми, 
на си ље, стиг ма ти за ци ја ет нич ких ма њи на), чи не ћи ста нов
ни штво, слу чај не про ла зни ке – пу бли ком, док је ме то ди ани
ма ци је под сти чу да по ста не ак тив ни уче сник те а тра фо ру
ма, плај бек по зо ри шта, „по зо ри шта спон та но сти и игре”, 
пре ма те о ре ти ча ру при ме ње ног по зо ри шта Ја ко бу Ле ви Мо
ре ну (Ja cob L. Mo re no). 

На кон из у ча ва ња ал тер на тив ног по зо ри шта и ста вља ња ње
го вих до ме та у ин тер ди сци пли нар не кон тек сте, ис тра жи ва
ња проф. Ше шић се на ста вља ју из у ча ва њем и об ја вљи ва њем 
ра до ва са вр ло де ли кат ним ак ту ел ним со цио – по ли тич ким 
те ма ма то ком де ве де се тих, ко је се ти чу по ло жа ја умет ни ка 
у том вре ме ну, као и об ли ци ма бун та и кул тур ног от по ра до 
ко јих је до ла зи ло ка ко на не за ви сној по зо ри шној сце ни (ка
сни је и удру же на у Асо ци ја ци ју не за ви сних те а та ра), та ко 
по себ но ви дљи вим у пер фор ман си ма, пле сним пред ста ва
ма, ра ди о ни ца ма, не пре кид ним по ку ша ји ма да се гра ђа ни ма 
ука же на тра у ме ко је иза зи ва жи вот под по ли тич ком ди ка та
ту ром, жи вот у кр ва вом и бра то у би лач ком рат ном окру же њу 
(о ко ме мо жда нај бо ље све до чи тих го ди на филм „Ву ко вар 
јед на при ча” ре ди те ља Бо ре Дра шко ви ћа, на те ра ног на ди
си дент ство ау то цен зор ским по зо ри шним ак том на кон кри
ти ке „с вр ха”). Али, но ва сту ди ја проф. Ше шић, Култураи
уметност отпора не пред ста вља тек пу ко ма пи ра ње про је
ка та и есте ти ке ал тер на тив не по зо ри шне сце не ко ја је би ла 
вло јака и про дук тив на де ве де се тих го ди на у Ср би ји, већ 
иде ко рак да ље. Ова књи га је да ла „до ри нос тран скул ту рал
ном се ћа њу на сто је ћи да тран скул ту рал не умет нич ке прак се 
упи ше у кор пус тек сто ва ко ји ма ће оне оста ти ма кар де ли
мич но за бе ле же не и за пам ће не”.17

15 Исто, стр. 145. 
16 Ви де ти ви ше у: Лу кић, Д. (2016) Уводупримењенопозориште–чијеје
позориште?, За греб, Leykaminternational.

17 Дра ги ће вић Ше шић, М. (2018) Уметностикултураотпора, Бе о град: 
Клио, стр. 27.
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Културасећања

Уте ме љу ју ћи сво ја на уч на и бо га та до ку мен та ри стич ка ис
тра жи ва ња на те о ри ја ма кул ту ре се ћа ња, Ми ле на Дра ги
ће вић Ше шић да је не про це њив и ори ги на лан на уч ни дор
пи нос из у ча ва њу про шло сти из при зме но вих на ра ти ва и 
по гле да на тур бу лент ну про шлост у кул ту ри Ју го сла ви је. 
„Кул ту ра се ћа ња про у ча ва ме ха ни зме дру штве ног пре но ше
ња, об ли ко ва ња, одр жа ва ња и пре ра де про шло сти и раз ви ја 
при сту пе за про у ча ва ње ко лек тив них и ин ди ви ду ал них сли
ка про шло сти ко је љу ди и гру пе у од ре ђе ним си ту а ци ја ма 
ко је за ти чу ства ра ју, да би уз по моћ про шло сти рас ту ма чи
ли са да шњост и ство ри ли ви зи ју бу ду ћег раз во ја”.18 Та ко су 
пер фор ман си не за ви сне сце не у прак си по твр ди ли ова ста
но ви шта. Пред ста ва Невидљивиград Дах те а тра19и да нас се 
из во ди у раз ли чи тим гра до ви ма Ср би је, при хва та ју ћи сво ју 
случајну пу бли ку у град ском (ло кал ном) пре во зу, при по ве
да ју ћи им кроз игру, плес и му зи ку исто ри ју њи хо вог гра да 
и нај зна чај ни је по ли тич ке, кул тур не па и фол клор не до га
ђа је њи хо ве за јед ни це, при ча ју ћи им при че о зна ме ни тим 
лич но сти ма ме ста у ко ји ма жи ве. 

Нај но ви ји про је кат Дах те а тра – ЖенеДаде од ла зи и ко рак 
да ље, ка ко с пра вом при ме ћу је ау тор ка, у кри тич ко пре и
спи ти ва ње свет ске исто ри је кул ту ре из угла жен ских сту ди
ја, те „у јав ност из во ди за бо ра вље не уче сни це да да и стич ког 
по кре та и ука зу је на не прав ду у по ли ти ци се ћа ња на јав ној 
кул тур ној сце ни Евро пе”.20 Сва ка но стал гич на при ча ка
ко на гла ша ва Све тла на Бојм у сту ди ји Будућностностал
гије је уто пи стич ка за то што ми из про шло сти узи ма мо оно 
нај бо ље, а по ти ску је мо не га тив но, оно што нас пла ши или 
мо же да нас бло ки ра у бу ду ћим ак тив но сти ма. „Но стал ги
ја пред ста вља гу би так пред ме та же ље и ве за на је за љу де 
ко ји че зну за сво јом отаџ би ном. Про шлост ра до сту па у ко
ха би та ци ју са са да шњо шћу. Сма тра ло се да но стал ги ја ства
ра по гре шне пред ста ве јер љу ди услед ње гу бе од нос пре
ма ствар но сти”.21 Ка ко би смо са чу ва ли што ре ал ни је сли ку 
про шло сти по треб но је да за пи су је мо соп стве на пам ће ња 
или да кри тич ки пре и спи ту је мо исто ри ју, од нос пре ма вла
да ри ма, по ли ти ци и умет но сти ка ко су то де ве де се тих али 

18 Ку љић, Т. (2006) Културасећања, Чи го ја штамп а, Бе о град, стр. 11.
19 Пер фо манс Невидљиви град Дах те а тра из ве де н је у ау то бу су 26 пр ви 

пут у де цем бру 2005. са иде јом да код пу бли ке про бу ди свест о мул ти
кул ту рал ном све ту, раз ли чи то сти, ин ди ви ду ал но сти у све тлу гло бал них 
ре кла ма и по ру ка из ме ди ја.

20 Дра ги ће вић Ше шић, М. (2018) Уметностикултураотпора, Бе о град: 
Клио, стр. 27. 

21 Бојм, С. (2005) Будућностносталгије, Бе о град: Гео по е ти ка, стр. 1617.
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и како да нас ра де не ке по зо ри шне тру пе (Ре флек тор те а тар 
пр вен стве но). И, пре ма ре чи ма Але и де Асман, „оно што је 
за уме ће пам ће ња про стор, за кул ту ру се ћа ња је вре ме. Мо
жда мо же мо да иде мо и ко рак да ље, као што је уме ће пам
ће ња део уче ња, та ко је и кул ту ра се ћа ња део пла ни ра ња 
и на да ња тј. до град ња со ци јал ног и вре мен ског хо ри зон та, 
Кул ту ра се ћа ња се у нај ве ћој ме ри за сни ва, иа ко не ис кљу
чи во, на об ли ци ма од но са пре ма про шло сти (...). Ни шта ни
је при род ни је од по стан ка про шло сти, она на ста је та ко што 
про ти че вре ме. Та ко се и де ша ва да да нас већ су тра припада
прошлости. Пре ма овом при род ном то ку дру штва се мо гу 
по на ша ти дру га чи је”.22 

Упра во у стре сним окол но сти ма, умет ност и кул ту ра от по
ра, пре ма дра го це ним ис тра жи ва њи ма проф. Ми ле не Дра
ги ће вић Ше шић, про на ла зе свој пут до пу бли ке, до гра ђа на. 
Ни ка да до та да се ни су по ја ви ла та ко хра бра, ра ди кал на де
ла, ко ја су у сва ком свом сег мен ту из во ђе ња би ла ме та фо ра 
по бу не, бун та и не сла га ња. Пр ва ме ђу њи ма, пр ви ан ти рат
ни пер фор мансОваВавилонскапометња Дах те а тра (1992), 
из ве де на је ис пред Кул тур ног цен тра Бе о гра да. Че ти ри глу
ма ца су у ду ху по е ти ке и сти ла ра да Дах те а тра, му зич ки 
скло пи ли и при ла го ди ли сти хо ве Бер тол та Брех та иде ји да 
ука жу јав но сти на све по сле ди це ра та: на ци о на ли зам и де
струк ци ју. „Ова пред ста ва је под ста кла сцен ску игру, ко ја 
је ини ци ра ла са му се бе и ко ја у по е зи ји Бер тол та Брех та – 
ни ма ло слу чај но про на ла зи баш со ци јал но по ли тич ки ан га
жман  по кри ће за свој же сток ан га жман у вре ме ну рас плам
са ва ња рат не хи сте ри је на тлу не ка да шње Ју го сла ви је.”23 

А до вољ но је под се ти ти се и пер фор ман са Макбет–Оно
Со ње Ву ки ће вић и Сло бо да на Бе шти ћа (1997) пред кор до
ном по ли ци је то ком ви ше ме сеч них де мон стра ци ја. Јед не 
ја ну ар ске но ћи, на ле ду и сне гу, Со ња Ву ки ће вић и Сло бо
дан Бе штић су ско ро ого ли ли сво ја те ла при бли жив ши се 
симболу стра ха – по ли ци ји под пу ном опре мом у кор до ну. 

И у ин сти ту ци о нал ним по зо ри шти ма, до ду ше ви ше по из
у зет ку, и то у пред ве чер је кри зе, из во де се по ли тич ки и 
дру штве но ан га жо ва не пред ста ве ко је ре а ли стич ки, фраг
мен тар но или у фор ми ду о дра ме при ка зу ју жи вот еми гра
на та (Емигранти Сла во ми ра Мро же ка у ре жи ји Ни ки те 
Ми ли во је ви ћа из во де се у ло жи о ни ци Бе о град ског драм ског 

22 Асман, Ј. (2011) Културапамћења, Бе о град: Про све та, стр. 43. 
23 Ми ло са вље вић, A. (4. 12. 1995) Плес са остацимa све тла, Време,  

Бе о град, стр. 25.
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позори шта 1990. го ди не)24. Ова пред ста ва ја ка је ме та фо
ра из бе глич ког жи во та на на шим про сто ри ма и са ци љем 
ого ља ва ња из бе глич ке суд би не (ко ја се та да тек на слу ћу је) 
по ста вље на је на ре пер то ар БДПа од стра не та да шње умет
нич ке ди рек тор ке Бор ке Па ви ће вић (ко ја ће убр зо и би ти 
сме ње на). Ни ки та Ми ли во је вић пред сам гра ђан ски рат ре
жи ра мо дер ни стич ку адап та ци ју грч ке тра ге ди је, Седмори
цапроивТебе Ес хи ла у по зо ри шту на Црвеномкрсту про
го ва ра ју ћи о ро до у би ству25. У овој пред ста ви, са ги са хо ром 
мла ди ћа и де во ја ка ко ји у јед ном тре нут ку из во ђе ња ула зе 
у пу бли ку др же ћи се за ру ке и пе ва ју ћи... Cantake myeyes
offyou при ка зан је и рат По ли ни ка и ње го вих дру го ва про
тив Те бе, као и смрт бра ће Ете о кла и По ли ни ка ко ји уби ја ју 
јед но дру го.

На гла ше ном из ра жај но шћу у глу мач ком при сту пу, фраг
мен тар ном дра ма тур ги јом  по стра у мат ског гу бит ка свих 
вред но сти јед ног гра ђан ског дру штва бру тал но и без за др
шке игра ју глум ци Во ји слав Бра јо вић, Сло бо дан Нин ко вић, 
Бо рис Ми ли во је вић, Дра ган Ми ћа но вић, Та ма ра Вуч ко вић 
у Ју го сло вен ском драм ском по зо ри шту у пред ста ви Буре
Барута Де ја на Ду ков ског у ре жи ји Сло бо да на Ун ков ског. 
„Умет ност је агенс ко ји одр жа ва дух по бу не жи вим – шет
ње по гра до ви ма Ср би је не би се мо гле одр жа ти ду ги низ 
да на без сва ко днев них пер фо рма тив них умет нич ких ак ци ја, 
ко је су до при но си ле ка ко уз бу дљи во сти, атрак тив но сти до
га ђа ја, та ко и нео п ход ној ка тар зи. Ра ди кал ни пер фор ман си 
сту де на та ма шин ства на кра ју сту дентског про те ста би ли су 
је ди ни мо гу ћи об лик ње го вог одр жа ва ња на кон пре стан ка 
гра ђан ског про те ста. Умет ност је исто вре ме но и агенс ко
ји од ра жа ва се ћа ња жи вим, ко ји мно штва по је ди нач них 
ис ку ства пре та че у де ло ко је се он да упи су је у ко лек тив ну 
свест, у ко ле тив но се ћа ње гру пе, а уко ли ко се на аде ква тан 
на чин ме ди ја ли зу је, и у ко лек тив но се ћа ње и ко лек тив ни 
идентитет на ци је”.26 

Али, ис тра жи ва ње проф. Ше шић иде да ље и про у ча ва све 
ал тер на тив не по кре те у Ср би ји, рад пле сне тру пе Ми март 
Не ле Ана то но вић ко ја сво ју лир ску на рав и ба лет ско ис
ку ство сте че но у шко ли Сми ља не Ман ду кић тран спо ну је 
у пле сну ал тер на ти ву о ко јој на дах ну то пи ше ау тор ка сту
ди је Уметностикултураотпора.По се бан сег мент њеног 
ра да чи ни и ана ли за и ис тра жи ва ња пар ти ци па тив ног и 

24 Бје лић, Н. (2017) Се дам де сет се зо на по зо ри шта на Цр ве ном кр сту,  
МонографијаБеоградскогдрамског позоришта, Бе о град: БДП, стр. 254.

25 Исто, стр. 256.
26 Дра ги ће вић Ше шић, М. (2018) Уметностикултураотпора, Бе о град: 

Клио, стр. 99. 
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феминистич ког по зо ри шта Зо ри це Је вре мо вић, умет ност 
про те ста у јав ном про сто ру („шет ња као као то тал ни спек
такл – три бал ни хе до ни зам” већ 1992. године), али и од
нос умет но сти и гра да  кроз  про јек те Цен тра за кул тур ну 
де кон та ми на ци ју, као и по је ди нач не ини ци ја ти ве и ак ци је 
Ане Ми ља нић и гру пе Шкарт Малиуличнипризори. За тим, 
пред ста ва Чујмаличовече Ане Ми ља нић ожи ве ла је по е ти
ку Ау гу ста Бо а ла и сми сао по зо ри шта за ко ји је он жи вео. 
Ова пред ста ва ди рект но је по ве за на са пу бли ком, слу чај ном, 
невидљивомпубликом27, не ви дљи вог по зо ри шта Ау гу ста Бо
а ла. „У скла ду са нај бо љом тра ди ци јом по зо ри шта по тла че
ног, ре ди тељ ка Ана Ми ља нић осми сли ла је де се так ак ци ја у 
раз ли чи тим де ло ви ма гра да ко је су се из во ди ле то ком јед ног 
да на, од 10 до 19 ча со ва, на сва ки пун сат. Сва ки по зо ри шни 
пер фор манс је на ме њен не са мо дру гом град ском квар ту, већ 
пре све га раз ли чи тој циљ ној гру пи: пен зи о не ри ма, до ма ћи
ца ма, из бе гли ца ма без др жа вљан ства ко је су се још увек 
тру ди ле да очу ва ју свој кул тур ни иден ти тет, на ста вља ју ћи 
тра ди ци ју ста рих за јед ни ца, не за по сле ној омла ди ни ко ја 
је глу ва ри ла у под не по шо пинг цен три ма и ка фи ћи ма”.28 
Ак ти ви зам умет ни ка мо же би ти одр жа ван на ко лек тив ном 
ни воу под ра зу ме ва ју ћи де ло ва ње у окви ру гру па – за јед ни
ца, али мо же би ти ин ди ви ду ал но за ла га ње и де ло ва ње по
пут ра да ре ди тељ ке Ива не Ву јић чи јем ан га жма ну по себ ну 
па жњу да је у свом ис тра жи ва њу Ми ле на Дра ги ће вић Ше
шић. „Ива на Ву јић, ак ти вист ки ња и умет ни ца, бо ре ћи се за 
соп стве ни те а тар ски про стор, от кри ва ла је Бе о град ко ји је 
одво јен од ре ка пру га ма (...) сво јим умет нич ким про јек ти ма, 
енер ги јом и за ми сли ма ко је су на сто ја ле да пре ва зи ђу дух 
па ла нач ке сва ко дне ви це, дух ма ха ле и но вог при ми тив ног 
ур ба ни зма, чи ја је су шти на у де ве де се ти ма би ла ки оск, а 
по сле 2000 шо пинг мол, Ива на Ву јић је сво јом ре а ли за ци
јом Бе тон Ха ла те а тра као иде је си ла ска на ре ку (а да ју је 
при том оства ри ва ла у про сто ри ма Срп ског ле кар ског дру
штва и та ко ожи ве ла се ћа ње на про фе си ју сво јих ро ди те ља), 
ус пе ла да умет ност уне се у сва ко дне ви цу, у јав не про сто ре 
гра да, пар ко ве, шко ле, ука зу ју ћи ти ме на не ке но ве пу те ве 
де ло ва ња“.29 По ред из ме шта ња по зо ри шта из кла сич ног 
про сто ра (згра де – јав не ин сти ту ци је) у не по зо ри шне про
сто ре при ла го ђе не и на ме ње не игра њу (sitespecifictheatre), 
Ива на Ву јић пр во пру жа пу бли ци и јав но сти на ра тив се ћа ња 

27 Пу бли ком ко ја се спон та но при кљу чу је пер фор ман су и не при па да  
стал ној или при вре ме ној по зо ри шној пу бли ци.

28 Дра ги ће вић Ше шић, М. Уметностикултураотпора, Бе о град: Клио, 
стр. 157. 

29 Дра ги ће вић Ше шић, М. (2018) Уметностикултураотпора,Бе о град: 
Клио, стр. 160. 
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на Бе о град пре Дру гог свет ског ра та (А он дак је ле ти јо Је ро
план над Бе о гра дом), али кроз пер фор манс Аеробалетвра
ћа дух ал тер на тив не умет но сти ба ве ћи се де ли ма Ду ша на 
Ма ка ве је ва, Дра го љу ба Алек си ћа, фик тив ног Или је Ди ми ћа 
(Ду шан Ота ше вић и Бран ко Ву чи ће вић).

На жа лост, у фор мат јед ног на уч ног тек ста не мо гу да ста ну 
сви при ме ри ко је је проф. Ше шић ис тра жи ла, а ко ји ука
зу ју на раз вој ци вил ног сек то ра, кул тур не кон тра јав но сти, 
кон тра кул ту ре, фе ми ни стич ког по зо ри шта, улич ног по зо
ри шта, хе пе нин га, али и при ме ње ног по зо ри шта у на шем 
дру штву. Огром на енер ги ја на уч ни це, оми ље не про фе сор ке 
ме ђу сту ден ти ма Фа кул те та драм ских умет но сти и Уне ско 
ка те дре за  кул тур ну по ли ти ку и ме наџ мент при Рек то ра ту 
Уни вер зи те та умет но сти, али и увек дра го цен са рад ник и 
са вет ник сво јих са рад ни ка и док то ра на та, не мо же се ис ка
за ти че сто ре чи ма. Као на уч ни ца Ми ле на Дра ги ће вић Ше
шић бе ле жи сва ки кул тур ни до га ђај у на шем гра ду и ши ре: 
она бе ле жи сва ки на слов из но ви на ко ји би мо гао да је ин
спи ри ше за но ва ис тра жи ва ња и но ви текст. До га ђа ји, из ло
жбе, пер фор ман си, за њу су иза зо ви и по во ди за ства ра ње 
но вих на уч них по ду хва та ко ји су ин тер ди сци пли нар ни, ори
ги нал ни, об ја шње ни са не ве ро ват ном на дах ну то шћу, али са 
јед ним ци љем – ука зи ва ња на кре и ра ње дру штва и кул ту ре, 
по зо ри шта раз ли чи то сти, по зо ри шта и умет но сти сло бо де и 
ме ђу соб ног ди ја ло га и то ле ран ци је. 
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 CULTURE OF RESISTANCE 

THE THEATRE THAT CHANGES THE WORLD

Abstract

The main goal of this paper is to point out the power of the alternative 
and independent theatre in changing society, based on the scientific 
research of prof. dr Milena Dragićević  Šešić. The first part of the 
paper ofers deliberations on the theories of reflection and shaping 
of Victoria de Alexander, according to which art and theatre always 
reflect social events. In the second part of the paper, we will analyse the 
work of independent theatre troupes (Dahteatar,MimArt.) during the 
nineties, and their resistance to the regime of Slobodan Milošević – a 
significant contribution to the struggle for freedom of thought and the 
right of every human being to take to the streets freely. And the streets 
were indeed cordoned by police during the student and civil protests. 
This paper wants to point out the importance of the applied theatre for 
spreading of culture and the influence of the theatre on the audiences. 
The work was written based on the sociological theories of art of 
Victoria de Alexander, the theory of applied theatre by August Boal, 
and also the studies of dr Milena Dragićević Šešić: ArtandAlternative, 

CultureofResistance and IndianTheatre.

Kеy words: culture of resistance, animation, independent theatre
troupe,activated,socialchange
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CREATIVECLUSTERS
 TYPOLOGY, CHARACTERISTICS, 

FINANCIAL MODELS AND  
SUCCESS FACTORS

Abstract:Theglobalpandemicischangingtheworldinsignificantly
highspeedandinmanydimensionseconomic,social,cultural,digital.
Covid19 certainly had a negative effect on all sectors requiring
traveling and physical presence, including many arts and culture
eventsandorganisations, aswell as sectors thatare complementary
tothecultureandcreativeindustriesvaluechain.Despite,theglobal
pandemic opened up new opportunities of living more among our
communities,consumingmorelocalproducts,reorganisingourlifeto
bemoreresilient,catalyzingbothbusinessandsocialinnovations,using
muchmoredigitalandonlinetools,includingalsoforfurtherincrease
ofculturalparticipationanddemocratisationofthearts.Inthelastfew
monthswe have received plenty of evidencesworldwide that culture
doescontributetotheeconomicandsocialvitalityofcitiesacrossthe
world.Thispaperaimstoidentifytheessenceandkeycharacteristics
of“creative clusters” (CCs)and tooffera typologyof their diverse
formsofexistence.Italsosummariseskeybusinessmodelsandsources
ofexternalfinancialsupportfordevelopmentofCCs.Finally,thepaper
draws key success factors for their development. The research for
elaborationofthispaperwasdoneduring3monthslongperiod(April
June 2020) in collaborationwith Nikoloz Nadirashvili andCreative
Georgia,withintheframeworkoftheProject–“DesigningaCreative
ClusterEcosysteminGeorgia”underthesupportofUNESCOandthe
EuropeanCommission.Theresearchmethodsusedforelaborationof
thispaperare:deskresearchofdocumentsandpublications,mapping
and analysis of diverse cases and targeted indepth interviews with
professionalsandmanagersrunningcreativeclusters.

Keywords:creativeclusters,creativehubs,creativedistricts,culture
ledurbanregeneration
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CreativeClustersasCatalystsfor
DevelopmentofCreativeCities1

Culture is now recognised by many cities worldwide as a 
key resource for urban development and regeneration. The 
concept of a “Creative City”, evolving since late 1980s, is an 
important and inspiring trend in the local cultural planning for 
many cities worldwide. The focus of the creative city is on the 
creativity and talent of people at the local level as a potential 
to boost the economy, transform the image of the city, unlock 
the creative potential, combine resources in a creative way 
and attract international investments. Many cities worldwide 
undertake a mapping of their cultural resources (tangible and 
intangible one) for the purpose of involving them in the city 
cultural planning in an integrated wayin connection with city’s 
other development plans – infrastructure, tourism, health care, 
education, environment, etc. The importance of the “creative 
city” concept today, among other angles, is that it advocates for 
putting culture and creativity on the priority agenda in the urban 
planning and strategies, contributing to the development of the 
concept of “shared policies”. Creative City” is not only about 
boosting the economic development through creativity, but also, 
emphasizing on burning social issues at local level, such as: 
cultural diversity, social cohesion, creating livable conditions 
for the citizens, respecting human and cultural rights. 

Creative clusters (CCs) stay as a key concept in the theoretical 
resources and practices of developing of creative cities. Initially, 
“business cluster” as a concept was introduced by Michael 
Porter, emphasising on the geographical, sectoral or horizontal 
connections between companies that aim at increasing their 
joint potential to face a competitive environment2. There is no 
common definition of what “creative cluster” stands for. The 
scope and characteristics of each cluster depend on the local 
context, which is usually very unique and specific for every city 
or region. Most often, CCs are meant to have an emphasis on 
the geographical concentration of diferent organisations that 
combine in a compatible way their assets in order to seek and use 
local resources. The research shows that the diverse theoretical 
resources (see Appendix 1) define CCs as: 

1 This paper is elaborated within the framework of the Project – “Designing 
a Creative Cluster Ecosystem in Georgia” under the support of UNESCO 
and the European Commission. Special thanks to Nikoloz Nadirashvili 
and Creative Georgia (creatvegeorgia.ge) team for assisting the research 
(AprilJune 2020) and to all interviewees – experts and managers of creative 
clusters, listed in Appendix 2.

2 Porter, M. (1990) TheCompetitiveAdvantageofNations, New York: Free 
Press.
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• communities of creative individuals who share common 
goals and resources, have a sense of belonging and are 
connected around creativity;

• group of companies of similar or diferent type, with 
geographic proximity who establish relationships in 
order to spark  an innovation in the sector of culture and 
creative industries;

• part of a neighbourhood or a district in a city with a 
special creative spirit and infrastructure that motivates 
tourists and citizens to use creative places and spaces;

• mutually dependent entities in CCIs and beyond who 
share communalities and competences to undertake a 
joined project that use local resources.

The term “cluster’ is used also as a virtual or online network that 
is connected via Internet or another digital mean. Organisations 
that are included in a creative cluster can be diferent in their legal 
and governance structureentrepreneurial startups, businesses, 
educational institutions, arts and cultural organisations, venues, 
service providers, financial institutions, research organisations, 
as well as individual artists, creatives and experts. In most of 
the cases these organisations are related to diferent phases of 
the value chain processfrom production to dissemination and 
monetization of creative products and services.

KeyCharacteristicsofCreativeClusters

Creative clusters are proven cultural policy tool for transformation 
in many cities and regions of the world. They are an instrument 
for creative city development and implementation of cultureled 
regeneration strategies. As part of development of culture and 
creative industries, CCs are a way for creative businesses and 
companies to implement an efective strategy that is based on 
their competitiveness and market advantage. CCs also have a 
societal angle – the impact on the society and communities is an 
immense part of their activities and goals, connecting heritage 
and contemporary arts with numerous social activities, such as 
events and festivals. It is important to also emphasise that CCs 
impact communities and local development. They ofer public 
goods and services, shared spaces and resources.

Even if diferent in forms, locations and other parameters, the 
current research identifies that creative clusters have several 
common characteristics:

• Shared location, resources, facilities, assets. CCs 
combine organisations and individuals on a mutual 
sharing principle.
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• Creativity and innovation. They stay in the focus of every 
CC and determine the programming policy and activities 
ofered.

• Complexity. Most CCs are complex in their nature and 
programming.  They also difer in terms of the level of 
complexity, which is usually rather high (see below).

• Autonomy. CCs need to keep independence and 
autonomy in its programming and initiatives in order to 
work efectively. This is why many of them develop a 
mixed financial portfolio of external and internal sources, 
without being dependent on a single funding source.

• Common mission and goals. Organisations, included 
in a CC, have common mission, goals and values that 
in most cases are related to both economic and social 
development. 

• Regional proximity / locality. CCs are regional, or local, 
existing in a specific geographic area.

• Skilled creative labour. CCs rely on creative individuals 
who are the key resource with their ongoing creativity, 
vivid interactions and collaborative pattern of behaviour. 

• Crossover innovation capacity and multidisciplinary 
angle. One of the key objectives for forming a CC is 
to sparkle innovation, both business and social one, 
especially innovations between sectors.

• Social entrepreneurship. CCs are catalyst for startups in 
a city/region, especially the ones that have social aspects 
and notforprofit goals, not only economic goals and 
commercial business models.

• Synergy. CCs bring together organisations and individuals 
who combine resources and competences in a way that 
leads to a higher end result than if working individually.

Creative clusters difer based on the following variables (see 
examples below):

• Years of existence: As a relatively new phenomena, the 
“oldest” CCs exist for already 30 years, while others are 
very new and are set up recently. There are also CCs that 
have been formed for only a few years, mainly based 
on external funding from government, corporations, 
foundations and individuals, and after completing the 
project, the CC has been dissolved. Some CCs are very 
advanced and constantly develop during the years, 
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diversifying their strategies, while others stay small and 
do not grow. 

• Initiator. CCs can be initiated by diverse organisations 
and individuals. In some cases a city council decides to 
form a creative clusters, considering economic and social 
policy objectives. In other cases, a group of creatives 
from one or diferent CCIs branches is the sparkle for 
formation of a CC. There are situations in which a CC 
is formed as a consortium between partners in order to 
attract specific external financing.  A university, research 
organisation, IT company, cultural organisation of any 
type (nonprofit, business or public) could also be an 
initiator of a CC, inspiring others to join. Some CCs 
are formed based on grassroots initiatives, coming from 
activists, or leaders of nonprofit organisations whose 
mission is to connect arts with community, organise 
street festivals and other free public events.

• Purpose. This variable is one of the broadest, because 
the mission and key objectives of the CCs are very 
diferent – individual support of cultural entrepreneurs, 
organisational capacity building, promotion of culture 
and creative industries on regional level, or other policy
related objectives. 

Level: A CC can be formed at:

• Organisational level (e.g. coworking spaces, shared 
premises, etc.

• Level of neighbourhood or district (e.g. creative district).

• City level (in cases where the whole city is branded as 
“creative city” based on many creative clusters.

• Types of organisations. CCs are heterogeneous – they 
consists of diferent types of organisations – e.g. 
businesses, research organisations, educational entities, 
nonprofits, public organisations, etc.  Organisational 
structures are also diferentvarying from very fluid and 
open, to quite agile and accepting only members who pay 
a fee.

• Scope. Some CCs function in more than one branch of 
CCIs (heterogeneous), while others are specialized in one 
branch (homogeneous), e.g. textile cluster, film cluster, 
theatre cluster, etc. Homogeneous clusters usually 
combine companies that have diferent positioning in 
the value chaine.g. a production company, marketing 
company and a supply chain company. There are creative 
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clusters that connect CCIs with other areas, such as 
business and innovation (e.g. creative incubators and 
accelerators).

• Involvement of new technologies. CCs can be 
a combination between culture, arts and digital 
technologies, or organising only around technological 
activities (tech clusters). Some tech clusters could 
be related to augmented or virtual reality and their 
implementation in the artistic fields.

• Management and governance. CCs difer based on 
the way they are formedsome of them are informal 
structures (e.g. creative hubs, communities of artists and 
creatives), while others are formal structures and are part 
of the city policy strategic development (e.g. creative 
districts, megaprojects, creative suburbs). Some CCs 
are established legally as organisations in accordance 
to the country’s legislation (e.g. social businesses, non
profits, associations, or creative enterprises). The level 
of cooperation and partnership between members is 
diferent in these diverse settings. 

• Business models. CCs have diverse external funding and 
internal sources of revenues. Their incomes could be 
based on membership, paying fees for services, external 
financing, ongoing fundraising from diferent sources, 
and so on.

• Time: Some CCs are formed for temporary period of 
time in order to undertake a project, while others are long 
term strategic alliances between organisations involved.

TypologyofCreativeClusters

As mentioned above, creative clusters difer based on many 
variables, while at the same time having common characteristics. 
Figure 1 provides an overview of the types of CCs that are 
most common in the practice. They are separated in the figure 
for better understanding of the typology, although cultural 
and artistic practices show that their activities overlap  one 
CC could be part of another one. For example, creative hubs, 
incubators and accelerators could be part of creative suburbs and 
neighbourhoods. A cc in one branch of CCIs could also include 
an accelerator for creative ideas, or an arts collective could be a 
CC that covers two and more CCIs branches.

Creativeneighbourhoodsandsuburbs
Cultureled urban regeneration strategies in many postindustrial 
cities around the world have transformed abandoned places into 
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cultural, artistic and social venues. These buildings  former 
military bases, old factories, flourmils, old ships, local train 
stations, ruined industrial sites – have been isolated before from 
the rest of the city life and have generated a lot of economic and 
social problems. Creative neighbourhoods and suburbs are the 
result of cultureled urban regeneration.

The initiative for transformation of postindustrial abandoned 
buildings come from the local communities, artistic cooperatives, 
young people, networks, the civil society sector, or the local/
national government. The key goals of establishment of a 
creative neighbourhoods and suburbs are:

• to preserve a historical site that is part of the collective 
memory of the city or the region;

• to improve the image of an isolated part of the city by 
transforming it into an area with good reputation for 
culture, leisure and entertainment;

• to attract visitors and residents in isolated areas and to 
serve them better by ofering diverse “menu” of cultural 
and artistic programming;

• to improve the quality of life of the inhabitants by 
incorporating a quality urban design an architecture, and 
investing in public arts;

• to decrease unemployment, social exclusion, poverty and 
other social problems;

• to foster intercultural dialogue and create a peaceful local 
environment between diverse ethnic and minority groups 
of the population;

• to give a voice to artists, especially young and emerging 
artists, to experiment, create and network;

• to connect artistic/creative experiences with educational 
programs at all levels within a local context.

Establishment of such creative neighbourhoods and suburbs 
require a combination of influencing factors at local level, such 
as: public commitment and leadership, high level of engagement 
of the civil society players, initiation of a public dialogue 
and consultation with inhabitants of the respective region, 
collaboration between diverse actors such as urbanists, policy
makers, artists, architects, businesses and investors.

The newly established venues in the creative neighbourhood 
are usually multifunctional, combining diverse artistic and 
educational activities. Some of them ofer mainly entertainment 
programs, while others stress on contemporary arts oferings. 
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In most cases, the new spaces ofer indoor and outdoor spaces 
for multiple purposes: rehearsal studios, cinema halls, theater 
and dance stages, rooms for workshops, classes and lectures, 
spaces for debates and round tables, restaurants and bars, open 
green areas for relaxation and leisure activities. Many of them 
encourage emerging artists and ofer debut stages, increasing the 
access of young people to culture. 

Fig 1: Types of creative districts
Creativezonesanddistricts

Creative districts play an important role in development of 
creative industries and creative economy in a city. They are 
a catalyst for the local economic development that is based 
on creative entrepreneurship. Creative zones and districts are 
attraction for foreign and domestic investments, especially when 
developed in connection with industries with high potential for 
growth, such as IT sector, biotechnologies, renewable energy 
sources, robotics, augmented and virtual reality and others. They 
are also important for job creation and development of new 
working areas for creatives. Creative districts are also a booster 
for tourism in a city, and a motivator for people to live there.

There are also some negative aspects from the development of 
creative zones and districts, for example when a marginalized 
neighborhood is transformed into a luxury place, it becomes 
quite expensive for communities to live there.
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Creativehubs
“Creative hub” is a term that has many connotations, although in 
most of the cases it relates to physical or virtual places that bring 
likeminded people together, mainly working in the field of arts 
and creative industries (but not limited to that). The European 
Creative Hubs Network provides the following definition: 
“Creative hub is a physical space for creative & cultural 
professionals that ofers the most efective way to support their 
growth, collaboration, interaction and development”3. Some 
creative hubs are specialized in a specific branch of arts of 
creative industries (e.g. theatre hub, design hub, crafts hub), 
others bring professionals from many diferent areas. Hubs have 
a fluid form and open democratic structureeveryone can join 
or leave at any time. There is no membership fee or another 
form of participation on a paid basis. The form of a creative 
hub depends on several variables, among them: its purpose and 
reason of existence, the context of the city where it operates 
and the community settings (if offline). The initiators and 
organisers of the hub  “hub managers” or leaders, play a crucial 
role in the hub’s operations, as in many cases their energy and 
enthusiasm keep this form of creative cluster alive. They are also 
“connectors” between the creatives and the local communities. 
Creative hubs contribute indirectly to the growth of the local 
creative economy, as they are the place where a sparking 
innovative idea could be created and later oncommercialized in 
an efective business model.

IncubatorsandAcceleratorsforCreativeBusinesses

In the practice of creative entrepreneurship, the terms 
“accelerator” and “incubator” are often used as similar concepts, 
however they have diferences in their key purpose, operational 
and financial structure and other variables. Incubators and 
accelerators for creative ideas are considered as a type of 
creative cluster, because they fit to some of the characteristics 
of a cluster, provided above. Both “clusters” provide mentoring, 
training, technical assistance, and in some cases seed money for 
startup creative entrepreneurs. Table 1 provides an overview of 
the diferences between the two.

Coworkingspaces
Coworking spaces for creatives and artists ofer shared 
resources – spaces, services, equipment and others. They 
can bring artists from one and the same industry branch (e.g. 
designers, filmmakers, software specialists, musicians, etc.) 

3 Source: European Creative Hubs Network FAQ: http://creativehubs.net/faq/ 
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to get together and learn from one another. Coworking spaces 
can target only female artists, or young entrepreneurs, or they 
can provide access for everyone in the creative businesses. The 
benefits of coworking spaces, among many, are the following:

• Cost efciency: decreasing the overhead costs in the 
structure of creative businesses.

• Equipment and space that is more suitable than the 
individual one.

• Networking environment where artists and creatives can 
get inspired and innovate because of the shared mode.

• There are numerous coworking spaces around the world 
with plenty of concepts for their ofered shared services4.

Table 1: Diferences between “incubator” and “accelerator”  
for creative startups

4 See: 11 Inspirational Coworking Spaces: https://www.creativebloq.
com/inspiration/11inspirationalcoworkingspacestomakeyoumore
creative and: Coworking Spaces for Artists and Creatives: https://www.
coworkingresources.org/blog/coworkingspacesforartistsandcreatives

Variables Incubator Accelerator 
Purpose Helps a creative entrepreneur to 

build a business from ground up. 
“Incubate” an idea with the 
direction of building a business 
model around it, and later on-a 
company. 

Helps a creative startup to reach a next 
level in the business development. 
Accelerate growth of an existing 
startup. 

Focus Innovation (social or business) Scaling a creative business 
Application 
process 

Select participants that have 
disruptive ideas, in some cases 
based also on references. 

Rigid selection, highly competitive 

Programs and 
Services 
offered 

Open-ended format:  
In some cases offers co-shared 
space for work. 

Planned activities that need to be 
followed (training, mentoring, 
networking, etc.) 

Financial 
structure 

Typically a non-profit entity 
relying on outside funding. Some 
incubators are part of a university 
or another structure. Do not take 
commission from the participating 
entrepreneurs. Do not provide up 
front financing and does not 
expect equity in return. 

Typically for profit entity, in most 
cases privately run, accepting equity 
from participants’ startups for using the 
services and having mentorship. In 
some cases provide seed investment.  

Timing No fixed time; mentorship can 
extend up to 2 years, depending on 
the needs of participants. 

Short time (usually 1-4 months) 
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CreativeClustersintheDigitalRealm

Creative clusters worldwide use digital technologies and online 
tools in five main ways:

• Producing cultural/creative content in a digital format. 
This is in cases when a product/service does not exist 
offline, but only online. Development of entirely virtual 
programming is a trend in the arts, culture and creative 
industries field. The new media art, digital art, use of 
virtual reality forms are some of the ways by which this 
is happening.

• Selling cultural/creative products and services. Such 
ways include: lifestreaming, podcasts, online shops for 
selling paintings and other art objects, pdf and kindle 
editions of books, download of music and films on a paid 
basis, ofering merchandising online, and others.

• Digital marketing.  This includes all online and digital 
ways for dissemination, communication and promotion 
of cultural/creative products and services through variety 
of tools, such as: websites, blogs, social networks, online 
portfolio, online branding, PR online, hashtags, mobile 
devices, search engine optimisation and others.

• Fundraising and financing. Digital realm ofer innovative 
way by which cultural/creative products and services of 
CCs could attract external support via diverse methods, 
such as: crowdfinancing, crowdfunding, donations 
online. It also ofers ways for online business models, 
such as websites afliation, advertising models, fermium 
models and many others.

Creative clusters could also exist entirely online, although in 
these cases they are called “virtual creative clusters” (VCCs). 
The dynamics and the rules based on which they exist, are 
diferent from the physical presence of CCs. In many cases 
these VCCs are called online networks, or virtual communities, 
because as mentioned above, the term “cluster” implies spatial 
colocation of the organisations included in the cluster. Digital 
creative clusters are found also in some of the subsectors of CCIs 
where new technologies are predominant, such as: software, IT, 
computer games, advertising and others. 

The research highlights five key challenges and barriers in 
development of creative clusters in the digital realm, as follows:

• Digital competences. Many CCs face issue with 
insufcient or irrelevant skills and competences of 
creatives (e.g. artists, clusters’ teams and managers) to 
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work online and to properly use the new technologies. 
Also, time allocation to elaborate and implement digital 
strategy is not possible because of limited number of 
people involved in management of the CC.

• Access to public funding. In many countries, government 
support is not directed towards digitalisation in arts, 
culture and creative industries, incl. creative clusters 
online.

• Shared resources. Digital CCs require also a physical 
presence and shared resources to decrease their overhead 
costs. Such resources are not always easy to access 
locally.

• Lack of corporate support. Businesses in many countries 
prefer to invest in the “evening economy” and “leisure 
industries” when there is an urban transformation, rather 
than in creative and digital spaces.

• Insufcient collaboration. Online technologies ofer 
opportunities for collaboration, although from practical 
perspective CC teams and managers do not use 
digitalisation as a mean to collaborate and set up efective 
business models as a result.

Examplesofcreativeclusters

CreativeCardiff[1]

Historyandobjectives

Creative Cardif is a network, which connects people working in 
any creative organisation, business or job in the Cardif region. 
The mission of the organisation is that “by encouraging people 
to work together we believe that we can make Cardif the most 
creative place it can be”. The key aim is to bring together people 
from across the full breadth of the city’s creative economy–
from dancers and marketing professionals to architects and app 
developers in order to encourage more innovation and creativity 
in Cardif as a creative city.

Since its inception in 2015, Creative Cardif has built 
a community of over 3500 creative organisations and freelancers 
across the Cardif City Region. Through a range of initiatives, it 
is now widely recognised – in South Wales and beyond  as a 
catalyst (and a model) for creative collaboration.
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Programsandservices
The network connects the creative economy across the Cardif 
region, promoting and enabling collaboration for economic, 
cultural and social benefit. Creative Cardif’s activity is focused 
around three main strands of work; fostering Connections & 
Collaborations, encouraging Enterprise & Entrepreneurship, 
and Telling Cardif’s creative story.  

Creative Cardif ofers online and offline ways of engaging  
through a range of digital communications, events, research and 
projects which include:

• An online network directory 

• Jobs & Opportunities website page including listing 
4000+ jobs over the past 4 years

• Mapping research to assess and visualise the cluster, it’s 
assets and workforce

• English and Welsh language podcasts

• Subnetwork meetups e.g. Immersive South 
Wales, Coworking collective

• Q&A events with leaders of the creative sectors

• Website resource pages e.g. funding + grant opportunities, 
information in a time of covid19 

• 200+ news and feature articles

• Community engagement projects e.g. Community 
Gateway 

Targetgroups
A wide network that includes individuals, freelancers, micros, 
small and medium sized businesses and stakeholders.

Organisationalandfinancialmatters
Creative Cardif is supported by Cardif 
University. Founding partners are: Wales Millennium Centre, 
BBC Cymru Wales and Cardif City Council.

Strategicdirectionsandfutureplans
In 2018, Creative Cardif built and led a partnership – including 
3 Universities, City and Welsh Government, a range of strategic 
organisations and over 40 creative companies – for a successful 
bid to become one of nine AHRC/Industrial Strategy Creative 
Clusters in the UK. This brings investment of £9m into the 
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region and will allow Creative Cardif to significantly extend its 
research and development activity.

Creative Cardif will be undertaking work to connect and engage 
the leaders of other UK and worldwide creative industries cluster 
networks in 2020 to achieve a better understanding of these 
entities and explore potential of future research and engagement 
collaborations. 

 The network will also look to develop its understanding of the 
wider city region as well as its ofering for freelancers with a 
particular focus on enterprise and entrepreneurship. 

CRUCowork,Porto,Portugal5

Historyandobjectives

CRU is one of Porto’s first collaborative places – a creative hub, 
located at BombardiaPorto Art District. It was created in 2012. 
CRU is a place to attract talented, motivated and creative people 
to form a vibrant and diverse community and a shared place for 
them to work, to exhibit and to sell their creative products. The 
space has a coworking area, a gallery and a store.

CRU functions as a platform for launching independent projects, 
brands and authors while at the same time having a social 
mission to raise awareness about artistic creation.

Operationalandfinancialmatters
CRU has around 40 creative people working at the space on a 
daily basis, and 50 brands represented in the store. The network 
consists of over 250 people: designers and entrepreneurs whose 
brands are represented in CRU store, and also partners, experts 
and trainers. Those artpreneurs and freelancers represent a wide 
range of CCIs,. Such as : design, architecture, photography, 
illustration, stage direction, journalism, translation, marketing, 
software development and social sciences.

CRU team is a combination of people with diverse competences 
and transdisciplinary profiles – from psychology, music, 
informatics, plastic arts, economics and photography.

CRU is legally registered as both nonprofit organisation and 
a trade company to be able to run both projects with social 
goals, and raise money from selfgenerated activities, such as: 
membership fees, services ofered, organisation of events and 
conferences, and others.

5 CRU Creative Hub Website: https://crucowork.com/en
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ImpactHUB,Prague,CzechRepublic6

Historyandgoals
The HUB is the Czech part of “THE HUB network”, established 
in 2005 in London. It was founded in 2010 and in 2016 its 
members exceeded 600. The HUB currently operates in three 
cities: Prague (two hubs), Bruno and Ostrawa as an inspirational 
coworking space, helping startups to accelerate, network and 
advance.

The mission of the HUB is to support the development of 
startups, companies and nonprofits, taking the role of a mentor 
that points out the right direction, giving an expert response to 
every question and valuable contacts that can make everything 
easier7. The HUB concentrates on social innovation, making an 
impact, and also allows people from diverse areas to participate 
and network in order to catalyze creative ideas that lead to 
successful implementation of creative ideas.

Programsoffered
• Impact first – directed towards nonprofits and social 

businesses

• Climate change – assisting projects addressing 
environmental issues

• Ideation – two months program for early stage 
entrepreneurs with ideas

• Social impact award – targeting young social business 
innovators

• Start it @CSOB – program for existing teams that have 
innovative idea

The HUB also ofers spaces for rent, such as: conference hall, 
dance floor, meeting room, garden for unique events. It has 
hosted hundreds of events and cooperated with large companies 
as well as individuals.

Organisationalandfinancialmatters
The HUB is registered as a limited company, playing the role 
of a social enterprise. Most of its financing comes from its 
members and tenants/renters – around 75% are selfgenerated 
revenues, another 25% come from external sourcese.g. 
corporate support and public funding, mainly European funds. 
Corporations support the HUB from their marketing of CSR 

6 Prague HUB website: https://www.hubpraha.cz/en
7 Source: https://www.hubpraha.cz/en/acceleration/
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budgets, enriching the value for their business by connecting 
with the communities and creative people. 

The hub has 65 people full time (before coronavirus breakout 
they were 125), and over 200 mentors and experts.

MTNSMADECreativeIndustriesCluster,Australia8

Historyandgoals
This Cluster aims to grow and strengthen the creative 
industries in the Blue Mountains, by facilitating collaboration, 
exploring new market opportunities, providing access to training 
and networking and marketing the region as a worldclass 
creative hub. The Cluster is created in 2015 as a collaborative 
initiative

Servicesoffered
Among the key services which the Cluster ofers, are the 
following:

• Monthly Salon for sharing stories, ideas and connections

• Annual creative industries symposium

• Creative matchmaking of members for collaborative 
projects 

• Brokering contracts and agreements between creatives 
and commercial opportunities 

• Shared coworking space 

• Positioning MTNS MADE as a brand to promote the 
region as a worldclass creative hub. 

• Representing Blue Mountains creatives at art fairs across 
the state, and contributing events to significant festivals 
such as Vivid Ideas Sydney.

Operationalmatters
The Cluster is an initiative of Blue Mountains Economic 
Enterprise (BMEE)9, the peak economic development agency 
for Blue Mountains, whose mission is to stimulate economic 
development through advocacy, investment and industry 
development. BMEE receives operational funding from Blue 
Mountains City Council.  The cluster does not have formal 

8 Website: https://mtnsmade.com.au/; See also: https://www.
clustercollaboration.eu/clusterorganisations/mtnsmadecreativeindustries
cluster

9 Website: https://bmee.org.au/
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membership, but it serves a community of around 2,700 creative 
professionals living and working in the region.  Across the 
creative professions are several creative industries branches, 
such as: design, visual arts, film, sound and music, publishing 
and performing arts. Over 500 creative professionals are already 
listed on the MTNS MADE directory where users can read 
their stories, view their portfolios and contact them directly. 
Some of the creative are born in the region, others are refugees 
and people coming from diverse marginal groups. Creative 
practitioners from all over the world come here to live, to work, 
and to connect with our thriving creative community.

SectieC,Eindhoven,TheNetherlands10

Historyandobjectives

SectieC opened doors 10 years ago as a unique and vibrant 
space for designers, authentic doers and independent thinkers 
who seek possibilities instead of looking at limitations. They 
made shared workshops, coworking spaces, studios, garden 
premises, labs and more. The famous Dutch Design Week also 
takes place here every October and attracts yearly around 25.000 
visitors to the exhibitions, open studios and events.

SectieC team believes in the connection between creatives and 
community, the feeling of being a “family” and having an open 
democratic structure that supports experimentation, mutual 
learning and collaborations. SectieC is an organic 
collaboration platform of more than 250 creative entrepreneurs, 
artists, photographers, designers, musicians, communicators, 
and craftmakers. Many of inhabitants of the space are well 
known beyond borders while at the same time contributing to 
transforming Eindhoven into a creative city.

Operationalandfinancialmatters
SectieC is a nonprofit organisation consisting of a foundation 
with an association of renters who contribute to the association 
in order to be represented at the owner of the buildings. The 
foundation creates a vision to grow and develop the identity 
of the space and to secure a legal structure and future 
financial sustainability.

FinancialModelsforDevelopmentofCreativeClusters
Financial sustainability is one of the key issues in keeping 
creative clusters active in a long period of time.. Below is the 
summary of the business models for CCs establishment and 
running.

10 SectieC website: https://www.sectiec.com/
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• Statesubsidized. The first option is establishing a CC 
with public money, coming from a local authority 
(municipality, city council etc.), government agency 
(one or several ministries), or European funding. This 
approach could be stable only if the decisionmaking 
authority has secured a longterm budget for the CC 
development. In many countries due to changes in 
political power, this option seems to be not that stable. In 
some cases, the ownership is kept public, while the CC 
is run by a nonprofit organisation. Such a governance 
structure is a bottomup approach, which has proven a 
better sustainability.

• Selffinanced. The second option is when a CC builds 
up its business model, based primarily on selffinancing 
and selfgenerated revenues from variety of sources, 
such as: membership, ofering paid services (workshops, 
information, mentoring, coaching, etc.) and rent of 
spaces for creatives and artists. In this case, the rent is 
lower than the one ofered on the market, and this is 
an important benefit for the artists, although it is hard 
to negotiate with the property owners lower prices for 
rent. Another benefit in renting cospace and places for 
creativity is the flexibilityan artist can rent it for a few 
months, and not for a whole year. 

• Diverse sources of financing and revenues. The third 
option is a balanced combination between external 
funding sources and selfgenerated revenues. Sources of 
external financing difer – they could be: pubic money, 
foundations (local, national, international), European 
commission programs, or universities. Examples include, 
among many: FutureLab in Eindhoven11, having 60% 
public funding and 40% selfgenerated revenues, and 
Creativehubs network12 which made a transition from 
European funding to selfsustainable model. Belgium 
government provides funding for innovation projects, 
but requires partnership between university, researchers 
and creators.

• Corporate support

• The fourth option is based on private investment schemes 
as a way to elaborate a business model. Such investments 
come from corporations, or individuals, in diverse forms 
– e.g. coalition of business companies, an investors, 

11 FutureLab website: https://futurelabeindhoven.nl/
12 Creativehubs network website: http://creativehubs.net/
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having an equity in the future business. Corporate 
support could come from commercial companies, 
banks, insurance companies, real estate companies, or 
construction companies – in cases when CC is connected 
with renovation of a building (an example is Volkstrant 
Building in Amsterdam13). In the cases of business 
accelerators for creative ideas that act as commercial 
entities, creative entrepreneurs pay a fee to the accelerator 
for joining, and private individuals (angel investors and 
others) hold an equity in the future growth of the startups.

• Crowdfunding and crowdfinancing14 are becoming 
popular methods worldwide for support of creative 
industry projects, including also projects of creative 
clusters. Examples of some of the wellknown and widely 
used on national level platforms are the following:

1. BigIdea15, Ukraine: Allowing collection of funds for 
ideas supporting systematic change and open society 
in diverse fields such as: literature, music, research, 
education, health care and research.

2. CrowdCulture16, Sweden: Project creators can attract 
funding from private investors, as well as from state 
funds.

3. Goteo17, Spain: A successful platform for starting and 
implementing projects with social impact. Apart from 
monetary contributions, it is possible to collaborate 
through services, material resources, infrastructure 
or by participating in specific micro tasks needed for 
the development of projects. Goteo also has a unique 
financing methodology carried out in two rounds 
lasting 40 days each.

4. Ulule18, France: founded in 2010 as the first platform 
that can collect funding also ofering a presale of the 
product/service.

13  Source: Volkstrand Building Research: https://www.volkshotel.nl/en/blog/
artcult/volkskrantbuildingresearch/

14  Note: Crowdfunding is based on donations, while crowdfinancing is an 
investment by individuals who have a stake/share in the future company. The 
first one is philanthropicbased, the second one –investment based.

15  BigIedea website: https://biggggidea.com/projects/
16  CrowdCulture website: https://crowdculture.se/en
17  Goteo website: http://en.goteo.org/
18  Ulule website: https://www.ulule.com/
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5. Wemakeit19, Switzerland: The largest Swiss platform 
for creative industries, supporting people to sell design 
products, develop apps, publish coopery books, support 
startup companies, as well as nonprofit organisations 
to develop their communities.

6. Ulej20 and Talaka21, Belarus: the first crowdfunding 
platforms in the country, allowing collecting funds for 
good purposes.

There are also innovative business models for support of CCs, 
based on collective ownership, buildings where the ownership 
belongs to a “social housing agency”, accumulating profits to 
reinvest in the property development.

SuccessFactors

Experts and CC managers, involved in this research, share 
several key factors that determine the success of starting and 
developing a creative cluster, as follows:

• Observe what is already existing in the specific place 
and built up on organisation, initiative or coalition that 
already exist in the city/region.

• Mind the uniqueness and the resources of the place, 
understand the context in which the CC operates.

• Set up a partnership framework. Take your time to 
choose the right partners at the beginning and keep them 
involved by setting up a “winwin” situation with mutual 
benefits for all parties involved.

• Secure am inspirational leader that does not only start the 
CC, but also has a community orientation and is able to 
build coalitions of partners around cluster’s development.

• Secure diversity of likeminded people, involved in 
the cluster, in terms of professional afliations and 
background; keep their belief in the collective impact and 
their motivation to contribute to the cluster.

• Create a “family feeling” and a safe internal environment 
before connecting with external partners.

• Balance the initial “startup passion” with the ability 
and competences to manage the creative cluster further; 
secure a CC leader that is also a good “connector”.

19 Wemarket website: https://wemakeit.com/?locale=en
20 Ulej website: https://ulej.by/
21 Talaka website: https://www.talaka.org/projects/filter?type=3
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• Put in place a governance structure that “regulates the 
freedom” and keep the passion in an organised way. 

• Make the organisational structure of the CC fluid and 
open for constant change, do not overstructure.

• Organise mixed events in order to bring together 
companies and people from diferent sectors. 

• Ofer mixed programming combining traditional art 
forms with new media, digitalization, new technologies 
in order to attract young audiences and users.

• Keep all the time a collaborative mode in the CC as a 
lively place of sharing and interactions, and trust with the 
community.

• Keep an ongoing contact with local communities and 
engage them, make them feel the ownership on the CC 
by diverse entertainment, educational and other activities 
(e.f. restaurants, bars, parties, open stages, etc.)

• Increase the transparency via involving media in 
activities and results of the clustersboth conventional 
and social media.

The political will and the longterm commitment of initial 
funders, or investors, is of utmost importance for the success 
of a CC. Government authorities should recognise CCIs as an 
important area in the strategic cultural plans at national and 
local level. The understanding that CCs are part of development 
of creative industries, having also social goals, is of utmost 
importance for decreasing the fear of creatives that creative 
clusters can increase commercialization and decrease the public 
funding.
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Dr. Dane Anderson, Senior Lecturer in Strategy, Innovation and 
Entrepreneurship, Director of Programmes in Executive Education, 
University of Manchester, Manchester, UK.
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Belgium.

Dr Marlen Komorowski, Researcher, consultant and lecturer with 
a focus on creative cluster research, senior researcher at imec
SMITVUB and impact analyst at Clwstwr, a programme at Cardif 
University, UK/Belgium/Germany.

Dr. Michal Glowacki, Lecturer and researcher, Faculty of Journalism, 
Information and Book Studies, University of Warsaw, Poland.

Mies Loogman, Designer & Creative Strategist, Chairwoman 
Association SectieC, Eindhoven, The Netherlands.
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Republic.

Svitlana Kropelnytska, Assoc.Prof., Department of Finance, Project 
and Educational Center “Agents of Changes”, Vasyl Stefanyk 
Precarpathian National University, Ukraine.

Tania Santos, Founder/<amaher, CRU Cowork, Porto, Portugal.

Tatjana Kalezic, Independent Expert for Innovation and Creative 
Business Development, Founder of the Creative Industries Cluster 
of Vojvodina, Managing Director of the Serbia Start Up Association: 
Novi Sad, Serbia.

Dr. Yosha Wijngaarden, postdoctoral researcher, dept. Arts and Culture 
Studies, Erasmus School of History, Culture and Communication, 
Erasmus University Rotterdam, The Netherlands.

Dan Perjovschi, Artisttoday,  
marker on paper, 2008, courtesy the artist
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КРЕАТИВНИ КЛАСТЕРИ

ТИПОЛОГИЈА, ОДЛИКЕ, ФИНАНСИЈСКИ МОДЕЛИ И 
ФАКТОРИ УСПЕХА 

Сажетак 

Глобална пандемија мења свет веома великом брзином и у 
многим сферама – привредној, друштвеној, културној, дигиталној. 
Ковид19 је несумњиво негативно утицао на све секторе који 
захтевају путовања и физичко присуство, укључујући ту многе 
уметничке и културне догађаје и организације, као и секторе 
који су комплементарни вредносном ланцу културе и креативних 
индустрија. Упркос томе, глобална пандемија отворила је и неке 
нове могућности за живот ближи заједници, већу потрошњу 
локалних производа, реорганизацију живота тако да буде 
отпорнији на промене, катализацију како пословних тако и 
друштвених иновација, веће коришћење дигиталних и мрежних 
алата, укључујући ту и додатно повећање културне партиципације 
и демократизације уметности. У последњих неколико месеци 
сведоци смо великог броја доказа да култура заиста доприноси 
привредној и друштвеној виталности градова широм света. Циљ 
овог рада је да идентификује суштину и кључне одлике „креативних 
кластера” и да понуди типологију разних форми у којима они 
постоје. Такође, рад сумира кључне пословне моделe и изворе 
екстерне финансијске подршке развоју ових кластера. Најзад, у 
раду се изводи закључак о кључним факторима успеха у њиховом 
развоју. Истраживања за потребе овог рада вршена су у тромосечју 
априлјун 2020, у сарадњи са Николозом Надирашвилијем и 
Креативном Грузијом, у оквиру пројекта – „Осмишљавање еко
система Креативног кластера Грузије” под покровитељством 
УНЕСКА и Европског савета. Истраживачке методе коришћене у 
припреми овог рада су: канцеларијско истраживање документације 
и публикација, мапирање и анализа различитих случајева и 
циљаних дубинских интервјуа са професионалцима и менаџерима 

који воде креативне кластере.

Кључнеречи:креативникластери,креативницентри,креативни
региони,урбанарегенерацијавођенакултуром
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Abstract: Participatory agenda in arts and culture represents a
cuttingedgeissueinthediscourseofculturalpolicy.Ithasbeenseen
asonewhichcould fulfil thewideninggapbetween thepromiseand
failure of cultural democracy and influence democratic deficiencies
that culture is facing. This paper focuses on clarification of the
term participation and participatory governance in culture from its
theoreticalorigintoitsarticulationsandinterpretationsinthefieldof
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of literature and policy framework. In the literature analysis of the
diverseconceptualisationsof theparticipation in thefieldofculture,
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her contributions to the theoretical framework of the participation
discussion.Thesecontributionsunravelthelegaciesandunderstandings
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ofparticipationandparticipatorygovernanceincultureandcultural
policyfromtheperspectiveof(post)transitionalcontextandcountries
indevelopment.

Keywords: participation,participatorygovernance, culturalpolicy,
SoutheastEurope

Introduction

The richness and diversity of Milena DragićevićŠešić’s work 
within the cultural policy and management research were 
confirmed by the 2019 ENCATC Fellowship Award, the only 
international public recognition and award for positive changes 
in education, research, policy, and advocacy in the cultural 
management and cultural policy fields. Working for decades as 
a professor, teacher, trainer, and consultant as well as researcher 
she obtained enormous theoretical and practical knowledge in 
diferent disciplines and areas of arts and culture. Coming from 
the semiperiphery country, Dragićević Šešić contributed to the 
European and international educational and research community 
with examples, stories and analyses from diferent countries in 
development, from her region of Southeast Europe, over the 
Caucasus, Central Asia, Arab States, to India and Cambodia. 
Among many topics, she covered in many of her books, essays, 
and speeches, one of them deals with the participation – a topic 
that has become ubiquitous in academic and policy discourse in 
the last several decades.   

In its essence, participation is not a new concept  it is indivisible 
with the democratization of culture and cultural institutions, 
emphasizing the importance of the involvement of citizens 
in cultural life, and is consistent with the cultural democracy 
that promotes and afrms cultural diversity by diminishing 
barriers between the high and low culture. At the same time, 
the notion of participation spreads wide towards the various 
levels and forms of participatory practices, such as participatory 
arts, participatory culture, participatory policy and decision 
making, participatory governance, stretching into specific and 
contextual participation struggles in form of arts and cultural 
activism that DragićevićŠešić underlines for their relevance in 
the “contribution to the development of new social paradigms, 
raising critical awareness on nationalism, xenophobia, hatred 
speech which permeated ofcial cultural scene in 90’” in the 
(post)transitional Southeast Europe1. These new paradigms have 
been aided by a proliferation communication and technology 

1 Dragićević Šešić, M. The role of culture in democratic transition: the rise of 
civil cultural organisations in Serbia & Southeast Europe, in: Zbornikradova
Fakultetadramskihumetnosti, No. 23 (2013), pp. 157–167.
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development which led to the cultural shift from consumers to 
producers due to fast changes happening in all five stages of 
culture cycles (creation, production, dissemination, exhibition/
reception/transmission and consumption/participation). 
The understanding of cultural participation can no longer 
be reduced to issues of supply and demand  the meaning of 
cultural participation no longer signifies the practice of counting 
number of tickets sold and range of the audience profiling and 
stratification. The contemporary notion of cultural participation 
is not a static numeric concept but a dynamic process through 
which the citizens actively participate in artistic creation. Namely, 
citizenstoday do not need the traditional bureaucratic structures 
to pursue their interests, and they are looking for more direct 
influence on various processes, creation, planning, production, 
and especially in policy and decisionmaking process – voting in 
political elections is not a sufcient mechanism for afrmation 
of democratic cultural rights and citizenship. 

In the context of cultural participation, cultural policy faces 
significant structural and reform challenges. As Besch and 
Minson stressed, the forms of community participation in 
decision making vary “from central government initiatives 
to the most hierarchical private organizations, from social 
movements of the new Left to those of the new Right, and from 
childrearing to parental intervention in the school community”2. 
This inevitably draws the attention to the local levels as crucial 
for citizen participation “where people can know each other’s 
needs and have a real platform for discussions, while on the 
level of the regional authorities or the state level it has to be done 
through representatives who are rarely elected democratically”3. 
The locality and the immediate relations between the context 
and the citizens enable more appropriate connections for the 
visibility of the subaltern voices, afrming the interculturality 
and diversity as aspects of common identity. As Dragićević
Šešić notes “the role of cultural policy in an intercultural context 
should be to preserve and represent diversity, but even more to 
arouse interest, curiosity and respect for the other, especially 
minority cultures, to find a way to integrate their contributions 
into local narratives, and to introduce them within a collective 
cultural memory, as well as to incorporate their contemporary 
cultural practices into everyday cultural programming so as 

2 Besch, J. and Minson, J. Participatory Policy Making, Ethics, and the Arts, in: 
Citizenship&CulturalPolicy,  (eds.) Meredyth, D. and Minson, J. (2001), 
London, Thousand Oaks and New Delhi: Sage Publications, pp. 5267. 

3 DragićevićŠešić, M. Participation and intercultural challenges  interview 
with Milena Dragićević Šešić, in: CulturalPoliciesinEurope:aParticipatory
Turn?(eds.) DupinMeynard, F. and Négrier (2020), Toulouse: Les éditions 
de l’Attribut and Occitanie En Scène, pp. 200214.
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to avoid relegating them to a folkloric, touristic (and often 
exotic) cultural ofering”4. Cultural diversity and intercultural 
contributions to cultural development are directly linked to the 
concepts of cultural sustainability and good governance, which 
are crucial elements and aims of the participatory practices as it 
will be more elaborated in the following chapters of this paper.

HistoricalTrajectoriesof
ParticipationinCulturalPolicy

Participation has a long tradition in diferent areas of society and it 
operates across various geopolitical contexts and organizational 
settings. DragićevićŠešić5 notes that the participation concept, 
as it is articulated today in its dominant form in the cultural 
policy theory, stemmed from Western Europe. However, in order 
to provide a more thorough understanding of the idea of citizens’ 
association to cultural policy, DragićevićŠešić extends the 
analysis to the perimeter outside the dominant Western European 
circle. After elaborating the evolution of the big “push” for 
more “democratic, participative policymaking” on European 
scale evident in the switch from “’cultural democratization’ 
(coming from above) with cultural democracy (movement 
from below)”, DragićevićŠešić explains the diferences in the 
conceptualisation of the participation processes in diverse parts 
of Europe, identifying participative policies as originating from 
the expert circles (for example, in the UK), or being linked to the 
“bottomup leftist civil society movements to allow the voices 
of citizens to not only be heard but also listened to focusing on 
the European peripheries”6.   

During the last century, the relation between State/public 
authority and citizens has profoundly changed, and many areas 
have developed critical reflection on dominant meanings of 
participation practices. However, the methods of participation 
depend on the political construction of countries, sectors, 
disciplines, etc. In the abovementioned interview, Dragićević
Šešić gave an overview of the historical trajectory of the 
participative nature of cultural policies in Southeast Europe. 
In that overview, the author unravelled lesserknown facts on 
bottomup manners of cultural policymaking since the 19th 
century in the perpetually occupied territory of Slavic citizens 
where “the only possibility to have a cultural policy was 
participative, citizenled bottomup policy, creating its own 
institutions and programs as a form of a cultural and political 

4 Ibidem.
5 Ibidem.
6 Ibidem, p. 201.
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resistance”7. This is a legacy, a social imprint of people’s needs 
and mobilisation for selforganisation that has persevered to 
the present times. DragićevićŠešić detects similarities in the 
legacy of social engagement in participation from Southeast 
Europe to that in Scandinavia and “the kulturkampf movement 
that created a network of ‘people’s universities’ (Folkehøjskole,
Folkhögskola,Folkehøgskole,folkeuniversitet), fighting for the 
use of national languages in education and for popular education 
and culture as such”8. Active citizen’s approach to the cultural 
policy is directly in line with the human rights and cultural rights 
principles that imply “universal access to and participation in 
culture for everyone, including in decisionmaking”9 that 
represents one of the main dimensions of democratic cultural 
policy. This higher degree of participation in policy decision
making has implication on the sense of ownership within the 
culture and “contribute to strengthening civil society, including 
community groups, NGOs and professional associations”, 
while “principles of transparency, accountability and equal 
representation”10 within the process should ensure the final 
implementation of decisions.     

Parallel to the right of freedom of expression, the United 
Nation’s Universal declaration of Human Rights (1948), defined 
the right to participate in the cultural life which obliged “the 
part of governments (at national, regional and local levels) to 
ensure that this right is upheld.”11. Placing participation in the 
context of human rights shows that “rightsbased approaches 
to cultural policy”12 have been a key foundation across diverse 
understanding and practices of democratic rules in Europe and 
must be treated as a principle, especially in parts of Europe 
where citizen’s participation has become an inseparable 
component of cultural practices. The issue of right to participate 
has been challenged by the COVID19 pandemic crisis that has 
accelerated and exposed the weaknesses and threats that decades 
of rising populism and inequality have brought on in form of 
declining participation, dissolution and general disinterest of 
the society for tending for the common public interests that 

7 Ibidem, p. 202. 
8 Ibidem, p. 203.
9 Baltà Portolés, J. and Dragićević Šešić, M. Cultural rights and their 

contribution to sustainable development: implications for cultural policy, in: 
CulturalPoliciesforSustainableDevelopment, (eds.) Kangas, A., Duxbury, 
N. and De Beukelaer, Ch. (2018), London and New York: Routledge, Taylor 
& Francis Group, pp. 3145.

10 Ibidem, p. 36.
11 UIS (2012) Measuringculturalparticipation, Montreal, Quebec: UNESCO 

Institute for Statistics, p. 7. 
12 Baltà Portolés, J. and Dragićević Šešić, M. (2018), op. cit, p. 35.
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were in the core of the Welfare State’s eforts to protect and 
promote social wellbeings of the citizens (i.e. heath system, 
education, culture, social security). In the field of culture, this 
claim is sustained with the data on cultural participation that 
shows how a significant part of population “does not participate 
in mainstream cultural activities such as going to the cinema 
or reading books”13. Hence, it is not surprising that Council of 
European Union, in many of its documents, has been emphasizing 
“the importance of achieving a better and fairer distribution of 
chance to participate in culture”14, which becomes ever more 
pressing issue now in the times of “new normality”. But, with 
the financial and economic crisis afecting many countries in last 
decade and the looming economic downturns that will follow 
the pandemic crisis, public interventions and policies are mostly 
focus on other fields (economy, health, national security, etc.) 
leaving the cultural life as well as participation in culture at the 
margin of public interest. 

FromParticipationto
ParticipatoryGovernance

Over the past three decades, participatory governance in culture 
has become highly topical in both academic and political debates 
on the global scale. The shift from “government” to “governance” 
is described as one of the most notable developments within 
contemporary social science. In both scientific and practical 
terms, it designates “a shift to societal decisionmaking processes 
that involve a larger number of actors, not only governmental but 
also from the private and nonprofit sector.”15. The shift towards 
governance can be interpreted in a variety of ways, “from social 
actors wishing to be more involved in decisions, to governments 
wishing to be less involved, to the influence of globalization and 
the ways in which the rescaling of political and social actions is 
taking place at the present time”16. The governance implies the 
processes of decisionmaking that gather relevant actors, and it 
obliges governments to build a dialogue with nongovernmental 
actors in order to include them in the decisionmaking process. 
This approach requires from both side, governments as well as 

13 Bollo, A. et al. (2012) AReportonPoliciesandGoodPracticesinthePublic
Arts and in Cultural Institutions to Promote Better Access to and Wider
ParticipationinCulture, p. 5. 

14 Ibidem, p. 5. 
15 Andres, C. and Gattinger, M. Accounting for Culture: Thinking Through 

Cultural Citizenship, in: AccountingforCulture:ThinkingThroughCultural
Citizenship (eds.) Andrew, C. et al. (2005), Ottawa: The University of Ottawa 
Press, pp. 19.

16 Ibidem, p. 1. 
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civil society, to think strategically while developing the decision
making process with the aim of avoiding underestimation of this 
demanding and complex relations. As Andrew and Gattinger 
underline “building trust relations between participants is a 
necessary stage, particularly in fluid, networkbased decision
making structures and this can never be an automatic process”17.

Shift to governance, and in particular to participatory 
governance, requires the “delicate balance of government 
engagement without government domination”18; which poses 
itself as one of the greatest challenges for the process of 
both decentralisation and participatory governance. In these 
processes, especially in the cultural field, governments should 
“tread lightly recognizing that the major actors are those directly 
involved in cultural activities”19. To this end, DragićevićŠešić 
and Čopić assert that “partnering with citizens and civil society 
in public services provision has lately emerged as an innovative 
approach to the delivery of public services”20. Authors explained 
further that the Western society over 20th century has changed a 
few models of public services in order to build “more efcient, 
efective and responsive public sector”21. The main motive 
behind these changes within the public sector and way how it 
delivers its services to the citizens, DragićevićŠešić and Čopić 
detected in fiscal policy, public budgetcutting and growing of 
public needs and expenditures. Those pressures motivated the 
government to change the traditional model of public service 
delivery, redefining relations not only between the State 
and the market but also between the State and civil society. 
Deconstruction of these boundaries between public, private 
and civil sector became an imperative of contemporary society 
since “engagement of diferent partners in the production and 
delivery of public services allows for more prosperous, fair and 
inclusive societies”22. DragićevićŠešić wrote on the variants 
of new models of partnerships between the public, private and 
civil sectors back in 2006 claiming “that only ‘shared policies’ 
are legitimate ones in contemporary world”, and that the 
involvement of researches in sense of providing argumentative 
and empirically founded grounds for “complimentary 
enrichment” and mutual bond with the actors involved in the 

17 Ibidem, p. 2.
18 Ibidem.
19 Ibidem.
20 Čopič, V. and Dragićević Šešić, M. (2018) Challenges of publiccivic 

partnership in Cambodia’s cultural policy development,ENCATCJournalof
CulturalManagementandPolicy, 8 (1). Brussels: ENCATC, pp. 415, p. 8.

21 Ibidem. 
22 Ibidem. 
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policy cycles can “be beneficiary for the creation of new, more 
democratic standards in policy making”23. 

Diferent modes and shapes of partnerships can be found in 
varied meanings and practices of participatory governance. In 
the Brainstorming Report about participatory governance in the 
context of cultural heritage, experts and practitioners stressed 
that the term “governance” refers to government, authority and 
organizational management. The concept “participatory” means 
“activities in which people take part”24. So, the involvement of 
participatory concept to the three mentioned aspects “implies that 
government, authority and management should be shared with 
people, with the citizens to whom the public cultural resources 
belong”25. Therefore, the concept of participatory governance can 
be defined as a sharing responsibilities in governance between 
many stakeholders  who have “a stake in what happens”26, such 
as local administrative, public institutions, private institutions, 
NGOs, citizens initiatives, representatives of local communities, 
artists, etc. or as Sani et al. articulated in the context of cultural 
heritage it “is a process of releasing authority on the one side 
and empowerment on the other, as well as the adoption of a 
management model, which allows for decisions to be taken by 
communities rather than individuals.”27. 

ParticipatoryPracticewithinthCulturalPolicy
Arena–ExamplesfromaNonWesternPerspective

In the context of the dominant version of globalisation in 
form of neoliberal capitalism, “the combined efects of the 
economic crisis, demographic or migratory factors and a 
decline in resources, call for new development models driven 
by greater democracy, strengthened citizen participation and 
better governance based on more open, reactive and transparent 
institutions”28. This constellation poses profound demands and 
challenges in front of cultural policy. By understanding culture 

23 DragićevićŠešić, M. Shared Policies: The Future of Cultural Development 
– New Models of Partnership Between the Public, Private and Civil Sectors, 
in: Dynamicsofcommunication:newwaysandnewactors,ed. Cvjetičanin, 
B. (2006), Zagreb: Institute for International Relations, pp. 103–111.

24 Voices of Culture (2015) BrainstormingReport.ParticipatoryGovernancein
CulturalHeritage, Structured Dialogue between the European Commission 
and the cultural sector, p. 2.

25 Ibidem.
26 Wilcox, D. (1994) Guide toEffectiveParticipation, Brighton: Delta Press,  

p. 5. 
27 Sani, M. et al. (2015) ParticipatoryGovernanceofCulturalHeritage, EENC 

Report, p. 10.
28 Sani, M. (2016) Participatorygovernanceofculturalheritage.



285

ANA ŽUVELA i DEA VIDOVIĆ

beyond arts only, as a fundamental human right, a value system, 
belief and tradition29, culture attains a role that is central to all 
aspects of society from education to development, while the 
discourse on cultural policy and cultural development gains 
crucial gravity. How does cultural policy contribute to alternative 
visions of democracy? How does cultural policy respond to the 
urgency, density, diversity and demands of pressures “from 
below”? What kind of democratic and participatory perspectives 
of cultural development does cultural policy adopt? 

All these tensions have had a more profound efect on the new 
(post)transitional democracies encompassing the countries 
of the former Yugoslav region. In this context, the work by 
DragićevićŠešić indicates several factors that implicate the 
inclusion of participatory agenda in regional cultural policies. 
The first one is the legacy of a selfmanagement socialist system, 
and the second is the internationalisation (that provided a vital 
counterbalance to otherwise nationalistic and statecentric 
politically driven cultural policy formation) which preceded the 
third factor involving the process of Europenisation30. Opening 
towards the international arena of cooperation and European 
integration underscored and strengthened the position of civil 
society actors and their role in the “endorsement of democracy 
and democratic cultural policymaking”31. As explained by 
DragićevićŠešić and Nikolić32, the participatory shift in cultural 
policymaking in the countries of the former Yugoslav region is 
more than challenging on the overall, yet uneven in the actual 
application and situation from one country to another. To this 
end, the analysis presented in the paper “City cultural policies 
and participative governance models” shows an indispensable 
insight into the trends and tendencies of participatory agenda 
of vulnerable democracies in the European Southeastern semi
periphery. 

In parallel with the wider European and international trends in 
the world of new governance approaches, the most important 
actors for the development of participatory governance models 
in Southeast European region, most notably in the countries 

29 UNESCO (2003) Universal Declaration on Cultural Diversity. A vision, a 
conceptual platform, a pool of ideas for implementation, a new paradigm. 
Series on Cultural Diversity n° 1, Paper prepared for the World Summit on 
Sustainable Development, Johannesburg, 2002. 

30 Dragićević Šešić, M. and Nikolić, T. Kulturne politike i politike gradskih 
identiteta, u: Modeli lokalnih kulturnih politika kao osnova za povećanje
participacije (2019), Beograd: Fakultet dramskih umetnosti, Zavod za 
proučavanje kulturnog razvitka, str. 251276.

31 Ibidem.
32 Ibidem.
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of former Yugoslavia, have been social movements and non
governmental and nonprofit associations testing new, flexible 
forms of governance that efectively represent and respond 
to public concerns. These instances have been elaborated in 
a number of DragićevićŠešić’s works, but here, we shall 
refer to the text that was written by DragićevićŠešić from 
2013 on the role of culture in democratic transition and the 
rise of civil cultural organisations in Serbia and Southeast 
Europein which the author provides an analytical overview 
of the process of the independent culture (or “culture of 
dissident”) during the past twenty years in Southeast Europe. 
In this analysis, DragićevićŠešić critically captured the key 
stages in the evolution, emancipation and strengthening of 
the capacities, relevance and position of the noninstitutional 
actors that provided a counterbalance to the politically driven 
and artistically inert institutional setting through continuous 
struggles for modernisation and democratisation of the cultural 
system. In the process, civil society organizations have been 
inventing and experimenting with a range of new participatory 
mechanisms, including eforts to afliate citizens and experts in 
new institutional formats. 

The new institutional formats have been exemplified by the 
creation of new spaces “constructed and shaped by a diferent 
brand of social actors”33. This implies the rise of the political 
and social relevance of the civil society and nongovernmental 
actors that, by questioning the legitimacy and accountability 
of the state, open new organisational spaces taking over public 
activities to “such a degree that some see them as reconfiguring 
public sector”34 and afecting policies of the mainstream 
institutions. Such developments correspond to articulations of 
participatory governance as a reaction to the inability of the 
traditional state and representative political apparatus to deal 
with a range of contemporary social problems or curing all of 
the democratic deficiencies that our political, economic, social 
and ultimately cultural systems are experiencing. Consequently, 
the cracks in the institutional frameworks of the traditional state 
have become a fertile ground a “proliferation of new forms of 
social and political association”35.

In practice, pressures for systemic modernisation and 
modernisation in form of participatory governance have yielded 
a number of independent cultural centres across the territory of 

33 Fischer, F. (2006) Participatory Governance as Deliberative Empowerment. 
The Cultural politics of Discursive Space, American Review of Public
Administration, Vol. 36, No. 1, pp.1940, p. 20. 

34 Ibidem.
35 Ibidem. 
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former Yugoslavia. The quest for situating the eforts to upgrade 
regressive cultural policy provisions in actual physical spaces 
was, as DragićevićŠešić notes, an attempt of the independent 
scene in culture to obtain permanent working spaces and to 
gather more coherent and systemic influence on the cultural 
change that needed, and still needs to be, achieved. The pursuit 
for cultural and systemic change through afrming participation 
and inclusion as standard of democratic cultural policy
making is ultimately a path towards needed “shared policy” 
that DragićevićŠešić36 defines as “transparent (naturally and 
publicly debated and agreed); proactive, fostering innovation, 
stimulating nonexistent areas; catalytic, initiating new 
programmes, projects and ideas; crossfertilizing, involving 
diferent sectors, and ideas from artistic, scientific and other 
fields; coordinated within government and diferent levels of 
public policies; inclusive, for all marginal and minority groups”. 
The notion of “shared policy” is put forward as a parameter 
for evaluating the democratic levels of cultural policy, but also 
for attaining the democratic standards in those cultural policy 
contexts where those standards are low or instrumental. In the 
line of the actual formation, implementation and evaluation, 
“shared policy” represents “a model of cultural policy which 
implies systemic measures and existence of longterm planning; 
a mechanism for decisionmaking – detached from political 
bodies; a public dialogue […]; all actors included (government, 
parliament, professional organisations, creative industries, 
media, public participation in the widest sense); publicly 
known priorities and criteria of evaluation; transparency of the 
whole model (from declared priorities to budget distribution); 
evaluation as a starting and final point of operation”37. 

Another example of the translation of the notion of “shared 
policy” from conceptual to practical level is the publiccivic 
partnership which can show how complex and demanding the 
process it is. DragićevićŠešić and Čopić38 describe this type of 
partnership not only as a way how the public sector has changed 
over the years in Western culture in order to become more 
efective in public service delivery but  also as a tool for setting 
public interests at the centre of cultural sector by developing 
close connections  with the nongovernmental organizations 
that take responsibilities and carry on cultural services and 
activities with the purpose of safeguarding and meeting  public 
interest. The case of developing publiccivic partnership as an 
answer to completely eradicated public services in every area of 

36 DragićevićŠešić, M. (2006), op. cit, p. 108.
37 Ibidem.
38 Čopič, V. and Dragićević Šešić, M. (2018), op. cit, pp. 415.
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policy system, including culture, comes from Cambodia, a post
genocide country. After the destruction of the public sector during 
the civil war, Khmer Rouge regime and foreign occupation, civil 
society became a key provider of public services in Cambodia 
while the public sector has been reestablished as oversized 
and incompetent administration. As in many other countries 
where publiccivic partnerships were established by a topdown 
approach, in Cambodia, this new type of partnership, recognised 
as a driver for further cultural development, was introduced 
by technical assistance of UNESCO. Unlike publicprivate 
partnership based on the competitive  market logic, the idea 
behind the publiccivic partnership is cooperation among public 
and civil actors while designing and providing public services 
that enable fulfilment of citizens’ interests and needs. During the 
implementation of publiccivic partnership in the Cambodian 
context, one of the first clear action was raising public awareness 
about the importance of systemic change of policymaking and 
cultural practices (from audience development to the culture of 
memory) and educational needs within the whole cultural sector, 
while hierarchically organized public sector was recognised as 
one of the biggest risks for the sustainability of this partnership. 
Another important risk for further development of public
civic partnership in Cambodia, DragićevićŠešić and Čopić 
recognized in “the lack of sense of local ownership”39, i.e. the fact 
that the dialogue and relations between public and civil sector 
were initiated and supported by international organizations 
and agencies. This topdown approach was critically reflected 
in many countries where the development of the publiccivic 
partnership was instrumentalised by the neoliberal agenda of 
supranational organizations instead of following interests and 
needs of local communities. Therefore, in practices of public
civic partnership, one of the crucial tasks is “the convergence 
and redefinition of the roles of the main actors, from the state to 
public institutions, civil society organizations and community 
members”40 according to the local context that will allow for the 
sustainability of the established partnership.  

Such understanding and projections of future cultural 
policy development indicate the times of development of an 
experimental platform for the “postrepresentative” cultural 
policy and institutions in the form of a “productive anticipation”, 

39 Ibidem, p. 13.
40 Vidović, D. and Žuvela, A. Key terms and concepts for understanding 

participatory governance in culture, in: Do It Together. Practices and
Tendencies of Participatory Governance in Culture in the Republic of
Croatia, ed. Vidović, D. (2018), Zagreb: Kultura Nova Foundation,  
pp. 1640.
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i.e. an actualisation of more equitable and balanced, or 
sustainable future as a potential and a possibility41 (Rogof and 
Schneider 2008). This calls for deliberation on creating policy 
and institutions that will, instead of being created “on” something 
and “for” someone, be created, managed and governed “with” 
those who the institutions stand for42. Participation, in that 
case, “must acknowledge the fragile and unpredictable, yet 
intense, insistent and afectively invested as opposed to the 
conditioned, calculated and thereby ultimately indiferent”43. 
To be able to imagine and anticipate is vital for the emergence 
of a participatory, or as DragićevićŠešić proposed, “shared” 
cultural policy and new institutional culture that, instead of 
reflecting what already exists, can open up new public spaces 
where activities can take place that have not yet been firmly 
defined and where the unavoidable paradoxes and the inherent 
uncertainty can become a dynamic driving force.

ConcludingReflections

The turn to participation directs to the creation of more 
democratic, inclusive and equal society. At the same time, the 
notion of participation in our contemporary society becomes 
new opium for people. Paradoxically, imperative to participate, 
which originated in the neoliberal tendency, brings us many 
practices which are not emancipatory and fulfilled. In many 
cases, participation is used to justify public spending while 
in many other the ideal of complex participatory practices 
is not fulfilled since is used just as a starting point without 
the involvement of requested time, resources, attention in the 
process of citizens engagement44. The instrumentalization of 
participatory practices appear when the distribution of power is 
not implemented, and citizens are not involved in the process 
of decisionmaking but are included in the presentation of the 
decisions that have already been made in their name and with 
the assumption of their legitimacy. In the context of democratic 
deficits in contemporary society, the failure of participation 
appears in cases when the process of citizens engagement 
results with antidemocratic actions and raising of nationalism, 
xenophobia, and intolerance. In that line, DragićevićŠešić also 

41 Rogof, I. and Schneider, F. Productive Anticipation, in: CulturalPoliticsin
aGlobalAge, Uncertainty, Solidarity and Innovation, (eds.) Held, D. and 
Moore, H. L. (2008), Oxford: Oneworld Publications, pp. 346358.

42 Simon, N. (2010) TheParticipatoryMuseum.
43 Rogof, (2012) in: Sørensen, A. S., Kortbek H. B. and Thobo Carlsen, M. 

Participation. The new cultural policy and communication agenda, in: 
NordiskKulturpolitiskTidsskrift, Vol. 19, (2016), pp. 419.

44 Kisić, V. and Tomka, G. (2018) Citizenengagement&education.Learning
kitforheritagecivilsocietyorganisations, The Hague: Europa Nostra. 
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emphasized that “a ‘participative’ manner is not always the 
guarantee of vision, development, or new horizons”45, and she 
describes this statement with an example of citizens’ initiatives 
which reversed from emancipatory actors to conservative and 
nationalistic institutions (e.g. MaticaSrpska or Srpskaknjiževna
zadruga). Other examples of the negative side of participation 
that are based on antidemocratic tendencies, DragićevićŠešić 
finds in populist European policies that “are also showing the 
extent to which it is easy to claim ‘citizen participation’ in the 
decisionmaking process when power wants to reject everything 
progressive, contemporary, European or universal”46 while 
expressing negative emotions towards migrants, foreigners or 
any minority groups.

The analysis presented in this paper suggests that participation 
is everywhere. However, participation comes in all shapes 
and sizes and it is necessary to emphasize a vital need to 
acknowledge that participatory practices are more than just any 
sort of engagement and partaking. Besides policy manipulation 
and poor levels of participation, it is also important to emphasize 
the critical notion of responsibility of citizens that has to be 
placed centrestage for understanding cultural citizenship and 
its emancipatory relation and potential for the governance of 
culture. Today, the centrality of sharing responsibility in cultural 
policy, or in words of DragićevićŠešić, a concept of “shared 
policy” is still obscured. Participation is not easy to acquire, 
from any side of the participatory equation. For this reason, the 
“shared policy” and its coherent and adaptable mechanisms and 
legal provisions should be formulated to productively activate 
and enable a greater extent of participatory governance practices 
in various cultural settings, most notably in times of wide
spread democratic crisis and lags in the democratic qualities of 
the contemporary policy development. In this line, the work of 
DragićevićŠešić should be understood and used as conceptual 
and argumentative guideposts towards achieving not only 
better synergies between policy and research community but 
for creating fairer, literally more humane and visionary cultural 
policy of 21st century.

45 DragićevićŠešić, M. (2020), op. cit, pp. 200214.
46 Ibidem, p. 203. 
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SHVAĆANJE SUDJELOVANJA I SUDIONIČKOG 
UPRAVLJANJA U KULTURI KROZ REPOZITORIJ 

RADOVA MILENE DRAGIČEVIĆ ŠEŠIĆ

Sažetak

Sudjelovanje u umjetnosti i kulturi predstavlja jednu od ključnih tema 
u suvremenim raspravama i diskursu kulturne politike. Smatra se da se 
sudjelovanjem u procesima donošenja odluka mogu nadomjestiti duboki 
procjepi između retorike i prakse kulture demokracije i uravnotežiti 
demokratski deficiti u kulturi. Ovaj rad se fokusira na pojašnjavanje 
sudjelovanja i sudioničkog upravljanja kroz teorijske artikulacije i 
interpretacije tih pojmova u polju kulture. Rad se metodološki temelji 
na analizi teorijske literature te analizi okvira kulturne politike. U 
analizi različitih koncepcija sudjelovanja kao raspodjele moći, u radu 
se istražuje repozitorij teorijskog doprinosa Milene DragićevićŠešić u 
raspravi o sudjelovanju u kulturi. Analiza doprinosa DragićevićŠešić 
razjašnjava naslijeđe i shvaćanje sudjelovanja i sudioničkog upravljanja 
u kulturi i kulturnoj politici iz perspektive (post)tranzicijskoga konteksta 

i zemalja u razvoju. 

Ključneriječi:sudjelovanje,sudioničkoupravljanjе,kulturnapolitika,
JugoistočnaEuropa

Dan Perjovschi, Virusdiary2020,afterlockdown,  
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НЕПОСЛУШНИАКТВИЂЕЊА
Сажетак: У де лу „Сли ке упр кос све му: че ти ри фо то гра фи је из Ау
шви ца”, Ди диХу бер ман (Ge or ges Di diHu ber man) ука зу је на раз
ли чи те на чи не кроз ко је су че ти ри фо то гра фи је о ко ји ма је реч 
на ста ле као про тив те жа или упр кос не че му. По ку ша ћу да раз дво
јим и об ја сним раз ли чи те мо да ли те те би ва ња упр кос, ка рак те
ри стич не за на ве де не фо то гра фи је. Оне су на ста ле упр кос, али и 
на осно ву, не за ми сли во сти си ту а ци је ко ју при ка зу ју (фо то гра фи ја 
као до каз), упр кос за бра ни фо то гра фи ја (пре пре ка у про дук ци ји) 
и упр кос ре пре зен та бил но сти чо ве ка (пре пре ка у ре цеп ци ји). Не
зми сли вост нас до во ди у ве зу са пој мо ви ма до ка за, исти не, али и 
мо ћи, ре пре зен та бил но сти, за бра не и пра ви ла. На осно ву пој мо ва 
ре пре зен та бил но сти и кул тур ног се ћа ња, раз ма тра ћу мо гућ ност 
да ове фо то гра фи је пред ста вља ју оли че ње не по слу шног ак та ви
ђе ња о ком го во ри Џу дит Ба тлер (Ju dith Bu tler). По ку ша ћу да по
ка жем да је на ста нак упр кос, ка ко би ре као Ди диХу бер ман или 
нeпослушно ви ђе ње, ре чи ма Џу дит Ба тлер, чи тљи во ви ше кроз 
на чин на ко ји су сли ке на ста ле не го кроз оно што при ка зу ју.

Кључнеречи: рат на фо то гра фи ја, „Son der kom man do”, Ау швиц, 
гро зо та, кул тур но се ћа ње

Био је по тре бан рат да нас на у чи да смо од го вор ни  
за све што смо ви де ли, као и за све што смо ура ди ли.

Мајкл Хер (Mic hael He rr), Dis patches

МАРИЈАВЕЛИНОВ
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Увод1

То ком Дру гог свет ског ра та, по сто ја ла је прак са да гру па 
ло гора ша – Је вре ја оба вља за дат ке спро во ђе ња дру гих Је
вре ја у га сне ко мо ре, као и од ла га ња и спа љи ва ња ле ше ва 
ко ји су за њи ма оста ја ли. Ова је ди ни ца се на зи ва ла Son der
kommando. Пр ва (од три на ест) је фор ми ра на 4. ју ла 1942. 
го ди не у Ау шви цу и ме ња ла је чла но ве сва ких ме сец да
на (при че му је пр ви за да так но ве гру пе увек био да спа ли 
остат ке прет ход не, и ти ме оне мо гу ћи по тен ци јал но све до
че ње). Ова ко опи са на прак са об је ди њу је су прот ста вље не и 
нај че шће ис кљу чи ве уло ге жр тве и по чи ни о ца,2 на осно ву 
че га жр тве пре у зи ма ју део те ре та кри ви це.3 Њи хо ва уло га је 
би ла да упра вља ју смр ћу сво јих су на род ни ка. „Оста је мо не
ми и ока ме ње ни пред па рок си змом пер фид но сти и мр жње: 
Је вре ји тре ба да ба ца ју Је вре је у пе ћи, тре ба по ка за ти да су 
Је вре ји [...] тр пе ћи сва по ни же ња ишли та ко да ле ко да се 
са ми уни шта ва ју.”4 Ме ђу тим, оно што је спољ ном све ту ову 
прак су учи ни ло још те же за ми сли вом, био је вео тај не ко ји 
ју је оба ви јао. Не са мо да је би ла тај на да Је вре ји са ми се бе 
во де у смрт или да су га сне ко мо ре уоп ште у упо тре би, већ 
су дру ге ак тив но сти у ло го ру оста ја ле скри ве не. Ово ме је, 
на рав но, до при не ла за бра на фо то гра фи са ња.

За бра на гро зо те

Фо то гра фи је ра та су не рас ки ди во по ве за не са пој мом гро зо
те. По јам гро зо те (atro city) мо же мо раз у ме ти као спе ци фич
но ви зу ел ну ин стан цу тра у ма тич них до га ђа ја. О ка квој год 

1 Рад је на стао на про јек ту број 179049: „По ли ти ке дру штве ног пам ће ња 
и на ци о нал ног иден ти те та: ре ги о нал ни и европ ски кон текст”, у окви ру 
про јект ног ци клу са Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз
во ја Ре пу бли ке Ср би је.

2 Da ko vić, N. (2016) Film ski na ra ti vi Son der kom man da: Ša u lov sin ili o na ra
ci ji žr tve, uči ni o ca, tra u me i smr ti, Te mi da br. 19/34, Be o grad, Vik ti mo loš ko 
druš tvo Sr bi je, str. 478. По чи ни о це на овом ме сту не тре ба из јед на ча ва ти 
са на ред бо дав ци ма. На спрам њих, по чи ни о ци су они ко ји из вр ша ва ју, 
а не они ко ји да ју на ред бе. Ме ђу тим, ди ску та бил но је где се ова гра ни
ца на ла зи. На и ме, нај че шћа од бра на за зло чи не учи ње не то ком Дру гог 
свет ског ра та је сте упра во да су они ко је би смо од ре ди ли као на ред
бо дав це за пра во би ли са мо по чи ни о ци или из вр ши о ци на ред би. Из тог 
раз ло га, у ра ду је ја сно раз гра ни че но да по сто је жр тве и по чи ни о ци, те 
да по сто је жр тве ко је по ста ју по чи ни о ци.

3 Le vi, P. (1986) Sur vi val in Auschwitz and the Re a wa ke ning: Two Me mo irs, 
New York: Sum mit Bo oks, p. 157.

4 Di diHu ber man, G. (2008) Ima ges in Spi te of all: Fo ur Pho to graphs From 
Auschwitz, Chi ca go and Lon don: The Uni ver sity of Chi ca go Press, p. 4; ци
тат у пре во ду са фран цу ског преу зет из: Da ko vić, N. (2016), Film ski na ra
ti vi Son der kom man da: Ša u lov sin ili o na ra ci ji žr tve, uči ni o ca, tra u me i smr ti, 
Te mi da br. 19/34, Be o grad, Vik ti mo loš ko  druš tvo Sr bi je, str. 479.
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да је тра у ми реч, уко ли ко је од ре ђу је мо каo гро зну, то чи
ни мо на осно ву ње ног из гле да, би ло за ми шље ног или ре ал
ног. Са мим тим, ви зу ел на ре пре зен та ци ја је ну жан еле мент 
гро зо те. До га ђај мо же би ти тра у ма ти чан, те жак, бо лан или 
чак не под но шљив, али ако је гро зан, он је та кав ви зу ел но. 
Гро зо та зах те ва ви ђе ње. Мо же мо чак ре ћи да од су ство сли
ке као по треб ног ви зу ел ног при ка за и до ка за гро зо те, чи ни 
исте не по сто је ћим. На рав но, не мо же мо ре ћи да се од ре ђе ни 
до га ђај ни је од и грао уко ли ко не по сто ји фо то гра фи ја ко ја 
га при ка зу је, већ да, уко ли ко при хва ти мо да је у пи та њу ви
зу ел на ин стан ца тра у ме, фо то гр фи ја или не ки об лик (до ку
мен тар не) ви зу ел не ре пре зен та ци је по ста је нео п хо дан.

По треб но је на по ме ну ти да по јам ко ји се на ен гле ском је
зи ку озна ча ва реч ју atro city мо же би ти пре ве ден као гро зо
та, али и као сви ре пост или звер ство. Ме ђу тим, дру га чи ји 
пре вод не би за хва тио оно што је спе ци фич но ви зу ел но у 
овом пој му. Са мим тим, оста ло би не ја сно за што је сли ка то 
јест не ки об лик ви зу ел не ре пре зен та ци је нео п ход ни аспе
кат да тог пој ма. Гро зо та о ко јој го во ри мо ни је ну жно по сле
ди ца сви ре по сти, иа ко је у при ме ри ма рат не фо то гра фи је, 
свирепост нај че шће при сут на.

Ка да го во ри мо о до га ђа ји ма ко ји су вре мен ски или про стор
но уда ље ни, гро зо та нај че шће би ва ре пре зен то ва на кроз фо
то граф ску сли ку, а уло га фо то гра фи ја у при ка зи ма гро зо та 
се увек су о ча ва са не за ми сли во шћу си ту а ци је ко ју пре зен ту
је. Нај че шће не за ми сли ва, она оста је из ван мо гућ но сти на
ше има ги на ци је и ми шље ња. Из тог раз ло га, Џу дит Ба тлер 
твр ди да, уко ли ко не по сто ји фо то граф ски до каз, не по сто ји 
гро зо та.5 Фо то гра фи ја је део иде је гро зо те, она пру жа чиње
ни це чи ме је ну жан аспект исти не о та квим до га ђа ји ма.

Мо же мо, да кле, ре ћи да без фо то гра фи је не по сто ји исти на 
о оно ме што се де ша ва ло у Ау шви цу, иа ко то не зна чи да се 
сам до га ђај ни је од и грао. Исти на, у овом слу ча ју за ви си од 
ви зу ел не ре пре зен та ци је и упра во је она до ве де на у пи та ње 
од су ством ви зу ел них до ку ме на та. Из тог раз ло га је у ло го
ру по сто ја ла за бра на фо то гра фи са ња и из истог раз ло га је 
Пољ ском по кре ту от по ра био по тре бан фо то граф ски до каз о 
ак тив но сти ма Сон дер ко ман да. Не за ми сли во је би ло по треб
но учи ни ти ви дљи вим. О по тре би за до ка зом гро зо та Ау
шви ца све до чи и Ха на Арент (Han na Arendt) ко ја го во ри да 
је по ве ро ва ла у ве сти о ма сов ним уби стви ма то ком Дру гог 

5 Bu tler, J. (2009) Fra mes of War, Lon don, New York: Ver so, p. 69.
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свет ског ра та тек на кон што је до би ла до каз.6 До та да, она су 
за њу би ла не за ми сли ва и са мим тим не ре ал на.

На рав но, мо же мо ре ћи и да је фо то гра фи ја, ти ме што је део 
иде је о њој, исто вре ме но и део струк ту ре и кон сти ту ци
је гро зо те, као и да је пот по ма же и про ду жа ва. Она до га ђај 
ста вља пред нас, чи ни га при сут ним и на ста вља га, а као део 
струк ту ре, по треб на је и оно ме ко упра вља и из да је на ред бе 
то јест оно ме ко кон тро ли ше шта се чи ни. У скла ду са тим, 
оно што је за ни мљи во и до не кле па ра док сал но је чи ње ни
ца да је за бра ну фо то гра фи са ња, ко ја се од но си ла на љу де 
из ван ло го ра и на за ро бље ни ке, пра ти ла бо га та про дук ци ја 
фо то гра фи ја ко је су на ста ја ле у ло кал ној фо то ра ди о ни ци и 
чи ни ле „зва нич не” фо то гра фи је Ау шви ца.7 Њих ни је сме ло 
да ства ра нео вла шће но осо бље. Пре у зи ма ње вла сти над фо
то гра фи јом је био од раз мо ћи. Раз лог је тај што фо то гра фи
ја, иа ко на ста је из не чег та ко ма лог као што је рол на фил ма, 
има огром ну мо гућ ност ре про дук ци је ко ју је го то во не мо гу
ће за у ста ви ти. Она до га ђа је ши ри вре мен ски и про стор но. 
Њи ма на да ље мо же мо да при сту пи мо увек и од би ло ку да, 
док год има мо фо то гра фи ју ко ја их ре пре зен ту је. На ци сти, 
да кле, је су же ле ли да до ку мен ту ју свој успон ка вла сти, али 
су про ду ко ва ли фо то гра фи је ко је би би ле угра ђе не у окви
ре ре пре зен та бил но сти ко је су са ми ства ра ли, по на вља ли и 
по твр ђи ва ли. Они су ре гу ли са ли ви зу ел но по ље, чи ме су све 
та ко на ста ле фо то гра фи је би ле део угра ђе ног из ве шта ва ња 
(или ар хи ви ра ња) о ра ту.8

Ре пре зен та бил ност и исти на

Фо то гра фи је ко је при ка зу ју гро зо ту су нај че шће сли ке ра та, 
му че ња, кри за, не сре ћа и ме ди цин ске фо то гра фи је. Да кле, 
сли ке чи ји нам са др жај из гле да гро зно. Су о че ни са та квим 
при зо ри ма, нај че шће не раз ми шља мо о фор ми сли ке – не 
раз ми шља мо о ода би ру ка дра, угла или пер спек ти ви, ко
ли чи ни све тла или бо ја ма. Раз лог од су ства ова квих про ми
шља ња је тај што ова кве фо то гра фи је до жи вља ва мо као до
ку мен тар не и са мим тим не рас ки ди во по ве за не са исти ном. 

6 Пре у зе то из: Kr stić, P. Auš vic: skan dal za miš lje nje ili skan dal miš lje nja, u: 
Ho lo ka ust i fi lo zo fi ja, pri re di li Lo šonc, M. i Kr stić, P. (2018) Be o grad: In sti
tut za fi lo zo fi ju i druš tve nu te o ri ju, str. 219, 220.

7 Steyerl, H. Do cu men ta rism as Po li tics of Truth, May 2003., 11. March 2019, 
http://eipcp.net/tran sver sal/1003/steyerl2/en; Di diHu ber man, G. (2008) 
Ima ges in Spi te of all: Fo ur Pho to graphs From Auschwitz, Chi ca go and Lon
don: The Uni ver sity of Chi ca go Press, p. 24.

8 Упо ре ди ти: Bu tler, J. (2009) Fra mes of War, Lon don, New York: Ver so,  
р. 64. 
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По јам до ку мен та ран из јед на чу је мо са чи ње нич ким до ка зом 
или оним што до ка зу је на осно ву чи ње ни ца.

Ме ђу тим, фо то гра фи ја или филм као до ку мен тар не сли ке 
ни су чи ње ни це ствар но сти, већ ње не сли ке или при вид. Оне 
су про дукт си му ла ци је и зна ко ва ко ји да је ефе кат ре ал но сти. 
У пи та њу је фи зич ки пре нос објек та из кон ти ну у ма ре ал но
сти у фик си ра не усло ве сли ке.9 Са мим тим, они не мо гу да 
бу ду до ку мен ти ко ји до ка зу ју на осно ву чи ње ни ца, већ оно 
у шта ве ру је мо као до ку мент.10 Сли ке су увек су бјек тив не 
тво ре ви не естет ског ра да или ре жи је и чак и ка да на из глед 
је су без лич не и објек тив не, оне увек ин тер пре ти ра ју. Иа ко 
мо гу би ти до ку мен тар не по сво јој тех ни ци, ко ја се раз ли
ку је од про дук ци је фик ци је по то ме што ре ал ност, би ћа и 
ства ри узи ма у њи хо вом из вор ном и за те че ном ста њу, оне 
ни су у пот пу но сти осло бо ђе не огра ни че ња ко је је дан ка дар 
већ са др жи у се би. Ово мо же мо од ре ди ти као етич ки про
блем про дук ци је до ку мен тар них фо то гра фи ја (и фо то гра
фија гро зо та).

Са дру ге стра не, до жи вљај до ку мен тар но сти као ау тен тич
ног, ве ро до стој ног и исти ни тог пре но ше ња чи ње ни ца бит но 
је од ре ђен од но сом спрам чи ње ни ца у на шој пси хо ло шкој 
ствар но сти ко ја је огра ни че на жи во том и кул ту ром.11 До ку
мен тар ност је умет ност ре жи је ко ја је у скла ду са кул ту ром 
и се ћа њем ко јих је део. Ре цеп ци ја ути че на мо гућ но сти про
дук ци је, јер ни је мо гу ће би ло шта до жи ве ти као ре ално. 
Да кле, ин тер пре та ци ја ствар но сти у до ку мен та ри зму се по
ка зу је као су штин ски етич ки про блем,12 ко ји се ти че ка ко 
про дук ци је, та ко и ре цеп ци је до ку мен тар них фо то гра фи ја.

Ин тер пре та ци ја је, да ље, бит но по ве за на са ма ни пу ла ци
јом.13 Не са мо да је мо гу ће фа бри ко ва ти на из глед до ку мен
тар не, а за пра во фик тив не сце не, већ је сва ки ода бир ка дра 
у од ре ђе ном ви ду ма ни пу ла ци ја. Ау тор фо то гра фи је ства ра 
да би иза звао етич ку ре ак ци ју и про ми шља ње ко је би мо гло 
да до ве де до про ме не. До ку мент ко ји се пред нас ста вља је 

9 Kra uss, R. (1984) A No te on Pho to graphy and the Si mu lac ral, Oc to ber Vol. 
31, Mas sac hu setts: The MIT Press, рp. 4968.

10 Dra go je vić, Ž. Film ska do ku men tar nost, u: Film i vi deo, pri re dio Kne že vić, 
M. (1997), Be o grad: Fe sti val Ju go slo ven skog do ku men tar nog i krat ko me tra
žnog fil ma, str. 87.

11 Исто, стр. 95.
12 Dra gi će vićŠe šić, M. Do ku men ta ri zam i eti ka, u: Film i vi deo, pri re dio Kne

že vić, M. (1997), Be o grad: Fe sti val Ju go slo ven skog do u men tar nog i krat ko
me tra žnog fil ma, str. 101.

13 Исто.



334

МАРИЈА ВЕЛИНОВ

упа ко ван у на ра тив ко ји има сво ју свр ху: ми сли и ре а гуј.14 
Фо то гра фи је, да кле, ни су исти на, већ стра те ги је као од раз 
мо ћи ко ју до ку мент има над исти ном. За да так фо то гра фа 
се, ова ко по сма тра но, па ра док сал но ис поствља пре као те
жња да упра вља ју и ме ња ју жи вот не го да бе ле же. На рав
но, на овом ме сту се не ми сли да је на ме ра фо то гра фа да 
упра вља ју жи во ти ма, већ да они фо то гра фи шу ћи ну жно 
ула зе у та кав од нос спрам оно га што се од ре ђу је као ствар
ност или као исти на. Од ре ђу ју ћи обо де ка дра, они ути чу на 
перцепци ју и ми шље ње ко је од ње за ви си.

Гро зо та је, да кле, за ви сна од фо то гра фи је ко ја је, са сво је 
стра не, за ви сна ка ко од огра ни че ња про дук ци је, та ко и од 
мо гућ но сти ре цеп ци је или тач ни је она је дво стру ко од ре
ђе на ин тер пре та ци јом ствар но сти. Узи ма ју ћи, да ље, у об
зир од нос ин тер пре та ци је и ма ни пу ла ци је, основ но етич ко 
пита ње по ста је пи та ње упра вља ња дру гим.

Дру га чи је ре че но, ства ра ти до ку мен те под ра зу ме ва да смо 
део „по ли ти ка исти не” ко је до ку мен та ри зам под ра зу ме ва. 
По ли ти ке исти не, тра гом Ми ше ла Фу коа (Mic hel Fo u ca ult), 
од ре ђу је мо као сет пра ви ла ко ја утвр ђу ју про дук ци ју исти не 
и раз два ја ње исти ни тих од ла жних тврд њи. Исти на је увек 
по ли тич ки ре гу ли са на и ње на про дук ци ја, на да ље, пру жа 
мо гућ ност упра вља ња (со бом и дру ги ма). Као нео п ход ни 
до каз (исти не), фо то гра фи ја (као и дру ги ме ди ји и до ку мен
ти), пред ста вља део про дук ци је исти не и мо ћи или вла сти 
ко ју она пру жа. Ар ти ку ла ци ја, про дук ци ја и ре цеп ци ја фо
то гра фи ја је обе ле же на од но си ма мо ћи и дру штве ним кон
вен ци ја ма, док је са дру ге стра не, исто вре ме но, ње на уло га 
упра во да по ка же оно нео че ки ва но уну тар тих од но са – да 
ис ка же не за ми сли во, не из ре ци во, не по зна то или чак мон
стру о зно и на тај на чин ство ри мо гућ ност за про ме ну.15 Ову 
уло гу фо то гра фи ја мо же да оба вља са мо ако ис ко ра чи из 
уна пред за да тих си сте ма, ако де ла на су прот по ли ти ке исти
не чи ји је до каз. По треб но је да ова ква фо то гра фи ја бу де 
непо ли тич на, сло бод на, не по кор на или не по слу шна.

Сва ка фо то гра фи ја, да кле, под ра зу ме ва је дан ка дар, огра ни
че ње оно га што мо же би ти при ка за но. У сво јој књи зи Fra mes 
of War,16 Џу дит Ба тлер по јам ка дра (или ра ма, окви ра – fra me 
на ен гле ском) из јед на чу је са огра ни че њи ма и на мет ну тим 

14 Boš ko vić, D. Do ku men tar ni film na te le vi zi ji, u: Film i vi deo, pri re dio Kne
že vić, M. (1997), Be o grad: Fe sti val Ju go slo ven skog do ku men tar nog i krat
ko me tra žnog fil ma, str. 109.

15 Steyerl, H. Do cu men ta rism as Po li tics of Truth, May 2003., 11. March 2019, 
http://eipcp.net/tran sver sal/1003/steyerl2/en 

16 Bu tler, J. (2009) Fra mes of War, Lon don, New York: Ver so. 
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ин тер пре та ци ја ма (или иде о ло ги ја ма) ко је се у окви ру ка
дри ра ња под ра зу ме ва ју. Ре пре зен та бил но ст, Џу дит Ба тлер 
пред ста вља као по јам ко ји озна ча ва мо гу ће ре пре зен та ци је 
ко је су огра ни че не и уна пред од ре ђе не.17 Огра ни че ни смо 
оним у чи јој смо вла сти, и, би ла то др жа ва, не ки вид оку па
то ра или на ша соп стве на кул ту ра, ми не ма мо мо гућ ност да 
сли ка мо би ло шта, ни ти на би ло ко ји на чин. Сва ка фо то гра
фи ја, укљу чи ва њем у ка дар, ис кљу чу је све оста ло. Струк
ту ра та квог укљу чи ва ња – ис кљу чи ва ња, за јед но са раз ли
чи тим тех нич ким од лу ка ма, да је мо гућ но сти оно га што је 
при ка зи во или ре пре зен та бил но. Те мо гућ но сти су, пре ма 
ми шље њу Џу дит Ба тлер уско огра ни че не, а по себ но су од
ре ђе не ка да је у пи та њу рат на фо то гра фи ја. Ме ди ји обра зу ју 
на шу сли ку о ра ту. Кон тро ли са ти ме ди је или на чин пре но
ше ња и ши ре ња ин фор ма ци ја, зна чи кон тро лу над оним што 
је пер ци пи ра но као ре ал ност, као оно што је сте, оно што 
по сто ји. За да ти мо гу ће окви ре фо то гра фи ја зна чи кон тро
ли са ти ин тер пре та ци ју до га ђа ја На тај на чин сли ка се обра
зу је из уна пред од ре ђе не ин тер пре та ци је.18 Ула зи мо у круг 
про дук ци је ре пре зен та ци ја ко је су уна пред за цр та не као је
ди не мо гу ће, ко је су је ди не ре пре зен та бил не.19 Осло ба ђа ње 
од тих огра ни че ња се, по Ба тлер, мо же из вр ши ти укљу чи
ва њем са мог окви ра у фо то гра фи ју. То је оно што Ба тлер 
на зи ва не по слу шни акт ви ђе ња (a di so be di ent act of se e ing).

Да кле, раз ли ка из ме ђу до зво ље них и за бра ње них фо то гра
фи је је би ла у то ме да ли су део си сте ма у ком је Ау швиц 
мо гао да бу де при ка зан, а део си сте ма ни ка ко ни су мо гле 
да бу ду фо то гра фи је ко је ни су ство ри ли они ко ји кон тро
ли шу та кав фо то граф ски на ра тив. Они ни су би ли но си о ци 
„исти не”, би ли су без (ње не) мо ћи. У скла ду са тим, да нас је 
го то во за си гур но да су ве о ма рет ке фо то гра фи је ко је су то
ком Дру гог свет ског ра та ство ри ле жр тве. По зна то је да по
сто је фо то гра фи је ко је је на пра вио Мен дел Гро сман (Men del 
Gros sman), 20 Хај де ке ро ве (Heydec ker) фо то гра фи је21 и че ти
ри фо то гра фи је из Ау шви ца (ма да ни су за не ма ри ви ни цр те
жи Оли ве ра Сто на (Oli ver Sto ne) ко ји та ко ђе при ка зу ју рад 
Sondercommandоа).

17 Исто, стр. 73.
18 Исто, стр. 72.
19 Исто, стр. 73.
20 Gros sman, M. (1977) With a Ca me ra in the Ghet to, New York: Schoc ken 

Bo oks.
21 Heydec ker, J. J. (1991) The War saw Ghet to: A Pho to grap hic Re cord 1941

1944, Lon don and New York: I. B. Ta u ris Ltd.
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Че ти ри не за ми сли ве фо то гра фи је из Ау шви ца

Че ти ри фо то гра фи је о ко ји ма је реч на ста ју у ав гу сту 1944. 
го ди не22 та ко што су не ки од чла но ва Сон дер ко ман да, име
но ва них по кре том от по ра из Ау шви ца,23 у са рад њи са Пољ
ским по кре том от по ра, про кри јум ча ри ли јед ну рол ну фил
ма, на пра ви ли на ве де не фо то гра фи је и про кри јум ча ри ли 
филм ван ло го ра у ту би па сте за зу бе. Као што је на вед но 
у по ру ци ко ја је по сла та уз филм, циљ је био да се пру же 
до ка зи о прак са ма ко је су се од ви ја ле у ло го ру и да се исти 
ша љу да ље.24

Пр ве две фо то гра фи је на ста ле у Ау шви цу при ка зу ју сце
ну спа љи ва ња ле ше ва ко ји на кон га сне ко мо ре ни су ста ли 
у кре ма то ри јум (сли ке 1 и 2). Исте има ју при ме тан цр ни 
оквир, за ко ји Ди диХу бер ман ве ру је да пред ста вља уну
трашњост га сне ко мо ре из ко је су фо то гра фи је сли ка не.

Сли ке 1 и 225 DidiHuberman, G. (2008) Images in Spite of all: Four 
Photographs From Auschwitz, Chicago and London: The University 

of Chicago Press, p. 12, 13.
Да нас се че сто мо же на и ћи на кро по ва не вер зи је сли ка ко је 
ја сни јим чи не сли ка ну сце ну, али исто вре ме но да ју илу зи
ју не хај но сти са ко јом сли ка мо из ло же ни пред до га ђа јем и 

22 Не ки из во ри на ста нак фо то гра фи ја сме шта ју у ок то бар 1944. го ди не и 
по ве зу ју их са два на е стом је ди ни цом ко ја је из вр ши ла не у спе лу по бу ну 
и по ку ша ла да по бег не из ло го ра.

23 Hirsch, M. Sur vi ving Ima ges: Ho lo ca ust Pho to graphs and the Work of Post
me mory, in: Vi sual Cul tu re and the Ho lo ca ust, ed. Ze li zer, B. (2001), Lon
don: The At hlo ne Press, p. 217.

24 Di diHu ber man, G. (2008) Ima ges in Spi te of all: Fo ur Pho to graphs From 
Auschwitz, Chi ca go and Lon don: The Uni ver sity of Chi ca go Press, p. 16, 17.

25 Исто, стр. 12, 13.
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скри ва ју опа сност са ко јом се фо то граф су срео да би на пра
вио сли ке. Као та кве, оне би мо гле да се из јед на че са фо то
гра фи ја ма ко је су већ угра ђе не у окви ре ре пре зен та бил но сти 
ра та то јест де ло ва ле би „до зво ље но” и иа ко би при ка зи ва ле 
до та да не за ми сли во, из гу би ле би мо гућ ност да по ка жу да су 
на ста ле упр кос не че му, да су за бра ње не или тај не. Из њих 
не би смо мо гли да иш чи та мо да при ка зу ју не што што не би 
тре ба ло да по сто ји, да су та ко ре ћи на ста ле упр кос „исти ни”. 
Би ле би део си сте ма ко ме се су прот ста вља ју и ко је сво јим 
по сто ја њем чи не ви ди љи вим и под ло жним кри ти ци. При су
ство окви ра пру жа до каз да је фо то гра фи ја на ста ла упр кос 
и на тај на чин по твр ђу је да по сто ји по де ла на до зво ље но 
и за бра ње но, да по сто ји си стем ре пре зен та бил но сти ко ји 
ове фо то гра фи је кр ше. Или, ре чи ма Џу дит Ба тлер, укљу чи
ва њем окви ра ко ји де ли ви дљи во од не ви дљи вог, ове фо то
гра фи је пред ста вља ју не по слу шни акт ви ђе ња,26 оне чи не 
ви дљи вим оквир ре ал но сти ко ја је на мет ну та.

По треб но је на по ме ну ти да је мо гу ће про бле ма ти зо ва ти 
тврд њу да ове фо то гра фи је кр ше за бра ну, јер због ло ка ци
је фо то гра фа, са ма га сна ко мо ра ипак оста је скри ве на и на 
фо то гра фи ју се пре но си са мо као нео д ре ђе ни цр ни оквир. 
Упра во из тог раз ло га, нео п ход но је ове че ти ри фо то гра фи је 
по сма тра ти кроз на чин на ко ји при ка зу ју су о че ње са за бра
на ма са мог фо то гра фа, а не као при каз за бра ње ног са др жа ја.

Тре ћа фо то гра фи ја при ка зу је же не ко је се ски да ју ми сле ћи 
да их во де на ту ши ра ње, док су за пра во на пу ту ка га сној 
ко мо ри (сли ка 3). Та ко ђе је сли ка на из да љи не, а по углу под 
ко јим је фо то а па рат и не ја сно сти фо то гра фи је мо же мо да 
за кљу чи мо да је фо то граф др жао фо то а па рат на не у о би ча јен 
на чин, нај ве ро ват ни је по ред ку ка (да би га учи нио не при
мет ним), док је сли ку на пра вио у хо ду. Че твр та фо то гра фи
ја (сли ка 4) пред ста вља по ку шај сли ка ња исте или слич не 
сце не, али због угла фо то а па ра та при ка зу је са мо окол ну 
природу.

Тре ћа фо то гра фи ја је та ко ђе пре тр пе ла раз не „ис прав ке” и 
да нас има мо ка ко кро по ва ну, та ко и знат но до ра ђе ну фо то
гра фи ју (укљу чу ју ћи и по ди за ње гру ди же на на сли ци).27 
Че твр том фо то гра фи јом се, на су прот, ма ло ко ба вио, иа ко 
иста пред ста вља нај ја сни ји до каз опа сно сти са ко јом се фо
то граф су о ча вао и  ње го ве не мо гућ но сти да ис пу ни свој за
да так до кра ја. Не са мо да сце ну ни је мо гао да из о штри и 

26 Упо ре ди ти: Bu tler, J. (2009) Fra mes of War, Lon don, New York: Ver so,  
p. 72

27 Di diHu ber man, G. (2008) Ima ges in Spi te of all: Fo ur Pho to graphs From 
Auschwitz, Chi ca go and Lon don: The Uni ver sity of Chi ca go Press, p. 36.
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да јој се при бли жи, он ни је мо гао ни да је укљу чи у ка дар. 
Пот пу но оне мо гу ћен оним спо ља, у фо то гра фи ју је укљу
чио упра во са мо оно из ван, оно што у тех ни ци укљу че ња 
– ис кљу че ња не ула зи у окви ре ка дра. Мо же мо ре ћи да је у 
пи та њу из о кре ну та фо то гра фи ја, али не због угла сли ке,28 
већ због ње ног са др жа ја. Ти ме што је у њу укљу че но оно 
што је пла ни ра но да бу де ис кљу че но, она на нај бо љи мо гу
ћи на чин у се бе укљу чу је свој оквир. Јер оквир сли ке је увек 
ње на спо ља шњост, оно са чим је у ве зи, али што у њој ни је 
ви дљи во.

Сли ке 3 и 429 DidiHuberman, G. (2008) Images in Spite of all: Four 
Photographs From Auschwitz, Chicago and London: The University 

of Chicago Press, p. 14, 15.
Да кле, ни је ва жно са мо шта фо то гра фи је при ка зу ју, већ и на
чин на ко ји то ра де. Ор га ни за ци ја ка дра ор га ни зу је на шу пер
цеп ци ју и ми шље ње. Оквир струк ту ри ше на шу пер цеп ци ју 
ре ал но сти.30 Пер спек ти ва (уну тар) ка дра је део ин тер пре та
ци је ра та ко ји ре пре зен ту је. Оне са ме су интерпретаци ја и 

28 Иа ко Ди диХу бер ман обе фо то гра фи је пред ста вља под дру га чи јим 
углом за ко ји ве ру је да је био нај ре а ли стич ни ја мо гућ ност на стан ка фо
то гра фи је – обе фо то гра фи је су за 90 сте пе ни окре ну те на ле ву стра ну 
због че га де лу је ја сни је да су сли ка не у хо ду и скри ве но.

29 Di diHu ber man, G. (2008) Ima ges in Spi te of all: Fo ur Pho to graphs From 
Auschwitz, Chi ca go and Lon don: The Uni ver sity of Chi ca go Press, p. 14, 15.

30 Bu tler, J. (2009) Fra mes of War, Lon don, New York: Ver so, p. 71.
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уко ли ко не укљу чу ју у се бе свој оквир, свој на чин на стан ка, 
слу же са мо као по твр да на мет ну те „исти не” и „ре ал но сти” 
и са мим тим пред ста вља ју сред ство до ми на ци је, а не осло
бо ђе ња. Уко ли ко пак, пру жа ју мо гућ ност да те ма ти зу је мо 
и кри тич ки се од но си мо пре ма за бра на ма и огра ни че њи ма 
сли ке, омо гу ћу ју нам, не са мо да гле да мо, већ и ви ди мо шта 
је све угра ђе но у сли ке, чи ме оне по ста ју не по слу шни акт 
ви ђе ња о ком го во ри Ба тлер.31 Ти ме не укљу чу је мо у сли
ку не што што је ну жно из ван ње (иа ко се то у по след њем 
при ме ру на од ре ђе ни на чин је сте де си ло). Ни је мо гу ће да 
из бег не мо струк ту ру укљу чи ва ња – ис кљу чи ва ња ко ју фо
то гра фи ја, тех нич ки гле да но, зах те ва. Чак иа ко укљу чи оно 
што је пр во бит но би ло (пла ни ра но као) спо ља шње, не што 
увек оста је из ван и чи ни гра ни цу ка дра. Акт о ком Ба тлер 
го во ри тре ба пре раз у ме ти као да уну тар фо то гра фи је чи
ни мо ви дљи вим оно што је у њу већ би ло укљу че но, оно 
што ју је од ре ди ло, али нам је оста ја ло скри ве но.32 Та кав 
акт не до во ди у пи та ње са мо ме ди је и мо гућ но сти пре но
ше ња ин фор ма ци ја, већ у пи та ње до во ди оно што се до та да 
одређива ло као „ре ал ност”.

Да је упра во фо то гра фи ја ме сто мо гућ но сти ис по ља ва ња 
ове не по слушнсти, по твр ђу је чи ње ни ца да, па ра док сал но, 
иа ко уна пред од ре ђе на и увек већ ин тер пре ти ра на и огра
ни че на на мет ну тим ка дром, фо то гра фи ја је сле па за по де
ле. За њу не по сто ји раз ли ка по ре ле вант но сти. Она чу ва и 
на из глед не ва жно.33 Мо же мо прет по ста ви ти да чу ва и сво је 
усло ве на стан ка, али су исти нај че шће скри ве ни, због че га 
је при мер че ти ри фо то гра фи је из Ау шви ца та ко ва жан. Он 
пред ста вља успе шно укљу чи ва ње огра ни че ња у сли ку и јед
но став но чи та ње гра ни ца мо гућ но сти ка дро ва ко ји су пред 
на ма. Ове че ти ри фо то гра фи је, на нај ре пре зент ни ји на чин, 
у се би са др же соп стве ни рам. На ста ле из не мо гућ но сти, оне 
те не мо гућ но сти са др же у се би. Ми ви ди мо уну тра шњост 
га сне ко мо ре у ко јој се фо то граф кри је, осе ћа мо да не мо же 
да ста не и сли ка же не ко је же ли да нам при ка же, ви ди мо 
иде о ло ги ју ћу та ња о прак са ма у Ау шви цу у де ло ви ма сва ког 
ка дра. Мо жда слу чај но, фо то граф пре но си ви ше од сце на 
ко је при ка зу је. Из ње го вих фо то гра фи ја, ми чи та мо огра ни
че ња са ко ји ма се су сре ће. Ње го во ви ђе ње је истин ски акт 
не по слу шно сти.

31 Исто, стр. 72.
32 Исто, стр. 75.
33 Ruc hatz, J. The Pho to graph as Ex ter na li za ti on and Tra ce, in: Cul tu ral Me

mory Stu di es, eds. Erll, A. and Nünning, A. (2008), Ber lin, New York: Wal ter 
de Gruyter, p. 370.
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Све че ти ри фо то гра фи је, укљу чу ју ћи не мо гућ но сти, не ја
сно сти, гра ни це и окви ре, ну де и мо гућ ност ис ку пље ња за 
чла но ве је ди ни це. Оне их вра ћа ју бли же ме сту жр тве, ме сту 
оно га ко ји се кри је, ко ји бе жи и ко ји је у опа сно сти. Оне их 
ис кљу чу ју из уло ге по чи ни о ца и чи не их по кре том от по ра.

Би ва ње упр кос

По тре бу за фо то гра фи ја ма ство ри ла је не из ре ци вост и не за
ми сли вост са ко јом су се чла но ви је ди ни ца су сре та ли. Без 
све до ка, би ло ме ђу со бом, би ло из ван Сон дер ко ман да, али 
и без мо гућ но сти да не ко за у зме ову уло гу, у изо ла ци ји од 
спољ ног све та, дру гих за тво ре ни ка, али и агре со ра ко ји ни
је же лео да бу де им пли ци ран за „њи хо ве зло чи не”, за тво ре
ни ци су по тен ци јал но мо гли са мо да про ба ју да оба ве сте о 
оно ме што се де ша ва ло. Ме ђу тим, ко би мо гао да пој ми и 
при хва ти та кву исти ну? Она је би ла не за ми сли ва. Чак и ка да 
би до би ли при ли ку да ка жу, то не би би ло до вољ но. Не за
ми сли вост оно га о че му би при ча ли је зах те ва ла да се оно 
са чи ме су се су сре ли по ка же, да се учи ни ви дљи вим. Ве ли
чи на и мо гућ ност зло чи на у Ау шви цу по чи ва ла је упра во на 
оне мо гу ћа ва њу го во ра о истим упра во кроз оне мо гу ћа ва ње 
за ми шља ња оно га што се од ви ја ло. Деима ги на ци ја би мо
гла би ти од ре ђе на као прак са на ко јој је Ау швиц по чи вао. 
Оне мо гу ћи ти за ми сли вост је би ла осно ва свих ак тив но сти у 
ло го ру. Чак и ако би по сто ја ла мо гућ ност бу ду ћих све до че
ња, од су ство до ка за чи ни гро зо ту „не и сти ни том” и „не мо гу
ћом”. За ми сли вост под ра зу ме ва ви зу ел ну ре пре зен та ци ју и 
од су ство исте оне мо гу ћа ва има ги на ци ју, јер, за раз ли ку од 
на ра ти ва, фо то гра фи је су фик си ра ни и не про ме њи ви ис ка
зи.34 Са мим тим, го вор о ова квим до га ђа ји ма оста је пра зан. 
Јер ко би ве ро вао или ко би мо гао да за ми сли оно о че му 
је реч. Ви ди мо ко ли ко је, из тих раз ло га, (би ло) ва жно кон
тро ли са ти фо то гра фи ју то ком ра та. Са мим тим, упра во је 
акт ви ђе ња био нео п ход ни до каз за (за)ми сли вост Ау шви ца. 
Ухва ти ти део ре ал но сти ко ју ни ко ни је сма трао мо гу ћом и 
да ти јој фор му, то је био за да так фо то гра фа Сон дер ко ман
да.35 Мо же мо ре ћи, пра те ћи Ди диХу бер ма на, да че ти ри фо
то гра фи је из Ау шви ца по сто је упр кос то ме што при ка зу ју 
не за ми сли во, али по треб но је на по ме ну ти и да оне исто вре
ме но упра во због то га и на ста ју. Оне су ство ре не да би за
у зе ле пра зно ме сто има ги на ци је ко ја је би ла са став ни део 
ми шље ња о Ау шви цу.

34 Bu tler, J. (2009) Fra mes of War, Lon don, New York: Ver so, p. 71.
35 Di diHu ber man, G. (2008) Ima ges in Spi te of all: Fo ur Pho to graphs From 

Auschwitz, Chi ca go and Lon don: The Uni ver sity of Chi ca go Press.
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Ока рак те ри сан као не за ми слив, не из ре цив и не ми слив, овај 
ло гор из ми че на шем се ћа њу. На кон што су, пре осло бо ђе ња, 
до ка зи прак си у ло го ру уни ште ни, сце не ко је фо то гра фи је 
при ка зу ју по ста ју још ма ње за ми сли ве. Ове че ти ри фо то
гра фи је су са да траг неме ста.36 Уни ште ње ме ста је био по
ку шај оста вља ња прак си уни ште ња уну тар ло го ра у ста њу 
не за ми сли во сти, без тра го ва и без се ћа ња.

Већ из на сло ва књи ге Ди диХу бер ма на,37 ви ди мо да че ти ри 
фо то гра фи је из Ау шви ца од ре ђу је као сли ке ко је су на ста ле 
упр кос све му. На пр вом ме сту, оне су на ста ле упр кос за бра
ни фо то гра фи са ња и упр кос стра жа ри ма ко ји су ову за бра ну 
на ме та ли. За тим, на осно ву то га, оне на ста ју и упр кос до
зво ље ној ре пре зен та бил но сти оно га што при ка зу ју, али, у 
скла ду са тим, оне на ста ју и упр кос на ма са ми ма. Че ти ри 
фо то гра фи је на ста ју у Ау шви цу упр кос фи зич ким огра ни
че њи ма, али и упр кос на шој ре ал но сти, на шој кул ту ри и, 
мо же мо ре ћи, на шем (пост)се ћа њу. И на кон што су ви ђе не, 
оне оста ју ис кљу че не, и да ље не за ми сли ве и не појм љи ве. 
Оне су на пе ри фе ри ји и чи не оквир мо гу ћих ре пре зен та ци ја 
Хо ло ка у ста.

Ма ри а не Хирш је тво рац пој ма пост се ћа ње ко ји де фи ни
ше као ре ак ци ју дру ге ге не ра ци је на тра у ме пр ве.38 Оно се 
из гра ђу је на по на вља њу ме ди ја ли зо ва них сце на ре пре зен
та ци је ко је из гра ђу ју зна ње и се ћа ње на Хо ло ка уст. У пи
та њу су сце не ко је цир ку ли шу и из но ва се по ја вљу ју у фил
мо ви ма, књи га ма, уџ бе ни ци ма и тво ре кул ту ру се ћа ња на 
трауматич ну про шлост.

У скла ду са тим је и те за Мо ри са Ал бва ша ко ји твр ди да је 
се ћа ње у осно ви увек ко лек тив но или дру штве но,39 и, са мим 
тим, ну жно за ви сно од пре но ше ња и раз ме не зна ња. Сле
ди да је оно у ве ли кој ме ри за ви сно од ме ди ја ко је ко ри сти
мо и/или ко ји су нам до ступ ни.40 Ко му ни ка ци ја кроз ме ди је 
ства ра за јед нич ку сли ку про шло сти ко ја пред ста вља основу 

36 Упо ре ди ти: Исто, стр. 2022.
37 Исто.
38 Hirsch, M. Sur vi ving Ima ges: Ho lo ca ust Pho to graphs and the Work of 

Post me mory, in: Vi sual Cul tu re and the Ho lo ca ust, ed. Ze li zer, B. (2001),  
Lon don: The At hlo ne Press, p. 218.

39 Al bvaš, M. Ko lek tiv no i isto rij sko pam će nje, u: Ko lek tiv no se ća nje i po li
ti ke pam će nja, pri re di li Sla de ček, M., Va si lje vić, J. i Pe tro vić Tri fu no vić, 
T. (2015), Be o grad: Za vod za udž be ni ke, In sti tut za fi lo zo fi ju i druš tve nu 
teoriju, str. 2960.

40 Ruc hatz, J. The Pho to graph as Ex ter na li za ti on and Tra ce, in: Cul tu ral Me
mory Stu di es, eds. Erll, A. and Nünning, A. (2008), Ber lin, New York: Wal ter 
de Gruyter, p. 367.
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(пост)се ћа ња.41 Она нас ре тро спек тив но чи ни све до ци ма 
ко ји ни су до би ли, већ су усво ји ли ову уло гу. Фо то гра фи ја 
пред ста вља је дан од ме ди ја о ко ји ма је реч, али она је ме диј 
ко ји нај ја сни је ства ра ве зу пост се ћа ња. Као ин дек си, фо то
гра фи је ука зу ју на про шлост ко јој све до че.42 Оне су ма те
ри ја ли зо ва но се ћа ње. Ме ђу тим, ме ђу че ти ри основ не фо то
гра фи је ко је ис пу ња ва ју ову уло гу у по гле ду Ау шви ца,43 не 
про на ла зи мо ни јед ну од че ти ри фо то гра фи је при ка за не у 
овом ра ду. Ви ди мо раз ли чи те фо то гра фи је ула за у Ау швиц, 
али нас ње го ва не ми сли вост оста вља пред ка пи ја ма. Да ли 
мо же мо ре ћи да је ис кљу че ње слу чај но?

Ре пре зен та бил ност о ко јој го во ри Ба тлер, Сон таг од ре ђу је 
као „[и]деологије [које] ства ра ју уо би ча је не иде је од зна ча ја 
и по кре ћу пред ви дљи ве ми сли и осе ћа ња.”44 Уме сто пој ма 
ко лек тив ног се ћа ња, Сон таг ко ри сти по јам ко лек тив не ин
струк ци је. На и ме, ако су нам не ке фо то гра фи је пре по зна
тљи ве, оне су део оно га о че му дру штво би ра да ми сли.45 
Мо же мо ре ћи да ова кво се ћа ње ни је ко лек тив но, већ кул тур
но се ћа ње „ко је у спе ци фич ним окви ри ма дру штве не ин тер
ак ци је усме ра ва рад ње и ис ку ства, и кроз ге не ра ци је чу ва 
по на вља не прак се и уво ди по је дин це у њих.”46 Ка рак те ри
сти ка кул тур ног се ћа ња је, да кле, да нас оба ве зу је и огра ни
ча ва. Оно од ре ђу је гра ни це ва жног и не ва жног, цен трал ног 
и пе ри фер ног (у од но су спрам про дук ци је, ре пре зен та ци је 
и ре про дук ци је сли ке).47 Ко је фо то гра фи је пра ви мо, али и 
ко је гле да мо, је на мет ну то кроз сло же ну мре жу се ћа ња на
ше кул ту ре. Да кле, кул тур но се ћа ње је бар део гра ни ца ре
пре зен та бил но сти. Оформ ље ност кул тур ног се ћа ња ства ра 
ста бил ност и пре но си вост,48 а зна ње ко је се на тај на чин 
пре но си под ра зу ме ва фор ма тив ни аспект ко ји обра зу је и 

41 As smann, J. Com mu ni ca ti ve and Cul tu ral Me mory, in: Cul tu ral Me mory 
Stu di es eds. Erll, A. and Nünning, A. (2008), Ber lin, New York: Wal ter de 
Gruyter, pp. 119118.

42 Hirsch, M. Sur vi ving Ima ges: Ho lo ca ust Pho to graphs and the Work of 
Post me mory, in: Vi sual Cul tu re and the Ho lo ca ust, ed. Ze li zer, B. (2001),  
Lon don: The At hlo ne Press, p. 224.

43 Исто, стр. 226.
44 Son tag, S. (2003) Re gar ding the Pain of Ot hers, Lon don: Pen guin Bo oks,  

p. 77.
45 Исто, стр. 76.
46 Asman, J. Ko lek tiv no se ća nje i ku tur ni iden ti tet, u: Ko lek tiv no se ća nje i po

li ti ke pam će nja, pri re di li Sla de ček, M., Va si lje vić, J. i Pe tro vić Tri fu no vić, T. 
(2015), Be o grad: Za vod za udž be ni ke, In sti tut za fi lo zo fi ju i druš tve nu te o ri ju,  
str. 62.

47 Исто, стр. 67.
48 Исто, стр. 66.
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нор ма тив ни аспект ко ји упра вља на шим по ступ ци ма.49 Фо
то гра фи ја се, да кле, ве зу је за дис курс ко ји се ба ви иден ти
те том, а не за дис курс ко ји се ба ви есте ти ком.50 Ни је мо гу ће 
сли ка ти би ло шта и оста ти исти.

У скла ду са тим, мо же мо ре ћи да су че ти ри фо то гра фи је из 
Ау шви ца оно о че му дру штво би ра да не ми сли или бар оно 
о че му не би ра да ми сли. До те ме ре не појм љи ви при зо ри и 
да ље де лу ју не ре ал но и са мим тим ни су ре пре зен та бил ни 
уну тар из гра ђе не кул ту ре се ћа ња. По ве за не са иден ти те том, 
они оста ју гра ни ца или оквир мо гућ но сти чо ве чан ства да 
ство ри сли ку о се би, о оно ме шта чо век мо же да ура ди. На 
тај на чин оне пред ста вља ју ан тро по ло шки про блем. Из ла зе 
из ван гра ни ца оно га што од ре ђу је мо као људ скост и уно се 
не што но во на по ље ми шље ња. Мо же мо ре ћи да су ове че ти
ри фо то гра фи је чла но ви Сон дер ко ман да на пра ви ли упр кос 
са ми ма се би. Са јед не стра не, они их ства ра ју иа ко на њи ма 
се бе при ка зу ју као по чи ни о це и крив це, али и иа ко по ка
зу ју да оно што је до та да сма тра но чо ве ком ни је све. Јер и 
ово је чо век. „По пут пи ра ми да или Акро по ља, и Ау швиц 
је знак чо ве ка. Сли ка чо ве ка је, од сад, нео дво ји ва од га сне 
коморе[...]”51Ове фо то гра фи је укљу чу ју гро зо ту у по ље де
фи ни ци је чо ве ка и ње го ве пер цеп тив не ре ал но сти ко ја са др
жи већ фор ми ра ну и пре по зна тљи ву сли ку чо ве ка.52 Че ти ри 
фо то гра фи је из Ау шви ца про бле ма ти зу ју гра ни цу чо ве ка и 
нечо ве ка и до во де у пи та ње сли ку о на ма са ми ма, а ти ме и 
на шу утвр ђе ну, учвр шће ну и пре но си ву кул ту ру и наш иден
ти тет. Оне нам не го во ре шта чо век је сте, али оста вља ју траг 
ко ји пру жа до каз да је „људ скост” до ве де на у пи та ње.53 Че
ти ри фо то гра фи је из Ау шви ца нас чи не не пре по зна т љи вим 
на ма са ми ма. Са да ка да је Ау швиц нео дво јив од оно га што 
је смо, струк ту ри са ње сли ке и де фи ни ци је о чо ве ку по ста је 
про бле ма тич но. Ми (љу ди) ни смо са мо по тен ци јал не жр тве, 
ми смо и по тен ци јал ни по чи ни о ци. Фо то гра фи је Сон дер
ко ман да као гру пе љу ди ко ја сто ји на гра ни ци жр тве и по
чи ни о ца чи ни ову ми сао још ја сни јом, пре по зна тљи ви јом и 
бли ски јом. Упра во је то раз лог од су ства истих из оно га што 
ка рак три ше мо као кул тур но се ћа ње. Оне му се на нај ја сни ји 
на чин про ти ве.

49 Исто, стр. 67.
50 Kra uss, R. (1984) A No te on Pho to graphy and the Si mu lac ral, Oc to ber Vol. 

31, Mas sac hu setts: The MIT Press, pp. 4968.
51 Ба тај (Ba ta il le), пре у зе то из: Di diHu ber man, G. (2008) Ima ges in Spi te of 

all: Fo ur Pho to graphs From Auschwitz, Chi ca go and Lon don: The Uni ver
sity of Chi ca go Press, p. 28.

52 Bu tler, J. (2009) Fra mes of War, Lon don, New York: Ver so, p. 64.
53 Исто, стр. 78.
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За кљу чак

Те ма ти зо ва ње окви ра и ви дљи во сти има, да кле, кри тич ку 
уло гу уну тар ви зу ел не кул ту ре. Ви де ти рам ко ји нас за сле
пљу је и чи ни ја сну гра ни цу ре пре зен та бил ног; до жи ве ти да 
ме ди јум ко ји ко пи ра ствар ност из не ве ри на ша оче ки ва ња о 
ви дљи вом и ре ал ном, али и о на ма са ми ма, у то ме ле жи нај
ве ћа моћ фо то гра фи је. Она има мо гућ ност да нам по ка зу је 
шта све је сте и шта све је смо, а на при ме ру фо то гра фи ја из 
Ау шви ца ви ди мо да има и мо гућ ност за у зи ма ња од ре ђе не 
ме тапо зи ци је и по ка зи ва ња шта све она је сте. Ње на сна га 
у фо то гра фи ја ма из Ау шви ца из ви ре из оних аспе ка та сли ке 
ко је би смо уо би ча је но на зва ли гре шка ма – из не мо гућ но сти 
хва та ња до брог и ја сног ка дра. Пре не ти про дук ци ју у ин
тер пре та ци ју и ре цеп ци ју је дру ги на чин да опи ше мо укљу
чи ва ње окви ра у сли ку. Ми до би ја мо сли ку у ко јој ви ди мо 
ка ко сце ну, та ко и ау то ра и окол но сти на стан ка фо то гра фи је. 
Кроз ис пре пле та не од но се не за ми сли во сти, за бра не, ре пре
зен та бил но сти, исти не и мо ћи, ове че ти ри фо то гра фи је пру
жа ју ви ше од оно га што је сам фо то граф на ме ра вао. Упр кос 
тру ду да при ка же бо ље, он је при ка зао ви ше.

Узи ма ју ћи у об зир то да се гра ни це при ка зи вог и ре пре зен
та бил ног уну тар кул ту ре из јед на ча ва ју са гра ни ца ма иден
ти те та, из не ве ра ва ње оче ки ва ног при ка за нас са мих или де
ху ма ни зу ју ћа прак са чи ни са став ни део ова ко опи са ног кри
тич ког од но са спрам фо то гра фи ја (гро зо те). Про бле ма ти за
ци ју нас са мих уну тар сли ке (ко ју о се би има мо) можемо 
од ре ди ти као ети ку не по слу шног фо то гра фа.
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SONDERKOMMANDO PHOTOGRAPHS AS A 
DISOBEDIENT ACT OF SEEING

Abstract

In his book Images in Spite of All: Four Photographs from Auschwitz, 
DidiHuberman indicates that the four photographs in question were 
taken as a counterweight or in spite of something. They show the 
activities of the Sonderkommando, whose task was to escort other Jews 
into gas chambers, as well as to dispose and burn the corpses that were 
left behind. In the dual role of the victim and the perpetrator, members 
of this unit, in spite of the ban and the danger they were in, had 
created four photographs showing their own activities inside the camp. 
Throughout the work, different modes of being in spite of characteristic 
of the aforementioned photographs are separated and explained with 
regard to whether they relate to the need for, production or reception 
of photographs. They were created in spite of, but also based on, the 
inconceivability of the situation they portray (photographs as evidence), 
in spite of the prohibition of photographs (obstacle in production) 
and in spite of the representational framework or representability of 
humans obstacle in reception. Inconceivability brings us to the notions 
of evidence, truth, but also power, representability, prohibition and 
rules. Based on the representability of the photographs and the notion 
of cultural memory, we considered the possibilities of the photographs 
representing Judith Butler’s  disobedient act of seeing. It will be 
shown that an emergence in spite of as DidiHuberman would say, or 
a disobedient act of seeing in Judith Butler’s words, is readable more 
through the way the images are made, than through what they depict. 
Unlike the usual “allowed” war photographs, they are specific proofs of 

the prohibition against which they are made.

Keywords: war photography, Sonderkommando, Auschwitz, atrocity, 
cultural memory
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ПРЕТКИЊЕИНАСЛЕДНИЦЕ
УПРОЗИМАРИЈАНЕЧАНАК

Сажетак: У ра ду се ана ли зи ра збир ка при ча Пра ма те ре но во сад
ске ау тор ке Ма ри ја не Ча нак из угла те о риј ских при сту па ко ји ис
тра жу ју пи та ња ро да, род них уло га, ви ше стру ко сти и про мен
љи во сти иден ти те та, еман ци па ци је, од но са ’при ват нојав но’ и 
’цен тар(по лу)пе ри фе ри ја’, али и де кон струк ци ју па три јар ха та 
и фе но мен дис кри ми на ци је же на у свим сфе ра ма дру штва. Ових 
ше сна ест при ча по сре ду ју жен ски гла со ви из про шло сти, ко ји ма 
ау тор ка при по ве да жен ску исто ри ју прет ки ња и на след ни це, ко ја 
соп стве но жи вот но ис ку ство пре ла ма кроз гла со ве мај ке, ба ба и 
дру гих же на при сут них у ње ном жи во ту. Ау тор ка пи ше о же на ма 
и же на ма, са све шћу да се дру га чи је ау тен тич ни жен ски гла со
ви не би ни чу ли. За то че не у мар ги на ли зо ва но сти, скрај ну те и са
кри ве не од ши ре пу бли ке, на гра да и ува жа ва ња, ау тор ке ис пи су ју 
исто ри ју жен ске дру го сти, жен ских иден ти те та и суд би на. Жен
ски гла со ви при ча ју о про шло сти, исто ри ји по ро ди ца и под не бља 
та ко ти хо и не на ме тљи во да их не би смо ни чу ли да ни је чвр сте 
во ље ау тор ке да вра ти сна гу и му дрост жен ским гла со ви ма ко ји 
су ве ко ви ма по ти ски ва ни и ома ло ва жа ва ни. 

Кључне речи: ги но кри ти ка, иден ти тет, па три јар хат, жен ска 
исто ри ја, жен ско ис ку ство, жен ско пи смо

Ако се по ђе од прет по став ке да „за раз ли ку од му шких ау
то ра, спи са те љи це до жи вља ва ју ’стреп њу од ау тор ства’ 
(anxi ety of aut hor ship), иза зва ну чи ње ни цом да их чин пи
са ња ста вља из ван дру штве но де фи ни са них окви ра жен
ског по на ша ња и иден ти те та, па са мим тим до во ди у пи та
ње њи хо ву жен стве ност и сам њи хов иден ти тет”1, жен ско 

1 Гор дић Пет ко вић, В. (2011) Род и књи жев ност, Увод у род не те о ри је, ур. 
Ми ло је вић, И. и Мар ков, С., Но ви Сад: Цен тар за род не сту ди је АЦИМ
СИ, Me di ter ran pu blis hing, стр. 400.
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стваралаштво/ жен ско пи смо/ жен ска књи жев ност ана ли
зи ра ће се на са свим дру га чи ји на чин. Фе ми ни стич ка књи
жев на кри ти ка по зна је два прав ца, две „шко ле” – фран цу ску 
фе ми ни стич ку те о ри ју и ан гло а ме рич ку књи жев ну кри ти ку. 
Ова пр ва про у ча ва по јам пол не раз ли ке, док се „аме рич ки 
кри тич ко те о риј ски мо дел за сни ва на пој му ро да као дру
штве ној кон струк ци ји пол но сти и за по чи ње но вим от кри
ва њем тра ди ци је, но вим иш чи та ва њем тек сто ва ко је пи шу 
же не, те ана ли зом сте ре о ти па, ми зо ги ни је и сек си зма у ка
рак те ри за ци ји жен ских ли ко ва у књи жев но сти – да би се на
ста ви ла ис пи ти ва њем жен ског ис ку ства, жен ског ства ра ња 
и све жен ског до при но са тра ди ци ји умет нич ке и ан га жо ва не 
књи жев но сти.”2 У окви ру овог прав ца, „у фо ку су па жње су 
но во о тво ре не те ме жен ског ау тор ства и ства ра ла штва, или 
но ви при сту пи по зна тим и при зна тим де ли ма књи жев ног 
ка но на, ко ји ис пи ту ју сте ре о тип не пред ста ве же на или њи
хо ву за сту пље ност и по ло жај у тим тек сто ви ма.”3

На кон ис тра жи ва ња у би бли о те ци Бри тан ског му зе ја, Вир
џи ни ја Вулф ука зу је на „не ви дљи вост же не у кул ту ри и 
на у ци”4; ова ау тор ка от кри ва да се ме сто же не у исто ри ји 
пре до ча ва по јед но ста вље ним и не рет ко увре дљи вим па ра
ле ла ма и по ре ђе њи ма, и да су „ње на не ви дљи вост и мар ги
на ли зо ва ност крај ње кон се квен це сим пли фи ко ва ног па три
јар хал ног де фи ни са ња жен ског иден ти те та као вред но сне 
су прот но сти му шком”5.

„Жен ску књи жев ност обе ле жи ла је, те мат ски и зна чењ ски, 
спе ци фич ност жен ског ис ку ства: хен ди ке пи ра не не си сте
ма тич ним обра зо ва њем и огра ни че не па три јар хал ним при
о ри те ти ма, же не има ју ма ње мо гућ но сти за кре а тив ни ан
га жман и про фе си о нал ни раз вој. Но, све те шко ће ко је обе
ле жа ва ју по ло жај же на до при но се да књи жев ни тек сто ви 
ко је же не пи шу по се ду ју за јед нич ке од ли ке ко је се мо гу си
сте ма ти зо ва ти – за јед нич ке те ме, сим бо ле, из ра жај на сред
ства. То, ме ђу тим, не зна чи да по сто ји уни вер зал на „жен ска 
има ги на ци ја” ко ја ова кву књи жев ност ства ра: ову иде ју те
о ре ти чар ка Илејн Шо вол тер од луч но од ба цу је, ука зу ју ћи да 
се са мо свест же не пи сца кроз књи жев но де ло ис ка зу је на 
на чин при ме рен вре ме ну и ме сту – исто риј ском тре нут ку 
и кул тур ној сре ди ни ко ји фор ми ра ју ње не ста во ве и ми шље
ња... Јед на од мо гућ но сти осве шће ња род них пред ста ва  у 
ко јој се на под сти ца јан на чин ком би ну ју је зик, иден ти тет, 

2 Исто, стр. 398.
3 Исто.
4 Исто.
5 Исто.
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кул ту ра и сек су ал ност оства ру је се кроз ана ли зу књи жев них 
де ла ко је су пи са ле же не. У би ра њу књи жев ног тек ста ко ји 
ће нај бо ље по ка за ти ме ха ни зме род них од но са и рад род них 
сте ре о ти па нео п ход ни су ри зик и оба зри вост”6. 

Илејн Шо вол тер кра јем 70их го ди на два де се тог ве ка упу
ћу је на две вр сте фе ми ни стич ке кри ти ке: на фе ми ни стич ку 
кри ти ку у ужем сми слу (fe mi nist cri ti que) и на ги но кри ти ку 
(gynoc ri tics/gynoc ri ti cism): „Фе ми ни стич ка кри ти ка се ба ви 
иде о ло шким прет по став ка ма књи жев них по ја ва, и њу жен
ски су бје кат за ни ма пр вен стве но као кон зу мент књи жев но
сти ко ју пи шу му шкар ци; ги но кри ти ка ак це нат из у ча ва ња 
ста вља на же ну као пи сца, и у сре ди шту па жње ове вр сте 
кри ти ке је исто ри ја жен ске књи жев но сти, фе но мен жен ске 
кре а тив но сти и је зич ка сен зи би ли за ци ја жен ског”7. Ги но
кри ти ка пред ста вља мул ти ди сци пли нар ну на у ку усме ре ну 
на же не, ко ја у свом ра ду ко ри сти и ме то до ло ги ју дру гих 
на у ка ко је чи не кор пус жен ских сту ди ја, по пут лин гви сти ке, 
со ци о ло ги је, пси хо ло ги је, исто ри је, ан тро по ло ги је. „Ги но
кри ти ка по ла зи од кон сен зу са о ’жен ској пот кул ту ри’, од но
сно од иде је да се жен ско у тра ди ци ји кул ту ре и зна ња увек 
раз ви ја на мар ги ни, упо ре до са глав ним то ком му шког ства
ра ла штва, ко је се мар ки ра – ла жно или не до вољ но ар гу мен
то ва но – као уни вер зал но. Ка те го ри ја ро да се у ги но кри ти ци 
ко ри сти за ис тра жи ва ње исто риј ских и дру штве них усло ва, 
као и дру штве них про це са ва жних у на ста ја њу књи жев них 
тек сто ва ко је су пи са ле же не”8. Ги но кри ти ка је, та ко, „сва
ко ем пи риј ско ис тра жи ва ње ко је до при но си ре кон стру и са
њу жен ске књи жев не тра ди ци је на осно ву ка те го ри је ро да”, 
а та тра ди ци ја је „књи жев но на сле ђе, скри ве но и за там
ње но, не до вољ но из у че но и ти ме учи ње но не ви дљи вим”9. 
Жен ски књи жев ни ка нон мо же се ис тра жи ва ти у скла ду са 
спе ци фич но сти ма жен ске по зи ци је, окол но сти ма у ко ји ма 
де ло на ста је, али и у кон тек сту књи жев ног ути ца ја ко ји су 
делова ли на ау тор ке. 

Из све га овог про из и ла зи пи та ње: ко ли ко сло бо де ау тор ке 
има ју у свом ства ра ла штву, и ко ја је це на те сло бо де? Да 
ли сло бо ди же на све спи са те љи це те же јед на ко и на исти 
на чин? Да ли сва ка спи са те љи ца сло бо ду има као све оп
шту вред ност? Пи шу ћи о раз ли чи тим жен ским суд би на ма, 

6 Гор дић Пет ко вић, В. Уме мо ли да чи та мо род? Кон струк ци ја ро да и 
иден ти те та у ана ли зи књи жев ног де ла, у: Дру штве ноху ма ни стич ки 
огле ди/Ese u ri so ciouma ni ste, ур. Спа ри о су, Л. (2013), Но ви Сад: Фи ло
зоф ски фа кул тет, стр. 87.

7 Гор дић Пет ко вић, В. (2011), нав. де ло, стр. 401.
8 Исто.
9 Исто, стр. 402.
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обраћа ју ћи се же на ма и ства ра ју ћи кул ту ру се ћа ња же на, 
сва ка од њих на не ки на чин пи ше о сло бо ди и о ње ном осва
ја њу. Иа ко не по сто ји уни вер зал ни ар хе тип же не, по сто ји 
уни вер зал но жен ско ис ку ство, и мно штво иден ти те та ко је 
сва ка же на у се би но си.

Го во ри мо ли о иден ти те ти ма же на, он да мо ра мо у об зир 
узе ти ви ше стру кост њи хо вих иден ти те та, из град њу, али и 
њи хо ву про мен љи вост. Раз ли чи ти су узро ци про мен љи во
сти иден ти те та, од ко јих су род, обра зо ва ње, про фе си ја, по
ро дич но ста ње, под не бље, за ви чај на при пад ност са мо не ки 
од њих. Фак то ри про мен љи во сти иден ти те та су ве о ма раз
ли чи ти, али и спе ци фич ни: „У фе ми ни стич ким те о ри ја ма 
иден ти тет је да нас јед на од кључ них те ма, јер је фе ми ни зам 
по ла зио од ус по ста вља ња ка те го ри је ’Же на’ и/или же не што 
је во ди ло не са мо до раз ма тра ња иден ти те та Же на/же не, већ 
и до раз ма тра ња ка те го ри је иден ти те та уоп ште. Упра во из 
тих раз ло га, иден ти тет је да нас и ме сто на пе то сти и спо ро ва 
у фе ми ни стич ким те о ри ја ма – по ку ша ји ус по ста вља ња ка
те го ри је же на и пре и спи ти ва ње иден ти те та до во ди ли су до 
те о риј ских и по ли тич ких раз ми мо и ла же ња”.10

Тач ке спо ре ња и/или пре и спи ти ва ња у ве зи са иден ти те том 
је су ње го ва про мен љи вост на су прот да то сти, али и ње го ва 
ви ше стру кост. Сва ка осо ба у се би но си ви ше стру ке иден ти
те те (по пут ве ре, ра се, ет нич ког по ре кла, кла се, ста ро сти, 
по ла и ро да...), али се услед дру штве них про ме на, лич них 
ин те ре со ва ња и из бо ра, раз ли чи тих окол но сти и про то ка 
вре ме на, еле мен ти иден ти те та ме ња ју. 

„Род ни иден ти тет је део лич ног иден ти те та ко ји се од но си 
на со ци јал ну и лич ну пер цеп ци ју по је дин ца о при па да њу 
од но сно не при па да њу вла сти том би о ло шком по лу. Да нас 
мо же мо го во ри ти о ле пе зи род них иден ти те та ко ја се нај
че шће име ну је фор му лом LGBTTIQ – кров ни на зив за ле
збеј ке, геј, би сек су ал не, тран срод не, ин тер сек су ал не и qu e er 
(квир) осо бе. На ин ди ви ду ал ном пла ну род ни иден ти тет је 
не за ви сан од то га ко ји пол је на ро ђе њу упи сан по је дин
ки/по је дин цу, иа ко се ве ћи део по пу ла ци је иден ти фи ку је 
са би о ло шким по лом. Хе те ро сек су ал не осо бе су ве ћин ски 
део по пу ла ци је, али LGBTTIQ осо бе не тра же не ка по себ на 
пра ва за се бе већ са мо иста пра ва ко ја има ју и хе те ро сек
су ал не осо бе. Со ци ја ли за ци ја је бит на за из град њу род ног 
иден ти те та бар у ис тој ме ри у ко јој на ње го во фор ми ра ње 
ути чу лич не же ље, стре мље ња и скло но сти лич но сти. На 

10 Ду ха чек, Д. (2011) Род и иден ти тет, Увод у род не те о ри је, ур. Ми ло
је вић, И. и Мар ков, С., Но ви Сад: Цен тар за род не сту ди је АЦИМ СИ, 
Me di ter ran pu blis hing, стр. 359.
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дру штве ном пла ну на род не иден ти те те ути чу еко ном ске, 
по ли тич ке, кул тур не, суб кул тур не, ра сне, пол не при ли ке”11.

Раз ли чи ти су те о риј ски при сту пи ко јим се пре и спи ту ју пи
та ња ро да, род них уло га, пој ма и зна ча ја ви ше стру ко сти и 
про мен љи во сти иден ти те та, еман ци па ци је, од но са ’при ват
нојав но’ и ’цен тар(по лу)пе ри фе ри ја’, али и де кон струк
ци ју па три јар ха та и по јам дис кри ми на ци је пре ма же на ма у 
свим сфе ра ма дру штва. Же не су еман ци па ци јом, али и до
стиг ну ћи ма фе ми ни стич ких по ли ти ка и сво јом соп стве ном 
бор бом до шле до то га да су осво ји ле раз ли чи та по ља де ло
ва ња, по пут пра ва на обра зо ва ње и пра ва гла са (да би ра ју и 
бу ду би ра не), као и раз ли чи та по ља мо ћи и од лу чи ва ња и 
то је не спор на чи ње ни ца. Фе ми ни стич ки при ступ иден ти те
ту под ра зу ме ва ана ли зу дру штве них чи ни ла ца ко ји су ути
ца ли на то да иден ти тет же на да нас бу де та кав ка кав је сте. 
Од то га ка ко су са на ма по сту па ли док смо би ле де вој чи це, 
ка ко нас је дру штво об ли ко ва ло да бу де мо же не, на ко ји на
чин нас је то исто дру штво спре ча ва ло (или мо ти ви са ло) да 
ис ко ри сти мо сво је по тен ци ја ле. Та ко ђе, у фор ми ра њу иден
ти те та уло гу има ју чи ни о ци ко ји мо гу има ти ути ца ја на сва
ку ин ди ви дуу, по пут ве ре, ра се, ет нич ког по ре кла, кла се, 
старо сти, по ла и ро да, али и по ре кла.

„Ги но кри ти ка је на уч ни при ступ чи ји је пред мет књи жев
ност ко ју су пи са ле же не, а циљ утвр ђи ва ње за јед нич ких од
ли ка те ли те ра ту ре и ре кон струк ци ја жен ске тра ди ци је”12. 
Же не ау то ри ни су са мо за то че не у сво јој мар ги на ли зо ва но
сти, ни су са мо скрај ну те и са кри ве не од ши ре пу бли ке, на
гра да и ува жа ва ња, већ оне сво јим жен ским пи смом пи шу 
исто ри ју жен ске „дру го сти”, жен ских иден ти те та и суд би на 
ко је де ле. Чи та тељ ке ће на пи са но раз у ме ти, го то во са свим 
си гур но, дру га чи је не го што ће то учи ни ти му шкар ци чи та
о ци. Оне ће се са жи ве ти са ју на ки ња ма чи је при че за пи су ју 
спи са те љи це.

„Је су ли же не успје ле ус по ста ви ти свој ’кул тур ни ка нон’, 
или не што што би се мо гло зва ти ’жен ском кул ту ром’? Ка
ко же не да нас се бе до жи вља ва ју, ка ко се бе ви де, с ко јим се 
дру гим жен ским фи гу ра ма ма сов но иден ти фи ци ра ју, ко је су 
њи хо ве жен ске кул тур не ико не, што про ми чу, што по ми чу 
и ко ме се обра ћа ју? Ко ме, уо ста лом, ја са ма ша љем сво је 
књи жев не по ру ке? Тко су мо је по тен ци јал не чи та те љи це, 

11 Ја рић, В. и Ра до вић, Н. (2011) Реч ник род не рав но прав но сти, Бе о град: 
Упра ва за род ну рав но прав ност, стр. 153.

12 Дој чи но вић Не шић, Б. (1996) Ги но кри ти ка: ис тра жи ва ње жен ске књи
жев не тра ди ци је, Жен ске сту ди је бр. 5/6, Бе о град: Цен тар за жен ске 
студи је. 
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или мо ји чи та те љи? Чи ни се да у су вре ме ној кул ту ри же не 
сво је кул тур не ври јед но сти још уви јек гра де на са моко ло
ни зирају ћим прет по став ка ма”13.

Збир ка при ча Пра ма те ре но во сад ске ау тор ке Ма ри ја не Ча
нак14 са др жи ше сна ест при по вед них це ли на ко је су ис при
ча не жен ским гла со ви ма из про шло сти. Ова спи са те љи ца, 
мо жда би бо ље (и пра вил ни је) би ло ре ћи – при по ве да чи ца, 
по сре ду је жен ску исто ри ју, исто ри ју и суд би ну ба рем јед
ним де лом сва ке од нас. Мо же се по ста ви ти пи та ње за што 
пи ше о же на ма и за што пи ше же на ма, а од го вор би мо гао 
да гла си: а за што да не? Дру га чи је се ау тен тич ни жен ски 
гласови не ће ни чу ти.

Је зик ове збир ке је дру га чи ји, ни јан си ра но ар ха и чан због 
гла со ва из про шло сти, гла со ва же на ма хом не у ких, не пи сме
них, из ру рал них кра је ва, до вољ но ста ро гла сан да нам ство
ри сли ку ста ри це бри жни це ко ја бди и сво јом суд би ном и 
жи вот ним из бо ри ма кре и ра и усме ра ва жи вот и од лу ке сво
јих на след ни ца. На мо мен те је и су ров, као што бе ху и ис ку
ства же на ко је тка ју сво је при че кроз при по ве да ње Ма ри ја не 
Ча нак: не рет ко чуд но ва ти опи си, не сва ки да шњи де та љи и 
не ствар на за па жа ња са мо до при но се да сва ка од чи та тељ ки 
ви ди сли ке до мо ва, пре по зна ми рис су пе, упла ши се ба ти
на и осе ти бол ју на ки ња ових при ча. То је све жен ски бол, 
то су све жен ска ис ку ства и суд би не ко је де ли мо у сво јим 
женским суд би на ма, за о став шти на ма и на сле ђи ма.

Сва ко људ ско би ће за сни ва се, из ме ђу оста лог, на за пи си ма 
сво јих пре да ка и прет ки ња. Да ни је би ло њих, не би би ло 
нас и ко ли ко год се тру ди ли (тру ди ле) да нам жи во ти бу ду 
дру га чи ји, је дин стве ни и кре и ра ни на шим лич ним, ин ди ви
ду ал ним из бо ри ма, уну тар се бе, ипак, но си мо иден ти те те 
оних ко ји су до шли пре нас. Да ни је би ло њи хо вих ис ку
ста ва и на ша би би ла дру га чи ја. Док чи та мо сва ку по је ди
нач ну при чу у зби р ци Пра ма те ре спо зна ју се тра го ви запо
стављене жен ске исто ри је, увек за не ма ре не и не ви дљи ве.

Жен ска исто ри ја – као и жен ско пи смо ко ме и са ма ау тор ка 
при па да – пред ста вља јед ну са свим но ву исто ри ју – исто
ри ју ви ђе ну жен ским очи ма и до жи вље ну од стра не же на. 
Жен ска опа жа ња, њи хо ве суд би не и уло га нај че шће оста ју 

13 Угре шић, Д. (2012) Жен ски књи жев ни ка нон, Са ра јев ске све ске, бр. 37
38, стр. 221226.

14 Ма ри ја на Ча нак (1982, Су бо ти ца), дво стру ка до бит ни ца на гра де Ла
за К. Ла за ре вић за нај бо љу нео бја вље ну при по вет ку на срп ском је зи
ку, сво ју пр ву књи гу, збир ку при ча Улич ни про дав ци ули ца, об ја ви ла је 
2002. Но ви нар ка је Пор та ла о ин ва лид но сти. Об ја вљу је у ча со пи си ма и 
порталима Ср би је и ре ги о на.
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мар ги на ли зо ва не и упра во због то га је ва жно са свим но вим 
при сту пом и на чи ном учи ни ти да се чу је и њи хов глас. Ова
ква књи жев на де ла, ова кве књи жев не ју на ки ње пред ста вља
ју спо ну из ме ђу књи жев но сти и исто ри је, чи ње ни ца и фик
ци је, и ти ме уоб ли ча ва ју пи са ње жен ске исто ри је. Жен ска 
исто ри ја, или жен ска стра на исто ри је, увек је у зва нич ној 
исто ри ји пот пу но за не ма ре на и скрај ну та; ме ђу тим, жен
ским све до чан стви ма ства ра се из у зет но ва жна и вред на ба
за по да та ка дру га чи јег ви ђе ња све та, дру штве них при ли ка и 
до га ђа ја ко ји ма су же не све до чи ле или у њи ма уче ство ва ле.

Бе ле же ћи жен ска све до чан ства, чу ва ју ћи их и пам те ћи их, 
ука зу је се по себ на па жња же на ма раз ли чи тим по го ди на ма, 
обра зо ва њу, на ци о нал ној или за ви чај ној при пад но сти, по
ре клу, је зи ци ма ко је го во ре, и да је им се на зна ча ју. Сво ја 
раз ли чи та жи вот на ис ку ства и до жи вља је оног че му су све
до чи ле или у че му су уче ство ва ле ве ро ват но ни ка да ни су 
ни би ле у при ли ци да ис при ча ју. Сто га, у па три јар хал ном 
дру штву ка кво је на ше, жен ска стра на исто ри је и књи жев не 
ју на ки ње ко је про го ва ра ју гла сом ау тор ке ко ја о њи ма пи ше 
на ша су шан са да се из бо ри мо за свој про стор и осво ји мо 
до дат ну сло бо ду: „ан тро по ло шким и со ци о ло шким ис тра
жи ва њи ма утвр ђе но је да је ма три јар хат, као дру штве на 
струк ту ра мо ћи ана лог на па три јар ха ту ни ка да ни је по сто
јао. Оно што је сте ви дљи во у са вре ме ним то ко ви ма обра зо
ва ња ко ји тре ба да су за сно ва ни на род ној рав но прав но сти 
је сте не до ста так узо ра, при ме ра за углед за де вој чи це”15. 
На су прот ово ме, жен ски гла со ви из про зе Ма ри ја не Ча нак 
го во ре о про шло сти, исто ри ји по ро ди ца и под не бља, ти хо и 
не на ме тљи во, то ли ко не чуј но да, кад не би би ло чвр сте во
ље ау тор ке да се они чу ју, њих не би ни би ло. Књи гом Пра
ма те ре ау тор ка вра ћа сна гу и му дрост жен ским гла со ви ма 
из про шло сти, ве ко ви ма и тра ди ци јом па три јар ха та ућут ки
ва ним и ома ло ва жа ва ним. 

У пр вој при чи из збир ке, ко ја но си на слов „Пр тљаг, у фи ном 
тка њу”, глав ни мо тив је тор ба ко ја је не са мо успо ме на на 
ба ку, не го и ре зер во ар ве ков ног жен ског на сле ђа јед не по
ро ди це, под не бља и ло зе по жен ској ли ни ји. У тој се тор би 
кри је иден ти тет глав не ју на ки ње, па жљи во ткан од пр ве до 
по след ње при че ове збир ке. Тор ба но си на сле ђе, жен ско ис
ку ство, су зе и крв, му дрост и тај не ре цеп те, са ве те за жи вот, 
за шти ту кад тре ба, про стор ка да не до ста је и ме сто ко ме се 
вра тиш ка да из гу биш се бе. Тор ба от кри ва све жен ско ис ку
ство же на за штит ни ца прет ки ња, же на без и ме них, што су их 

15 Ду ха чек, Д. (2014) Сту ди је ро да – од Де кла ра ци је о пра ви ма же не и 
гра ђан ке до дру го га по ла, Бе о град: Цен тар за сту ди је ро да и по ли ти ке, 
Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Уни вер зи тет у Бе о гра ду, стр. 253.
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са мо по му же вље вом име ну пам ти ли и зна ли: „Мај ка јој се 
по тро ши ла на ра ђа ње и од гој сто ке – ка ко би дру га чи је ку ћу 
одр жа ла то плом? Од ње ни је оста ло ни шта, чак јој се ни име 
не зна. Уку ћа ни су је зва ли Ста ра, а ком ши је На ка. При ча се 
да је то скра ће но од На ран ча. У пре де лу где ће јој се ћер ка 
исе ли ти по крат ком по ступ ку, На ран ча је, без сум ње, ау стро
у гар ско име за кра ву”16. 

Иа ко се по ро дич на ста бла и ро до сло ви ма хом бе ле же и пам
те по му шким чла но ви ма, јер у про шло сти „бе ле жио се да
тум кад се оте ли кра ва (по над ле жном све цу ма кар), али не и 
ка да се ро ди жен ско (не на дле жно) де те”17, ипак је фо то гра
фи ја пр ве уну ке „за вр ши ла на по ча сном ме сту у ба би ној тр
пе за ри ји, од мах по ред ура мље ног пор тре та Јо си па Бро за”18; 
та ко нас ау тор ка уво ди у свет жен ских ли ко ва ко ји, иа ко се 
чи ни да мр зе се бе, ћер ке и уну ке за то што су же не, за пра во 
мр зе суд би не ко је ће их за де си ти. Оне зна ју да је жен ско 
ис ку ство уни вер зал но, вер но се би и те шко по ко ле бљи во: у 
сва ком вре ме ну пат ња, ома ло ва жа ва ње, ни по да шта ва ње и 
зло ста вља ње је сте оно што же не про жи вља ва ју а прет ки ње 
све де вој чи це и де вој ке ко је од га ја ју са мо при пре ма ју на ис
ку ства ко ја их че ка ју, не рет ко их и са ме по ни жа ва ју ћи и зло
ста вља ју ћи. С дру ге стра не, жи ве за бо љи жи вот сво јих на
след ни ца, све сне ко ли ко ће им обра зо ва ње и за по сле ње да ти 
мо гућ ност ве ће са мо стал но сти и сло бо де: „Ва ла ћеш ићи на 
фа кул тет, ма кар ја ’ле ба не је ла!19 – го во ри ла је пред мо ју 
ма ту ру и још јед ном се ње на до бра, пре те ћа же ља по ка за ла 
исти ни том. Обе смо оти шле од ку ће. Ја на фа кул тет, а она… 
мно го да ље. Та мо где хлеб ни је бри га. – Ни ко те не во ли као 
ма ма! Ни ти ку не као она; из нај бо ље на ме ре”20. 

Про ме ну у ста ту су же на тре ба по сма тра ти кроз про цес еман
ци па ци је – из ла ска из сфе ре при ват ног у сфе ру јав ног, што 
је основ ни пред у слов у сти ца њу обра зо ва ња и осве шћи ва ња 
њи хо ве дру го сти. Из ла же њем из утвр ђе них па три јар хал них 
мо де ла под ре ђе но сти, пре ла же њем уцр та них гра ни ца на ре
ла ци ји при ват нојав но и из ла ском из свих пра ви ла ко ја им 
дру штво на ме ће или их под ра зу ме ва, же не оства ру ју по бе
ду, ка ко сво ју лич ну та ко и по бе ду сва ке же не ко ја се на то 
од ва жи ла.

Иа ко се на си ље као мо тив про вла чи го то во кроз све при
че Пра ма те ра, оно је нај за сту пље ни је у при ча ма „Ду шан 

16 Ча нак, М. (2019) Пра ма те ре, Но ви Сад: Зе нит, стр. 90
17 Исто, стр. 48.
18 Исто, стр. 12.
19 Сви кур зи ви у ци та ти ма из збир ке Пра ма те ре су ау тор ки ни.
20 Исто, стр. 24.
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сил ни” и „Вра на, бе ла и од бе гла”. На раз ли чи тим ни во и ма 
пре и спи ту је се те ма род но за сно ва ног на си ља, јед на ко уте
ме ље но, екс пли цит но или им пли цит но ис ка за но и све при
сут но. Ове две при че су до каз да оно, чак и при кри ве но, не
ма уте ме ље ње у са мо јед ној жи вот ној до би, окол но сти ма, 
бо ле сти, не чи јој на ра ви или слич но, не го у – дру го сти. Же на 
је у па три јар ха ту увек дру га, под ре ђе на, мо ра би ти по ни зна 
и тр пе ти сва ку вр сту на си ља и по ни же ња. У пр вој при чи, 
Ча нак пи ше о бес по моћ но сти ста ри це ко ја у сво јој бо ле сти 
до вољ но па ти, али и тр пи звер ско на си ље од стра не свог 
му жа, уо ста лом, као и це лог жи во та. „Уда рао ју је док јој 
нос не по пла ви, не оба зи ру ћи се на ње на за по ма га ња. С два 
пр ста би мо гао да јој здро би тај та ну шни ла кат. Це лу да је 
све же у чвор, та ко ста ње ну и ду гач ку. – Не мој ме, Ду ша не! 
– по на вља ла је до из не мо гло сти. Да је до крај чи јед ним удар
цем сво је ме сар ске ша ке, па да му ви ше не за пи ша ва по сте
љу. – Ај ме, Ду ша не, не мој! Ај ме ме ни! Ка ко је она гу би ла 
ра зум, та ко је он гу био стр пље ње. Био је ки ван на жи вот”21. 
То „Пу сти ме, Ду ша не”, „Ма ни се, Ду ша не”, „Не мој, Ду
ша не” од је ку је не са мо овом при чом, не го и це лом књи гом, 
жен ском исто ри јом и пи смом, те ра су зе на очи, мр ште ње и 
за зор. С дру ге стра не, у при чи „Вра на, бе ла и од бе гла” при
ка зан је раз вој же не од жр тве до по бед ни це – по бед ни це над 
на сил ни ком, над жи во том, али и над са мом со бом. Мо тив 
фо то гра фи је на ко јој ју на ки ња ове при че има че ти рипе т го
ди на, а њен та да шњи муж има фик са ци ју да же ли баш ту 
де вој чи цу, чи сту, по слу шну и не ви ну, пр ва је сце на у ко јој 
се упо зна је мо са жи во том ове же не:  

– Ту де вој чи цу сам ја ви део у те би још пр ве ве че ри ка да 
смо се упо зна ли. Ис под те тво је мрач не ма ске, кур вањ ске 
сук ње и свих тих сло је ва шмин ке… та мо је са мо јед на 
де вој чи ца жељ на љу ба ви. Ту де вој чи цу хо ћу! Њу хо ћу да 
осло бо дим. И због ње сам остао. Знаш ко ли ко си ми би ла 
од бој на ка да смо се упо зна ли. (...)

– Осло бо ди ћу је, ма кар те то уби ло! – го во рио је. – Куч
ку тре ба ту ћи, кур ву уна ка зи ти, а де вој чи цу пу сти ти да 
жи ви. Ту де вој чи цу во лим! 

Да ли је то би ла уз вра ће на љу бав? Те шко је ре ћи. Он је во
лео де вој чи цу, ја ње га и та ко смо се ју ри ли у том љу бав
ном тро у глу, сва ко са сво јим нео д го во ре ним пи та њем као са 
тоља гом из над гла ве.

21 Исто, стр. 98.
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(...) Се ћам се ка ко ме је те рао да пре ста нем да пу шим, за
то што је ње гов ду хов ни учи тељ алер ги чан на ду ван; да се 
уго јим, јер жен ско не сме да је ћо шка сто; да но сим бе ло, 
из чи сте обес ти.”22 

Тра же ћу у њој де вој чи цу, вра ћа ју ћи је ти ме у де тињ ство, 
вра ћао је се ћа њи ма ко ја јој ни су би ла дра га, од ко јих је же
ле ла да по бег не као што је же ле ла да са не стр пље њем по
бег не и од де тињ ства, ни не слу те ћи да јој не ће би ти бо ље, 
да ће је жен ска суд би на увек са че ка ти: суд би на да тр пи и 
бу де по ни зна, да бу де жен стве на, не жна и бес по го вор но по
слу шна, као де вој чи ца са фо то гра фи је, све што ни је же ле ла 
да бу де. 

„– Ле па си кад си по ни зна – го во рио ми је и та да је ме ни 
би ва ло му ка. Нит’ сам од го ва ра ла, нит’ сам по вра ћа ла. – 
Не во лим кад си ту жна, али то те смек ша. Про жен стве
ниш се. И то пла ка ње те не ка ко про чи сти. Оде его, оде 
и куч ка.

Ма, ја сно: куч ке су бе сне, а же не ту жне. Увек се ко ле бам 
из ме ђу та два ста ња, не ре кох ли већ. Још као де вој чи цу 
на у чи ли су ме да о све му ћу тим.”23 

Тра же ћи у њој де вој чи цу са фо то гра фи је, пра ве ћи је, сла ма
ју ћи је и уби ја ју ћи је ла га но, пре да но и по све ће но уни шта
вао јој је не са мо из глед, не го и ком плет но би ће, сва ки њен 
иден ти тет и по сто ја ње. А све у име љу ба ви: „До зво ли ла сам 
му да ми по чу па нок те (...) Скра тио ми је ко су и про ду жио 
сук ње. Док ме је ши шао пр ви пут, пла ка ла сам као да ми 
ре же пр сте; вре ме ном сам се на ви кла и све ма ње је бо ле ло. 
Вра тио ми је при род ну бо ју ко је сам се је два се ћа ла. – Блат
но ко са…”24. Спо зна ју да тре ба и мо ра дру га чи је, ју на ки ња 
ове при че про жи ве ла је на нај те жи на чин, пре жи вев ши све 
об ли ке на си ља и зло ста вља ња: „као си ло ва ње у ко јем се тру
дим да ужи вам, јер сам ода бра ла да жи вим са по чи ни о цем, 
јер сам му пре да ла сва пра ва на сво је те ло, јер сам као же на 
ду жна да пру жам за до вољ ства и да про из во дим хра ну.”25 

И зби ља, је ли то свр ха же на са ко јом се оне ми ре? У си ту
а ци ји па три јар хал ног мо де ла по на ша ња и уна пред ја сно за
цр та них уло га по ко јем је же на по ни зна и ду жна да за до во
ља ва по тре бе свог му шкар ца и бо ра ви у ку ћи – да. При ват на 
сфе ра, на ме ње на же на ма у па три јар хал ним дру штви ма, као 
јед ну од нај и зра же ни јих од ли ка има упра во то. Сто га, не 

22 Исто, стр. 114.
23 Исто, стр. 119.
24 Исто, стр. 120.
25 Исто, стр. 121.
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чуди ин си сти ра ње ау тор ке да у овој при чи ова ко на гла си с 
јед не стра не на си ље ко је тр пи, а са дру ге по тре бу ју на ки ње 
да ис при ча, да се оправ да за што је мо ра ла да оде.

Мал тре ти ра ња, ко ја је глав на ју на ки ња ду го тр пе ла, су прот
ста вља ла се, али не до вољ но, по ди ла зи ла им на да ју ћи се да 
ће пре ста ти, из гра ди ла су је у же ну ко ја је ре ши ла и ус пе ла 
да оде. Ску па са фо то гра фи јом де вој чи це.

Ску па са на си љем, и ста вом му шких ли ко ва у овој збир ци 
при ча да су же не ту да за до во ље, иде и те за да је же на хи
сте рич на (Ако не ма му шко да јој кро ти хи сте ри ју на доња 
врата26), да са мо тра жи удоб ност, да је зах тев на и раз ма же
на, а тре ба ло би са мо да бу де по ни зна. „Же не тра же удоб
ност – го во рио је про по ве дач ким то ном. – Док ти ни си до
шла, ни шта ми ни је тре ба ло! Сад од јед ном, тре ба све! То пла 
во да, гре ја ње, рер на… Без све га то га ја мо гу сам! А са же ном 
не мо жеш без лук су за! Па мет ни љу ди су из ра чу на ли: јеф ти
ни је је пла ћа ти кур ву, не го др жа ти же ну у ку ћи!”27; „Хо ћеш 
да ти бу де ле по са мном? Са мо јед но тре ба да ура диш. Да 
бу деш по ни зна! Кад си по ни зна, он да мо гу да те во лим”28.

Же не, ју на ки ње ове збир ке, го то во су све – за штит ни це. Би
ло да се ра ди о прек ти ња ма: А пра ти ћу те, до кле год си жи
ва и су три дан до под не!29, или о на след ни ца ма: „Са мо сам 
ду бље и твр до кор ни је ћу та ла о све му – да не нер ви рам мај
ку ви ше не го што је нео п ход но”30. Ка да се ра ди о здра вљу, 
жи во ту и суд би ни њи хо вих на след ни ца или на след ни ка, не 
би ра ју сред ства, иду до кра ја и ре зо лут не су у сво јим од лу
ка ма, за штит нич ки и у пот пу но сти ре ше но на сту па ју: „Он да 
је мир но се ла и по но ви ла још јед ном свој зах тев. – Ја одав де 
не ми чем док ми не да те упут за Бе о град!”31 Увек у сва кој 
при ли ци оне бди ју, чу ва ју и над гле да ју, чак и по сле смр ти: 
„Ка да је на пра вио ба би но ву пре сли цу, вра тио се ку ћи у пра
ви час да је са њом са хра ни. Она пре де ву ну од обла ка и 
гледа га за до вољ но, с не скри ве ним по но сом”32. 

Жен ски гла со ви го во ре нам из про шло сти, али из са да шњо
сти и бу дућ но сти, из глав них ју на ки ња и нас са мих, пре при
ча ва ју ћи и при по ве да ју ћи жен ску исто ри ју и жен ску суд би
ну утка ну у иден ти тет сва ке од нас, јер: „Иа ко је већ одав но 

26 Исто, стр. 130.
27 Исто, стр. 141.
28 Исто, стр. 153.
29 Исто, стр. 17.
30 Исто, стр. 39.
31 Исто, стр. 59.
32 Исто, стр. 51.
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не ма, по не кад ми се ја ви из ме не са ме. Са мо отво рим уста 
и она иза ђе – као да ни кад ни је ни од ла зи ла! Је зи во, ка ко се 
све окре ће и по на вља. Пр во сам ја иза шла из ње, а го ди на ма 
ка сни је, она из ме не. Обе не по зва не. – Ти си део ме не! – го
во ри ла је. – Не знаш ти шта је то. Раз у ме ћеш кад бу деш 
има ла сво је. Тек та да, не пре!”33. Ко ли ко год на сле ђи ва ле од 
сво јих прет ки ња иден ти те те, ис ку ства, осе ћа је, тра ди ци ју, 
вред но сти, ипак су на след ни це, ба рем до не кле, вер не се би 
и са мо стал но из гра ђу ју соп стве не иден ти те те, твр до гла во и 
са мо стал но: „Из пла ча сам пре шла у го вор, ода тле сам уско
чи ла у ћу та ње, из ћу та ња у за пи си ва ње, где сам још увек”34.

Же не су кроз исто ри ју, па три јар хал ним си сте мом вред но
сти, оби чај них пра ва и тра ди ци јом на вик ну те на на си ље 
ко је тр пе, али и на ко је су на вик ну те и при пре ма ју сво је на
след ни це. У овој збир ци, на си ље је јед но од нај за сту пље ни
јих и нај све о бу хват ни је опи са них мо ти ва. На си ље је збир 
ис ку ста ва на ко ја мај ке при пре ма ју сво је ћер ке: “По ред свих 
да ро ва ко је је имао, по ка за ло се да мој дра ги уда ра бо ље 
ша ма ре не го мо ја мај ка не кад. Без има ло не до ре че но сти! 
Је сам ли го во ри ла о по ни ра њу и уз но ше њу? По не кад се јед
но став но тре ба при зе мљи ти – ни ис под, ни из над, не го се 
баш са ста ви ти са зе мљом. У том слу ча ју, ша мар је као вр
ста аси стен ци је, зар не? – Мо гао бих да те за да вим и да не 
треп нем!”35

Исто та ко, од ро ђе ња и нај ра ни јег де тињ ства тре ти ра не су 
и уче не на сво ју дру гост, да су ма ње вред не и тре ба да бу ду 
по ни зне и тр пе увре де це лог жи во та: „– Јед ну уну ку имам. 
– Јед ну упи шу љу? – та ко се не кад са сим па ти јом и ни по да
шта ва њем го во ри ло за жен ску де цу, што из ми ло ште, што 
про тив уро ка, што из раз о ча ра ња – све за ви сно од сте пе на 
за ту ца но сти за јед ни це”36. Исто та ко, ју на ки ње ових при ча 
ро ди те љи, по себ но оче ви, по ни жа ва ју и мал тре ти ра ју, сма
тра ју ћи да су ту да их слу же и да им то ро ђе њем и по лом 
при па да. Па три јар хал ни си стем вред но сти и су бли ми ра на 
па три јар хал на тра ди ци ја у ко јој је же на увек и сву где под
ре ђе на му шкар цу утка ни су ка ко у жен ску исто ри ју, та ко и 
у при по ве да ње о жен ском ис ку ству и жен ским суд би на ма: 
„– До дај дер! – по ка зао је на лон че во де ко је му је би ло на 
до хват ру ке. Али тре ба ло је ис пру жи ти, са гну ти, мо жда чак 

33 Исто, стр. 19.
34 Исто, стр. 37.
35 Исто, стр. 44.
36 Исто, стр. 86.
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и оди ћи по за ди ну са тро но шца. Лак ше је би ло под вик ну ти, 
па да га дво ре и слу же”37. 

Ка да же на, у овом слу ча ју ћер ка, од лу чи да се су прот ста ви 
ова квом на чи ну по на ша ња, то је хе рој ски чин ко ји по ка зу је 
њен пре о бра жај из жр тве у по бед ни цу ко ја по чи ње да са
мо стал но до но си од лу ке о свом жи во ту и да љој суд би ни: 
„– На! – ре кла је од сеч но, тут нув ши му лон че у ша ке, а он да 
ушла у ку ћу да спа ку је се бе и де те. Су тра дан је без по здра ва 
оти шла из род ног ме ста и ни је се ви ше освр та ла”38. 

Фи ним тка њем ре чи, сме њи ва њем ар ха ич ног го во ра и мо
дер ног слен га, ка ко ко јој од ју на ки ња при ча и „при ли чи”, 
Ча нак из ли ста ва жен ске ли ко ве са ко ји ма мо же мо да се 
иден ти фи ку је мо, или да у њи ма пре по зна мо не ке од же на 
ко је нас окру жу ју. Сва ка у се би но си же ље, хте ња, пла но
ве, али и – стра хо ве. У при чи „Стра хо ви пред гра ђа”, при чи 
о „цур ба би” („на зив за де вој ку ко ја је пре зре ла за уда ју и 
по род”39) ко ју је „ода брао” и „спа сао”, ка ко је сам ми слио, 
њен парт нер ко ји јој је по ну дио да жи ви код ње га, ју на ки ња 
пр во уо ча ва да не ма же на прет ход ни ца ко је би је до че ка ле, 
упу ти ле, ана ли зи ра ле, али ве ро ват но и са чу ва ле: „Ни је би ло 
ни јед не ба бе да ми се об ра ду је (обе су одав но умр ле), чак ни 
мај ке ко ја жељ но иш че ку је тај час да по ста не све кр ва. Цур
ба бе обич но има ју ту сре ћу да из мак ну све кр ви ној зло би, 
али за то у на сле ђе че сто до би ја ју сву па кост бив ших же на 
или ту ђу ћер ку ко ју уве ли ко свр би пу бер тет”40.

Осим то га, упо зна ју ћи се са но вим, брач ним жи во том, упо
зна ва ла се са но вим, ка ко ау тор ка ка же, лук су зним стра хо
ви ма. „Је ди но о че му же на тре ба да бри не је: ка ко да му 
удо во љи, увек и на сва ком ме сту. И да се пла ши ако јој то не 
успе ва. С раз ло гом, јер то је при зе ман страх – чу вар оп стан
ка! Пла шим се да га не уз не ми ра вам сво јим три ча ри ја ма. 
За то оћу тим кад год мо гу и знам да не ма то га о че му не мо
же да се ћу ти. Пла шим се да га не про бу дим, сла бо под но си 
све тлост. За то се из ју тра обла чим у мр клом мра ку и сад већ 
не по гре ши во би рам оде ћу по тек сту ри, као да сам ро ђе на 
сле па. Пла шим се да не пра вим бу ку, пре о се тљив је на зву
ке. За то хо дам ме ко, али још увек не умем да про ђем кроз 
за тво ре на вра та. Ти ши на је ва жан са сто јак до бре ку хи ње. 
Шер пе не сме ју да се су да ре, ни ти да се про си па хра на. Кра
ста вац тре ба сит ни је се ћи, лук и мр кву на круп но – ни ка да 
рен да ти! Су па се је де кад по при ми соб ну тем пе ра ту ру. Увек 

37 Исто, стр. 95.
38 Исто.
39 Исто, стр. 112.
40 Исто.
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са би бе ром, ма ко ли ко да нам шко ди, Пла шим се кад ка сни 
на ру чак, а не кад ка сни са ти ма. Да му се ни је шта де си ло? 
Пла шим се да по зо вем и про ве рим. Ако ка сни, си гур но има 
раз лог ко ји је ва жни ји од ме не и до ћи ће кад до ђем на ред”41. 
Из сва ке од ових ре чи из би ја зеб ња, не из ве сност и – страх; 
на сва ком ко ра ку, у све му и све је у жи во ту ове ју на ки ње – 
страх: ег зи стен ци јал ни страх, страх за жи вот, страх од ба ти
на, страх уме сто ва зду ха, страх уме сто љу ба ви и спо кој ног 
жи во та, страх ко ји не би тре ба ло ни име но ва ти, ни де фи ни
са ти. Ау тор ка овом при чом при зи ва са о се ћа ње чи та тељ ки 
(да ли и чи та ла ца?), под се ћа ко ли ко је тан ка гра ни ца из ме ђу 
нај ве ћих оче ки ва ња и нај цр њих слут њи, ука зу је на бес по
моћ ност сва ко дне ви це ко јој се са мо нај хра бри је од у пру. Ка
ко је тра ди ци ја на ла га ла, же на ма не кад ни је би ло до зво ље но 
да са ме би ра ју са ким ће сту пи ти у брак: „Има ла је две ве
ли ке љу ба ви, а уда ла се из ту ђег ра чу на ко ји је во ди ла тре ћа 
се стра”42. С дру ге стра не, њи хо ва ис ку ства су би ла не пре ви
ше бо га та, али са свим до вољ на за раз ли чи те прет по став ке о 
при ро ди љу ба ви и пат ње: „Пи та ла сам Ме сец гле да ју ћи га 
го лим оком да ли је исти на да пла ће на љу бав за и ста ма ње 
ко шта од оне дру ге и за што нам не до ста ју око ви кад их се 
осло бо ди мо”43. 

Ве ков на те жња и бор ба же на нај пре за пи сме ност, па за 
обра зо ва ње и пра во на из бор, од лу чи ва ње о свом здра вљу и 
те лу, пра во да же не би ра ју и бу ду би ра не са мо су те ко ви на 
на шег за јед нич ког за не ма ре ног, скрај ну тог и веч но ни по да
шта ва ног жен ског иден ти те та. На дру га чи ји на чин ово је у 
сво јој збир ци, гла со ви ма сво је ју на ки ње и ње них прет ки ња 
ис при ча ла ау тор ка Ма ри ја на Ча нак.

Мо тив зми је ко ји се не јед ном ја вља, али у по след њој при чи 
„Пле шу ћи са зми јом” до ми ни ра, за раз ли ку од тра ди ци о нал
ног при ка за зми је као зле ко би, смр ти, не сре ће и стра ха, ов
де при ка зу је и опо зит све му то ме – со ли дар ност и се стрин
ство: „Она ко ја нас је из ба ви ла из ти ра ни је ра ја, не тра же ћи 
за уз врат да јој се кла ња мо. Ис це ли тељ ка”44. 

Шти ти и све ти се ка да тре ба, под сти че на бег и про ме ну, 
да је сна гу же ни по се стри ми и ра ђа у њој бун тов ни цу, мо
жда ти ме на ја вљу ју ћи бу ду ћа де ла Ма ри ја не Ча нак о же на
ма који ма сво ја ис ку ства оста вља мо као ама нет, та ли сман 

41 Исто, стр. 113.
42 Исто, стр. 91.
43 Исто, стр. 143.
44 Исто, стр. 144.
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и за о став шти ну за (дру га чи ји) жи вот: „Све те про шло сти и 
да ље су у ме ни, жи ве и страх се рва са жуд њом”45.
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ANCESTRESSES AND FEMALE LEGACY  
IN MARIJANA ČANAK’S FOREMOTHERS

Abstract

Using the term “gynocriticism”, coined by Elaine Showalter fifty 
years ago, and other critical practices which explore the creativity of 
women, the paper sets out to explore continuity of women’s narratives 
about experience, change, happiness and misfortune represented in the 
second book of stories by Marijana Čanak. Her collection of stories, 
titled Pramatere easily translated as “Foremothers”, delves deep 
into the lives of several generations of women who fight against the 
shortcomings of their respective lives, and struggle to keep the legacy 
of their grandmothers and mothers alive. Marijana Čanak focuses on 
the aims gynocriticism has defined as the most important, such as the 
objective to change the maleoriented literary heritage and to focus 
on the lives of women who have been silenced, marginalized and 

neglected. 
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ЕСТЕТИЗОВАНИПРЕДМЕТИ
Сажетак: Јед но од да нас нај у ти цај ни јих од ре ђе ња пој ма умет
нич ког де ла до ла зи од аме рич ког фи ло зо фа и умет нич ког кри ти
ча ра Ар ту ра Дан тоа. По Дан тоу, да би био умет нич ко де ло, не ки 
ар те факт мо ра (1) го во ри ти о не че му, од но сно би ти о не че му и 
(2) оте ло ви ти зна че ње то га о че му је. Кри ти ку овог од ре ђе ња дао 
је, по ред оста лих, Но ел Ке рол, на во де ћи при ме ре пред ме та ко је 
не схва та мо као умет нич ка де ла, а за до во ља ва ју усло ве Дан то
о вог од ре ђе ња. У овом огле ду се ну ди је дан мо гу ћи од го вор на ову 
кри ти ку. Он се са сто ји у то ме да се пред ме ти из Ке ро ло вих при
ме ра (и дру ги њи ма слич ни пред ме ти) схва те као есте ти зо ва ни, 
тј. спе ци фич но уоб ли че ни та ко да де ли мич но иза зи ва ју естет ску 
ре ак ци ју. Узи ма ју ћи у об зир та кво уоб ли ча ва ње, чи та во под руч је 
чо ве ко вих про из во да се ука зу је као кон ти ну ум уну тар ко га по је ди
ни пред ме ти но се „ви ше” или „ма ње” естет ског ква ли те та.

Кључне речи: умет нич ко де ло, есте ти зо ва ни пред ме ти, 
естетски ква ли тет, естет ска ре ак ци ја

Ме ђу нај зна чај ни јим по зи ци ја ма но ви је фи ло зо фи је умет
но сти је и она ко ју је од ше зде се тих го ди на про шло га ве ка 
из гра ђи вао аме рич ки фи ло зоф и умет нич ки кри ти чар Ар тур 
Дан то (Art hur Co le man Dan to, 1924–2013). Ње го ви глав ни 
до при но си са вре ме ним фи ло зоф ским ди ску си ја ма су уво ђе
ње пој ма све та умет но сти, ре фор му ли са ње хе ге лов ске те зе 
о кра ју (исто ри је) умет но сти и по ку шај да се по ну ди јед но 
но во, по са др жа ју есен ци ја ли стич ко од ре ђе ње пој ма умет
нич ког де ла. У овом огле ду ћу нај пре ски ци ра ти то од ре ђе
ње, по том раз мо три ти је дан од при го во ра ко ји су му би ли 
упу ће ни, и на кра ју те сти ра ти је дан од го вор на ту кри ти ку. 

САШАРАДОЈЧИЋ
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При то ме ћу ука за ти и на не ке дру ге мо гу ће прав це про бле
ма ти зо ва ња Дан то о вог од ре ђе ња пој ма умет нич ког де ла.

Ка да се су сре ће мо са пи та њем о су шти ни умет нич ког де
ла у основ ној, не ре флек то ва ној фор ми: Шта је умет ничко 
дело?, мо жда ни смо ни све сни да то пи та ње до зво ља ва по
ста вља ње раз ли чи тих ак це на та. Оно мо же да за до би је он
то ло шки сми сао – ка да хо ће мо да пи та мо ко јој ре ги ји ре ал
но сти при па да ју умет нич ка де ла, да ли су то ма те ри јал ни, 
иде ал ни или ап стракт ни пред ме ти, оп шти кон цеп ти, ти
по ви, про це си – или не ка њи хо ва ком би на ци ја; у исто ри ји 
ми шље ња о умет но сти би ле су опро ба не све ове ва ри јан те. 
Или, ак це нат пи та ња мо же да бу де епи сте мо ло шки – ка да 
пи та мо ко ји усло ви мо ра ју да бу ду за до во ље ни да би смо не
ки пред мет схва ти ли као умет нич ко де ло. Та ко ђе је у игри 
мо гућ ност да то пи та ње пре ве де мо на те рен оп ште те о ри је 
умет но сти – ре ци мо у пи та ње о то ме ко ја су свој ства или 
ре ла ци је ди стинк тив на обе леж ја умет нич ких де ла. Узми мо 
као при мер од ре ђе ње умет нич ког де ла као ин тен ци о нал ног 
естет ског пред ме та.1 У ре ги ји ре ал но сти ко ју чи не естет ски 
пред ме ти, су ге ри ше ово од ре ђе ње, умет нич ка де ла се из два
ја ју по то ме што су ство ре на (или са чи ње на) као естет ски 
пред ме ти, са на ме ром да иза зо ву естет ску ре ак ци ју, а по ред 
њих у ре ги ји естет ских пред ме та по сто ји и оно што уо би ча
је но на зи ва мо „при род но ле пим”, од но сно не што што иза зи
ва естет ску ре ак ци ју, али без уче шћа би ло ка кве ин тен ци је 
(осим уко ли ко не прет по ста ви мо Твор ца и ње го ву скло ност 
ка ле по ти, али та прет по став ка би нас од ве ла у не ка пот пу но 
дру га чи ја ми са о на под руч ја). 

Естет ска ре ак ци ја ни је са мо сре ди шњи члан ре ла ци је ко
ја по ве зу је естет ски су бје кат са естет ским пред ме том; она 
је и њен кон сти ту тив ни члан. Естет ски су бје кат и естет ски 
пред мет се као та кви кон сти ту и шу тек у уза јам ној по ве за
но сти, омо гу ћа ва ју ћи је дан дру го га. Ре ал ност естет ског 
пред ме та за ви си од естет ског су бјек та за ко јег је пред мет 
ре а лан, и обрат но. То зна чи, уко ли ко од ре ди мо умет нич ко 
де ло као јед ну вр сту естет ског пред ме та, да би смо у да љем 
раз ја шња ва њу ње го ве при ро де мо ра ли да узме мо у об зир 
и твор ца (ау то ра) и по сма тра ча (ре ци пи јен та) тог пред ме
та, као и њи хо ва ис ку ства са њим, ка ко би смо об у хва ти ли 
обе ва ри јан те мо гу ћег по ло жа ја естет ског су бјек та. Већ и 
то је до вољ но за увид ка ко чак и нај јед но став ни ја ар ти ку
ла ци ја пи та ња о умет нич ком де лу им пли ку је мно га дру га 
пи та ња, на ко ја ис пр ва ве ро ват но ни смо ни по ми шља ли, а 

1 Ви де ти: Же нет, Ж. (1996) Умет нич ко де ло, Има нент ност и тран сцен
дент ност, Но ви Сад: Све то ви, стр. 8.
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чи ји се круг и да ље мо же про ши ри ва ти – на при мер, раз ма
тра њем со ци јал ноисто риј ских усло ва под ко ји ма се уоп ште 
оства ру ју мо гућ но сти од но са естет ског су бјек та и естет ског 
пред ме та. Има ју ћи то на уму, ана ли за до са да шњих од ре ђе
ња пој ма умет нич ког де ла та ко ђе мо ра да ува жи про ши ре ни 
про блем ски кон текст.

Као оте жа ва ју ћу окол ност до да ћу то да је ис ку ство са умет
нич ким де лом увек ис ку ство са је дин стве ним, не по но вљи
вим пред ме том, те су уоп шта ва ња са зна ња о де лу из у зет
но те шка. То што нпр. Го ди не уче ња Вил хел ма Мај сте ра, 
Пор трет умет ни ка у мла до сти и Ча роб ни брег де ле ви ше 
ка рак те ри сти ка на осно ву ко јих при па да ју жан ру бил дунгс
ро ма на, не чи ни лак шим наш за да так ка да хо ће мо да их упо
зна мо. Ствар но по зна ва ње би ло ког од њих прет по ста вља 
не по сред но ис ку ство, чи та ње упра во тог де ла. Не мо же мо 
ре ћи да по зна је мо Ма нов (Mann) ро ман, уко ли ко смо чи та ли 
са мо Ге те ов (Go et he) и Џој сов (Joyce). У под руч ју умет но
сти, из ем пи риј ских уви да из ве де не ге не ра ли за ци је на осно
ву ко јих се пред ви ђа ју ка рак те ри сти ке но вих при ме ра ка 
дате вр сте пред ме та, на про сто ни су мо гу ће.

То не зна чи да раз ма тра ју ћи умет ност баш ниг де не ће мо 
на ћи за јед нич ке тач ке и де ље не осо би не, али не сме мо да 
им пре у ве ли ча мо зна чај. Јер, иа ко при ли ком опи си ва ња, ту
ма че ња и про це њи ва ња вред но сти умет нич ког де ла (што 
су три тра ди ци о нал на за дат ка умет нич ке кри ти ке) мо же мо 
да се по зо ве мо на не ке оп ште ка рак те ри сти ке ко је су за јед
нич ке ве ћем бро ју де ла, на при мер на стил ске и жан ров ске 
кон вен ци је, утвр ђе ни сим бо ли зам фи гу ра тив ног је зи ка, или 
тех ни ке са вла да ва ња ма те ри ја ла, ипак ће успех сва ког та
квог по ду хва та за ви си ти пре све га од на шег ма ње или ви ше 
ве штог су о ча ва ња са ин ди ви ду ал ним вред но сти ма де ла ко
јем се обра ћа мо. За то сва ко од ре ђе ње пој ма умет нич ког де ла 
тре ба да бу де те сти ра но на кон крет ним умет нич ким де ли ма. 
У то ме је са рад ња умет нич ке кри ти ке не са мо по треб на, већ 
и нео п ход на.

I

Пи та њу о су шти ни умет нич ког де ла, Ар тур Дан то је при сту
пио по ста вља ју ћи сле де ћу про блем ску си ту а ци ју: уко ли ко 
се два да та пред ме та, од ко јих је са мо је дан умет нич ко де ло, 
не раз ли ку ју ни по јед ном свој ству ко је се мо же опа зи ти – по 
че му се он да раз ли ку ју? Три ви јал но ја сно је да од го вор на 
то пи та ње гла си: по не ком свој ству ко је се не мо же опазити.2 

2 Dan to, A. C. (1981) The Tran sfi gu ra tion of the Com mon pla ce, Cam brid ge, 
MA: Har vard Uni ver sity Press, p. XII
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По не че му што се не мо же ви де ти, чу ти, ни ти до дир ну ти. 
Про блем је са да у то ме што та кав од го вор им пли ку је ни
ма ло три ви ја лан став ко ји се дис тан ци ра од чи та вог, или у 
нај ма њу ру ку од до ми нант ног то ка фи ло зоф ског ми шље ња 
о умет но сти и умет нич ком де лу, где се умет нич ко де ло до
след но схва та ло као естет ско, од но сно, у ан тич ком сми слу 
из ра за aist he sis, као оно што је окре ну то на шим чу ли ма, 
оно што мо же мо да ви ди мо, чу је мо или до дир не мо, и у по
љу тог естет ског је схва та на „су шти на” тог де ла. Дан то о во 
пи та ње и од го вор на ње га во де упра во су прот ном за кључ
ку, да оно спе ци фич но умет нич ко у умет нич ком де лу ни је 
естетског ка рак те ра. 

Пре не го што се за пи та мо на че му се он да, по Дан тоу, бли
же за сни ва раз ли ко ва ње пред ме та ко ји је су умет нич ка де ла 
од оних ко ји то ни су, би ло би по треб но да се уве ри мо у ре
ал ност њи хо вог чул ног нераз ли ко ва ња. По сто је ли уоп ште 
па ро ви пред ме та ка кве прет по ста вља Дан то о во пи та ње? 
Пи та ње ни је да ли су ти па ро ви мо гу ћи – јер, ка ко је то фор
му ли сао у свом ис тра жи ва њу ме та фи зи ке умет но сти Пи тер 
Ла марк (La mar qu e), „за сва ко да то де ло у овом све ту, мо гућ 
је свет у ко ме по сто ји струк тур но изо мор фан пред мет (или 
тип) ко ји ни је то умет нич ко де ло, или уоп ште ни је де ло”.3 
Пи та ње је да ли та кви па ро ви ре ал но по сто је у на шем ис ку
ству умет но сти, да ли се у том ис ку ству за и ста мо же про
на ћи си ту а ци ја ко ју у свом ми са о ном екс пе ри мен ту прет по
ста вља Ар тур Дан то. За свој ар гу мент о нераз ли ко ва њу, он 
је у раз ли чи тим при ли ка ма по ну дио не ко ли ко нео бич них и 
ду хо ви тих илу стра ци ја. Из ло жи ћу не ке од њих.

Пр ва, фор му ли са на у дру га чи јем про блем ском кон тек сту, 
али упо тре бљи ва и у овом, ти че се две ју има ги нар них књи
га о бор ба ма на па ци фич ком остр ву Иво Џи ма то ком Дру гог 
свет ског ра та. Текст тих две ју књи га је, по прет по став ци, 
иден ти чан до по след њег сло ва, али је јед на од њих на пи са на 
по сле ра та, а дру га у 19. ве ку; пр ва је до ку мен тар ног ка рак
те ра, а дру га је – фик ци ја, фан та стич ни ро ман о, чи тав је дан 
век, да ле кој бу дућ но сти, о свет ском су ко бу, но вим оруж ји
ма и су ро вим бор ба ма на уда ље ном остр ву, да кле: је зич ко 
умет нич ко де ло.4 Мо гу ће је да је ову нео бич ну илу стра ци ју 
Дан то фор му ли сао има ју ћи у ви ду као узор при по вет ку Х. 
Л. Бор хе са (Bor ges) „Пјер Ме нар, пи сац Дон Ки хо та”, ко ју 
и сам на во ди јед ном при ли ком.5 У њој је реч о пи сцу ко ји 
пи ше текст пот пу но исто ве тан Сер ван те со вом (Cer van tes) 

3 La mar que, P. (2010) Work & Ob ject, Ox ford: Ox ford Uni ver sity Press, p. 67.
4 Dan to, A. C. (1962) Nar ra ti ve sen ten ces, Hi story and The ory 2/2, p. 172ff.
5 Dan to, A. C. (1973) Art works and Real Things, The o ria 39/1–3, p. 15.
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ре мекде лу, али га пи ше не ко ли ко ве ко ва ка сни је. Ме нар 
[Me nard] ни је пла ги ја тор, он не пре пи су је, већ по но во пи ше 
при по вест о Дон Ки хо ту и ње го вим ту жносме шним ви те
шким по ду хва ти ма. И прем да пи ше пот пу но истим ре чи ма 
и ко ри сти иста стил ска сред ства као Сер ван тес, исто риј ски 
усло вље но зна че ње тих ре чи и фи гу ра ви ше ни је исто, те 
сми сао це ли не де ла та ко ђе не мо же оста ти не про ме њен. 
Мно штво чи ни ла ца ко ји при па да ју кон тек сту ал ним усло ви
ма оправ да ва ју Пје ра Ме на ра и ње гов ро ман. Два умет нич ка 
де ла у осно ви има ју исти текст.

Дру гу Дан то о ву илу стра ци ју чи ни јед на за ми шље на из ло
жба на ко јој су из ло же на плат на исте ве ли чи не са на сли ка
ним ви зу ел но иден тич ним цр ве ним ква дра ти ма.6 Оно што 
их раз ли ку је на пр ви по глед су њи хо ви на сло ви – из че га 
се по том мо гу из во ди ти и раз ли ке у жан ру, сти лу, исто ри
ји, ау тор ској ин тен ци ји и дру гим ка рак те ри сти ка ма. Та
ко би се плат но под на сло вом Цр ве ни стол њак као мр тва 
при ро да, раз ли ко ва ло од Цр ве ног тр га као ур ба ног пеј са
жа, а оба де ла, као фи гу ра тив на, од Цр ве ног ква дра та као 
де ла ге о ме триј ске ап страк ци је (тре ба обра ти ти па жњу и на 
то да на сло ви по след ња два де ла на ен гле ском је зи ку гла се 
исто: Red Squ a re). Не до вр ше но Ђор ђо не о во (Gi or gi o ne) де
ло (умет ник је по ста вио основ ни тон, и по том за бо ра вио на 
сли ку) очи глед но има ду жу и дру га чи ју исто ри ју од сли ке 
под на сло вом Кјер ке го ро во рас по ло же ње, и та ко да ље. Је
ди ни про блем за да је де ло без на сло ва, али оно се при пи су
је мла дом и још увек не ис ку сном умет ни ку.7 Сва ко од ових 
умет нич ких де ла има соп стве ни иден ти тет, упр кос то ме што 
пот пу но јед на ко из гле да ју, тј. чул но се не раз ли ку ју. И по
но во је њи хо во раз ли ко ва ње на нечул ној рав ни усло вље но 
кон тек сту ал ним фак то ри ма.

Про блем са свим овим и слич ним илу стра ци ја ма је то што 
су оне фик тив не, што при па да ју сфе ри мо гу ћих, али не ре
а ли зо ва них си ту а ци ја. Ка да би био по др жан са мо њи ма, 
Дан то ов ар гу мент о нераз ли ко ва њу би у нај бо љем слу ча ју 
ука зи вао на не ке ло гич ке не до след но сти на ших ин ту и ци ја и 
је зич ких на ви ка, на чи на на ко ји ми сли мо и го во ри мо о умет
но сти и умет нич ком де лу, али ве ро ват но не би био до во љан 
као им пулс за из во ђе ње но вог од ре ђе ња пој ма умет нич ког 
де ла.

Но, са ма умет нич ка прак са је у свом ди на мич ном раз во
ју то ком 20. ве ка ус пе ла да из гра ди од го ва ра ју ћу ре алну 

6 Dan to, A. C. (1981) The Tran sfi gu ra tion of the Com mon pla ce, рp. 1–3.
7 Али стра те ги ја мла дог умет ни ка мо жда уоп ште ни је на ив на; мо жда он, 
из о ста вља ју ћи на слов, же ли да са чу ва зна че ња де ла отво ре ним.
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ситуаци ју: би ла је по ста вље на јед на из ло жба ко ја се у пот
пу но сти укла па ла у Дан то ов ар гу мент, и са мим тим је по
ста ла ње го ва нај ва жни ја илу стра ци ја и пред мет број них 
раз ма тра ња фи ло зо фа и исто ри ча ра умет но сти. У пи та њу је 
из ло жба ко ју је у про ле ће 1964. у јед ној њу јор шкој га ле ри ји 
по ста вио Ен ди Вор хол (War hol), та да још увек на по чет ку 
бу ду ће бли ста ве ка ри је ре. У ком по гле ду је тај до га ђај ва жан 
за раз ви ја ње ар гу мен та о нераз ли ко ва њу и од ре ђе ње пој ма 
умет нич ког де ла?

На тој из ло жби је Вор хол по ста вио се ри је обје ка та на чи ње
них од шпер пло че (ку ти је на чи јим су стра ни ца ма тех ни ком 
си тоштам пе би ли од штам па ни мо ти ви из све та ма сов не по
тро шње, роб не мар ке и ло го ти пи), ви зу ел но (ско ро) иден
тич них ку ти ја ма у ко је су па ко ва ни раз ли чи ти ин ду стриј ски 
про из во ди. Иа ко је на из ло жби би ло се ри ја ку ти ја са ви ше 
раз ли чи тих од штам па них мо ти ва, Дан то о ва па жња се из не
ког раз ло га усме ри ла ка Ку ти ја ма Бри ло (у па ко ва њу из ве
ле тр го ви на се на ла зи ло сред ство за ри ба ње по су ђа, че лич
на жи ца са де тер џен том), и то њи хо вој ва ри јан ти са бе лом 
по за ди ном (по сто ји и жу та ва ри јан та). Раз у ме се, би ло би 
исто и да су уме сто ових ку ти ја би ле ода бра не ими та ци је 
па ко ва ња Ке ло го вих ку ку ру зних па ху љи ца или Дел Мон те
о вог ком по та од бре скве;8 мо гу ће је да је Дан то ов из бор био 
све сно или не све сно мо ти ви сан гра фич ком атрак тив но шћу 
„мо де ла”, ко ји спа да ме ђу узор не при ме ре ин ду стриј ског 
ди зај на сво га до ба. До да ћу по да так да је ау тор ори ги нал
ног ди зај на ку ти ја „Бри ло” и сам био шко ло ва ни умет ник 
– след бе ник По ло ко вог (Pol lock) ак ци о ног сли кар ства, ко
ји ни је имао мно го успе ха на умет нич ком тр жи шту, па се 
окренуо ди зај ну.

Ко нач но је Дан то ов ар гу мент о нераз ли ко ва њу мо гао да се 
осло бо ди фик тив них илу стра ци ја. Вор хо ло ва умет нич ка де
ла за и ста по ста вље на у га ле риј ском про сто ру се ни су ви зу
ел но раз ли ко ва ла од обич них ку ти ја у ма га ци ну не ког тр го
вин ског пред у зе ћа. У њи ма се, мо гао би не ко иро нич но да 
при ме ти, ис пу ни ла ста ра ми ме тич ка ам би ци ја умет но сти, 
по стиг ну та је пот пу на слич ност са ствар но шћу. Али ако ме
ђу њи ма ни је би ло ви зу ел не раз ли ке, на осно ву че га су се ти 
пред ме ти, ку ти је „Бри ло” и Ку ти је Бри ло, обич не ства ри и 
умет нич ка де ла, ствар ност и њен ми ме сис – за и ста раз ли
ко ва ли? То је ну жно мо ра ло би ти не што неви зу ел ног, шта
ви ше, непер цеп та бил ног ка рак те ра, и Дан то је, не ко лико 

8 Вор хол је на из ло жбиин ста ла ци ји по ста вио ими та ци је ку ти ја пет по пу
лар них про из во да: би ли су то Бри ло сред ство за пра ње по су ђа, Дел Мон
те ов ком пот од бре скве, Хајн цов ке чап, Мо тов сок од ја бу ке и Ке ло го ве 
ку ку ру зне па ху љи це.
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го ди на по сле Вор хо ло ве из ло жбе, фор му ли сао од го вор, а 
са њи ме по ну дио и јед но но во и при то ме, ка ко је ве ро вао, 
есен ци ја ли стич ко од ре ђе ње пој ма умет нич ког де ла.9

По Дан тоу, да би био умет нич ко де ло, не ки ар те факт мо ра 
да ис пу ни два усло ва. Пр ви је да го во ри о не че му, у сми слу 
да се од но си на не што ре ал но, да не што те ма ти зу је. Би ти 
о не че му (abo ut ness) је од ли ка умет нич ког де ла ко ја га ди
фе рен ци ра од све та обич них ства ри. На сли ка на ја бу ка или 
свећ њак те ма ти зу ју као ап со лут ни ми ни мум, пра ву ја бу ку 
или свећ њак, али пра ва ја бу ка ни шта не те ма ти зу је, свећ њак 
ни о че му не го во ри. Сад, о све ту обич них ства ри го во ре и 
дру ги чо ве ко ви про из во ди, ко ји се раз ли ку ју од умет нич ких 
де ла – на при мер, фи ло зоф ске рас пра ве, из ве шта ји у штам
пи, сва ко днев на кон вер за ци ја. Да би да ље ди фе рен ци рао 
умет нич ка де ла, Дан то је мо рао да до да још је дан кри те ри
јум. Умет нич ко де ло, да кле, го во ри о не че му и, дру го, оте
ло вљу је то о че му је.10 Ти ме је ува же на окол ност да је за јед
но умет нич ко де ло сва ка ко ре ле ван тан ње гов са др жај, ње
го ва сим бо лич ка но си вост, али је та ко ђе ре ле вант на фор ма, 
на чин на ко ји је тај са др жај дат у кон крет ном ма те ријалном 
ме ди ју.

Иа ко не ис пу шта из ви да ма те ри јал ни аспе кат ње го вог по
сто ја ња, Дан то о во од ре ђе ње пој ма умет нич ког де ла сна жно 
пре ба цу је на гла сак на се ман тич ке аспек те. По ре ђе ња ра ди, 
сли чан за кљу чак су, при па да ју ћи дру га чи јим фи ло зоф ским 
тра ди ци ја ма, из дру га чи јих прет по став ки и дру га чи јим ми
са о ним то ко ви ма, у дру гој по ло ви ни 20. ве ка фор му ли са ле 
и ана ли тич ка есте ти ка Џо зе фа Мер џо ли са11 (Mar go lis) и фи
ло зоф ска хер ме не у ти ка Хан саГе ор га Га да ме ра (Ga da mer).12 
Пр ви за сту па те зу да умет нич ко де ло ни је ма те ри јал ни, већ 
у ма те ри јал ном оте ло вље ни со ци јал ни пред мет ко га од ре ђу
је на ша ко му ни ка тив на прак са. За Га да ме ра је умет нич ко де
ло хер ме не у тич ки пред мет ко ји се кон сти ту и ше у увек дру
га чи јем „ста па њу хо ри зо на та” са исто риј ски си ту и ра ним 
су бјек том, а са мо то кон сти ту и са ње схва та се као мо ме нат 
исто ри је де ло ва ња де ла. Све три по зи ци је, Мер џо ли со ва, 
Га да ме ро ва и Дан то о ва, на тај на чин по вла шћу ју зна чењ ску 

9 „Мо ја на ме ра је би ла есен ци ја ли стич ка: да про на ђем де фи ни ци ју умет но
сти исти ни ту увек и сву да”; Dan to, A. C. (1998) The End of Art: A Phi lo sop hi
cal De fen se, Hi story and The ory 37/4, p. 129.
10 Исто, стp. 130.
11 Mar go lis, J. (1977) The On to lo gi cal Pe cu li a rity of Works of Art, The Jo ur nal 
for Aest he tics and Art Cri ti cism 36/1, рp. 45–50.
12 Ga da mer, H. G. (1993) Ästhetik und Her me ne u tik, Ästhetik und Po e tik I 
(Kunst als Aus sa ge), Ge sam mel te Wer ke Bd. 8, Tübin gen: Mo hr Si e beck, p. 3f.
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стра ну умет нич ког де ла, ње гов со ци јал ноисто риј ски кон
текст и по ступ ке ин тер пре та ци је.

Раз ли ка из ме ђу Ку ти ја Бри ло и ку ти ја „Бри ло”, умет нич ког 
де ла и обич не ства ри, он да се са др жи у то ме што пр ве „го во
ре” а дру ге „ћу те”. На стра ну са да то што ку ти је „Бри ло” ни
су баш та ко ћу тљи ве као што се чи ни на пр ви по глед,13 што 
ће ка сни је при зна ти и сам Дан то – за пи тај мо се о пред ло
же ном од ре ђе њу и ње го вом те о риј ском ста ту су. Оно што се 
од мах при ме ћу је, је сте да је то од ре ђе ње по де сно за при ступ 
умет нич ким прак са ма ко је су, то ком по след њих сто ти ну го
ди на, уз др ма ле, ако не и обе сна жи ле до та да до ми ни ра ју ће 
пред ста ве о умет но сти и умет нич ком де лу. Не са мо Ку ти је 
Бри ло, не го и дру ге по ја ве мо дер не и са вре ме не умет но сти, 
од ап страк ци је и ку би зма до кон цеп ту а ли зма и пер фор ман
са, од да да и стич ких про во ка ци ја до иш че за ва ња сва ке ста
бил но сти у умет но сти хе пе нин га, мо гу да бу ду об у хва ће не 
Дан то о вим од ре ђе њем. По ја ве ра ни јих умет нич ких епо ха 
та ко ђе, уз не ке огра де на ко је ћу се ка сни је освр ну ти. Зна чи 
ли то да је Дан то ус пео да пру жи аде кват но пој мов но од ре
ђе ње умет нич ког де ла, а ти ме и да ука же на оно су штин ско 
умет нич ко у са мој Умет но сти (са ве ли ким У), без об зи ра 
на раз ли ке ко је мо гу по сто ја ти ме ђу умет нич ким врста ма, 
исто риј ским епо ха ма и ин ди ви ду ал ним при сту пи ма умет
ни ка? Да ли је Умет ност нај зад ре ши ла про блем ко ји од у век 
по ста вља ми шље њу, да ли је, ка ко то Дан то ми сли на на чин 
ко ји нео до љи во под се ћа на Хе ге ла (He gel), Умет ност на шла 
од го ва ра ју ћу спо зна ју о са мој се би, има ју ћи са му се бе за 
ме диј те спо зна је, и окон ча ва ју ћи том спо зна јом соп стве ну 
исто ри ју? По сле Ку ти ја Бри ло, умет ност ула зи у сво је по
сти сто риј ско по сто ја ње.

II

Је дан на чин оспо ра ва ња Дан то о вог од ре ђе ња пој ма умет
нич ког де ла по ну дио је есте ти чар Но ел Ке рол (Car roll),14 
на во де ћи при ме ре ар те фа ка та ко ји ни су умет нич ка де ла, иа
ко за до во ља ва ју оба усло ва ко ја је по ста вио Дан то. То су 
ау то мо бил об ли ко ван та ко да су ге ри ше бр зи ну ко ју по сти
же, и мач об ли ко ван та ко да за стра ши не при ја те ља. Оба ова 

13 Ку ти је „Бри ло” су об ли ко ва не та ко да су ге ри шу дво стру ку по жељ ност 
по се до ва ња пред ме та ко ји се на ла зе у ку ти ји: ја сне, чи сте ли ни је ука зу ју на 
чи сто ћу или бу ду ћи сјај по су ђа, а при ме ње ни ко ло рит (пла ва, цр ве на, бе
ла – бо је аме рич ке за ста ве) тре ба да иза зо ве па три от ске асо ци ја ци је. Пра ви 
про из вод за пра ву аме рич ку по ро ди цу!
14 Car roll, N. Dan to’s new de fi ni tion of art and the pro blem of art the o ri es, in: 
Art hur Dan to and his cri tics, Se cond edi tion, ed. Rol lins, M. (2012) Ox ford: 
Wi leyBlac kwell, p. 147.
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употреб на пред ме та го во ре о не че му, и оте ло вљу ју то о че му 
го во ре: „брз сам”, ве ли ау то мо бил сво јим об ли ком, „опа сан 
сам”, ка же мач. Али уко ли ко је та ко, он да Дан то сво јим од
ре ђе њем ни је дао до вољ не усло ве за раз ли ко ва ње умет нич
ких де ла и обич них ства ри. У сво јој кри ти ци, Ке рол да ље 
из но си ми шље ње да је Дан то до спео у про бле ме за то што 
је оста вио по стра ни соп стве ну (ра ни ју) кон цеп ци ју све та 
умет но сти, ко ја да је по де сни ју осно ву за обра зло же ње раз
ли ке умет нич ког де ла и обич не ства ри, та ко што упу ћу је 
на исто риј ски усло вље не (тј. са мо под не ким исто риј ским 
усло ви ма за ми сли ве) по ступ ке пред ла га ња не ког пред ме
та за ста тус умет нич ког де ла и по твр ђи ва ња то га ста ту са – 
што је круг пи та ња ко ји ма се ба ви ин сти ту ци о нал на те о ри ја 
умет но сти, чи ји је глав ни за го вор ник Џорџ Ди ки (Dic ki e). 
Та кво од ре ђе ње би ће ре ла ти ви стич ко и пер спек ти ви стич ко, 
и за ви си ће од ме ха ни за ма и схва та ња од но са со ци јал не и 
дис кур зив не мо ћи.

Ке рол, пре ма то ме, не оспо ра ва сам ар гу мент о чул ном не
раз ли ко ва њу пред ме та, не го дис кри ми на тив не кри те ри ју ме 
за умет нич ко де ло ко је је из ар гу мен та из вео Дан то. Опре
де лив ши се за по ку шај есен ци ја ли стич ког од ре ђе ња ко је 
би ва жи ло „увек и сву да”, Дан то се су прот ста вио соп стве
ној кон цеп ци ји све та умет но сти ко ја не до зво ља ва ни ка кав 
нади сто риј ски есен ци ја ли зам.

У од го во ру, об ја вље ном на кра ју књи ге Дан то и ње го ви 
кри ти ча ри, Ар тур Дан то се не из ја шња ва ди рект но о овим 
Ке ро ло вим при ме ри ма. Оно што ка же о це ли ни Ке ро ло
вог кри тич ког при сту па, мо же се са же ти на сле де ће:15 Дан
то сма тра да при хва та ње те зе о су штин ском кра ју исто ри је 
умет но сти иму ни зу је ње гов есен ци ја ли зам, а да се са ма та 
те за оправ да ва пре ко пој ма све та умет но сти; то за ни мљи
во пи та ње ко је упу ћу је на мо гућ ност осо бе ног по ми ре ња 
есен ци ја ли зма и исто ри зма у Дан то о вој фи ло зо фи ји умет
но сти, и то по ста вља њем јед не крај ње исто риј ске тач ке, зах
те ва ши ру ди ску си ју, ко ју ћу ов де мо ћи са мо да ски ци рам у 
најса же ти јим об ри си ма. 

Уко ли ко се др жи мо иде је о све ту умет но сти чи ји је нај ва
жни ји чи ни лац од ре ђе на те о ри ја умет но сти, он да би Дан
то о ва есен ци ја ли стич ка те о ри ја при па да ла јед ном све ту 
умет но сти (те не би ну жно би ла ва же ћа за сва ко вре ме и за 
све све то ве умет но сти). При хва та ње иде је о све ту умет но
сти ис кљу чу је, чи ни се, мо гућ ност фор му ли са ња би ло ко јих 
увек и сву да ва же ћих ста во ва о ен ти те ти ма тог све та / тих 
све то ва. Но, мо же се ар гу мен ти са ти и ова ко: кроз це лу сво ју 

15 Dan to, A. C. Re pli es to es says, in: Art hur Dan to and his cri tics, pp. 300–302.
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исто ри ју, умет ност је тра га ла за на чи ном да се би по ста ви 
ка пи тал но пи та ње о сво јој при ро ди и да на ње га од го во ри. 
Ка да је то учи ни ла, ка да је од го во ри ла на пи та ње о се би, 
умет ност се раз ре ши ла исто риј ског им пе ра ти ва и са ме исто
ри је. Али епи сте мо ло шка ва ља ност да тог од го во ра (ко ји је 
јед нак Дан то о вом есен ци ја ли стич ком од ре ђе њу) про те же се 
не са мо на по сти сто риј ску, бу ду ћу умет нич ку прак су и ње
не ре зул та те (умет нич ка де ла), већ и уна траг, у про шлост, 
у под руч је исто ри је умет нич ких прак си и ре зул та та. То би 
зна чи ло да Дан то о во од ре ђе ње пој ма умет нич ког де ла за
пра во по се ду је ме та и сто риј ски ста тус и ти ме је ње го ва те о
ри ја не за ви сна од би ло ко јег исто риј ски фор ми ра ног све та 
умет но сти. Ди ле ма ни је јед но став на, али би ње но ре ше ње 
би ло од зна ча ја не са мо за раз у ме ва ње Дан то о ве по зи ци је, 
већ и за схва та ње умет но сти уоп ште.

Но, вра ти мо се Ке ро ло вој кри ти ци. Ка ко се, не за ви сно од 
то га што то Дан то ни је учи нио, мо же од го во ри ти на при
ме ре „го вор љи вих” пред ме та као што су бр зи ау то мо бил и 
за стра шу ју ћи мач? Чи ни ми се да тај од го вор та ко ре ћи леб
ди пред очи ма, а да га Дан то ни је фор му ли сао мо жда за то 
што во ди за ње го ву по зи ци ју још сло же ни јим кон се квен ца
ма. На и ме, ау то мо бил спе ци фич но об ли ко ван та ко да су ге
ри ше сво ју бр зи ну, за пра во је – и то упра во сра змер но тој 
спе ци фич ној об ли ко ва но сти – есте ти зо ва ни упо треб ни 
пред мет, као и мач спе ци фич но об ли ко ван та ко да за стра
ши не при ја те ља. Ови пред ме ти, раз у ме се, „го во ре” са мо 
уну тар исто риј ски из гра ђе ног сим бо лич ког си сте ма и са мо 
они ма ко ји ко ри сте или раз у ме ју тај си стем. Ау то мо бил и 
мач ни су умет нич ка де ла, иа ко у из ве сном сте пе ну има ју 
не ке ка рак те ри сти ке умет нич ких де ла, и то, по Дан то о вом 
кри те ри јуму, су штин ске ка рак те ри сти ке. 

Да нас нас у нај ве ћој ме ри окру жу ју упра во та кви ар те фак ти, 
про из ве де не ства ри ко је су до дат но спе ци фич но уоб ли че не, 
ко је увек има ју, као основ ну, не ку упо треб ну функ ци ју, али 
су по врх то га есте ти зо ва не, или, ка ко се то са да уо би ча је но 
го во ри, ди зај ни ра не. За и ста, све око нас, од оде ће и на ме
шта ја до ра чу нар ских про гра ма и школ ског ча са, ди зај ни
ра но је та ко да по ред функ ци о нал них ис пу ња ва и од ре ђе не 
естет ске усло ве. Сто ли ца на ко јој се дим пи шу ћи овај текст 
об ли ко ва на је та ко да бу де што бо ље ускла ђе на са ер го ном
ским на че ли ма, али при ли ком об ли ко ва ња ни су за не ма ре ни 
ни аспек ти ко ји се ти чу ви зу ел ног ути ска: да кле, естет ски 
аспек ти. Та ста ту ра ко ју ко ри стим има, опет у скла ду са ер
го ном ским на че ли ма, та сте ре бла го наг ну те на стра ну; али 
ње не иви це се од ли ку ју еле гант ним кри ви на ма та мо где би 
чи сто функ ци о нал но за до во ља вао и пра ви угао. На сто лу је 
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лам па у об ли ку не ког цве та; по треб ну ко ли чи ну све тла би 
да ла и го ла си ја ли ца; али лам па је леп ша. И дру ге ства ри у 
со би у ко јој се на ла зим су до дат но спе ци фич но об ли ко ва не 
та ко да, по ред оста лог, иза зи ва ју и естет ске ре ак ци је. 

Ми жи ви мо у јед ном ви со ко есте ти зо ва ном све ту, и ве ћи на 
на ших про из во да но си не ки, ве ћи или ма њи, траг естет ског. 
Дру го је пи та ње то што та кво естет ско ни је сло бод но, већ је 
под ре ђе но тр жи шној ло ги ци и дик та ту про ла зне мо де, што 
не ма ону по сто ја ност и трај ност свој стве ну умет но сти, већ 
се за стра шу ју ћом бр зи ном ме ња, за ста ре ва и за ме њу је дру
гим, у ме диј ски ви со ко за си ће ном ам би јен ту. У сва ком слу
ча ју, жи ви мо у јед ном кон ти ну у му естет ског, уну тар ко је га 
су не ки пред ме ти (ко је на зи ва мо умет нич ким де ли ма) есте
ти зо ва ни ви ше и трај ни је не го не ки дру ги пред ме ти (ко ји ма 
ле пи мо ети ке ту „обич них” ства ри).

Ако је та ко, он да из ме ђу умет нич ког де ла и обич не ства
ри не по сто ји су штин ска, не го са мо гра ду ел на раз ли ка. Али 
то та ко ђе зна чи, по сма тра но са да из дру гог угла, да Дан
то о во есен ци ја ли стич ко од ре ђе ње ни је пру жи ло до вољ не 
усло ве за од ре ђе ње спе ци фич но сти умет нич ког де ла. Он да 
би по де сни ји кри те ри јум за раз ли ко ва ње умет нич ког де ла 
и обич не ства ри би ла, у исто ри ји ми шље ња о умет но сти 
до бро по зна та, те за о упо тре бљи во сти пред ме та, где би се 
умет нич ким де лом сма трао ар те факт ко ји не ма при мар но 
упо треб ну функ ци ју – али и то би опет, с об зи ром на иде ју 
о кон ти ну у му естет ског и до дат ном спе ци фич ном об ли ко ва
њу, мо гло би ти схва ће но са мо у гра ду ел ном а не у есен ци
јал ном сми слу. Уко ли ко су Дан то о ви кри те ри ју ми го во ра о 
и оте ло вље но сти зна че ња има ли уло гу да ука жу на кључ ну, 
чак: он то ло шку раз ли ку из ме ђу умет нич ког де ла и обич не 
ства ри, он да мо гућ ност при ме не тих кри те ри ју ма на обич не 
ства ри бри ше и са му ову раз ли ку.

Иде ја о кон ти ну у му есте ти зо ва них пред ме та, за сно ва на на 
ре ал ном ис ку ству у све ту и жи во ту са вре ме ног чо ве ка, по
ка зу је да Дан то о во од ре ђе ње пој ма умет нич ког де ла, иа ко 
успе ва да об у хва ти по ја ве но вих умет нич ких прак си, са ко
ји ма те же из ла зе на крај тра ди ци о нал не фи ло зоф ске те о ри је 
о умет но сти и умет нич ком де лу, ипак не фор му ли ше до вољ
не усло ве, тј. оне чи ја за до во ље ност до пу шта да не ки пред
мет сма тра мо умет нич ким де лом. Мо же би ти спор но чак и 
то да ли су усло ви ко је он на во ди уоп ште ну жни, од но сно 
да ли у њих мо гу да се укло пе све по сто је ће умет нич ке по
ја ве, или има и та квих ко је ње го во од ре ђе ње не об у хва та. 
На и ме, Дан то о во од ре ђе ње пој ма умет нич ког де ла је по 
сво ме сми слу јед на ва ри јан та (нео)ре пре зен та ци о не те о ри
је умет но сти, и њој се мо гу су прот ста ви ти сви при го во ри 
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ко ји су се уо би ча је но по ста вља ли те о ри ја ма то га ти па (нпр. 
по сто ја ње непред ста вљач ке умет но сти као што је ин стру
мен тал на му зи ка, ара бе ска и слич но).16 Али и ви ше од то га! 
Не ко ве о ма тра ди ци о нал но де ло са при мар но ми ме тич ким 
ам би ци ја ма код Дан тоа не би до бро про шло, јер не го во ри 
мно го то га, ни ти на ме ра ва да ка же, за до во ља ва ју ћи се по
сти за њем чул не, пер цеп та бил не слич но сти са сво јим пред
ме том („узо ром”). О че му го во ри Ди ре ров (Dürer) Зец? О 
че му Ве ро не зе о ви (Ve ro ne se) пеј са жи? Зар за раз у ме ва ње 
при ро де тих де ла не би пре мо гла да се упо тре би Ари сто те
ло ва ми сао о дво стру ком ужи ва њу у ми ме зи су? 

Ре ци мо да је дан до бро из ве де ни пор трет го во ри (об ли ку
је од ре ђе не су ге сти је), по ред оста лог и о (ина че не ви дљи
вом) ка рак те ру пор тре ти са не осо бе, о ње ним (не ви дљи вим) 
стра сти ма, стра хо ви ма и на да ма; али, го во ри ли, ана лог но 
то ме, мр тва при ро да о при ка за ном цве ћу и во ћу, или, у не
ком пре не се ном сми слу, о ле по ти све та, или о умет ни ко вом 
уме ћу (о че му та ко ђе го во ри и онај пор трет)? Умет нич ко де
ло је увек јед ном сво јом стра ном ре флек сив но, у сми слу да 
„го во ри о” се би као умет нич ком де лу, о свом ау то ру, сво ме 
до бу, сво јој си ту а ци ји. Али оно се не мо же ре ду ко ва ти на 
ту, не сум њи во по сто је ћу, ре флек сив ну стра ну, јер он да би 
би ло мо гу ће – ка ко по не кад за и ста чи не кон цеп ту а ли сти – 
ис ку ство умет нич ког де ла за ме ни ти ис ку ством са ње го вом 
до ку мен та ци јом. 

Ар гу мент о нераз ли ко ва њу по се ду је још јед ну по тен ци јал
но кри тич ну тач ку: он је по ста вљен та ко као да ми већ зна
мо да је од два пред ме та пред на ма са мо је дан умет нич ко 
де ло. Али ка ко то зна мо, ако још ни смо сте кли кри те ри јум 
за раз ли ко ва ње умет нич ког де ла и обич не ства ри? Од го вор 
да је то по прет по став ци ни је до во љан, јер не ко би мо гао да 
ин си сти ра на то ме да прет по ста вље на си ту а ци ја ни је ре ал
но оства ри ва, да оста је у до ме ну фик ци је. Упра во за то су 
Вор хо ло ве Ку ти је Бри ло би ле од из у зет но круп ног зна ча ја 
за Дан то ов ар гу мент. Онај ко би са да же лео да оспо ри ње
го ву те зу, мо рао би не ка ко да по ка же да Ку ти је Бри ло ни су 
и не мо гу би ти умет нич ка де ла; али то опет прет по ста вља 
зна ње о то ме шта је сте, а шта ни је умет нич ко де ло, и ко ји то 
кри те ри јум Вор хол ни је ис пу нио.

16 Дан то, по обра зо ва њу фи ло зоф и ли ков ни умет ник, не из бе жно на во ди 
при ме ре ма хом из ли ков них умет но сти. Оту да при мед бе о жан ров ској ли
ми ти ра но сти ње го ве фи ло зо фи је умет но сти, ви де ти нпр. Bahlmann, K. and 
Fe i ge, M. D. (2014) Art hur C. Dan tos Kunstphi lo sop hie. Ei ne kri tische Bes tand
sa uf nah me, Ze itschrift für Kul turp hi lo sop hie 8/2, p. 146.
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Ста ви мо ли, као Дан то, ак це нат на се ман тич ки аспе кат, 
не са мо што ће мо у дру ги план по ме ри ти пер цеп та бил не, 
естет ске аспек те умет нич ког де ла, не го ће мо ме ђу го во ри ма 
о де лу по вла сти ти онај глас ко ји при па да умет нич кој кри ти
ци. Она тре ба, уну тар кон ти ну у ма естет ског, су о ча ва ју ћи се 
са ствар ним, увек по је ди нач ним умет нич ким фе но ме ни ма, 
да ка же не што су ви сло о њи ма, и да ука же на сте пен у ко ме 
по се ду ју ви ше оног умет нич ког од дру гих пред ме та. Уко
ли ко за и ста умет нич ко де ло го во ри о не че му, тај не ми глас 
тре ба да про чи сти и по ја ча умет нич ка кри ти ка. Умет нич ко 
де ло би, пре ма тој су ге сти ји, мо гло да бу де схва ће но као ин
тер пре та бил ни пред мет. Али ин тер пре та бил ни пред мет је 
и па ра граф не ког за ко на, и ренд ген ски сни мак, и реч про по
вед ни ка. На пу ту од естет ског ка ин тер пре та бил ном пред
ме ту, умет нич ко де ло као да је из гу би ло озна ке сво је спе ци
фич но сти и та ко нас при мо ра ло да се вра ти мо на по че так и 
по но во пи та мо о ње го вој су шти ни: Шта је умет нич ко де ло? 

Јед но не сме мо да из гу би мо из ви да – иста је фор му ла ци ја 
пи та ња, али је кон текст из ме њен, па оно са да зна чи: шта је 
умет нич ко де ло, по ред то га што је ин тер пре та бил ни пред
мет? Чи ни ми се, и том при мед бом ћу окон ча ти ова раз ма
тра ња, да ов де тре ба по сег ну ти за ре ше њем ко је ће по ну
ди ти је дан ви ше ди мен зи о нал ни по јам, и ко је ће укљу чи ти 
као кон сти ту тив не аспек те де ла – на чин ње го ве ма те ри јал не 
ре а ли за ци је, као и од нос пре ма це ли ни исто риј ски фор ми
ра не по за ди не ко ја уоп ште омо гу ћу је од ре ђе не ре а ли за ци је 
и ин тер пре та ци је де ла. Ја сно је да је за про по вед и прав ни 
до ку мент ире ле вант но пи та ње о ма те ри јал ном ме ди јуно
си о цу, док за умет нич ко де ло то пи та ње и те ка ко по се ду
је зна чај, и то ука зу је на јед ну ди мен зи ју тра же ног пој ма. 
Дру га би се од но си ла на не из бе жни, увек прет хо де ћи оквир 
тра ди ци је ко ји до пу шта или не до пу шта од ре ђе не ин тер пре
та ци је у од ре ђе ном исто риј ском и кул тур ном кон тек сту, што 
је од ва жно сти за про по вед, за кон ски па ра граф и умет нич
ко де ло, али не и за ренд ген ски сни мак. Су ге сти ја да је по
јам умет нич ког де ла ви ше ди мен зи о нал ни по јам чи је је згро 
је ин те р пре та бил ност де ла, у сва ком слу ча ју би тре ба ло да 
бу де те сти ра на на за и ста да тим умет нич ким фе но ме ни ма. 
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TALKABLE THINGS

THE WORK OF ART AND THE AESTHETIZED OBJECTS

Abstract

One of today’s most influential definitions of the concept of the work of 
art comes from the American philosopher and art critic Arthur Danto. 
Danto says, in order to be a work of art, an artefact must (1) be about 
something and (2) embody its meaning. Many authors have criticized 
this definition, one of those being Noël Carroll, who gives examples of 
objects that are not works of art but meet the requirements of Danto’s 
definition. One possible answer to this criticism is offered in this essay. 
It offers an understanding of the objects from Carroll’s examples (and 
similar objects) as aesthetized, i.e. specifically shaped to partially cause 
an aesthetic reaction. Taking this into account, the entire area of human 
productivity is shown as a continuum within which some objects carry 

“more” or “less” aesthetic quality.

Keywords: work of art, aesthetized objects, aesthetic reaction, aes
thetic quality
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DOESCULTURAL
PARTICIPATIONMAKEUS

HAPPIER?
FAVORITELEISUREACTIVITIESAND
HAPPINESSINAREPRESENTATIVE

SAMPLEOFTHESERBIAN
POPULATION

Abstract: Research on the contribution of leisure activities in general 
and specifically cultural participation to personal wellbeing represents 
a relatively new and promising line of research. Results, however, are 
mixed  partly due to various definitions and measures of key variables, as 
well as their complexity and many confounding variables. This research 
was conducted on a sample representative for the general population of 
Serbia (N=1521). As potential predictors of wellbeing, we investigated 
a number of sociodemographic variables (gender, age, education 
level, employment status, financial status), subjective health status, and 
a list of leisure activities selected based on past research from leisure 
and cultural participation paradigms. A principal component analysis 
revealed six latent dimensions of leisure activities that were labeled as: 
1) cultural participation (in a strict sense), 2) movies & entertainment, 
3) folk & family, 4) outdoor activities, 5) sport, 6) ebooks & enews. 
A stepwise linear regression showed that subjective happiness was best 
predicted by a higher subjective health status, higher financial status, 
and higher education level, while from the domain of leisure activities, 
significant positive predictors were ‘folk & family’, ‘outdoor activities’, 
and ‘cultural participation’ components. Results are discussed in 
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light of the complexity of examined phenomena, as well as practical 
implications for policy decision making. 

Key words: Cultural Participation; Consumption; Happiness; 
Wellbeing; Leisure 

Introduction1

Despite a longlasting tradition of theoretical debates on the 
meaning of happiness, until several decades ago empirical 
research was mostly focused on material wellbeing. The 
expectation was that higher income leads to greater happiness 
– results, however, show this is not necessarily the case2. 
According to the recently developed consumption model, 
people derive more satisfaction from the so called ‘experiential 
consumption’ compared to material purchases, which is further 
explained in that experiential consumption and preferences for 
some specific activities enhance social relations and, moreover, 
form an important part of a person’s identity3. In line with that, 
empirical data from the leisure paradigm show that the quality 
of leisure activities contributes to general satisfaction with self 
and life, and personal wellbeing4. But what about the specific 
role of cultural participation in making people happy? 

A general assumption is that cultural participation has favorable 
effects on a person’s development, especially impacting 
introspection, emotions, experience of one’s own identity, 
others, and environment5. Still, there is scarce empirical data to 

1 This study is a part of the research project “Cultural participation of general 
population in Serbia”, Center for Study in Cultural Development, 2019. 

2 Easterlin, R. A. Does economic growth improve the human lot? Some 
empirical evidence, in: Nations and households in economic growth: essays 
in honor of Moses Abramovitz, eds. David, P. A. and Reder, M. W. (1974), 
New York and London: Academic Press; Filimon, N. (2018) The impact of 
culture and leisure on the happiness of Spanish people, Social Observatory 
of “la Caixa”, 04, pp. 28–38; Helliwell, J. F., Layard, R., Sachs, J. D. and 
De Neve, J. E. (Eds.) (2020) World Happiness Report 2020, New York: 
Sustainable Development Solutions Network. https://worldhappiness.report/

3 Gilovich, T., Kumar, A. and Jampol, L. (2015) A wonderful life: Experiential 
consumption and the pursuit of happiness. Journal of Consumer Psychology, 
25(1), pp. 152–165.

4 Mannell, R. C. and Kleiber, D. A. (1997) A social psychology of Leisure, 
State College, PA: Venture Publishing; Newman, D. B., Tay, L. and Diener, 
E. (2014) Leisure and subjective wellbeing. A model of psychological 
mechanisms as mediating factors, Journal of Happiness Studies 15,  
pp. 555578.

5 Ivić, I. and Marjanović, A. (1986) Traditional games and children of today, 
Belgrade OMEP Traditional Games Project, OMEP World Organisation 
for Early Chilhood Education in collaboration with Yugoslav National 
committee of OMEP, Institute of Psyhology, University of Belgrade; 
MarjanovićShane, А., Ferholt, B., Miyazaki, K., Nilsson, M., Rainio, A. P., 
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support claims on the specific contribution of culture and arts to 
personal wellbeing6, although more and more research is being 
conducted on this subject in recent years 7.

Results from the Italian population showed that variables 
related to cultural participation are amongst the best predictors 
of personal wellbeing – just after healthrelated variables, and 
even outperforming some sociodemographic variables (e.g. 
job, age, income, education)8. Empirical data from the UK and 
Spain also confirm the positive effect of cultural (and sport) 
participation on satisfaction with life and general feeling of 
happiness9, and another study demonstrated that a specific art
related activity (i.e. higher motivation for listening to music) 
predicted subjective wellbeing10. In contrast, a study from 
British Columbia showed that artsrelated predictors had a 
very small impact on the quality of life11, while another study 
from the UK (United Kingdom Household Longitudinal Study) 
revealed that some culturerelated activities, such as heritage 
and activecreative leisure activities, were positively related to 
life satisfaction, but this was not the case for participation in 
popular entertainment, theatre, and museum/galleries.12 To add 
to the complexity of the problem, some recent studies revealed 

Hakkarainen, P.,  Pesic, M. and BeljanskiRistic, Lj. (2011) Playworlds  An 
Art of Development, pp. 3–32.

6 Galloway, S. (2006) Cultural Participation and Individual Quality of Life: 
A Review of Research Findings, Applied Research in Quality of Life, 1,  
pp. 323–342.

7 Including interest of European Commission, see report on Cultural Statistics 
2019; https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10177894/KS01
19712ENN.pdf/915f828bdaae1ccaba54a87e90d6b68b 

8 Grossi, E., Sacco, P. L., Tavano Blessi, G. and Cerutti, R. (2011) The impact 
of culture on the individual subjective wellbeing of the Italian population: 
An exploratory study, Applied Research in Quality of Life, 6(4), pp. 387–
410; Grossi, E., Tavano Blessi, G., Sacco, P. L. and Buscema, M. (2012) The 
Interaction Between Culture, Health and Psychological WellBeing: Data 
Mining from the Italian Culture and WellBeing Project, J Happiness Stud 
13, pp. 129–148.

9 Filimon, N. (2018) The impact of culture and leisure on the happiness of 
Spanish people, Social Observatory of “la Caixa” 04, 28–38; Wheatley, 
D. and Bickerton, C. (2017) Subjective wellbeing and engagement in arts, 
culture and sport, Journal of Cultural Economics, 41, pp. 23–45.

10 Morinville, A., Miranda, D. and Gaudreau, P. (2013) Music Listening 
Motivation Is Associated With Global Happiness in Canadian Late 
Adolescents. Psychology of Aesthetics, Creativity and the Arts, 7(4),  
pp. 384–390.

11 Michalos, A. C. (2005) Arts and the quality of life: An exploratory study, 
Social Indicators Research, 71, pp. 11–59.

12 Brown, J. L., MacDonald, R. and Mitchell, R. (2015) Are People Who 
Participate in Cultural Activities More Satisfied with Life? Social Indicators 
Research, 122, pp. 135–146.
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a positive (and authors even claim causal) relationship between 
cultural attendance, cultural participation, and wellbeing, but 
also emphasized the moderating role of some personality traits 
such as neuroticism and extraversion13.

In fact, empirical studies on the relation between cultural 
participation and personal wellbeing represent a relatively new 
line of research – and also a complex one, particularly given 
the complexity of wellbeing per se (its different definitions and 
measures) and many factors that impact it. What contributes to 
personal wellbeing is a decadesold research problem during 
which time wellbeing was understood sometimes through more 
cognitive parameters (e.g. how people rate satisfaction with life 
or some specific life domains), and sometimes through more 
emotional aspects (e.g. how people felt during the last week(s)). 
One specific approach places special focus on the phenomenon 
of subjective happiness as a personal state which is presumed 
to be relatively stable in time and relatively independent on 
external factors (e.g. while some people may feel unhappy 
despite favorable material goods, others may feel very happy 
despite unfavorable life conditions). This understanding of 
personal happiness should allow for comparisons across local 
communities and cultures, and the instrument constructed to 
measure subjective happiness is also very easy to use (contains 
only four items and has been translated to several languages14). 
However, while subjective happiness was examined in Serbia15, 
as were leisure activities (especially in youth16), and cultural 
participation17, these constructs were not examined jointly so far. 

13 WęziakBiałowolska, D., Białowolski, P. and Sacco, P. L. (2019) Involvement 
with the arts and participation in cultural events—Does personality moderate 
impact on wellbeing? Evidence from the U.K. Household Panel Survey, 
Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 13(3), pp. 348–358.

14 Lyubomirsky, S. and Lepper, H. S. (1999) A measure of subjective happiness: 
Preliminary reliability and construct validation, Social Indicators Research, 
46, pp. 137–155.

15 Jovanović, V. (2014) Psychometric Evaluation of a Serbian Version of the 
Subjective Happiness Scale, Social Indicators Research: An International 
and Interdisciplinary Journal for QualityofLife Measurement, 119(2),  
pp. 10951104.

16 Pešić, J., Videnović, M. and Plut, D. (2012) Leisure and positive development 
of youth: The time use analysis. Psihološka istraživanja 15(2), pp. 153168; 
Pešić, J. and Videnović, M. (2017) Leisure from the youth perspective: A 
qualitative analysis of high school students’ time diary, Zbornik Instituta za 
pedagoska istrazivanja 49 (2), pp. 314330; Stepanović, I., Videnović, M. 
and Plut, D. (2009) Obrasci ponašanja mladih tokom slobodnog vremena, 
Sociologija, 51(3), str. 247261.

17 Cvetičanin, P. (2007) Kulturne potrebe, navike i ukus građana Srbije i 
Makedonije, Niš: Odbor za građansku inicijativu; Cvetičanin, P. i Milankov, 
M. (2011) Kulturne prakse građana Srbije: preliminarni rezultati, Beograd: 
Zavod za proučavanje kulturnog razvitka.
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Additionally, the concept of cultural participation is also 
a complex one, usually incorporating activities of cultural 
production (engaging in art or a creative hobby) and two types 
of cultural consumption: public cultural consumption (visiting 
cultural institutions or events) and private cultural consumption 
(reception of cultural content at home)18. Moreover, studies 
on cultural participation usually make a distinction between 
cultural habits (what people do) and cultural needs or interests 
(what people like to do even though they might not necessarily 
do that from various reasons). While the former seems to relate 
more directly to behavior, the later might be more appropriate 
to avoid the confounding effect of obstacles (e.g. poor cultural 
offer, lack of time, illness, etc.). 

In this study, conducted on a representative national sample in the 
Republic of Serbia (persons aged 16 and older), we explored the 
contribution of favorite leisure activities to subjective happiness, 
while also taking into account some sociodemographic 
variables (e.g. gender, age, education level, employment status, 
financial parameters) and personal health status, as these 
variables were previously shown to impact personal wellbeing. 
We were specifically interested in exploring the role of cultural 
participation in predicting subjective happiness. 

Our main aims were:

1. To explore the patterns of favorite leisure activities across 
the general population. Starting from the list of leisure 
activities, we aimed to extract latent dimensions, i.e. 
examine whether some general patterns of favorite leisure 
activities exist.

2. To examine the contribution of extracted patterns of 
favorite leisure activities to subjective happiness, along 
with the contribution of sociodemographic variables. 

Method

Variables and their operationalization 

1. The list of leisure activities was defined based on past 
research in the cultural participation paradigm, and also 
from the leisure paradigm19. Since we were specifically 
interested in cultural participation, we selected those 
activities that represent cultural production and the 
two types of cultural consumption. We also included 

18 Morrone, A. (2006) Guidelines for Measuring Cultural Participation, 
Montreal: UNESCO Institute for Statistics; Cvetičanin, P. cited manuscript.  

19 Cvetičanin, P; Pešić & Videnović; Stepanović, Videnović & Plut; cited 
manuscripts
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some typical activities from the leisure research, such 
as spending time on the Internet, in nature, walking, 
socializing, sport, etc. (Table 1). It is also important to 
emphasize that we did not ask participants what they 
actually do in their leisure time, but about their preferred 
leisure activities (i.e. “What do you like to do in your 
leisure time? Please rate each activity on a scale from 1 
(I don’t like at all) to 5 (I like it very much)”). This was 
to avoid interference of obstacles, such as if a participant 
was not able to do a certain activity due to some external 
(e.g. cultural offer) and/or temporary reason (e.g. being 
busy). Thus, we were focused more on cultural needs/
interests than on cultural habits.

2. Sociodemographic variables: 

• Gender 

• Age 

• Education level (less than elementary school, 
elementary school, high school, college/university, 
postgraduate) 

• Employment status (employed, unemployed, high 
school students, university students, retired, others)

• Financial status (monthly personal and household 
income, the amount of money that a person is capable 
to spend for cultural participation per month) 

3. Personal health status (“How would you rate your general 
health condition?”) measured by a 5point Likert scale 
(1=very bad, 5=very good)

4. Wellbeing – we decided to investigate subjective 
happiness20 in order to focus on the subjective experience 
of one’s inner state rather than on cognitive components 
of happiness (e.g. how satisfied one is with the quality 
of life or some specific domains, where many external 
parameters interrelate). The instrument that measures 
subjective happiness had already been translated and 
used in a Serbian sample, showing good psychometric 
properties21. It consists of four items that participants 
rated on a 7point Likert scale, evaluating how happy they 
were in general, as well as compared to other people. 

20 Lyubomirsky, S., & Lepper, H. S., cited manuscript. 
21 Jovanović, V. cited manuscript. 
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Procedure and sample 

Data analyzed in this paper represent a part of a larger field 
study conducted in OctoberNovember 2019 on a representative 
sample (N=1521) of the general population (16 years of age and 
older) in Serbia stratified by regions (Belgrade 22.7%; Vojvodina 
22.1%, Šumadija and Western Serbia 27.2%, Southern and 
Eastern Serbia 23.0%). Fifty interviewers visited selected homes 
and offered participants to selfcomplete the questionnaire or 
provided assistance in case a participant was not capable to read/
write the answers22. 

Results 

First, we will present the descriptive statistics for each variable, 
also commenting on preliminary analyses of relations between 
potential predictors and subjective happiness (e.g. to simplify 
the further analysis, we merged some categories). Then, we 
will present the results of the regression model for predicting 
subjective happiness. 

Gender and age. The sample included 46% of males. Youngest 
participants were 16 years old and the oldest were 80 (average 
age M = 41.5), with the distribution in line with the official 
statistics from the Republic of Serbia23.  There were no 
differences between males (M=5.02, SD=1.20) and females 
(M=5.08, SD=1.17) in subjective happiness (t(1509) = 1.12, p = 
.27), while age and subjective happiness were lowly negatively 
correlated (r= .145, p<.001). Unlike in past research (Batz & 
Tay, 2018), the interaction between gender and age in predicting 
subjective wellbeing was not significant.

Education level. The majority of participants (52.5%) had 
completed a high school, while 9.2% had completed an 
elementary school or less, and 38.3% completed various kinds of 
colleges or university studies (college 11.0%, university studies 
21.0%, MA 5.9%, PhD 0.4%). Due to the uneven distribution 
across education level categories, as well as preliminary results 
regarding subjective happiness, for the purpose of further 
analysis we will use merged categories (those which did not 
differ in subjective happiness levels: (1) elementary school & 
less; (2) high school; (3) college, university & postgraduate 
education. The three merged categories significantly differ from 
each other on subjective happiness (F(2,1508)=19.82, p<.001) 

22 More about the procedure and sample in: Mrđa, S. i Milankov, M. (2020) 
Kulturna participacija građana Srbije, Beograd: Zavod za proučavanje 
kulturnog razvitka.  

23 https://www.stat.gov.rs/srLatn/vizuelizacija/interaktivnigrafikoni/mapa
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revealing that more highly educated participants rated their 
subjective happiness higher.

Employment status. The sample included employed (61.9%), 
unemployed participants (13.4%), university students (7.5%), 
high school students (2.0%), retired people (12.0%) and the 
category of “others” which included disabled people, housewives 
and other inactive roles (3.2% in total). To simplify further 
analysis, we will use two merged categories of employment 
status in line with the results of ANOVA which showed that (1) 
employed and high school/university students rated subjective 
happiness higher compared to (2) unemployed, retired, and 
“others” (F(4,1500)=13.30, p<.001). 

Income and expenditure. We asked participants about their total 
monthly household income, personal income, and the amount 
of money they are capable to spend for cultural participation 
(amount for CP). As expected, all these measures are highly 
positively correlated with r = .52 for household and personal 
income, r = .49 for the amount for CP and household income, 
and r = .42 for CP and personal income (Spearman coefficients, 
p < .001 for all correlations). To avoid interactions with other 
variables (such as employment status, age, etc.), in further 
analysis we will only use the amount for CP. Moreover, for the 
purpose of further analysis, we categorized this variable into 
three categories: ‘less than 1000 RSD’ (21.2%), ‘10003000 
RSD’ (47.5%), and ‘more than 3000’ (31.3%), which differ 
on subjective happiness in a way that those capable to spend 
a higher amount of money on cultural participation rated their 
subjective happiness as higher (F(2,1353)=31.05, p<.001). 

Subjective estimation of personal health condition. Overall, 
participants in the sample evaluated their health as good 
Mean=3.96, SD=0.87 on a 5point Likert scale. This variable is 
moderately correlated with subjective happiness (r=.34, p=.01). 

Favorite leisure activities. Looking into leisure activities 
separately, the least popular are listening to jazz and classical 
music as well as practicing any kind of art, but also reading 
ebooks (each with a mean score below the average for the whole 
scale). On the other hand, the highest number of participants 
reported spending their leisure time in social and outdoor 
activities, while of cultural consumption activities watching 
movies was the most common.

To address our first aim, we conducted a Principal component 
analysis with Oblimin rotation, which revealed 6 components 
explaining a total of 62.01% of variance (percentage of explained 
variance per component is given in Table 1). 
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Table 1. Favorite leisure activities and their latent structure; Note. 
Favorite leisure activities were rated on 5point Likert scale;  

Loadings lower than 0.40 omitted.

Descriptive Statistics Components (item loadings) 
 Mean SD 1 2 3 4 5 6 
going to theater 3.69 1.07 0.76      
going to cinema 3.90 0.96 0.55 0.60     
going to museum or 
gallery 

3.41 1.07 0.83      

tour of cultural and 
historical monuments 
and archeological 
sites 

3.59 1.04 0.70      

listening to classical 
music  

2.88 1.16 0.78      

listening to jazz 
music 

2.83 1.16 0.76      

listening to rock 
music  

3.41 1.24 0.64      

listening to folk 
music  

3.43 1.13   0.66    

internet surfing  3.90 1.08  0.76     
social networks 3.53 1.25  0.78     
reading e-books 2.86 1.22      -0.71 
reading e-news  3.24 1.19      -0.81 
watching TV 3.77 1.03   0.69    
watching movies  4.24 0.81  0.48     
reading books 3.77 1.09 0.74      
reading news  3.55 1.03   0.52   -0.50 
engaging in some 
artistic activity 
(painting, singing, 
dancing…) 

2.99 1.24 0.58      

clubbing  3.04 1.25  0.71     
going to restaurant, 
coffee bar  

3.92 1.00  0.70     

family gathering 
(birthdays, 
celebrations, 
weddings…) 

4.00 0.92   0.72    

going to sport events 
(e.g. football or 
basketball matches) 

3.38 1.29     0.85  

visiting a friend for 
chat  

4.31 0.74  0.43  -0.59   

going for a walk  4.23 0.86    -0.89   
staying in nature / 
hiking 

4.04 1.02    -0.79   

playing sports 3.46 1.20     0.85  
Percentage of 
explained variance 

  27.04
% 

11.64
% 

7.65
% 

5.77
% 

5.65
% 

4.27
% 
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Component 1 was labeled ‘cultural participation’ as it is best 
described by the selected list of activities related to cultural 
participation in a strict sense; component 2 ‘movies and 
entertainment’, component 3 ‘folk and family’, component 4 
‘(no) outdoor activities’, component 5 ‘sport’, component 6 
‘(no) ebooks & enews”. For the purpose of further examination 
of the contribution of various styles/preferred leisure activities, 
we calculated average scores for the groups of items with 
highest loadings on each component. For three items with a 
similar loading on more than one component, the decision was 
made based on the higher loading and item content, while the 
loading on the other component was interpreted as a secondary 
loading (e.g. going to cinema loaded to ‘cultural participation’ 
component in line with the theoretical meaning of the concept 
of cultural participation, but the same item had a higher loading 
to the component described by entertaining activities such as 
watching movies in general, on TV, online etc.). 

Subjective happiness. Overall, participants reported high levels 
of subjective happiness, Mean=5.03, SD=1.18, for a 7point 
Likert scale, which is in line with previous results on a student 
sample in Serbia24 and somewhat higher than the score reported 
in the World happiness report25. 

Regression analysis
Due to the multicollinearity of predictors, we employed a stepwise 
linear regression with the following predictors: subjective 
estimation of health condition, gender, age, employment status, 
education level, the amount for CP, and the six components of 
leisure activities, while subjective happiness was the criterion 
variable.

After six steps, the best model explained 15.8% of variance, 
showing a positive contribution of subjective estimation of 
health condition, amount for CP (if one can spend more than 
3.000 RSD compared to lower categories), education level (those 
with elementary school or less rated lower subjective happiness 
compared to those with higher education), while from the 
domain of leisure activities, significant positive predictors were 
‘folk & family’, ‘outdoor activities’, and ‘cultural participation’ 
components (see Table 2).

24 Jovanović, V. cited manuscript. 
25 Helliwell, J. F., Layard, R., Sachs, J. D. and De Neve, J. E. (eds.) (2020) 

World Happiness Report 2020, New York: Sustainable Development 
Solutions Network. https://worldhappiness.report/ 
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Table 2. Regression model for the list of predictors of subjective 
happiness for the sixth step of the stepwise linear regression

Discussion and conclusion

Generally speaking, what makes us happy is a matter of our 
subjective experience, while how we spend our leisure time 
is a matter of our interests and possibilities. Are these two 
phenomena mutually related so that happiness can be predicted 
by our favorite leisure activities? And what is the role of cultural 
participation in these interrelations? 

The results of this study were obtained on the sample 
representative for the general population of the Republic of 
Serbia older than 15 years of age (gender and age distributions 
fit official statistics for Serbia). While this kind of sample allows 
for analyses within specific sociodemographic groups, in this 
paper we were focused on general patterns of leisure activities 
and their possible contribution to wellbeing, beside the effect of 
classical sociodemographic variables. 

Amongst listed leisure activities, the most popular ways to spend 
leisure time are social and outdoor activities, while movies are 
the most popular among cultural consumption activities. This is 
pretty much in line with past research in the Serbian population 
(where a question on favorite leisure activities was openended) 
when more than 60% of participants reported watching TV, 
socializing with friends, reading books, walking, resting, and 
playing sport.26 Going to cinema was amongst the highest rated 
activities both in past research and our study, but a closer look 
into latent dimensions showed that interest in movies belongs 
with entertainment (together with internet surfing, clubbing, and 
visiting coffee shops and restaurants) more than with cultural 
consumption in a stricter sense, which is better described by an 
interest for theater, classical and jazz music, museums, galleries, 
monuments, and archeological sites. Apart from these two 
dimensions (cultural participation and movies & entertainment), 

26 Cvetičanin, P. (2007) Kulturne potrebe, navike i ukus građana Srbije i 
Makedonije, Niš: Odbor za građansku inicijativu.

Model (6th step) B SE Beta t Sig. Model R Model R2 
(Constant) 1.77 0.29  6.21 0.00 0.40 0.16 
Health status 0.41 0.04 0.30 11.53 0.00   
Outdoor activities 0.15 0.05 0.09 3.05 0.00   
Amount for CP (more than 
3.000 RSD)  

0.23 0.07 0.09 3.39 0.00   

Folk & family 0.16 0.05 0.10 3.65 0.00   
Cultural participation 0.12 0.04 0.08 2.71 0.01   
Education (elementary or 
less)  

-0.24 0.11 -0.06 -2.15 0.03   
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we also revealed four other latent dimensions of favorite leisure 
activities: folk & family (TV, folk music, family gathering), 
outdoor activities (walking and nature), sport (watching and 
practicing), and ereading (books and news). To address the main 
aim of this study, we further examined whether these dimensions 
contribute to personal wellbeing/subjective happiness. 

Following past research in this paradigm, as potential predictors 
of wellbeing, we selected sociodemographic variables, as well 
as health status which is expected to contribute to wellbeing 
more than other predictors –indeed, our results confirmed that 
expectation as this variable had the highest contribution to 
prediction. The best model predicting subjective happiness also 
includes outdoor activities, high (compared to lower) financial 
status, folk & family, cultural participation in a strict sense, and 
a negative contribution of elementary education level (compared 
to high education). From the list of sociodemographic variables, 
the best predictors were, therefore, a higher financial status, but 
also a higher education level. 

It is important to mention that in case of complex and subtle 
variables such as subjective happiness, even small percentages 
of explained variance (such as those obtained in the present 
study) are significant and should be taken into account in 
policy decision making. In other words, besides the obvious 
(and expected) role of health and wealth, it is also important 
to invest in education, and even more so in promoting leisure 
activities that make us happier: socializing with family, but also 
cultural participation. These results are in line with past research 
which showed that a sense of connection with other people, 
especially family, but also friends and social networks, makes 
people happier27. Moreover, cultural participation often includes 
socializing, thus further contributing to happiness28. From the 
policy point of view, it is worthwhile to mention that for over 
a decade various cultural programs have been implemented in 
order to help people feel better, such as projects in the framework 
of “Arts on Prescription” for people experiencing mental health 
problems and social isolation29 or the “Happy museum” project 
for a broader audience30. Speaking of importance of cultural 
participation for policy decision making, it is worth mentioning 
the empirical data which show a positive correlation between 

27 Barker, C. J. and Martin, B. (2011) Participation: the happiness connection, 
Journal of Public Deliberation, 7(1), pp. 116.

28 Fujiwara, D. and MacKerro, G. (2015) Cultural activities, art forms and 
wellbeing, Manchester: Arts Council England.

29 Bungay, H. and Clift, S. (2010) Arts on Prescription: A review of practice in 
the UK, Perspectives in Public Health, 130(6), pp. 277281

30 See project page: https://happymuseumproject.org/ 
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cultural participation and socially desirable engagement. To 
illustrate, an analysis from four longitudinal studies showed 
that young people who participated more in cultural activities, 
had a better academic achievement, as well as a higher level 
of voluntarism and socially desirable activities in general. This 
was true for the group of high, but even more so for the group of 
students with a low socioeconomic status31.

Speaking about limitations of this study, an important note is 
that we were primarily interested in general patterns of favorite 
leisure activities and their contribution to subjective happiness. 
While it is also expected that the results would be specific for 
certain groups (e.g. male vs. female, young vs. old people, etc.), 
these analyses fall out of the scope of this paper, and should be 
examined in more detail in future publications. Besides, we did 
not examine cultural habits (what people do) but needs or interests 
(what they like to do), leaving the direct effect of artrelated 
activities on happiness an open question. Another limitation of 
our study is that we did not include other psychological (or more 
specifically personality) variables, which have been found to be 
moderators in all these paradigms (i.e. wellbeing, leisure, and 
cultural participation) – and moreover, empirical results indicate 
that the effect of cultural participation on life satisfaction and life 
constrains depends on personality traits, namely neuroticism and 
extraversion32. In addition, research also shows that profound 
aesthetic experience is related to personality trait openness to 
experience33. Personality effects have also been revealed in 
the experiential consumption paradigm suggesting that socio
demographic data are not sufficient to predict preferences for 
one experiential activity over another 34. Finally, it is important 
to emphasize that all these data (both from our own and the past 
studies that we referred to) had been collected before a global 
COVID19 pandemic impacted the way we interact with our 
social and physical environment. For future studies, it would be 
interesting to examine the specific contribution of digital art and 
cultural participation to subjective happiness, and, moreover, 
how people perceive the role of art and culture in uncertain 

31 Catterall, Ј. S., Dumais, S. A. and HampdenThompson, G. (2012) The arts 
and achievement in atrisk youth: Findings from four longitudinal studies, 
Washington: National Endowment for the Arts.

32 WęziakBiałowolska, D., Białowolski, P. and Sacco, P. L. (2019) Involvement 
with the arts and participation in cultural events—Does personality moderate 
impact on wellbeing? Evidence from the U.K. Household Panel Survey, 
Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 13(3), pp. 348–358.

33 Silvia, P. J., Fayn, K., Nusbaum, E. C. and Beaty, R. E. (2015) Psychology of 
Aesthetics, Creativity, and the Arts, 9(4), pp. 376–384.

34 Mehmetoglu, M. (2012) Personality effects on experiential consumption, 
Personality and Individual Differences, 52, pp. 94–99. 
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changing environments as a possible tool for supporting their 
health and wealth. 

Given the complexity of both the concepts of ‘cultural 
participation’ and ‘subjective happiness’ on the one hand and 
their interrelations including on the other hand many possible 
external and internal moderators on the other hand – the 
accumulation of empirical data provides the necessary support 
to a better theoretical understanding of these phenomena as well 
as informed policy decision making. Studies done on large and 
representative samples are particularly useful, as their results are 
highly generalizable.
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Биљана Јокић и Данка Пурић
Завод за проучавање културног развитка, Београд;  

Универзитет у Београду, Филозофски факултет – Одељење за психологију 
и Лабораторија за истраживање индивидуалних разлика, Београд

ДА ЛИ НАС КУЛТУРНА ПАРТИЦИПАЦИЈА  
ЧИНИ СРЕЋНИЈИМ?

ОМИЉЕНЕ АКТИВНОСТИ У СЛОБОДНО ВРЕМЕ И СРЕЋА 
НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОМ УЗОРКУ ГРАЂАНА СРБИЈЕ

Сажетак

Истраживања о доприносу активности у слободно време, 
а посебно о доприносу културне партиципације личном 
благостању и доживљају среће представљају релативно нову 
линију истраживања. Иако има доста налаза о позитивној вези 
између личног благостања и културне партиципације, резултати 
нису у потпуности конзистентни, што се бар делимично може 
објаснити различитим теоријским схватањима ових сложених 
појмова (културна партиципација, лично благостање и срећа), 
као и њиховим различитим операционализацијама, примењеним 
истраживачким техникама и узорцима. Ово истраживање 
спроведено је на репрезентативном узорку грађана Србије 
старијих од 15 година (N=1521, 46% мушкараца, просечан 
узраст 41.5). Теренско прикупљање података реализовано је у 
октобру и новембру 2019. године. Као потенцијални предиктори 
субјективног доживљаја среће укључени су: 1. социодемографске 
варијабле (пол, старост, степен образовања, радни статус, 
финансијски статус), 2. субјективна процена здравственог стања, и 
3. листа активности сачињена на основу претходних истраживања 
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у домену слободног времена и културне партиципације (која је 
одређена тако да обухвата културну продукцију, приватну и јавну 
културну потрошњу, а испитаници су оцењивали у којој мери им 
је омиљена свака од наведених активности). Анализом главних 
компоненти издвојено је шест латентних димензија активности 
у слободно време: 1) културна партиципација у ужем смислу, 2) 
филмови и забава, 3) народњаци и породица, 4) активности на 
отвореном, 5) спорт и 6) екњиге и еновине. На нивоу целог узорка 
субјективни доживљај среће је био висок, просечна оцена 5.03, 
на 7степеној Ликертовој скали. Резултати линеарне регресије 
издвојили су најбоље предикторе субјективног доживљаја среће. 
Срећнији су људи који позитивније оцењују своје здравствено 
стање, имају виши финансијски статус, али и они који су више 
образовани. Позитивнијем доживљају среће такође позитивно 
доприносе три обрасца омиљених активности у слободно време: 
народњаци и породица, активности на отвореном и културна 
партиципација. Резултати су дискутовани у светлу комплексности 
испитиваних феномена, а посебно су истакнуте могућности за 
наредна истраживања, као и практичне импликације за доносиоце 

одлука о у области културне политике. 

Кључне речи: културна партиципација, потрошња, срећа, 
благостање, слободно време
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ИМУНИТЕТА
Сажетак: Про гла ше ње ван ред ног ста ња у Ср би ји узро ко ва но 
свет ском пан де ми јом КО ВИД-19 ви ру сом, до ве ла је до нај ве ће 
свет ске кри зе од Дру гог свет ског ра та. Уво ђе њем ме ра ка ран-
ти на то ком про ле ћа 2020. го ди не, ди ги тал на тран сфор ма ци ја у 
мно гим дру штви ма је убр за на, а зна чај ме диј ске и ин фор ма ци о не 
пи сме но сти у но во на ста лим окол но сти ма ја сно је ис так нут. На-
чи ни ин фор ми са ња и ме диј ске на ви ке гра ђа на су се ме ња ле, уве ден 
је рад од ку ће, он лајн на ста ва, а елек трон ска ку по ви на осли ка ва-
ла је но ву ре ал ност. Ди ги тал ни про стор по ста јао је пре за си ћен 
ин фор ма тив ним, обра зов ним, ко мер ци јал ним са др жа ји ма и мно ге 
ин сти ту ци је кул ту ре и умет но сти учи ни ле су до ступ ним ди ги-
та ли зо ва не сво је ар хи ве, фун ду се, вред но сти, ба шти ну. Ин тер ак-
ци ја у јав ном, ди ги тал ном про сто ру, би ва ла је све ин тен зив ни ја, 
а кри тич ко ми шље ње афир ми са ло се као нео п ход ност за ја ча ње 
ди ги тал ног „иму ни те та” сва ког по је дин ца, али и дру штва. Са 
по ја вом пан де ми је па ра лел но је до шло до по ја ве ин фо де ми је, ко ја 
је пред гра ђа не ста ви ла за да так за ин тен зив ним кри тич ким пре-
и спи ти ва њем но ве ди ги тал не ме диј ске кул ту ре, са мог пој ма ме-
ди ја, пра те ће ре гу ла ти ве и ме диј ске по ли ти ке ге не рал но. У овом 
ра ду пред ста вље не су стра те шке ак тив но сти Ми ни стар ства 
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кул ту ре и ин фор ми са ња, на пла ну раз во ја и уна пре ђе ња ме диј ске и 
ин фор ма ци о не пи сме но сти на на ци о нал ном и ме ђу на род ном пла ну, 
као и са рад ње са ре ле вант ним те ли ма Европ ске уни је и УНЕ СКО-
ом (UNE SCO).

Кључне речи: ме диј ска и ин фор ма ци о на пи сме ност, кри тич-
ко ми шље ње, ау ди о ви зу ел на по ли ти ка, умре жа ва ње, за го ва ра ње, 
Европ ска уни ја, УНЕ СКО

Mедијска и ин фор ма ци о на пи сме ност има су штин ску уло
гу у осна жи ва њу гра ђа на, њи хо вих ве шти на и зна ња ко ја 
им омо гу ћа ва ју да се у но вом, кон вер гент ном, ме диј ском и 
ин фор ма ци о ном окру же њу, кре а тив но из ра зе и ква ли тет но 
ин фор ми шу, да раз у ме ју ин фор ма ци је, ко их кре и ра и за
што их ши ри, да ла ко пре тра жу ју и функ ци о нал но ко ри сте 
обра зов не, кул тур не и ко мер ци јал не са др жа је. Раз ли чи тим 
ме диј ским са др жа ји ма мо же мо при сту па ти: пу тем тра ди ци
о нал них ме ди ја, у фор ми услу га на зах тев, веб пор та ла, дру
штве них мре жа, плат фор ми за де ље ње ви деа и апли ка ци ја. 
Но ва ди ги тал на ме диј ска кул ту ра под ра зу ме ва ин тер ак ти
ван при ступ и омо гу ћа ва ан га жо ва ност гра ђа на, те та ко по
др жа ва ак тив но гра ђан ство у де мо крат ском дру штву. Да нас 
по сто ји сна жна дру штве на по ве за ност ко ја се по себ но на 
дру штве ним мре жа ма огле да у дру штве ном ак ти ви зму из
не дре ном из раз ли чи тих по кре та (по пут #ја та ко ђе (#me too), 
#цр ни жи во ти вре де (#blac kli ve smat ter) #он за њу (#heforshe) 
и дру гих) ко ји у ре ал но сти мо гу да ре зул ти ра ју ка ко по зи
тив ним, та ко и не га тив ним ефек ти ма. Јав но из но ше ње или 
не из но ше ње ста во ва је кон стант но под лу пом дру шве них 
гру па до те ме ре, да се у по след ње две го ди не у ди ги тал ној 
ме диј ској кул ту ри по ја ви ла „кул ту ра от ка зи ва ња пра ће ња” 
(can cel cul tu re). Овај по јам пре у зет из по пу лар не кул ту ре 
од но си се на на чин по на ша ња у дру штву или гру пи, по себ
но на дру штве ним ме ди ји ма, ко ји је та кав да је уо би ча је но 
да се у пот пу но сти од ба ци, ис кљу чи или пре ста не да пра ти 
она осо ба, бренд, ком па ни ја или ор га ни за ци ја ко ја је из не ла 
увре дљив став, су прот но уве ре ње или се уз др жа ла од по
др жа ва ња од ре ђе ног по кре та или иде је. Про фе сор ка Уни
вер зи те та у Ми чи ге ну, Ли за На ка му ра (Li sa Na ka mu ra) ко ја 
про у ча ва од нос ди ги тал них ме ди ја, ра се и ро да овај фе но
мен на зи ва „кул тур ним бој ко том.”1. За по пу ла ри за ци ју ове 
по ја ве и пре и спи ти ва ње ње ног зна ча ја, од ре ђе не за слу ге 

1 Кул ту ра от ка зи ва ња пра ће ња, шта је и ка ко је на ста ла?, Те ле граф (The 
Te le graph), 30. 07. 2020; до ступ но на лин ку https://www.te le graph.co .uk /
mu sic/whattoli stento /can celcul tu redid be gin/, при сту пље но 12. 08. 
2020. го ди не. 
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при па да ју и ак ту ел ном аме ричком пред сед ни ку2, те мо же мо 
ја сно ви де ти ка ко је уло га ди ги тал них ме ди ја у дру штве ном, 
кул тур ном, еко ном ском и по ли тич ком жи вот у у по след њих 
пар го ди на знат но оја ча ла. Сто га, за гра ђа не ко ји се сре ћу 
са иза зов ом ди ги тал ног ме диј ског окру же ња, од су штин ског 
зна ча ја је раз ви ја ње и не го ва ње кри тич ког ми шље ња, што 
је и је дан од пред у сло ва за сти ца ње ди ги тал ног иму ни те та, 
од но сно ве шти не раз у ме ва ња кон тек ста и из град ње си сте ма 
од бра не и за шти те од дез ин фор ма ци ја, ла жних ве сти, по
тен ци јал но штет них ме диј ских са др жа ја, дис кри ми на ци је, 
го во ра мр жње, сте ре о ти па, на си ља ге не рал но и по себ но у 
ди ги тал ном ме диј ском окру же њу. Ја ча ње ди ги тал ног иму
ни те та мо же до при не ти по зи тив ном дру штве ном ак ти ви зму, 
као и до но ше њу од лу ка ко је уна пре ђу ју ква ли тет жи во та у 
еко ном ском, дру штве ном, кул тур ном и по ли тич ком сми слу.

У сми слу ре че ног по себ но је ва жно скре ну ти па жњу да би 
над ле жни др жав ни ор га ни тре ба ло да омо гу ће раз ви ја ње и 
ја ча ње кри тич ког ми шље ња у дигиталноj ме диј ској кул ту ри 
кроз кре и ра ње ква ли тет не јав не по ли ти ке у обла сти ме диј
ске пи сме но сти. Тај про цес по ра зу ме ва да кре а тор има пр
вен стве но ви зи ју, а за тим и стра те ги ју ко ја ће оси гу ра ти да 
ак тив но сти до ве ду до ис пу ње ња ње них ци ље ва. Прак са др
жа ва чла ни ца Европ ске уни је (Eu ro pean Union), као и ме ђу
на род них ор га ни за ци ја  по пут УНЕ СКОа или Са ве та Евро
пе (Co un cil of Eu ro pe) и њи хо вих чла ни ца у по гле ду кре и ра
ња јав не по ли ти ке у обла сти ме диј ске пи сме но сти вр ло је 
раз ли чи та. Ма ли је број зе ма ља ко је има ју де фи ни сан по се
бан стра те шки акт у обла сти ме диј ске пи сме но сти. Ве ћи на 
зе ма ља пре у зи ма и адап ти ра ме ђу на род не окви ре те стра те
шка опре де ље ња са овог ни воа угра ђу ју у на ци о нал на стра
те шка до ку мен та из раз ли чи тих обла сти по пут: обра зо ва ња, 
ин фор ми са ња и ме ди ја, ин фор ма ци о ног дру штва, омла ди не 
и слич но. На те ре ну, ова кав ин те гра тив ни при ступ омо гу ћа
ва раз ли чи тим ак те ри ма да се да ље ба ве раз во јем и уна пре
ђе њем ове обла сти и Вла да Ре пу бли ке Ср би је је 30. ја ну а ра 
2020. го ди не усво ји ла Стра те ги ју раз во ја си сте ма јав ног ин
фор ми са ња у Ре пу бли ци Ср би ји за пе ри од 2020–20253. го
ди на у окви ру ко је је јед но по гла вље по свећено ме диј ској и 
ди ги тал ној пи сме но сти. 

2 „До налд Трамп је краљ кул ту ре от ка зи ва ња пра ће ња”, Ва шинг тон по-
сту (The Was hing ton Post), 30. 06. 2020. го ди не, до ступ но на https://www.
was hing ton post.com /ou tlo ok/2020/06/30/can celcul tu retrumpmce nany/; 
при сту пље но 12. 08. 2020. го ди не.

3 Стратегијa раз во ја си сте ма јав ног ин фор ми са ња у Ре пу бли ци Ср би ји за 
пе ри од 20202025; до ступ но на https://www.me dia.sr bi ja.go v.rs /med srp/
do ku men ti/me dij ska_stra te gi ja210_cyr.pdf, при сту пље но 12. 08. 2020. го
ди не.
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У прет ход не две го ди не Ми ни стар ство кул ту ре и нфор ми
са ња је са раз ли чи тим др жав ним ин сти ту ци ја ма, мул ти ла
те рал ним и би ла те рал ним парт не ри ма ра ди ло на уна пре ђе
њу ове обла сти ка ко у окви ру фор мал ног, та ко и у окви ру 
нефор мал ног обра зо ва ња.

Ка да је у пи та њу фор мал но обра зо ва ње, по сто ји ве ли ка по
тре ба, а и мно ге ини ци ја ти ве су већ по кре ну те, да ме диј ска 
пи сме ност бу де угра ђе на у обра зов ни си стем, ме ђу тим не 
кроз је дан ре дов ни пред мет. Ме диј ска пи сме ност је тран
свер зал на ком пе тен ци ја и у скла ду са нај бо љим прак са ма 
за ма ља чла ни ца Европ ске уни је, а ко је та ко ђе по др жа ва ју и 
ме ђу на род не ор га ни за ци је по пут УНЕ СКОа, пре по ру ка је 
ин те гри са ње ме диј ске пи сме но сти у све ни вое фор мал ног 
обра зо ва ња, укљу чу ју ћи и ви со ко школ ско обра зо ва ње, и 
то кро ску ри ку лар но. Ди рек тан ефе кат оства ри ва ња ци ље ва 
прет ход не Стра те ги је раз во ја си сте ма јав ног ин фор ми са ња 
до 2016. го ди не, би ло је уво ђе ње ме диј ског опи сме ња ва ња 
у фор мал но обра зо ва ње, кроз укуп но три лек ци је у окви
ру пред ме та Гра ђан ско вас пи та ње (из бор ни пред мет) и Ма
тер њег је зи ка. У про це су уво ђе ња ме диј ске пи сме но сти у 
обра зов ни про цес зна чај ну уло гу је имао За вод за уна пре
ђи ва ње обра зо ва ња и вас пи та ња ко ји је ин тен зив но ра дио 
на уво ђе њу ме диј ске пи сме но сти у школ ске про гра ме и то 
кроз по себ не пред ме те, као и у окви ру по сто је ћих пред
ме та кроз раз ви ја ње по себ не ком пе тен ци је. Та ко је уве ден 
из бор ни пред мет под на зи вом „Је зик, ме ди ји и кул ту ра” у 
сред ње шко ле од сеп тем бра 2018. го ди не и пре ма до са да
шњим ана ли за ма ве о ма ра до га мла ди би ра ју. Та ко ђе, Ми ни
стар ство тр го ви не, ту ри зма и те ле ко му ни ка ци ја, у чи јој се 
над ле жно сти на ла зи област раз во ја прин ци па ин фор ма ци о
ног дру штва, до ста ра ди на раз во ју и уна пре ђе њу ди ги тал
не пи сме но сти кроз фор мал но обра зо ва ње, с об зи ром да су 
те ком пе тен ци је са став ни сег мент ши рих ком пе тен ци ја ме
диј ске пи сме но сти. Још од 2016. го ди не ово ми ни стар ство 
спро во ди еду ка тив ну кам па њу „ИТ ка ра ван” на ме ње ну уче
ни ци ма основ них шко ла, њи хо вим ро ди те љи ма и на став ни
ци ма и до 2019. го ди не про грам је одр жан у 129 шко ла, а 
уче ство ва ло је 12.900 де це и 3.700 ро ди те ља. Ови по да ци 
са др жа ни су у Стра те ги ји раз во ја ди ги тал них ве шти на у Ре
пу бли ци Ср би ји за пе ри од од 2020. до 2024. го ди не4 ко ја је 
из ра ђе на у окви ру по ме ну тог ре со ра, а ко ја је та ко ђе об у
хва ти ла актив но сти и ини ци ја ти ве из обла сти ме диј ске 

4 Стра те ги ја раз во ја ди ги тал них ве шти на у Ре пу бли ци Ср би ји за пе ри-
од од 2020. до 2024. го ди не; до ступ но на https://www.prav noin for ma
ci o nisi stem.rs /SlGla snik Por tal/eli/rep/sgrs/vla da/stra te gi ja/2020/21/2/reg; 
при сту пље но 12. 08. 2020. го ди не. 
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писмено сти. У ду ху Па ри ске де кла ра ци је о ме диј ској и ин
фор ма ци о ној пи сме но сти5 у ди ги тал ном до бу, ве о ма је ва
жно да се ови на по ри раз ли чи тих ре со ра, ко ји се ба ве обла
сти ма по пут ме ди ја, кул ту ре, обра зо ва ња, омла ди не и ин
фор ма ци о ног дру штва, да ље раз ви ја ју као ме ђу соб но по ве
за ни, и да кроз кре и ра ње си нер ги је при ме њу је мо хо ли стич
ки при ступ за сти ца ње ком пе тен ци ја ме диј ске пи сме но сти.

Ква ли тет но пла ни ра ње и спро во ђе ње ак тив но сти пред ви ђе
но до ку мен ти ма јав них по ли ти ка зах те ва кон ти ну и ра ну ин
тер ре сор ну са рад њу и по ве за ност са свим за ин те ре со ва ним 
стра на ма у обла сти ме диј ске пи сме но сти. На на ци о нал ном 
ни воу, Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор ми са ња је 2018. го
ди не ини ци ра ло сна жни је и умре же но по ве зи ва ње ак те ра у 
обла сти ме диј ске пи сме но сти кроз ор га ни зо ва ње са ста на ка 
ко ор ди на ци је два пу та го ди шње, у ци љу раз ме не ин фор ма
ци ја и ко ор ди на ци је ак тив но сти. На овај на чин, пред став
ни ци ре сор них ми ни стар ста ва, ин сти ту ци ја, ре гу ла тор них 
и са мо ре гу ла тор них те ла, ме диј ских и но ви нар ских удру
же ња, ме ђу на род них ор га ни за ци ја, ака дем ске за јед ни це, 
ци вил ног дру штва, про је ка та и екс пер ти има ли су при ли ку 
да раз ме не ин фор ма ци је о трен до ви ма и ак тив но сти ма ко је 
спро во де у овој обла сти, да гра де си нер ги ју, а ква ли тет не 
про јект не иде је ко је су на кра ју про јект ног ци клу са мо гле 
су би ти пре у зе те од стра не за ин те ре со ва них ак те ра. У окви
ру на ве де не плат фор ме, ак те ри мо гу елек трон ским пу тем да 
раз ме њу ју ин фор ма ци је и лак ше по диг ну ви дљи вост сво јих 
ак тив но сти. Ова кво умре жа ва ње пру жа та ко ђе и при ли ку да 
се от кри ју те ме у окви ру ме диј ске пи сме но сти око ко јих по
сто ји кон сен зус и от поч не јав но за го ва ра ње, што по спе шу је 
си стем ски раз вој обла сти.

Си стем ски раз вој ме диј ске пи сме но сти има за циљ оспо
со бља ва ње гра ђа на Ср би је свих уз ра ста и ста ро сног до ба 
да ко ри сте ме ди је и ме диј ске са др жа је на нај це лис ход ни ји 
и кри тич ки на чин, да раз у ме ју са др жај ме диј ских по ру ка и 
про цес њи хо вог на ста ја ња, као и да у том про це су и са ми 
ак тив но уче ству ју. Та кав по ду хват под ра зу ме ва укљу чи ва ње 
што ве ћег бро ја парт не ра ко ји би спро во ди ли ко ор ди ни са не 
ак тив но сти у окви ру фор мал ног и не фор мал ног обра зо ва
ња. Са јед не стра не, уво ђе њем ме диј ске пи сме но сти у пре
ду ни вер зи тет ско обра зо ва ње, ге не ра ци је ко је бу ду ста са ва
ле има ће ка па ци тет да свој ди ги тал ни иму ни тет одр жа ва ју 
и ја ча ју. Обра зо ва ње ко је омо гу ћа ва ме диј ску пи сме ност, 
об у хва та пра ва и ин те ре се де це и мла дих, њи хо ву за штиту 

5 https://en.une sco.org /news/pa risdec la ra tionme diaan din for ma tionli te
racyadop ted; при сту пље но 12. 08. 2020. го ди не
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од штет них са др жа ја и оста ла лич на пра ва у сфе ри јав ног 
ко му ни ци ра ња. Та ко ђе, нео п ход но је си стем ски уве сти ме
диј ску пи сме ност у ви ско школ ско обра зо ва ње, по себ но у 
обла сти ма ко је су у ве зи са но ви нар ством, људ ским пра ви
ма, со ци о ло ги јом, кре а тив ним ин ду стри ја ма и еко но ми је, 
умет но шћу што би ути ца ло да се у прак си ове обла сти уна
пре ђу ју. Са дру ге стра не, гра ђа ни ма сред ње и ста ри је до би, 
мо ра ју би ти омо гу ће не плат фор ме и ак тив но сти за ја ча ње 
зна ња и ве шти на ме диј ске пи сме но сти, ко је та ко ђе тре
ба да бу ду укљу че не у обра зо ва ње од ра слих и це ло жи вот
но уче ње. Да кле нео п ход но је да јав не по ли ти ке у обла сти 
ме диј ске пи сме но сти омо гу ће ства ра ње парт нер ста ва ме ђу 
кључ ним ак те ри ма и кре и ра ње спек тра ак тив но сти на ко
ји ма ће се гра ђа ни, пре ма циљ ним гру па ма, упо зна ва ти са 
вр ста ма, на чи ном ра да и прав ним ста ту сом ме ди ја, њи хо
вим функ ци ја ма, оба ве за ма и од го вор но шћу, про дук ци јом 
са др жа ја, мо гућ но сти ма за ин тер ак тив но и пар ти ци па тив но 
конзумирање са др жа ја. 

Још јед на од ак тив но сти Ми ни стар ства кул ту ре и ин фор ми
са ња, на ста ла 2018. го ди не са за дат ком раз во ја ме диј ске пи
сме но сти кроз фор мал но обра зо ва ње, је фор ми ра ње Рад не 
гру пе за из ра ду При руч ни ка за уна пре ђе ње и раз вој ме диј-
ске пи сме но сти у пре ду ни вер зи тет ском обра зо ва њу. Ка ко 
би При руч ник био ви со ко ква ли те тан, и ка ко би се оси гу
рао кон сен зус око ње го ве при ме не, Ми ни стар ство је ко ор
ди ни ра ло ра дом рад не гру пе ко ју су чи ни ли: пред став ни ци 
Министарствa кул ту ре и ин фор ми са ња, Ми ни стар ства про
све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, Ми ни стар ства тр го ви
не, ту ри зма и те ле ко му ни ка ци ја, Ми ни стар ства омла ди не 
и спор та, По кра јин ског се кре та ри ја та за обра зо ва ње, про
пи се, упра ву и на ци о нал не ма њи не – на ци о нал не за јед ни
це, Ре гу ла тор ног те ла за елек трон ске ме ди је, На ци о нал ног 
про свет ног са ве та Ре пу бли ке Ср би је, За во да за уна пре ђе ње 
обра зо ва ња и вас пи та ња, За во да за вред но ва ње ква ли те та 
обра зо ва ња и вас пи та ња, Јав не ме диј ске уста но ве „Ра дио 
Те ле ви зи ја Ср би је” и Јав не ме диј ске уста но ве „Ра дио Те ле
ви зи ја Вој во ди не”. Рад рад не гру пе по др жан је кроз про је
кат „По др шка ме диј ским ре фор ма ма”, ко ји је фи нан си ра ла  
Де ле га ци ја Европ ске уни је, те су екс пер ти ко ји су ра ди ли на 
ма те ри ја лу чи ни ли део ау тор ског ти ма6. Ка ко би ода бра не 
те ме би ле те сти ра не и ка ко би се про це ни ла њи хо ва ре ле
ват ност за де цу и мла де, Ми ни стар ство кул ту ре је спро ве ло 
два пу та го ди шње ра ди о ни це у пред школ ским и школ ским 

6 http://po dr ska me di ji ma.rs /odr zansa sta nakrad negru pemi ni star stvakul tu
reiin for mi sa njaza iz ra dupri ruc ni kazauna pre de njeiraz vojme dij skep
i sme no sti/ при сту пље но 12. 08. 2020. го ди не.
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устано ва ма на осно ву чи јих ана ли за је рад на гру па про ми
шља ла те ме од но сно са др жај при руч ни ка7. У не ко ли ко фа
за, текст при руч ни ка био је про сле ђи ван ак те ри ма у окви ру 
мре же за ме диј ску пи сме ност, са же љом да се до би ју и у 
текст угра де ко мен та ри и су ге сти је струч не за јед ни це. При
руч ник је тре нут но у фа зи ди зај на и има ће сво ју ди ги тал ну 
вер зи ју – ди ги тал ни пор тал. Та ко ђе је као ди дак тич ко сред
ство ко ри шће на мо дер на игра „Лу е ду” ко ја пред ста вља фу
зи ју он лајн и офлајн све та, игра се на та бли пу тем бес плат не 
апли ка цје и у ко јој ће би ти по хра ње но 600 пи та ња раз ли чи
те те жи не из При руч ни ка. Циљ је да се у школ ској 2021. го
ди ни При ру чник уз ово ди дак тич ко сред ство на ђе у би бли о
те ка ма пре ду ни вер зи тет ских уста но ва ши ром Ср би је, те да 
на тај на чин учи те љи мо гу да га ко ри сте у на ста ви, као и у 
бо рав ку, а та ко ђе де ца ће мо ћи да га по зај ме из би бли о те ке 
и са ро ди те љи ма уче кроз игру код ку ће. У сеп тем бру 2020. 
го ди не би ће спро ве де на кам па ња ко ју ће, у ци љу по ди за ња 
све сти јав но сти, за јед но спро ве сти Ми ни стар ство, ЕУ ин фо 
цен тар и ЕУ про је кат „По др шка ме диј ским ре фор ма ма”. Део 
кам па ње пред ста вља и ре а ли за ци ја игра нодо ку мен тар но 
ани ми ра ног те ле ви зиј ског се ри ја ла о ме диј ској пи сме но сти 
ко ји се осла ња на обра зов не са др жа је из пре ду ни вер зи тет
ског при руч ни ка за ме диј ску пи сме ност. Те ле ви зиј ска се ри ја 
од осам на ест епи зо да пре вас ход но је на ме ње на де ци и мла
ди ма. ТВ се ри јал је на ме њен обра зов нона уч ном про гра му 
Ра диоте ле ви зи је Ср би је и про гра му Ра диоте ле ви зи је Вој
во ди не на ко јем ће би ти еми то ван на је зи ци ма на ци о нал
них ма њи на, а та ко ђе ће би ти до сту пан у ди ги тал ној вер зи ји 
при руч ни ка у ре сур си ма за вас пи та че, на став ни ке и струч не 
са рад ни ке. По ме ну та кам па ња ће за циљ има ти и кре и ра
ње ин те ре со ва ња код вас пи та ча, на став ни ка и струч них са
рад ни ка за при ме ну При руч ни ка и  уче шће у обу ка ма ко је 
Ми ни стар ство пла ни ра да за јед но са раз вој ним партнери ма 
осми сли пре ма При руч ни ку и спро ве де.

Пре по зна ју ћи иза зо ве са ко ји ма су се гра ђа ни су сре ли у 
мар ту, ка да је от по че ло ван ред но ста ње, Ми ни стар ство кул
ту ре и ин фор ми са ња је, у са рад њи са ЕУ ин фо цен тром  и 
про јек том „По др шка ме диј ским ре фор ма ма”, по кре ну ло 
се ри ју ве би на ра „При че из ка ран ти на” на те ме ве за не за 
но ву ди ги тал ну ре ал ност, ме диј ске на ви ке и пра ће ње ме
диј ских са др жа ја, по себ но на ин тер не ту, то ком пан де ми је 
КО ВИД19. Бу ду ћи да су ста ти сти ке овог се ри ја ла по ка за ле 
да је ви ше од 300 осо ба пра ти ло сва ки од ве би на ра, као и да 
је у просеку укуп них пре гле да би ло око 2000 по ве би на ру, 

7 http://www.kul tu ra.gov .rs/cyr/ak tu el no sti/po ce lase ri jara di o ni cauokvi ru
evrop skene de ljeme dij skepi sme no sti; при сту пље но 12. 08. 2020. го ди не.
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у ис тој органи за ци ји од ав гу ста до ок то бра ове го ди не ре
а ли зо ва ће се се ри јал ве би на ра „Ди ги тал ни иму ни тет – од 
ди ги тал не цуц ле до ди ги тал ног бун тов ни ка”. Те ме ве би на ра 
за сно ва не су на При руч ни ку за ме диј ску пи сме ност за пре-
ду ни вер зи тет ско обра зо ва ње ко је је при пре ми ло Ми ни ста
ср тво кул ту ре и ин фор ми са ња са ЕУ про јек том „По др шка 
ме диј ским ре фор ма ма”. Овај се ри јал ве би на ра ди зај ни ран 
је та ко да је при ла го ђен је по ро ди ца ма, де ци и мла ди ма 
раз ли чи тих ста ро сних до би – по чев од оних нај мла ђих, па 
до сред њо шко ла ца, и упра во је циљ да се раз го ва ра о но
вој ди ги тал ној ме диј ској кул ту ри и на ви ка ма ко је ства ра мо. 
Се ри јал је 5. ав гу ста 2020. отво рен ве би на ром „Ди ги тал на 
цуцла”8 ко ји је био на ме њен ро ди те љи ма де це до че ти ри го
ди не, а пра ти ло га је ви ше од 300 осо ба и оства ре но је ско ро 
7000 пре гле да у пр вих 24 са та.

Кре и ра ње јав них по ли ти ка у обла сти ме диј ске пи сме но сти 
умно го ме за ви си од трен до ва кре и ра ња по ли ти ка на ме ђу на
род ном пла ну. Област ме диј ске пи сме но сти је од ве ли ког ин
те ре со ва ња ка ко за Европ ску уни ју (Eu ro pean Union), та ко и 
за ме ђу на род не ор га ни за ци је по пут Са ве та Евро пе, ОЕБСа 
(OSCE), Ује ди ње них На ци ја (Uni ted Na ti ons), УНЕ СКОа 
УНИ ЦЕФа (UNI CEF). Иа ко се по јам ме диј ске и ин фор
ма ци о не пи сме но сти, као и пре по ру ке за њен раз вој и уна
пре ђе ње вр ло че сто ја вља ју у мно гим до ку мен ти ма јав них 
по ли ти ка раз ли чи тих ме ђу на род них ор га ни за ци ја из раз
ли чи тих обла сти по пут ме ди ја и ин фор ма ци о ног дру штва, 
људ ских пра ва или при ме ра ра ди је дин стве ног ди ги тал ног 
тр жи шта, до са да не по сто ји гло бал ни до ку мент јав не по ли
ти ке у обла сти ме диј ске пи сме но сти нијед не међу на род не 
ор га ни за ци је.   

На ини ци ја ти ву Ми ни стар ства кул ту ре и ин фо рми са ња, а у 
са рад њи са Ми ни стар ством спољ них по сло ва, Ми ни стар
ством про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја и УНЕ СКО
ом, 12. и 13. сеп тем бра 2019. го ди не, одр жан је у Бе о гра ду 
„Ме ђу на род ни екс перт ски са ста нак о ме диј ској и ин фор ма
ци о ној пи сме но сти”9. По ред ра да на ажу ри ра њу При руч ни-
ка за ме диј ску пи сме ност за на став ни ке ко ји је УНЕ СКО 
об ја вио 2011. го ди не на ко јем је ра ди ло три де сет екс пе ра та 
у обла сти ме ди ја, обра зо ва ња, би бли о те кар ства, геј мин га 

8 Ве би нар „Ди ги тал на цуц ла” у ор га ни за ци ји ЕУ ин фо цен тра; до сту пан 
на: https://eu in fo.rs /ka kodi gi tal nacuc lauti cenaraz vojde te ta/; при сту
пље но 13. 08. 2020. го ди не.

9 Стра те ги ја раз во ја ди ги тал них ве шти на у Ре пу бли ци Ср би ји за пе ри од 
од 2020. до 2024. го ди не; до ступ но на https://www.prav noin for ma ci o ni
si stem.rs /SlGla snik Por tal/eli/rep/sgrs/vla da/stra te gi ja/2020/21/2/reg; при
сту пље но 12. 08. 2020. го ди не. 
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и ин фор ма ци о них и ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја из це лог 
све та, фор ми ран је Ко ми тет за из ра ду „Бе о град ских смер ни
ца за На црт гло бал них стан дар да за курикулумe за ме диј ску 
и ин фор ма ци о ну пи сме ност”. Ко ми тет је за јед но са екс пер
ти ма из ра дио „Бе о град ске смер ни це”, а до ку мент је на кон 
са стан ка у Бе о гра ду об ја вљен на сај ту УНЕ СКОа, чи ме је 
за по че та јав на рас пра ва ко ја ће тра ја ти до сеп тем бра 2020. 
го ди не. У окви ру за се да ња Ге не рал не скуп шти не Уне ска у 
Па ри зу, у но вем бру 2019. го ди не, одр жан je Ми ни стар ски 
па нел Ме диј ска и ин фор ма ци о на пи сме ност и игре на ко ме 
је пред ста вљен из ла зни до ку мент са бе о град ског Ме ђу на
род ног са стан ка „Бе о град ске пре по ру ке за На црт гло бал них 
стан дар да за смер ни це за ку ри ку лу ме за ме диј ску и ин фор
ма ци о ну пи сме ност”10 и том при ли ком су зе мље чла ни це 
по зва не да сво јим ко мен та ри ма и су ге сти ја ма уна пре де до
ку мент. УНЕ СКО је ор га ни зо вао јав ну рас пра ву по ме ну тог 
до ку мен та на „Два на е стом фо ру му јав них по ли ти ка” у де
цем бру 2019. го ди не у Ду ба и ју, ме ђу тим на кон то га уме сто 
пла ни ра них са ста на ка и јав них рас пра ва у раз ли чи тим ре
ги о ни ма због пан де ми је на ста вље но је са одр жа ва њем он
лајн ди ску си ја и са ста на ка. Ко ми тет оформ љен у Бе о гра ду 
све вре ме ра ди на уна пре ђи ва њу „Бе о град ских смер ни ца” 
бу ду ћи да је по след њи са ста нак и об ја вљи ва ње пр вог гло
бал ног до ку мен та јав не по ли ти ке у обла сти ме диј ске и ин
фор ма ци о не пи сме но сти пла ни ран да се одр жи 2021. го ди не 
у Бе о гра ду. Том при ли ком ће би ти пред ста вљен и ажу ри ран 
УНЕСКО при руч ник о ме диј ској и ин фор ма ци о ној пи сме
но сти у од но су на ак ту ел ни из 2011. го ди не. Ге не рал на ди
рек тор ка Уне ска, Од ри Азу ле (Au drey Azo u ley), ко ја је по
во дом по ме ну тог  пр вог Ме ђу на род ног са стан ка бо ра ви ла у 
Бе о гра ду, на ја ви ла је овај ви ше го ди шњи про цес и по сла ла 
сна жну по ру ку са па не ла ко ји је био отво рен за јав ност о из
у зет ном зна ча ју ме диј ске и ин фор ма ци о не пи сме но сти. Она 
је ис та кла да: „Ме диј ска и ин фор ма ци о на пи сме ност пред
ста вља јед ну од основ них ди мен зи ја мо рал ног и гра ђан ског 
обра зо ва ња. Она је та ко ђе и основ но пра во сва ког гра ђа ни на 
у сва кој зе мљи све та и ти ме сва ко ме омо гу ћа ва да за шти
ти сво ју при ват ност и про на ђе сво је ме сто у дру штву чи је 
техно ло шко окру же ње се све бр же и бр же ме ња.”11

Ква ли тет но стра те шко про ми шља ње и кре и ра ње стра
те шких прин ци па усло вље но је по зна ва њем при ли ка и 

10 https://en.une sco.org /news/jo ur neyin gworldga mesme diaan din for ma
tionli te racy; при сту пље но 12. 08. 2020. го ди не.

11 https://en.une sco.org /si tes/de fa ult/fi les/bel gra de_re com men da ti ons_on _
draft_glo bal_stan dards_for_mil_cur ri cu la_gu i de li nes_12_no vem ber.pd f; 
при сту пље но 12. 08. 2020. го ди не.
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трендо ва у обла сти ме диј ске пи сме но сти и раз ме ном зна ња  
ис ку ста ва са ко ле га ма из дру гих зе ма ља и раз ли чи тих ме ђу
на род них ор га ни за ци ја. Кроз рад у рад ним те ли ма Европ ске 
ко ми си је и ме ђу на род них ор га ни за ци ја по пут Ко накт ко ми
те та за Ди рек ти ву о ау ди о ви зу ел ним ме диј ским услу га ма 
Европ ске ко ми си је12, Над зор ног ко ми те та за ин фор ма ци о но 
дру штво и ме ди је Са ве та Евро пе13, Им пле мен та ци о них са
та на ка Људ ске ди мен зи је14 у окви ру ОЕБСа или Ко ми си је 
за ин фор ми са ње и ко му ни ка ци је У НЕ СКОа15, Ми ни ста ство 
је има ло при ли ке да дâ до при нос из ра ди ме ђу на род них до
ку ме на та јав них по ли ти ка ко ји об у хва та ју ме диј ску пи сме
ност, а та ко ђе и да пра ти трен до ве у овој обла сти и раз ме њу
је ис ку ства са ко ле га ма. Ве о ма је зна чај на по ја ва ин тен зив
ни је са рад ње у по след њих пар го ди на не ких од на ве де них 
ко ми те та што до при но си учвр шћи ва њу ста во ва и кре и ра њу 
спро во дљи ви јих јав них по ли ти ка, че му је ве ро ват но до при
не ла и чи ње ни ца да је Европ ска ко ми си ја, че сто ве о ма зна
ча јан фи нан сиј ски парт нер свих на ве де них ме ђу на род них 
ор га ни за ци ја у спро во ђе њу ме ђу на род них про је ка та. Кра јем 
сеп тем бра 2019. го ди не, на по зив УНЕ СКОа и Вла де Швед
ске, у Ге те бор гу, на Кон фе рен ци ји о ме диј ској и ин фор ма
ци о ној пи сме но сти, Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор ми са ња 
пред ста ви ло је при ме ре до бре прак се у кре и ра њу по ли ти ка 
ме диј ске и ин фор ма ци о не пи сме но сти16. Ка да је кре и ра ње 
јав них по ли ти ка у пи та њу, нео п ход но је ис та ћи зна чај про
це са Европ ских ин те гра ци ја ко ји ути че на хар мо ни зо ва ње 
прав ног окви ра са пр а вним те ко ви на ма Европ ске уни је и 
да је у окви ру по ме ну тог про це са ме диј ска пи сме ност као 
по јам уве де на у За кон о јав ном ин фор ми са њу и ме ди ји ма17, 
За кон о јав ним ме диј ским сер ви си ма18, као и у два за ко на 
из обла сти обра зо ва ња. Та ко ђе, зна чај на сред ства су по ву
че на из ИПА фон до ва ко ја су кроз про јек те, про гра ми ра на 
од стра не Ми ни стар ства кул ту ре и ин фор ми са ња, усме ре на 
на уна пре ђе ње ме диј ске пи сме но сти у до ме ну фор малног и 

12 https://ec.eu ro pa.eu /di gi talsin glemar ket/en/avmsdcon tactcom mit tee; 
при сту па но сај ту 13. 08. 2020. го ди не.

13 https://www.coe.int/en/web/fre e domex pres si on/cdmsi; при сту пље но 13. 
08. 2020. го ди не.

14 https://www.osce.org/odi hr/hdim; при сту пље но 13. 08. 2020. го ди не.
15 https://en.une sco.org /ge ne ral con fe ren ce/40/ci ; при сту пље но 13. 08. 2020. 

го ди не.
16 https://en.une sco.org /si tes/de fa ult/fi les/gm w2019_fe a tu re_events_agen da.

pdf; при сту пље но 12. 08. 2020. го ди не.
17 https://www.pa ra graf.rs /pro pi si/za kon_o_jav nom_in for mi sa nju_i_me di ji ma.

html; при сту пље но 13. 08. 2020. го ди не.
18 https://www.pa ra graf.rs /pro pi si/za kon_o_jav nim_me dij skim_ser vi si ma.

html; при сту пље но 13. 08. 2020. го ди не.
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не фор мал ног обра зо ва ња. Та ко ђе оства ре на су парт нер ства 
са про гра ми ма по пут Кре а тив не Евро пе19 (Cre a ti ve Eu ro pe) 
и потпрограмa Ме диа20 (Cre a ti ve Eu ro pe ME DIA), у обла сти 
ди ги тал не пи сме но сти. Ми ни стар ство је у окви ру про шло
го ди шњег Фо ру ма Кре а тив на Евро па 2019, на по зив Де
ска Кре а тив на Евро па Ср би ја, а у са рад њи са ком па ни јом 
Нор де ус и Нор де ус ха бом ор га ни зо ва ло па нел ди ску си ју на 
те му „Кри тич ко ми шље ње и ди ги тал ни иму ни тет”21. Раз го
ва ра ло се о про ме на ма ко је је тех но ло шки на пре дак до нео, 
као и о ути ца ју ди ги тал ног окру же ња на ин фор ми са ње, ме
диј ску кул ту ру и гра ђа не, о на чи ни ма кре и ра ња ква ли тет ног 
ау ди о ви зу ел ног ме диј ског са др жа ја, ала ти ма ко ји се ко ри
сте у при до би ја њу и за др жа ва њу пу бли ке, као и о на чи ни ма 
сти му ла ци је гра ђа на да кри тич ки ми сле, да се ква ли тет но 
ин фор ми шу и ак тив но уче ству ју у гра ђан ском жи во ту. Са 
же љом да се до дат но ја ча ју ка па ци те ти струч не јав но сти и 
глав них ак те ра у обла сти ме диј ске и ин фор ма ци о не пи сме
но сти, у ја ну а ру ове го ди не, Ми ни стар ство кул ту ре и ин
фор ми са ња ор га ни зо ва ло је одр жа ва ње ра ди о ни це „Осно ви 
ве штач ке ин те ли ген ци је и ути цај на сло бо ду из ра жа ва ња и 
ме диј ску пи сме ност” у Бе о гра ду. Бу ду ћи да се ме ђу на род не 
ор га ни за ци је већ не ко вре ме ба ве ре гу ла ти вом ко ја се од но
си на пре тра жи ва че, ал го рит ме, а да су фор ми ра ни и ра зни 
ме ђу на род ни ко ми те ти ко ји се ба ве про у ча ва њем ути ца ја 
ве штач ке ин те ли ген ци је на људ ска пра ва, то ком три да на, 
пред став ни ци ин сти ту ци ја, ре лу ла тор них и са мо ре гу ла
тор них те ла, ме диј ских и но ви нар ских удру же ња, ме ди ја, 
ака дем ске за јед ни це, ци вил ног сек то ра, екс пер ти, би ли су 
у при ли ци да се упо зна ју са осно ва ма ве штач ке ин те ли ген
ци је, као и о ње ним ути ца ји ма на сло бо ду го во ра, ме диј ску 
пи сме ност, ме ди је, ети ку и обра зо ва ње. Пре да ва чи су би
ли еми нент ни струч ња ци и екс прер ти из ове обла сти: Игор 
Сну рен ко, Та ња Му ро ва на из УНЕ СКО ин сти ту та у Мо скви, 
као и екс перт УНЕ СКА у обла сти ве штач ке ин телиген ци је 
Ибра хим Ку шчу22.

19 http://kul tu ra.kre a tiv na e vro pa.rs/kre a tiv naevro pa3/o%d0%bf%d1%80%d
0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d1%83/; при сту па но сај ту 13. 
08. 2020. го ди не

20 http://me dia.kre a tiv na e vro pa.rs/me diadesksr bi ja/; при сту пље но 13. 08. 
2020. го ди не.

21 http://www.kul tu ra.gov .rs/cyr/ak tu el no sti/pa nelkri tic komi slje njeidi gi tal
niimu ni tetuokvi rufo ru makre a tiv naevro pa2019; при сту пље но 12. 08. 
2020. го ди не.

22 Еми си ја на ста ла то ком тро днев не ра ди о ни це до ступ на на лин ку: https://
www.rts.rs/pa ge/tv /sr /story/21/rts2/3856897/na u kaupo kre tuve stac kain
te li gen ci jai.html; при сту пље но сај ту 12. 08. 2020. го ди не.
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Ове прак се Ми ни стар ства кул ту ре и ин фор ми са ња су до бра 
осно ва за по зи ци о ни ра ње Ср би је као зна чај ног ино ва тив
ног ак те ра у ме диј ској пи сме но сти на ме ђу на род ном пла ну, 
а ујед но и кре ди бил ног парт не ра за уна пре ђе ње ове обла
сти на на ци о нал ном ни воу. На по зив УНЕ СКОа и Гло бал не 
али јан се за парт нер ства у обла сти ме диј ске и ин фор ма ци о не 
пи сме но сти (ГАП МИЛ), пред ста вље не су прак се из Ср би је 
у ју лу ове го ди не на ве би на ру у „Ме диј ска и ин фор ма ци о
на пи сме ност и јав не по ли ти ке”, у ови ру се ри ја ла ве би на ра 
ко ји је ова за јед ни ца кре и ра ла као од го вор на КО ВИД1923. 
Има ју ћи у ви ду прак се зе ма ља ли де ра у овој обла сти, оно 
што је нео п ход но уско ро ура ди ти је сте оп се жну ана ли зу 
ни воа ме диј ске пи сме но сти по циљ ним гру па ма. Та ко ђе, 
по треб но је и да се до бра прак са ви ше сек тор ског при сту
па раз во ју и уна пре ђе њу ове обла сти ин сти ту ци о на ли зу је 
кроз фор ми ра ње јед ног те ла ко је ће има ти ја сно де фи ни са
не ин ге рен ци је и ци ље ве. Ова кве ак тив но сти пред ви ђе не су 
Стра те ги јом раз во ја си сте ма јав ног ин фор ми са ња у Ре пу-
бли ци Ср би ји за пе ри од 2020–2025, а упра во су та ква до ку
мен та јав не по ли ти ке зна чај на као из раз по ли тич ке по др шке 
и по све ће но сти раз во ју од ре ђе не обла сти на осно ву ко јих 
ме ђу на род на до на тор ска за јед ни ца кре и ра сво је при о ри те
те и про гра ми ра про јек те. Бу ду ћи да су по тре бе и смер ни це 
раз во ја из обла сти ме диј ске пи сме но сти угра ђе не у не ко ли
ко стра те шких до ку ме на та, као и да их са др же сва план ска 
до ку мен та за про гра ми ра ње ме ђу на род не раз вој не по мо
ћи, а има ју ћи у ви ду и да је ост вaре на ква ли тет на са рад ња 
са мул ти ла те рал ним и би ла те рал ним парт не ри ма, мо же мо 
оче ки ва ти у нa рeд ној го ди ни још ви ше ак тив но сти раз ли
чи тих ак те ра усме ре них на раз вој кри тич ког ми шље ња и 
раз у ме вање но ве ди ги тал не ме диј ске кул ту ре на ме ње них 
различитим циљ ним гру па ма.

ЛИ ТЕ РА ТУ РА:
Европ ске по ве ља за ме диј ску пи сме ност, до ступ но на: http://www.
eu ro me di a li te racy.eu /;  при сту пље но 12. 08. 2020. го ди не.

Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор ми са ња, до ступ но на http://www.
kul tu ra.gov .rs/;  при сту пље но 12. 08. 2020. го ди не.

Про је кат ЕУ По др шка ме диј ским ре фор ма ма до ступ но на: http://
www.me di a fre e dom.rs /;  при сту пље но 12. 08. 2020. го ди не.

УНЕ СКО Гло бал на не де ља ме диј ске и ин фор ма ци о не пи сме но сти 
до ступ но на: 

23 Линк за ве би нар до сту пан на адре си: https://www.fa ce bo ok.co m/MIL
CLICKS/vi de os/une scogap milwe bi naron me diaan din for ma tionli te
racyan dpu blicpo li ci e spart/226181701713872/?__so __=per ma link&__
rv__=re la ted_vi de os
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Ministry of Culture and Information of the Republic of Serbia, Belgrade

THE ROLE OF CRITICAL THINKING IN THE DIGITAL 
MEDIA CULTURE AND STENGHTENING OF DIGITAL 

IMMUNITY 

Abstract

The public health emergency and the proclaimed state of the global 
pandemic caused by the COVID19 virus have led to the biggest world 
crisis since World War II. With the introduction of quarantine measures 
in spring 2020, the digital transformation has accelerated in many 
societies and the importance of  media and information literacy in these 
new circumstances has been clearly emphasized. The pandemic has 
changed the information and media habits of the citizens, work from 
home was introduced, online school classes became mandatory, and 
an uprise of ecommerce reflected the new reality. The digital space 
has become oversaturated with informative, educational, commercial 
contents and many cultural institutions and international organizations 
have made their cultural heritage accessible online. Interaction in the 
public digital space has became more and more intense, and critical 
thinking stood out as a necessity for strengthening the digital immunity 
of each individual as well as the society. The pandemia was followed by 
infodemia. The information channels used by citizens point to a certain 
reexamination of the new digital media culture, the very concept of 
media as well as the accompanying regulations and media policy. 
The findings of the paper draw attention to the media and information 
literacy policy framework in Serbia, and review a set of activities 
that the Ministry of Culture and Media has been conducting over the 
past two years on both national and international level. It describes 
the correlation between the framework and the practice and depicts 
the trends in the international policy in this field. The paper focuses 
on the strategic vision and provides information throughout the two
year period on setting up of the holistic 360 approach and setting up 
media literacy network of stakeholders with the aim of strengthening 

advocacy and developing of the media literacy field.

Keywords: media and information literacy, critical thinking, audio-
visual policy, digital media, advocacy, European Union, UNESCO
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Заводзапроучавањекултурногразвитка,Београд
Високашколазакомуникације,Београд

УДК821.163.41.09КашанинМ.(049.32)
316.722(049.32)

316.75(497.11)(049.32)

КА КУЛ ТУР НОЈ ОБ НО ВИ
ЈАНААЛЕКСИЋ,КУЛТУРНАИДЕОЛОГИЈА
МИЛАНАКАШАНИНА,ИНСТИТУТЗА

КЊИЖЕВНОСТИУМЕТНОСТ,БЕОГРАД2019.

Књига„КултурнаидеологијаМиланаКашанина”ЈанеАлек
сићнастала јенаосновуауторкинедокторскедисертације
одбрањененеФилолошкомфакултетуУниверзитетауБео
градуподназивом„МиланКашанинкаотумачновесрпске
књижевности”. Проучавајући текстове овог књижевника
и историчара уметности, књижевности и културе, аутор
ка се посветила реконструкцији и интерпретацији његове
имплицитнекултурнеидеологије,собзиромда,њенимре
чима, Кашанинова „културноисторијска мисао, уобличена
вишедеценијскимрадомнапољукњижевности,уметности
иисторијекултуре,откривадијалектикудоследностиипро
менљивости, односно стабилних аксиолошких и естетич
ких принципа, као и непрестану еволуцију аналитичких
поступакаиуметничкихоблика”(8).

Мада је својимангажманомуМузеју савременихуметно
сти,МузејукнезаПавлаиГалеријифресака,каоипрофеси
оналнимијавнимделовањем,МиланКашанин(1895–1981)
значајно допринео формулисању културне политике свог
времена (свакако више у међуратном периоду), ауторка
сеунасловурадијеопределилазапојамкултурнеидеоло
гије, како би избегла данас доминантно значење културне
политикекаопрактичне,односнојавнеполитикеудомену
културе, усмерене ка остварењу практичних, конкретних,
систематскиипланскиосмишљенихциљеваод јавногин
тереса. Културна идеологија, насупрот томе, подразумева
склоппозитивниходређењаконкретнекултурезаснованена
историјскигенерисаномскупуидејаивредностикојеједна
заједницаприхватакаосвојеинаосновукојихсесамоодре
ђује.Доккултурнаполитикажелидасепредставикаоиде
олошкинеутралнаивредносномаксималноплуралистична,
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недоводећиупитањезадатеоквиредоминантнеидеологије
данашњегзападногсвета,заснованенавредностималибе
ралнедемократијепарламентарнопредставничкогтипа,уз
сет неупитних и наводно универзалних вредности који се
тичуинституционализованеинтерпретацијепојмоваинди
видуалних слобода, правног поретка и социјалне правед
ности, културна идеологија је пре свега посвећена препо
знавању,појмовномуобличавању,делатномпотенцијалуи
трансформативностикултурногобрасцаодређенеконкрет
некултурноисторијскезаједнице,штоунашојепохи,упр
коссвимоспоравањима,уосновиподразумеванационалну
заједницу.

Ако,дакле,утеоријиможемодаговоримооопштемпојму
културе, а у културној политици културу сагледавамо као
поље остваривања јавног интереса, уз тенденцију његове
идеолошке неутрализације, о културном обрасцу можемо
говорити теккадаимамоу видуконкретну, одређенукул
турукојапочиванаидејама,вредностимаисимболимакоји
обликујуидентитетодређенеисторијскезаједнице.Кадасе
питамоокултурномобрасцунекезаједнице,мисепитамо
оначелимаивредностиманаосновукојихјепрепознајемо
инаосновукојихсеонасамапрепознајеуодносунадруге
заједницесличноггенеративногтипа,алии,ништамање,о
разлозимазбогкојихсепојединци(само)одређујукаоњени
припадници.Културниобразацнијестатичнаинепромен
љива категорија, али он не би постојао, нити би се оње
мумоглоговорити,данемаизвестанстепенодређеностии
стабилности,нитикадабисмоаприорноодбацивалисваку
могућностговораоколективнимидентитетима.Према Ја
ниАлексић,„културниобразацсеиспостављакаостабилан
означитељ,чијепољеделовањаумногомезависиодмеђу
собног огледања историјских манифестација и тренутних
егзистенцијаних околности, цивилизацијског контекса и
интелектуалнесвести.Речјеокултурномфундаменту(са
мо)разумевања једне заједнице, следствено томе, и њеног
историјскогпостојања”(16).

Културниобразац,ускладусатаквимразумевањем,пред
стављаобиосновукултурногидентитета,каосвестиокул
турном образцу, односно јединству заједнице које почива
наодређеној,спознајидоступном,обрасцу,докбикултур
на идеологија представљала одређену интерпретацију и
(делатно) усмерење културног обрасца, односно освешћи
вањеиконцептуализацијусврхепостојањаодређенезајед
нице,каоодговорнапитањеразлогазбогкојихсепојединци
сматрајучлановимаједнезаједницеизбогкојихјесматрамо
различитомоддругих.



415

ВЛАДИМИР КОЛАРИЋ

Каоунашојепохипресвеганационалноомеђене,ауторка
појмовекултурногобрасцаикултурнеидеологијеодређује
уодносупреманацији,као„духовноисторијскојзаједнициа
збируаутентичнихинтелектуалних,културнихиморалних
својстава,којауисторијиостварујеспољашњуслободусво
јихпојединаца,чимепостижењиховоиманентноисториј
скоикултурносамосагледавање”(17).Премаауторки,„ду
ховноисторијскипотврђеноосећањеконтинуитетаприпад
никаодређене етнијеилинације”представља„генератора
стварањакултурногобрасцаисвестиоњеговојкохезионој,
сублимнојсназикојаихчиниприпадницимауправотеисто
ријске заједнице, под њих их номинално и идентитетски
подводећи”(19).Каомодернаисторијскокултурнапојава,за
којуможеморећидапредстављаједнуодконституенатамо
дерностикаоепохеикаопојма,нацијајесједнестане„про
светитељскиуниверзалнаасадругеромантичарскипарти
куларна”,такоданација„политичкоправноинституциона
лизује свест о етничкој припадности, односно колективни
духовниидентитет”(18)и,заједносанационализмом,ни
је „нужносамоидеолошки,друштвенииликултурникон
структ, измишљен ентитет, проистекао из констелације
тренутнихполитичкиходносаидуха(модерне)епохе,већ
легитимнивидполитичкеидеологије,друштвеногпокрета,
алииобразацкултуреуједномтренуткуњеногисторијског
трајања“(20).Култура,односнокултурниобразац,такомо
губитисхваћеникаокључниизразнационалногодређењаи
идентитета,сањимготовосинониман:националнасвести
њенкултурноисторијскиконтинуитетнепосреднозависеод
„могућностиличногиколективногстварањасимболаегзи
стенцијеукултурнојсфери”,причемује„културниобразац
врхунскисимболичкиизразтаквогискуства”(24)

Кашаниновеставовеокултурииимплицитнукултурнуиде
ологијуЈанаАлексићсагледаваидемонстриракаоизразите
изданке„модернекултурне(само)свести”,којанеинтегри
шесамотрадицијуисавременост,историјскоиегзистенци
јално,универзалноипартикуларно,већипојединачноико
лективно.Заауторку,МиланКашанинпредстављапримери
образацизразитестваралачкеличности,којасенеподређује
пасивномспровођењунекеунапреддате(колективне)идеје,
већкао „аутентичнииндивидуалист”,мењајућилик зајед
нице,„тузаједницуучвршћујеуономешто јењенапрво
битностизалогтрајања–културниобразац”(40).Културни
стваралацније,дакле,самоонајкојиинтелектуалнои„не
заинтересовано”апсолвиракултурниобразацкаоједномза
увекдатиипасивнојперцепцијидоступанпредмет,већгаи
оживљава,трансформишезадатиегзистенцијалнитренутак
идатомегзистенцијалномконтексту,делатноиподстицајно
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гаоживљавајућизазаједницукакобионареализоваласво
је најбоље потенцијале.Само на тај начин идеологија, па
и она културна, није „лажна свест” и репресивни намет
усмеренкапоробљавањупојединацабилокојојапстрактној
идејииликолективноментитету, већ енергетскии ствара
лачкиподстреккојизаједницуипојединцеизњиховихтре
нутнихегзистенцијалнихоколностииограничењаподстиче
нанапоркаостварењусвојихкрајњихмогућностикаосвр
хеисмисласопственогпостојањауисторијиувремену,а
потенцијалноиувечности.

Оставившинам„одважнуипоуздануинтерпретацијудухов
неикултурноисторијскевертикалесрпскогкултурногкру
га”,постојаноусмеренкасинтезииисторијскојперспекти
виусагледавањуактуелнихпојава,Кашанинје,премаЈани
Алексић,уложио„огроманистраживачкииинтелектуални
напордасепоимањеисторијесрпскекултуретемељнопро
менииредефинише,адасеактуелнакњижевностиумет
ностунапреди,какоуширину,такоиудубину”(42).Лишен
„предмодерног” и априорног самозадовољства често уми
шљенимиликонструисанимвредностимасопственекрвне
заједнице,Кашанинпресвеганастојидасвојнародусмери
кастварањуиформирањуштоповољнијегконтекстазапо
јединачно и колективно стваралаштво, које по дефиници
јиимасвељудскикарактер,премда– једнаконеоспорно–
личноипартикуларно(културноисторијско)порекло.

Књига ЈанеАлаксићпрегледнои обухватнопредстављаи
систематизујеставовеМиланаКашанинаокултуриикул
турнојидеологији,трагајућизањиховомрелевантношћуза
времеукомживимо,акојуузимазанеоспорну.Овакњи
гасвакаконијенаписанасамоизускоакадемскихпобуда,
уциљустицањаодговарајућихнаучнихзвањаилиувећања
знањауодређенојнаучнојобласти,негоида,ускладуса
уверењима и делањем самог Милана Кашанина, помогне
културиизаједницикојојприпадауналажењусопственог
(истинског) пута, а којиможебити самои једино такав –
сопствении,неопходноје–стваралачки.

Монографија„КултурнаидеологијаМиланаКашанина”има
обимод206страна,којипоредосновногтекстаукључујеау
торкинууводнубелешку,библиографијуирегистаримена.
УредницакњигејеАлександраМанчић,арецензентиПетар
Пијановић,ДраганХамовићиВладимирДимитријевић.
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ОЛИВИАДЕХАВИЛЕНД 
(1. 7. 1916 – 26. 7. 2020)
ЖИВЕТИ104ГОДИНЕДОК 

СВЕОКОЛОПРОХУЈИСВИХОРОМ
Mала Оли ви ја Ме ри ро ђе на je у То ки ју као да ле ки по то мак 
нор ман ских Де Ха ви лан да ко ји су са Ви ље мом осва ја чем 
по ко ри ли Ен гле ску. Та та јој је оста вио ма му пе ва чи цу кад 
јој је би ло 3 године па су она и се стра са мајком на пу сти
лиеда ле ки ори јент и пре се ли ле се у Ка ли фор ни ју у по тра зи 
за пер фор мер ском сре ћом. Пр ви глу мач ки де би Оливиа је 
има ла у ама тер ском по зо ри шту као 15то го ди шња де вој чи ца 
игра ју ћи Лу ис Ке ро ло ву Алису у земљи чуда. Очух јој се 
доц ни је бу нио и бра нио јој да се ба ви глу мом дав ши јој ул
ти ма тум да мо же сло бод но да оде из ње го ве ку ће ако бу де 
при хва ти ла и уло гу Ели за бет Бе нет у по зо ри шној пред ста ви 
по ро ма ну Џејн Остин. Без раз ми шља ња се су тра дан од се
ли ла код по ро дич ног при ја те ља. Са мо име Оли ви ја ма ма јој 
је да ла по бо га тој гро фи ци, ју на ки њи Шек спи ро ве Богоја
вљенскеноћи што се по ка за ло као срећ но јер је пр ви пут за
сија ла на фил му у адап та ци ји Шек спи ро вог Сналетњено
ћи. Парт нер јој је ту био мла ди Џејмс Кег ни. „Џи ми знаш ли 
ти шта је то уства ри глу ма?” – пи та ла га је. „Не знам, са мо 
знам да то што из го во риш тре ба ствар но и да ми слиш.” 
Срет на окол ност је би ла да је на кон то га са 17 година на 
плат ну глумила са ње ним да љим ро ђа ком (15thcousintwice
removed) Еро лом Фли ном. Иа ко обо је де цид но твр де да се 
из ме ђу њих, иа ко су би ли за љу бље ни јед но у дру го, сем по
љу ба ца под све тли ма ка ме ра ни кад ни шта при ват но у мра ку 
ни је де си ло, хе ми ја из ме ђу њих се ја сно ви де ла на ве ли ком 
екра ну. „Не тре ба ни шта да вас чу ди хе ми ја ме ђу глум ци ма 
јер жи вот је хе ми ја.” – твр ди ла је Оли ви ја. На осно ву исте 
ал хе ми ча ри у хо ли вуд ској ла бо ра то ри ји су ову лу кре тив ну 
фор му лу Флин+ДеХавиленд по но ви ли чак осам пу та. Нај не
за бо рав ни је их удру жив ши од сре ди не три де се тих као Ро
бинХуда и Леј ди Ме ри јен те КапетанБлад. У тре ћем Santa
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FeTrail за и гра ли су и уз бу ду ћег пред сед ни ка Аме ри ке Ро
нал да Ре га на. У осмом су се све ча но рас та ли уз Фли но ву 
ре че ни цу: „Го спо би ло је част слу жи ти Вам.” Чак су и де ве
ти филм сми сли ли за њих али у ње му ни су има ли за јед нич ке 
сце не. Игра ти стал но слат ко мла до ство ре ње, хе ро је ву дра
га ну то је ствар но ис пра зно и до сад но за ме не. По ку ша ла је 
на све на чи не да се из ву че из тог ре пе ти тив но ли ми ти ра ју
ћег уго во ра са сту ди јом али су јој ре кли да не ма пра ва на то. 
Она је уз вра ти ла да ће на суд. Све јед но, пре ти ли су да и ако 
по бе ди иа ко из гу би ни ко јој ви ше ни кад не ће да ти уло гу, 
међутим Оливиа је остала упорна. Слу чај је до шао на 
Врхов ни суд и Де Ха ви лен до ва је на оп ште за пре па шће ње 
по бе ди ла огра ни чив ши та ко до та да шње ро бов ске уго во ре 
ко је су тра ја ли уне до глед на стро го ли ми ти ра них се дам го
ди на. Овај за кон (SevenYearRuleLaborCodeSection2855) је 
на кон то га на зван по њој (DeHavillandLaw). За ни мљи во и у 
21. ве ку Оли ви ја се по но во обра ти ла су ду. Ово га пу та за то 
што ју је снај а исто то ли ко ду го веч ног ко ле ге Кир ка Да гла са 
Ке трин Зи та Џонс пред ста ви ла у ло шем све тлу у ТВ се ри ји 
Фауду ко јој ју је игра ла. „Ја ни кад ни сам ре кла за сво ју се
стру да је куч ка ни ти ши ри ла сплет кар ске тра че ве по Хо ли
ву ду. Ни ком ни сам да ла пра ва да ко ри сти мо је име у тој при
чи…” Ипак, овај пут се Вр хов ни суд оглу шио о ње ну жал бу. 
Њен ани мо зи тет пре ма ро ђе ној се стри био је одав но по знат 
на ро чи то за то што се и се стра Џо ан Фон тејн про славила 
нај ви ше по сво јој уло зи у Хич ко ко вом три лер кла си ку 
Ребека. Након тога су обе би ле но ми но ва не за оска ра исте 
1942. го ди не. На сло ви оба фил ма за ко је је тад до би ла оска
ре (EachHisOwnи Hairess) из да на шње пер спек ти ве рет ко 
ко ме ће не што зна чи ти али онај због ко јег је и дан да нас 
пам ти мо је нај гле да ни ји филм сво га до ба ПрохујалосВихо
ром па је тим поводом Оливиа изјавила: „Ја ко ми се до па ло 
да играм Ме ла ни. Ме ла ни је за раз ли ку од Скар лет О’Ха ре, 
ко ја је сва стал но оку пи ра на са ма со бом и соп стве ним хи ро
ви ма, ори јен ти са на на дру ге. Ме ла ни све ра ди за дру ге и 
та ко по ста је истин ски срећ на док Скар лет све ра ди за се бе и 
оста је ду бо ко не срећ на. Тај филм ће тра ја ти веч но за то што 
су све зе мље пре жи ве ле ра то ве и има ле пе ри о де об но ве на 
ко је их он мо же асо ци ра ти те се ла ко мо гу иден ти фи ко ва ти 
са ли ко ви ма а и у сва ких три ми ну та се де си не што но во та
ко да је ја ко за ни мљи во.” За по тре бе овог фил ма из 1939. 
године у сце ни по жа ра у Атлан ти за вре ме аме рич ког гра
ђан ског ра та спа ље на је ефект но сва пре о ста ла сце но гра фи
ја из КингКонга. Упе ча тљи ва је и сце на Оли ви ји ног порођаја 
и сти ли зо ва них си лу е та као у по зо ри шту сен ки. Де  Ха ви
лен до ва је већ 1967. на джи ве ла све глав не ју на ке овог 
култног оства ре ња (Ви ви јен Ли, Кле рк Геј бла, Ле сли 
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Хауарда, Хе ти Мек Де нијел). А он да вре ме ном и ве ћи ну ју
на ка из хит фил ма ко ји је 40 го ди на по том по гле да но сти 
пре те као „Про ху ја ло с Ви хо ром” а то је StarWars (Car rie Fis
her, Alec Gu in ness, Pe ter Cus hing, Pe ter Mayhew, Kenny 
Baker). На сво ју жа лост на джи ве ла је и свог соп стве ног си на 
ко ји је пре ми нуо у 42ој го ди ни. „Ја сва ки свој ро ђен дан по
сма трам као ма ли три јумф јер жи вот је бор ба” – рекла је 
глумица једном приликом. За тра же ни јој ре цепт за ду го веч
ност од го ва ра ла је: „Љу бав, љу бо пи тљи вост и љу ља ње од 
сме ха. И про ме на око ли не ко ја вам не  при ја у пра ви час.” 
Кад је у Хо ли ву ду све из гле да ло ко да ће про ху ја ти с ви хо
ром због све ве ће по пу лар но сти те ле ви зи је на уштрб би о
ско па од се ли ла се у Фран цу ску и уда ла за уред ни ка Paris
Matcha. „Фран цу ска је пре див на, ко год вам ка же да је пле
мић пра ви је пле мић и сва ки за мак је та мо пра ви а не од 
кар то на (као код нас). И сам је зик је чу де сан чу је те не ку реч 
и по ми сли те о ка ко див но да по њој на зо ве те свог си на а он
да вам је пре ве ду и ис пад не да они та ко ка жу ’ко ба си ца’.” 
Сво јим драм ским гла сом у аме рич кој ка те дра ли у Па ри зу 
де Ха ви лен до ва је ду го го ди на ра до чи та ла оку пље ни ма од
лом ке из све тог пи сма за Ус крс и Бо жић. Од би ла је уло гу 
Бланш у Трамвајзванижеља јер, по њеном мишљењу, пра
ва да ма не го во ри нит се по на ша та ко. Ге не рал но ни је јој 
сме та ло да у до ба филмноара, када су вр ло не ва ља ле цу ре 
(по пут Ри те и Мар ле не) би ле на це ни, глу ми оне по зи тив не 
јер је то сма тра ла не са мо као узор ни  већ и као глу мач ки иза
зов. Оку ша ла се и као пи сац: „Пи са ње је уз ви ше но, 
заборавите на све оста ло.” Љу би мац пу бли ке Џи ми Стју арт 
ну дио јој је брак пре ра та али га је она од би ла ми сле ћи да то 
ни је до бра иде ја. Же ле ла је да се уда за Џон Хју сто на али је 
тад он ми слио да то ни је до бра иде ја. Због ком пли ко ва них 
осе ћа ња пре ма Џејмс Стјар ту од би ла је да за и гра ње го ву су
пру гу у Френк Ка при ном култ ном фил му WonderfulLife. По
след њи пут се по ја ви ла као глу ми ца игра ју ћи мај ку Ели за бе
те II у дра ма ти за ци ји вен ча ња Чар лса и Да ја не. Иста Ели за
бе та јој је, када је пре ва ли ла сто ту годину, до де ли ла ко ман
дант ску ти ту лу офи цир ке бри тан ске им пе ри је. На пи та ње 
ка ко би же ле ла да умре од го во ри ла је: „Да се не ла же мо 
жи ве ла бих веч но у до бром здра вљу да је мо гу ће али ако већ 
то ни је могуће, онда бих овај свет на пу сти ла сва на ми ри са
на у со мо ту с би сер ним мин ђу ша ма и шам пањ цем у ру ци 
док про на ла зим ре ше ње ком пли ко ва не укр ште ни це.” Када 
је пре ми ну ла у сво јој 104. години живота, оста ви ла је про
блем но ви на ри ма ка ко спа ко ва ти то ли ко ду гу и за ни мљи ву 
жи вот ну при чу у кон ци зну фор му.

Мла ден Кал пић
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ТРИВОИНЂИЋ 

(1938–2020)
КУЛТУРНАПОЛИТИКАНАДЕЛУ

По сто је љу ди чи је де ло ко је ни је ре а ли зо ва но у уо би ча је
ним кул ту ро ло шким фор ма ма, већ је њи хо во при су ство пре 
све га ка та ли за тор ско за раз вој не, ши ре дру штве не про це се. 
Та ко ви дим ре зул та те де ло ва ња и ра да Три ве Ин ђи ћа, у ши
рој кул тур ној јав но сти, у окви ру ча со пи са Видици, Гледи
шта, Нашихтема („Ча со пис као по тре ба кул ту ре”, 1963), 
у окви ру шко ла РУ „Ђу ро Са лај”, на Фи ло зоф ском фа кул
те ту, у За во ду за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка и по себ но 
у ча со пи су Култура, као и на ка сни јим функ ци ја ма у Са
ве зном ми ни стар ству за про све ту и кул ту ру (1992–1994), 
Вла ди Ср би је, те ам ба са ди Ср би је и Цр не Го ре у Шпа ни ји 
(2001–2004).

Упо зна ла сам га у За во ду за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, 
где је ње го ва кан це ла ри ја би ла сво је вр сни до ку мен та ци о ни 
цен тар – по ред зи до ва и ис под сто ла сто је исеч ци из но ви на 
па и це ли ли сто ви, ча со пи си нај ра зли чи ти је те ма ти ке, за
ко ни и до ку мен та ци ја нео п ход на за ис тра жи ва ња ко ји ма се 
тре нут но ба вио. Но, ни ка да се ни је де си ло да не ма вре ме на, 
да не ће пре ки ну ти свој рад, да не би раз го ва рао са не ким 
мла ђим ис тра жи ва чем, дао са вет, упу тио на не ки но ви ко
рак. Чи тао је на ше ра до ве и тек сто ве, бри нуо се да ли ће би
ти об ја вље ни, а ме не је „и за ру ку во дио” од Фи ло зоф ског у 
Бе о гра ду до Вје ко сла ва Ми ке ци на у За гре бу, не би ли ми по
мо гао да на ђем нај бо љег мо гу ћег мен то ра за свој док то рат. 
(Био је ужа сно раз о ча ран што та да, осам де се тих, фи ло зоф
ски фа кул те ти ни у Бе о гра ду ни у За гре бу ни су има ли раз
ви је ну со ци о ло ги ју кул ту ре, и што сам на кра ју док торира ла 
на Фи ло ло шком фа кул те ту). 

Исто вре ме но, по што вао је сво је прет ход ни ке и учи те ље, по
себ но Сте ва на Мај сто ро ви ћа, те цео круг Прак сис фи ло зо фа 
ко ји су сва ка ко обе ле жи ли фи ло соф ску и со ци о ло шку ми сао 
Ју го сла ви је и Ср би је ше зде се тих и се дам де се тих година. 

УСПОМЕНА
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Био је по но сан на то што се у Ју го сла ви ји, упр кос (по вре ме
ним) ре пре си ја ма и „ко ра ци ма на зад”, мо гло ми сли ти, пи
са ти и об ја вљи ва ти, те је За вод вр ло бр зо ушао у европ ске 
мре же ис тра жи вач ких уста но ва у до ме ну кул ту ре. Те шко је 
до жи вео чи ње ни цу да је упра во он био на са стан ку CIR CLE 
мре же у тре нут ку ка да је про гла шен ем бар го, и ка да му ко
ле ге, „по шту ју ћи” ем бар го Ује ди ње них на ци ја, ни су да ле 
пра во рав но прав ног уче шћа (CIRCLE је ипак би ла мре жа 
др жав них ис тра жи вач ких уста но ва, од ко јих су нај ве ћи број 
та да чи ни ли де парт ма ни раз ли чи тих ми ни стар ства кул ту ре, 
па су њи хо ви за по сле ни сво је „оба ве зе” схва та ли бу квал но).

Три во Ин ђић (1938–2020) био је прав ник по стру ци, а со
ци о лог кул ту ре по во ка ци ји, но са свим нео прав да но, за
не ма рен је као је дан од осни ва ча кул тур не по ли ти ке и као 
ака дем ске и као прак тич не ди сци пли не… Упра во је ње гов 
рад озна чио по чет ке те о ри је кул тур не по ли ти ке у Ср би ји 
и да нас би био си гур но по след њи тре ну так да се на пра ви 
„кри тич ко из да ње” те ма ле бро шу ре „Кул ту ра и кул тур на 
по ли ти ка” за јед но са тзв. „чи тан ком” истог име на (ша пи ро
гра фи са на скрип та) у ко јој су об ја вље ни пр ви пре во ди тек
сто ва о кул тур ној по ли ти ци уз ра до ве до ма ћих ау то ра, ко је 
је он иза брао и при ре дио за јед но са Сте ва ном Мај сто ро ви
ћем (1966). Све то ра ђе но је за До пи сну по ли тич ку шко лу 
Рад нич ког уни вер зи те та „Ђу ро Са лај”, ко ји је по том об ја вио 
и це лу еди ци ју ма лих књи жи ца о кул тур ној по ли ти ци, за
не ма ре них и не ста лих у ака дем ском пам ће њу ове сре ди не. 
Ипак, не тре ба за бо ра ви ти да су у тој еди ци ји пр ви пут у 
све ту си сте мат ски об ја вљи ва на де ла из обла сти кул тур не 
по ли ти ке. Са Сло бо да ном Но ва ко ви ћем он пи ше још јед ну 
та кву књи гу, под на зи вом ”Омла ди на и кул тур на по ли ти ка” 
(а тек да нас су мла ди је дан од при о ри те та ЕУ и УНЕ СКО
вих  ак ци ја у до ме ну кул ту ре).

Рад на овим књи га ма и скрип та ма био је од лич на при пре
ма да му ство ри ви зи ју и ам би ци ју, да утвр ди нео п ход но
сти ства ра ња но вог ча со пи са – та ко да је био по себ но по
но сан на чи ње ни цу да је ча со пис Култура,  ко га по кре ће 
1968. године за јед но са Сте ва ном Мај сто ро ви ћем, пр ви у 
све ту из нео у под на сло ву на ме ру да об ја вљу је тек сто ве из 
кул тур не по ли ти ке (часописзатеоријуисоциологијукулту
реикултурнуполитику). Тај ње гов до при нос раз во ју кул
тур не по ли ти ке као ака дем ске ди сци пли не тек тре ба да бу де 
истра жен и по себ но вред но ван.

Са ме књи ге и тек сто ви Три ве Ин ђи ћа по кри ва ју ши ро ки 
спек тар те ма – и по ка зу ју до ко је ме ре су ње го ва ин те ре
со ва ња би ла ши ро ка и дис пер зив на – од стал ног фо ку са на 
кул тур ни раз вој и кул тур ну по ли ти ку, пре ко фи ло зофско
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поли тич ких ре флек си ја о ети ци и сло бо ди, до љу ба ви за 
Шпа ни ју и Ла тин ску Аме ри ку (фа сци ни ра ле су га сло бо дар
ске тен ден ци је и бор ба за со ци јал ну прав ду од Шпан ског 
гра ђан ског ра та пре ко ра зно вр сних дру штве них по кре та у 
Чи леу, Бра зи лу, те о ло ги је осло бо ђе ња, ин ди хе ни стич ких 
по кре та ко ји су ука зи ва ли на ко ло ни јал ни ет но цид, итд.) те 
до по след њих ис тра жи вач ких про је ка та ве за них за ме ђу од
но се тех но ло ги је и кул ту ре.

Скре ну ћу па жњу на ње го ву књи гу Тржиштеделаликовних
уметности (1986) јер она је пр ва ко ја је код нас ја сно по ка
за ла ко ли ко је ва жно да се уну тар јед ног умет нич ког по ља 
ус по ста ви це ло ви ти си стем, за сно ван на тр жи шту ко је ће ва
ло ри зо ва ти умет нич ки рад и по мо ћи ви зу ел ним умет ни ци ма 
да не бу ду на иви ци ег зи стен ци је. Ова књи га је та ко пле до
а је за јед ну са свим но ву кул тур ну по ли ти ку, по ли ти ку бри ге 
о це ло ви том умет нич ком по љу са ста но ви шта ње го ве, да на
шњим реч ни ком ис ка за но, ре зи ли јент но сти и одрживости.

У вре ме ну де ве де се тих, Три во Ин ђић и као по моћ ник Са ве
зног Ми ни стра за обра зо ва ње, кул ту ру и спо рт на ста вља да 
ис тра жу је ва жна пи та ња кул тур ног жи во та, чи је ре зул та те 
об ја вљу је ко ју го ди ну ка сни је, за сту па „но во про све ти тељ
ство” (1998), ба ви се естет ским обра зо ва њем и умет нич ким 
вас пи та њем (1997), али чак и јед ну та кву те му ста вља у 
окви ре „пу та ка по ли тич кој сло бо ди”. Ана ли зи ра кон цепт и 
пој мов ник Европ ског кул тур ног иден ти те та (1996), а у по љу 
де ло ва ња ци вил ног дру штва ба ви се те ма ма од го вор но сти 
ин те лек ту ал ца („Ин те лек ту а лац да нас”, 1994); или на у ком 
о дру штву као ети ком од го вор но сти (1994), ју го сло вен
ском со ци о ло ги јом из ме ђу апо ло ги је и је ре си: о од го вор но
сти на у ке о дру штву (1994), те те мом ин тер кул ту рал но сти 
(Интеркултурализам,нацијаирелигија, из ла га ње на ску пу 
ко ји је у Ин сти ту ту за фи ло зо фи ју и дру штве ну те о ри ју ор
га ни зо вао 1995. Бо жи дар Јак шић) и умре жа ва ња („Сви ће мо 
би ти умре же ни: кул ту ра бу дућ но сти”, 2001). 

Сво јим фи ло зоф скопо ли тич ким есе ји ма отва рао је те
ме од но са вла сти и по бу не (2001), про бле ма на ци о нал ног 
кон сти ту и са ња тзв. „за ка сне лих на ци ја” (2001), те за ла зио 
и у пи та ња те о ри је књи жев но сти, фи ло зо фи је и ети ке, са 
из у зет но за ни мљи вим тек сто ви ма и ана ли за ма де ла Сре те
на Ма ри ћа (2007), Ду ша на Ма ти ћа (1999) и Иве Ан дри ћа 
(Јеврејскипортрети, 2006). Ту при па да и текст ко ји Три
во Ин ђић пи ше у скла ду са сво јим осе ћа њем од го вор но сти 
да за пи ше оно што би се ина че за бо ра ви ло „Кул ту ра от по ра 
или ди ја лог из 1973. о од но су из ме ђу фи ло со фи је, исто ри
је и књи жев но сти” (1997). Он има и ви ше чла на ка ко ји се 
екс пли цит но ба ве кул ту ром се ћа ња, по пут оних о на ци зму: 
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„Опо ме не на вре ме на зла” (2010 ), и „Ефра им Зу роф, ло
вац на на ци сте”. Ипак, ње гов ана ли тич ки текст о „су сре ту” 
Љу бо ми ра Та ди ћа са Ро зом Лук сем бург (2011), пред ста вља 
омаж ка ко Љу бо ми ру Та ди ћу та ко и иде ји де мо крат ског со
ци ја ли зма од ко га је са вре ме на те о риј ска ми сао у ве ли кој 
ме ри од у ста ла.

По себ на гру па тек сто ва се ба ви и су ко би ма у бив шој Ју
го сла ви ји, ра то ви ма де ве де се тих, ис пи ту ју ћи ре ли гиј ски 
чи ни лац у бал кан ским су ко би ма (1999); те раз ми шља ју ћи 
о гло бал ним по сле ди ца ма агре си је НА ТО пак та на Ју го сла
ви ју (1999). Ти ње го ви тек сто ви об ја вљи ва ни су и у све ту, 
пре све га у Шпа ни ји, на шпан ском је зи ку – Nacionalismosen
Yugoslavia:antecedentesyproblemas (1993). 

Не би се оче ки ва ло од прав ни ка, со ци о ло га и фи ло зо фа кул
ту ре да ће се са та квим ин те ре со ва њем окре ну ти ис тра жи
ва њу ди ги тал ног све та и то већ у по зно до ба свог жи во та. 
Та да на ста је ње го во ка пи тал но де ло Технологијаикултур
ни идентитет (2009) – а тој књи зи прет хо ди и не ко ли ко 
тек сто ва ве за них за ин тер ак ци ју тех но ло ги је и кул ту ре на 
југосло вен ском про сто ру (1997)

На рав но, Три во Ин ђић ни је мо гао зна ти да ће га ње го во ин
те ре со ва ње и ње го ва по све ће ност за све што се де ша ва у 
хи спа ни стич ком све ту, од књи ге Са вре ме на Шпа ни ја (1982) 
пре ко ба вље ња со ци о ло ги јом ма са Ор те ге и Га се та (1985), 
до „на род них ве тр о ва” шпан ског гра ђан ског ра та (1986; 
1987), од ве сти и до ам ба са до ра у Ма дри ду (2001–2004), 
ода кле ће, у бес па ри ци на ших ино стра них по сло ва, по ку
ша ва ти да раз ви је и раз ли чи те мо да ли те те кул тур не ди пло
ма ти је, оне ко је ће би ти под јед на ко зна чај не и за Ср би ју и 
Цр ну Гору, по пут пре во да Горскогвијенца на шпан ски је зик.

Та ко се на ша са рад ња на ста ви ла на је дан дру га чи ји на чин 
на кон ње го вог по врат ка из ди пло ма ти је. То је вре ме ка да на 
Уни вер зи те ту умет но сти по чи ње мо да се ба ви мо кул тур ном 
ди пло ма ти јом. Же ле ли смо да сту ден ти и про фе си о нал ци у 
кул ту ри, по ла зни ци кур се ва, чу ју од на ших нај бо љих ам ба
са до ра ка кве су мо гућ но сти и ка кви су до ме ти срп ске кул
тур не ди пло ма ти је. Ко ли ко је би ло те шко пре све га ус по
ста ви ти ди пло мат ске од но се по сле го ди на пре ки да, ка ко је 
то ме до при но си ла кул ту ра, има ли по себних фон до ва, или 
и ам ба са до ри мо ра ју да се ба ве фан дреј зин гом. Сту ден ти су 
во ле ли кон крет не при че из жи во та ам ба са да ко је су им ре
дов но пре но си ли та да већ бив ши ам ба са до ри Три во Ин ђић 
и Ви да Ог ње но вић.

Три во је и на Фа кул те ту драм ских умет но сти јед не школ
ске го ди не др жао пре да ва ња ве за но за ле ги сла тив ни оквир 
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умет нич ких де лат но сти и по себ но за ау тор ска пра ва – али 
на жа лост ни ка да се ни је у пра вом сми слу те ре чи вра тио у 
на ста ву, по себ но не на Фи ло зоф ски фа кул тет ода кле је са 
гру пом на став ни ка из ба чен 1975. го ди не. То је сте јед на од 
нај ве ћих не прав ди та да шњег со ци ја ли стич ког дру штва ко је 
се у пр вој по ло ви ни се дам де се тих об ра чу на ва ло са сло бо
до ум ним ми сли о ци ма и умет ни ци ма Ср би је упра во их уда
ља ва ју ћи од ка те да ра. Не ке од тих не прав ди су ис пра вље не, 
па су и Жи во јин Па вло вић и Алек сан дар Пе тро вић по но
во за у зе ли, ако не баш исте ка те дре на Фа ку ле ту драм ских 
умет но сти, ипак про фе сор ска ме ста. Мно ги, ме ђу ко ји ма 
и Три во Ин ђић, на Фи ло зоф ском фа кул те ту та кву при ли ку 
нису до би ли. 

Ка да је Три во пи сао Inmemoriam за Га ју Пе тро ви ћа, на сло
вио га је ре чи ма Мудростпобуне, а онај за Љу бу Та ди ћа: 
МисаоЉубомираТадићаослободиидобрународа.Те шко је 
на ћи ја сан и је згро вит на слов се ћа ња на Три ву, јер je ње го ва 
ком плек сна лич ност има ла раз ли чи та ин те ре со ва ња и сфе ре 
де ло ва ња: та ко ћу и пам ти ти Три ву, и као хи спа ни сту али и 
те о ре ти ча ра кул тур не по ли ти ке; бор ца за сло бо де и пра ва 
гра ђа на, али и за го вор ни ка бор бе за на ци о нал ну кул ту ру и 
на ци о нал не кул тур не ин те ре се; пам ти ћу га и као оно га ко
ји да је по др шку и хва лу, али и оног ко ји не ком ус пут ном, 
ма ло иро нич ном или ци нич ном опа ском мо же да за у ста ви 
и де ста би ли зу је; но, упра во му је то и био циљ – да не до
не се мо не ку од лу ку пре бр зо, али не да да је ди рек тан са вет 
или на ме ће свој став, већ да под стак не да се за ми сли мо, и да 
са ми до ђе мо до мо жда дру га чи јег ре ше ња. Ипак, број при
ка за књи га ко је је на пи сао по ка зу је до ко је ме ре је же лео 
да по мог не ко ле га ма да им се глас да ље чу је, да оно што су 
на пи са ли стиг не до нај ве ћег бро ја потенци јалних чи та ла ца.

Сто га ћу за вр ши ти овај текст те мељ ним ци та том ко ји ука зу
је на нај ве ћи до при нос Три ве Ин ђи ћа срп ској кул ту ри а ко ји 
се од но си на де фи ни са ње свр хе ча со пи са Култура, часописа
затеоријуисоциологијукултуреикултурнуполитику ко га 
је он уте ме љио ка зав ши:

„Ње го ва је на ме ра да омо гу ћи и под сти че ин те грал но ту
ма че ње са вре ме ног кул тур ног фе но ме на, схва та ју ћи га пре 
све га као вред но сну ка те го ри ју, у ко јој се по ред до са да 
усво је них зна ња и пра ва ца кул тур ног, по себ но умет нич ког 
ства ра ла штва, су сти чу не са мо мо рал на свест и ху ма ни стич
ки про бле ми, не го и иде о ло шке и по ли тич ке прет по став ке 
на шег вре ме на. (…) Кон ти ну и тет ау тен тич них кул тур них 
по тре ба и ци ље ва (…), мо же би ти је дан од кри те ри ја по
мо ћу ко га би се вред но ва ле ме ре прак тич не кул тур не по
ли ти ке, њен от пор де ху ма ни за ци ји ко ја на ста је пре вла шћу 
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ин струмен тал них вред но сти, оси ро ма ше њем људ ских кре
а тив них мо гућ но сти, пот чи ња ва њем кул ту ре по ли тич ком и 
дру гом праг ма ти зму ко ји пра ти и ова кву ци ви ли за ци ју.”

И на кон ви ше од 50 го ди на, ове ре чи и да нас су ва лид не 
и ва жне, и мо гу би ти те мељ оп стан ка и раз во ја ча со пи са и 
у ХХI ве ку. Сто га ми сао и де ло Три ве Ин ђи ћа на ста вља ју 
да де лу ју и да ље, с јед не стра не као ка та ли за то ри про це са 
пре и спи ти ва ња вред но сти, зна ча ја и сми сла ме ра прак тич
не кул тур не по ли ти ке у са вре ме ном све ту, а с дру ге, осве
тља ва ју ћи зна чај ча со пи са, на уч не и кул тур не пе ри о ди ке, за 
шири кул тур ни и дру штве ни ди ја лог.

Милена Драгићевић Шешић
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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 
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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. 

3.4 Текстови који се достављају часопису треба да буду 
ослобођени словних грешака насталих током куцања текста, 
у складу са правописом, граматички, језички и стилски 
доследни.

3.5. 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 
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литeратура која се цитира штампана ћирилицом и референце 
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. 
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(од editor-s) ако је више приређивача, уместо скраћенице 
,,стр.” користи се енглески термин p.

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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